آیین ناهه اجرائی سفرهای اساتید و کارکنان
دانشگاه علن و صنعت ایران
هقدهه
زض جْت افعایص آگبّیْبی ػوَهی ٍ ترػػی ،آضٌبئی ثب فطٌّگ ٍ آزاة ٍ ضسَم هطزم ایطاى ،ایجبز ضَض ٍ ًطبط
اضبػِ اضظضْب ٍ آزاة ٍ اذالق اسالهی ،تمَیت ثٌیِ هؼٌَی ٍ ضٍحیِ تؼبٍى ٍ ذَزثبٍضی ٍ هسئَلیت پصیطی ٍ
استفبزُ ثْیٌِ اظ اٍلبت فطاغت اسبتیس ،وبضوٌبى ٍ ذبًَازُ ایطبى ،سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى زاًطگبُ ثطگعاض
هیگطزًس .اظ آًجب وِ تحمك ثؼس فطٌّگی زض توبم سفطّب ثسیبض حبئع اّویت است .ػلیْصا ٍ هغبثك ثب آئیي ًبهِ
اضزٍّبی زاًطجَئی ٍظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضیً ،حَُ ثطگعاضی سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى زاًطگبُ ػلن ٍ
غٌؼت ایطاى (زاذل وطَض) ثسیي غَضت هی ثبضس:
فصل  -1انواع سفرها
هاده -1سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى ثِ ّط ًَع سفط زستِ جوؼی گطٍّی اظ اسبتیس ٍ وبضوٌبى ٍ ذبًَازُ ایطبى
اعالق هیگطزز وِ ضبهل سفطّبی ظیبضتی ،سیبحتیٍ ،ضظضی ،تفطیحی ٍ ،ضطوت زض جطٌَاضُ ّب ٍ ًوبیطگبُّبی
فطٌّگی ٍ ٌّطی ٍ ثبظزیسّبی ترػػی ٍ ػلوی ٍ ضطوت زض ّوبیصّب.
فصل  -2ثطگعاضوٌٌسگبى سفطّب
هاده -2تطىلّب ٍ ًْبزّبی زاضای هجَظ فؼبلیت زض زاًطگبُ ،هیتَاًٌس زض ضاستبی ٍظبئف هػطح زض اسبسٌبهِ ذَز
ٍ ثب ّوبٌّگی هسیطیت ّبی هطثَط ثِ آىّب هتمبضی ثطگعاضی سفطّبی ٍیژُ اسبتیس ٍ وبضوٌبى ثِ ّوطاُ ذبًَازُ
ثبضٌس.
هاده ّ -3ط ٍاحس زاًطىسُای یب ستبزی فمظ ثطای اػضبی هطثَط ثِ ذَز اهىبى ثطگعاضی سفط ضا زاضز.
تبصره -1ثطگعاضی سفط ثطای افطاز ذبضج اظ ٍاحس زضذَاست وٌٌسُ هٌَط ثِ اذص هجَظ اظ وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ
وبضوٌبى هیثبضس.

فصل  – 3نحوه صدور هجوز
هبزُ  – 5هجَظ ثطگعاضی سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى ضا وویتِ هٌترت ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ ( وویتِ سفطّبی
اسبتیس ٍ وبضوٌبى ) هتطىل اظ هسیط اضتجبعبت فطٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ ًوبیٌسُ زفتط ًْبز ًوبیٌسگی همبم هؼظن
ضّجطی زض زاًطگبُ غبزض هیوٌس.
تجػطُ  : 1-5زض هَاضز ذبظ وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى هیثبیست تمبضبی سفط ضا جْت اذص هجَظ ثِ
ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ اضجبع ًوبیس.
تجػطُ  : 2-5هسیطاضتجبعبت فطٌّگی ٍ اجتوبػی هیتَاًس حست هَضز هجَظ سفطّبی چٌس سبػتِ زاذل ضْط تْطاى
ضا غبزض ًوبیس.
تجػطُ  : 3-5هغبثك ًظط ّط وسام اظ اػضبی وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى هیتَاى اظ هسیط هتمبضی سفط یب
ًوبیٌسُ ٍی جْت ضطوت زض جلسِ وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى زػَت ثؼول آٍضز.
