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  خارج از كشور یبه مأموریت های اعزام كاركنان وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشك هنحو دستورالعمل

 

های اجرائی مصوب دستگاه خارج از كشور كاركنانهای این دستورالعمل با استناد به آیین نامه نظارت بر مسافرت

های خارجی كاركنان دولت مصوب مجلس كه بر اساس قانون نظارت بر مسافرت 81/5/8111هیات وزیران در تاریخ 

 می باشد، بشرح ذیل است:   02/6/8131شورای اسالمی مصوب 

 

 تعاریف واژگان کلیدی :

           1ماده  8وزارت متبوع ) موضوع تبصره  انكار گروه داخلی نظارت بر سفرهای خارجی كاركن کار گروه داخلی :

 های اجرائی(  های خارجی دستگاهنامه نظارت بر مسافرتآئین

وزارت متبوع  با حکم  گروه داخلی نظارت بر سفرهای خارجی كاركنانرئیس و اعضای كار اعضای کار گروه داخلی :

 وزیر منصوب می شوند. 

قانون نظارت  8ریاست جمهوری ) موضوع ماده  –دولت  های خارجی كاركنانبرمسافرتهیات نظارت  هیات نظارت :

 دولت( های خارجی كاركنانبر مسافرت

 د.باشنكشور میهای علوم پزشکیها و موسسات وابسته وزارت متبوع و دانشگاه، سازمانهامعاونت : واحد معرفی کننده

 

فر س یو ارز یریال یكننده هزینه هانظر ازمنبع تامینشود كه صرفبه سفرهایی اطالق می جیماموریت خار  : 1ماده 

ها و سازمان، ها انهخسایر وزارت -های علوم پزشکی وزارت متبوع ها ، دانشگاه، شركتها، سازمانها) از سوی معاونت

به نحوی از انحاء در ی( شركت های حقیقی و حقوقفراد و ا –بین المللی منطقه ای و های سازمان – نهادهای داخلی

و صدور حکم ماموریت  ، مصوباتبوده و نیاز به اخذ مجوز هاوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباط با امور 

  اشته باشد.د

ی علوم پزشکسفرهای كارشناسان سازمان غذا و دارو ، سازمان انتقال خون ، انستیتو پاستور و دانشگاه های  :  2ماده 

(،  بررسی شرایط منابع ) مواد اولیه(   و موارد مشابه GMPشامل:  ) های فنیهای نظارتی و بررسیكه بمنظور بازدید

ط ها توسشود و هزینهكنندگان محصوالت داروئی و غذائی، آرایشی ، بهداشتی و تجهیزات پزشکی انجام میتولید

باشد. انتخاب و معرفی افراد بر اساس دستورالعمل داخلی آئین نامه میگردد، مشمول این شركت مربوطه تامین می

 سازمان مذكور خواهدبود.



 

 

    با امضاء باالترین مقام اعزام كننده  از طریق ارسال نامههای خارج از كشور برای مأموریتكاركنان معرفی   : 3ماده 

  پذیرد .می الملل صورت  بینمورا ( بهوابستهسازمان  رئیسدانشگاه علوم پزشکی ،  ئیسمعاون وزیر ، ر )

كه با حکم مقام عالی وزارت  برای مأموریت های خارج از كشورمعرفی مقامات و مسئولین وزارت متبوع   : 4ماده  

 منصوب میشوند پس از طرح و تائید در كارگروه داخلی و با موافقت مقام عالی وزارت خواهد بود. 

زمان بیان ضرورت ماموریت ،  ، موضوع ماموریت، وضعیت استخدامی ،  كاركنانادره جهت نامه ص در معرفی : 5ماده 

 های ریالی وكشور محل ماموریت و منبع تامین كننده هزینه ،، تصویر دعوتنامه  مدت(طول )تاریخ شروع و ماموریت

 .ذكر گرددباید  بصورت دقیقارزی 

روز قبل تاریخ شروع سفر میبایست اطالعات و مستندات درخواست ماموریت را از  12كاركنان ظرف مدت  : 6 ماده

به آدرس وب سایت:  كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیریت سفرهای خارجیطریق سامانه 

http://ezam.behdasht.gov.ir  جهت اخذ مجوز های تعیین شده الملل ارسال تا فرآیند های الزم به امور بین

 صورت پذیرد.

، مجامع المللیمنطقه ای و بین یبه سازمان ها كاركنانجهت معرفی  متبوع مرجع ذیصالح در وزارتتنها   : 7 ماده

سازمانها و  ، هاسایر وزارتخانه و ،هیات نظارت بر سفرهای خارجی كاركنان دولت و وزارت امور خارجه المللی،بین

 باشد.میوزارت متبوع بین الملل مورا ،های خارج از كشوربرای ماموریتی داخلی نهادها

ه كاندیداهای معرفی شدكمی و كیفی  تناسب، به منظور بررسی موضوع ماموریت میبایستالملل بینامور  : 8 ماده

و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تشکیل جلسات منظم كارگروه داخلی ی های خارجبرای ماموریت

 اقدام كند. 

