دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
مديريت امور بین الملل

شیوه نامه اجرائي ماموريت های خارجي در دانشگاه علوم پزشکي تبريز
الف) تعاريف
 منظور از ماموریت های خارجی دانشگاا کليه ماموریتهایی اسگت که در راسگتای اهاا نظام سگممت ا وویتهای دانشاا للوم زشکیی برییشبوسط مسئوالن کارکنان هيئت للمی غيی هيئت للمی دانشاا انجام می گيید.
 هی فیدی که به لنوان کخص حقوقی از طی دانشاا به ماموریت الشام می کود "نماینا یا مامور دانشاا " ناميا می کود. هيئت نظارت بی سگریهای خارجی کارکنان د وت هيئتی اسگت  5نری مستقی در دفتی ریاست جمهوری مشتمل بی نماینا ریيس جمهور ،دنماینا با انتخاب مجلس نمایناگان د زاربخانه امور خارجه اطملات که ماموریتهای خارجی کارکنان د وت را بیرسگگی می کنا مجوزهای
الزم را صادر می نمایا.
شرکت در گردهمائی های بین المللی ،دوره های آموزشی کوتاه مدت يا بلند مدت ،فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی و ادامه
تحصیل کارکنان بورسیه دانشگاه مشمول اين آيین نامه نمی باشد.

ب) موضوع ماموريتهای خارجي:
 -انجام مذاکی

بازدیا از بجهيشات  ،فنا ریها ،اقاامات فعاويت های موسگگسگگات معتری للمی بيم اومللی جهت خییا بجهيشات ،انتقال فنا ری

لقا قیارداد یا براهم نامه های همیاری های مشتیک
 زيايیی نظارت بی امور اجیایی میبوط به قیاردادها براهم نامه های للمی د جانره یا چنا جانره همیاهی مقامات لاوی کشور جهت انجام امور محول کا کیکت در مناقصه های بيم اومللی -بگیزگگایگی

کگگگیکگگت در نگمگگایشگگگاگگاهگهگگای بگخصگگگصگگگی

بگيگم اوگمگلگلگی

یگگا بگگازدیگگا از نگمگگایشگگگاگگاهگهگگای بخصگگگصگگگی

 -کیکت در اجمس سازمانهای بخصصی مجامع للمی بيم اومللی منطقه ای که دانشاا در آنها لضویت دارد.
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ج) پرداخت حق ماموريتهای خارجي
 "حق ماموریت خارجی" مطابق با ایم آیيم نامه که با استراد از آیيم نامه نظارت بی مسافیبهای خارجی دستااههای اجیائی به کمار02802ت 02708مورخه  88/5/88نيش بیاساس "بصویب نامه کمار /08200ت /81287مورخه  *"71/0/8هيئت زییان با یم کا  ،بوسط
دانشاا به مامور الشامی زیداخت خواها گیدیا" .حق ماموریت خارجی" کامل فوق اوعاد ماموریت هشینه های سری می باکا.
تبصره  )1در صورت ابمغ اصمحيه بیای بصویب نامه کمار /08200ت /81287مورخه  71/0/8زیداختها بیاساس آخییم اصمحيه صورت خواها
گیفت.
 حق ماموریتهای خارجی بوسط احا محل اکتغال زیداخت خواها گیدیا. -کليه هشینه های سری کامل بليط ،لوارض خی ج از کشور ،صا ر ر ادیا ،اسیان غذا به ميشان بعييم کا در بصویب نامه فوق اوذکی

در قرال

ارائه گشارش سری ،فاکتور یا مستناات بوسط احا الشام کننا قابل زیداخت خواها بود.
تبصره  )2ایم هشینه ها به صورت ارزی قرل از انجام سری در قاوب بنخوا قابل زیداخت می باکا.

بسویه آن حااکثی ظی مات بيست ر ز زس

از خابمه مأموریت در قرال ارائه گشارش ،فاکتور مستناات انجام خواها کا.
 زس از انجام ماموریت بائيا ارسال آن بوسط احا محل اکتغال درخواست ابمغ الترار از طییق مایییت امور بيم اوملل صورت گیفتهابمغ الترار به احا محل اکتغال بوسط معا نت بوسعه مایییت منابع دانشاا انجام خواها گیفت.

د) صدور احکام ماموريت
حیم ماموریت های خارجی ر سای دانشااهها بوسط زیی بهااکت ،درمان آموزش زشکیی حیم ماموریت سایی ماموریم دانشاا از احا محل
اکتغال صادر

بوسط ریيس دانشاا بائيا می گیدد.

ه) شرايط و ضوابط ماموريتهای خارجي دانشگاه
 -انجام ماموریت های خارجی زس از بائيا بصویب کورای امور بيم اوملل دانشاا

اخذ مجوز از هيئت نظارت بی سریهای خارجی کارکنان د وت

قابل انجام خواها بود.
 انجام "باارکات ماموریت" کامل درخواست اخذ ر ادیا ،رزر اسيون بليط ،باميم محل اسیان ،هماهنای با احاهای مورد بازدیا در کشور مقصا ...بوسط احا محل اکتغال صورت خواها گیفت.

ایم کيو نامه در باریخ  20/80/80بوسط مایییت امور بيم اوملل بنظيم کا است.
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* بصویب نامه کمار /08200ت /81287مورخه  71/0/8هيئت زییان جا ل ذیل می باکا.
جدول حداکثر فوق العاده ماموريت و ساير هزينه های روزانه مامورين اعزامي سازمانها در ماموريتهای کوتاه مدت تا  09روز
رده شغلي

هزينه هتل ()1

هزينه غذا ()2

ریيس جمهور

فوق العاده ماموريت
ساير هزينه ها ()3

مالحظات

معادل  022دالر

معا ن ا ل ریيس جمهور

معادل  852دالر

در حا مخارج انجام کا
زرا ،معگا نگان ریيس جمهور مقگامات
همتیاز

معادل  882دالر

معگا ن زرا مقگامات همتیاز ،سگگگریا
استانااران

معادل  22دالر

ر سگگگای دانشگگگااههای با هيئت مميش
مسگگگتقگل ماییان لامل کگگگیکت های
د وتی درجه (اوف)8-

 852دالر

 82دالر

 52دالر

مشگگگا ران زرا ر سگگگای سگگگازمگانها
دانشگگااههایی که هيئت مميش مسگگتقل
ناارنا ماییان لامل کیکت ها

 852دالر

 52دالر

 72دالر

ماییان کل ،ر سگگگای ادارات کل ،سگگگایی
ماییان

 852دالر

 52دالر

 05دالر

کارکناسان دیای کارکنان

 822دالر

 52دالر

 52دالر

هشینگه هگای میبوط بگه هتل
غگذا بگه صگگگورت بنخوا قگابل
زیداخت است.

هشینگه هگای هتل در ماموریتها
(الم از انریادی یا به صگگگورت
هيات) به صگگگورت بنخوا قابل
زیداخت است.

در سگریهایی که به صگورت هيات انجام می یابا کليه هشینه های سگتون ( )8به سگيله ریيس هيات زیداخت فقط جه میبوط به ستون ( )0به هییک از افیاد
زیداخت می کود .در مورد سریهای انریادی ،کليه جو میبوط به ستون ( )0( )8به کخص مامور زیداخت می کود.
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