هاده -6هَاضز هْن هَضز ثطضسی جْت غسٍض هجَظ ػجبضتٌس اظ:
ًَ -1ع ،اّساف ٍ ضیع ثطًبهِ ّبی سفط
 -2حسٍز ٍظبیف ٍ اذتیبضات هتمبضی ثط اسبس آییي ًبهِ هطثَط ثِ ذَز
 -3هسئَل ٍ ػَاهل اجطائی سفط ٍ سَاثك آًْب ثِ ٍیژُ زض اهط ثطگعاضی سفط
 -4همػس ٍ هىبًْبی ثطگعاضی سفط ٍ هحلْبی البهت ضطوتوٌٌسگبى زض سفط
 -5تطویت ضطوتوٌٌسگبى زض سفط ضبهل اسبتیس،وبضوٌبى ٍ الَام زضجِ یه ایطبى
 -6تبضید ٍ هست ظهبى ثطگعاضی سفط
 -7وبضضٌبسبى فطٌّگی ّوطاُ سفط
ًَ -8ع ٍتؼساز ٍسبئل ًملیِ هَضز استفبزُ.
هاده-7زضذَاست ثطگعاضی سفط هیثبیستی حسالل زُ ضٍظ لجل اظ ظهبى ثطگعاضی آى ثب تحَیل فطم تمبضب ثِ
هسیطیت اضتجبعبت فطٌّگی ٍ اجتوبػی غَضت پصیطز.
هاده-8زض غَضت تأییس ثطگعاضی سفط ٍ پس اظ اضائِ تؼْسًبهِ تَسظ هتمبضی ٍ هسئَل سفط ،هجَظ سفط غبزض ٍ
تحَیل هسئَل سفط هیگطزز.

هاده -9هسئَل (سطپطست) سفط ثب هؼطفی هتمبضی (ثطگعاض وٌٌسُ) سفط ٍ ثب تأییس وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ
وبضوٌبى تؼییي هیگطزز .هسئَل سفط هیثبیست زاضای حسي سبثمِ ٍ هتؼْس ثِ لَاًیي ٍ همطضات جبضی وطَض
ٍضئًَبت اذاللی ٍ اسالهی ثبضس.
تبصره  :1-9زض سفطّبی هرتع ذبًنّب ،هسئَل سفط ٍ یب تؼساز هؼیٌی اظ ػَاهل اجطائی سفط زض غَضت لعٍم ٍ ثٌب
ثِ تطریع وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ وبضهٌساى هیثبیستی اظ ذبًنّب ٍ یب آلبیبى زاضای غالحیتّبی الظم ٍ هتأّل
ثبضٌس.
هاده ّ -11وطاّی حسالل یه ًفط اظ اػضبء ّیئت ػلوی زاًطگبُ زض سفطّبی ػلوی ،حسالل یه ًفط وبضضٌبس
فطٌّگی هَضز تأییس وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى ٍحسالل یه ًفط وبضضٌبس فٌی هَضز تأییس هسیطیت تطثیت
ثسًی زض سفطّبی ٍضظضی زض توبهی هست ثطگعاضی سفط العاهی است.
هبزُ  – 11وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى هی تَاًس حسالل یه ًفط ضا ثِ ػٌَاى ًبظط سفط اًتربة وٌس وِ
گعاضشّبی ٍی اظ هالنّبی اضظیبثی سفط ذَاٌّس ثَز.
هبزُ ٍ – 12احس حول ٍ ًمل زاًطگبُ تٌْب پس اظ غسٍض هجَظ سفط ٍ تأییس فطم حول ٍ ًمل تَسظ هسیط اضتجبعبت
فطٌّگی ٍ اجتوبػی هی تَاًس ٍسبئظ ًملیِ هَضز ًیبظ سفط ضا تأهیي وٌس.
فصل  -5تبلیغات و شرایط ثبت نام
هبزُ ّ -13ط ًَع تجلیغبت ،ثجت ًبم ٍ یب ثطگعاضی سفط لجل اظ اذص هجَظ آى هوٌَع ثَزُ ٍ ترلف اظ همطضات زاًطگبُ
هحسَة هیگطزز.
هبزُ  -14پس اظ غسٍض هجَظ ،هسئَل سفط ثبیس حسالل ثِ هست زٍ ضٍظ وبضی ًسجت ثِ تجلیغ ػلٌی ٍ ػوَهی جْت
ثجت ًبم سفط السام ًوبیس.
هبزُ  – 15هست ثجت ًبم سفط ثبیس حسالل زٍ ضٍظ وبضی ثبضس وِ هی تَاًس ّوعهبى ثب ظهبى تجلیغ آى ثبضس .زض
غَضت تىویل ظطفیت پیص اظ پبیبى هَػس همطض اهىبى تَلف ثجت ًبم ٍجَز ذَاّس زاضت .
تجػطُ  – 1 -15زض غَضت هحسٍز ثَزى ظطفیت ثجت ًبم ،اػالم ًحَُ اٍلَیت ثٌسی ثجت ًبم وٌٌسگبى زض ظهبى
تجلیغبت العاهی هیثبضس.

هبزُ  -16حساوثط زُ زضغس اظ ظطفیت سفط ثِ ػَاهل اجطایی اذتػبظ هییبثس.
هبزُ  -17ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثَزجِ اذتػبظ یبفتِ ثِ سفط هٌحػطاً ٍیژُ اسبتیس ٍ وبضوٌبى ٍ اػضبی زضجِ یه
ذبًَازُ ایطبى ضبهل ّوسط،فطظًس ،پسض ٍ هبزض هی ثبضس ،حضَض افطاز هتفطلِ ثسٍى هجَظ وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ
وبضوٌبى هوٌَع است.
هبزُ ٌّ -18گبم ثجت ًبم ،هسئَل سفط هَظف است هجَظ غبزضُ ضا زض هؼطؼ زیس توبهی ثجت ًبم وٌٌسگبى لطاض
زازُ ٍ زض غَضت ًیبظ تػَیط آى ضا ًیع تحَیل ایطبى زّس.
هبزُ  -19هسئَل سفط هَظف است لجل اظ ثطگعاضی سفط ًبم ٍ هطرػبت وبهل ثجت ًبم ضسگبى ًْبیی ضبهل
هتمبضی اغلی ٍ ّوطاّبى ثب شوط ًسجت آى ّب ثجت ًبم ضسگبى ًْبیی ضا ثِ هسیطیت اضتجبعبت فطٌّگی ٍ اجتوبػی
تحَیل زّس.
فصل  -5هقررات و وظائف
هبزُ  -20هحل ٍ هسیط ثطگعاضی سفطّب زض اعالق همطضات ثِ هٌعلِ هحسٍزُ زاًطگبُ هحسَة هیضًَس ٍ ولیِ افطاز
حبضطزض سفط هَظف ثِ ضػبیت ولیِ همطضات جبضی وطَض ،زاًطگبُ ٍ هحل سفط ّستٌس.
هبزُ  -21ضطوت وٌٌسگبى زض سفط هَظف ثِ ضػبیت هَاضز ایوٌی ضرػی ،ػول ثِ زستَضات هسئَل سفط ٍ ضػبیت
تصوطات اسبتیس ،وبضضٌبسبى فطٌّگی ٍ ًبظطیي سفط هی ثبضٌس ٍ ثسٍى ّوبٌّگی هسئَل سفط ًوی تَاًٌس سفط ضا
تطن وٌٌس.
هبزُ  -22ثطگعاض وٌٌسُ سفط هَظف است ولیِ ضطوت وٌٌسگبى زض سفط ضا ثیوِ حَازث تَضّبی زستِ جوؼی اظ
ضطوتّبی هؼتجط ًوبیسّ ،وچٌیي زلت ضا زض اجطای هَاضز ایوٌی ػوَهی اظ لجیل ثطگِ هؼبیٌِ فٌی ٍ ثیوِ تػبزفبت
ذَزضٍّب ،ػسم ٍجَز سطًطیي اضبفی زض ٍسبیل ًملیِ ،ثْساضت غصا ٍ ذَضاوی ّبّ ،وطاُ زاضتي اهىبًبتی ًظیط
جؼجِ ووهّبی اٍلیٍِ ،سبیل اعفبء حطیك ٍ چطاغْبی ضٍضٌبیی ٍ ًیع ػسم اجبظُ ضٌب زض هىبى ّبیی وِ ًبجیبى
غطیك آهبزُ حضَض ًساضًس ثٌوبیس.
هبزُ  -23هسئَل سفط هَظف است ثطًبهِ تأییس ضسُ سفط ضا ثِ غَضت زلیك اجطا ًوَزُ ٍ زض غَضت ثطٍظ ّط گًَِ
هطىل یب حبزثِ زض سفط ثب حَظُ هسیطیت اضتجبعبت فطٌّگی ٍ اجتوبػی توبس گطفتِ ٍ هطاتت ضا اػالم ًوبیس.

هبزُ  -24هسئَل سفط هَظف است ضوي یبزآٍضی ٍظبئف ضطوت وٌٌسگبى زض سفط ذَاستبض ضػبیت ولیِ همطضات
جبضی وطَض ٍ زاًطگبُ اظ جولِ ضػبیت ضئًَبت اذاللی ٍ اجتوبػی هجتٌی ثط هؼیبضّبی اسالهی ٍ لبًًَی ضَز ٍ
تالش ًوبیس تب ظهیٌِ ثطٍظ ترلفبت ثِ حسالل ضسیسُ ٍ زض غَضت ثطٍظ ّط ًَع ترلفی ثِ ًحَی هٌبست اظ ازاهِ آى
جلَگیطی ًوَزُ ٍ هطاتت ضا ثِ هسیطیت اضتجبعبت فطٌّگی ٍ اجتوبػی گعاضش ًوبیس.
تجػطُ  -1-24هسئَلیت ػوَهی ثطگعاضی ثطًبهِ ّبی سفط ٍ ػَالت آى ،ضػبیت همطضات ٍ ضئًَبت اذاللی اسالهی
ػَاهل اجطایی ٍ ضطوت وٌٌسگبى زض سفط ٍ حفظ اهَال زاًطگبُ ثط ػْسُ هسئَل ٍ ثطگعاض وٌٌسُ سفط هیثبضس.
هبزُ  -25ترلفبت غَضت گطفتِ زض هَضَع سفطّب زض وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى ثطضسی هیضًَس ٍ زض
غَضت لعٍم ثِ زاًطگبُ اضجبع هیگطزًس.
هبزُ  -26زض غَضت تأییس ترلف ،وویتِ سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى هیتَاًس ثطگعاضوٌٌسُ سفط ضا ثِ یه هبُ تب یه
سبل هٌغ ثطگعاضی سفط هحىَم ًوبیس.
فصل -6هسینه ها و تسویه حساب
هبزُ  -27سطاًِ پطزاذتی تَسظ زاًطگبُ ثطای ّط ًفط ضطوت وٌٌسُ زض سفط ضبهل اسبتیس ،وبضوٌبى ٍ الَام زضجِ
یه زض هَاضز هَضز ًیبظ تَسظ هسیطیت اضتجبعبت فطٌّگی ٍ اجتوبػی تؼییي هیضزز.
 -1حساوثط  % 80هجلغ هطثَط ثِ اسٌبز ایبة ٍ شّبة سفط
 -2حساوثط  %80هجلغ هطثَط ثِ اسٌبز اسىبى سفط
 -3حساوثط  %80هجلغ هطثَط ثِ اسٌبز تغصیِ سفط( غصاّبی هتؼبضف ٍ ثب لیوت هٌبست)
 -4حساوثط %80هجلغ هطثَط ثِ اسٌبز اًجبم ثطًبهِ ّبی تأییس ضسُ سفط
هبزُ ّ -28عیٌِ سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى ضا ٍاحس زضذَاست وٌٌسُ هجَظ سفط تأهیي هیوٌس.
هبزُ  -29هسئَل سفط هَظف است حساوثط زُ ضٍظ پس اظ اتوبم سفط ًسجت ثِ اًجبم هَاضز شیل زض وویتِ
سفطّبی اسبتیس ٍ وبضوٌبى السام ًوبیس:
 -1اضائِ گعاضش هىتَة سفط
 -2اضائِ لیست وبهل اسبهی ضطوت وٌٌسگبى زض سفط ٍ تأییس ًبظط سفط

 -3گعاضش هبلی سفط ضبهل هجبلغ زضیبفتی اظ ضطوت وٌٌسگبى ،یبضاًِ پطزاذتی تَسظ زاًطگبُ ٍ هجوَع ّعیٌِ
وطز
هبزُ  -30تفسیط ایي آییي ًبهِ ثب ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ ٍ هغبثك ثب لَاًیي ٍ همطضات ٍظاضت ػلَم ،تحمیمبت
ٍ فٌبٍضی هی ثبضس.
هبزُ  -31ایي آییي ًبهِ زض  6فػل 31،هبزُ ٍ  7تجػطُ زض جلسِ هَضخ  95/1/25ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ ثِ
تػَیت ضسیس ٍ اظ ایي تبضید الظم االجطاء هی ثبضس.