جهت اخذ مجوزهای امور بین الملل و تائید در كار گروه داخلی ،  درپس از بررسی  هاخواست مأموریتكلیه در  : 9 ماده

 منعکس خواهد سفرهای خارجی كاركنان دولتت نظارت بر اهی به حراست و ه دفتر مركزیببه طور همزمان الزم، 

  .شد

های داخلی یا خارجی جهت انجام سفرهای خارجی كارمندان و مسئوالن وزارت متبوع به دعوت شركت : 11ماده 

و زیر و هایی كه در خارج از كشور برپا میگردد و با تقبل كلیه هزینه های مربوطه میباشد،  با نظر بازدید از نمایشگاه

 و مجوز هیات نظارت و دفتر مركزی حراست صورت می پذیرد. افقت الزم از كارگروه داخلی كسب مو

مشمول طرح در هیات نظارت بر سفرهای خارجی كاركنان دولت نمی باشد  وزیر ینماموریت های معاون  : 11ماده 

  است.الزامی ماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه كمیته هولی اخذ مجوز از 

ت شركت اعضاء هیئستاد وزارت متبوع با تائیدیه معاونت تحقیقات و فنآوری و شركت اعضاء هیئت علمی   : 12ماده 

مللی معتبر ی بین الدر كنگره هاكشور با تائیدیه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه  علمی دانشگاه های علوم پزشکی

 نی می باشند. بمنظور ارائه مقاله از اخذ مجوز هیات نظارت مستث



 

 

اعزام جهت شركت در دوره های آموزشی كوتاه مدت ، بلند مدت و استفاده از فرصت های مطالعاتی اعضای  : 13ماده 

های علوم پزشکی كشور مستلزم اخذ مجوزهای هیات نظارت ، كارگروه داخلی و مركز حراست هیات علمی دانشگاه

 می باشد.

ارتباط كامل موضوع  ،)درک مطلب ، خواندن و مذاكره(ه زبان انگلیسیبتسلط الزم  ،كاركناندر معرفی  :14  ماده

             و همچنین آگاهی به آداب و مراودات كاركنان ، مسئولیت های محوله و تجربیاتمامور ماموریت با تحصیالت

 المللی الزامی است. بین

گذرنامه خدمت یا سیاسی اعزام شوند و در موارد خاص كاركنان میبایست جهت ماموریت های خارجی با  :15 هماد

 الملل ارسال گردد. دالیل توجیهی استفاده از گذرنامه عادی جهت ارائه به هیات نظارت  به امور بین

ر موظفند حداكث ،گذرنامه در فرودگاهو یا عدم تحویل سفر در صورت لغو گذرنامه سیاسی یا خدمت دارندگان   :16ماده 

 بین الملل تحویل نمایند.مور به ا جهت ارسال به وزارت امور خارجه، را خود هفته گذرنامهظرف یک 

         شامل اعزام كننده متقبل پرداخت آن شده ) واحد كلیه هزینه های ماموریت اعم از ریالی و ارزی كه   :17ماده 

، ثبت نام ، ایاب و ذهاب ، غذا اقامتواپیما ، ، بلیط رفت و برگشت ه ، عوارض خروج از كشور روادید اخذ : هایهزینه

پس از تائید  یران وجمهوری اسالمی ابانک مركزی  ( بر اساس آخرین مصوبه هیات دولت والعاده ماموریتفوق و

 . باشدقابل پرداخت میالملل از طریق معاونت توسعه و منابع انسانی گزارش سفر توسط امور بین

اصل كلیه رسیدها و  معتبر ومدارک   ارزی هزینه های انجام شده، مامورین موظفند ریالی وبمنظور تسویه   : 18ماده 

و غیره را به همراه تصویر صفحه ، رسید پرداخت هزینه هتل قبوض پرداخت عوارض خروج از كشور، هزینه اخذ روادید

        امور كه به تائید  گذرنامه عادی یا تصویر رسید گذرنامه های سیاسی و خدمت  درممهور به مهر خروج و ورود 

 الملل رسیده باشند را به اداره كل امور مالی تحویل نمایند.بین

 ظرف المللضمن اطالع فوری به امور بین، لغو گردد ماموریت یچنانچه به هر دلیل مامور)ین( موظفند :  19ماده 

 تسویه حساب نمایند. كل امور مالی وزارت متبوع اداره یک هفته با  حداكثر

 ،می نمایندبخشی از هزینه ها را تقبل  ،المللی و یا میزبانبینمنطقه ای و های در سفرهایی كه سازمان  :21ماده 

ی خارجی بر سفرها هیات نظارتو صدور مجوز ید ئپرداخت هزینه های تقبل نشده توسط طرف خارجی، در صورت تا

 است.انجام قابل و قید آن در مجوز مذكور 

نوان ع تحتكه های وابسته(های علوم پزشکی و سازمان، دانشگاه)ستادی كارشناسان وزارت متبوعمسئوالن و : 21ماده 

كه  ( STC: Short Term Consultant)كوتاه مدت و یا مشاور(Temporary Advisor)رایزن موقتمشاور یا 

ه آنان بهیچگونه هزینه و فوق العاده ماموریتی و  شونددعوت میمستقیماً المللی بینمنطقه ای و های سوی سازماناز 

می بایست با موافقت باالترین مقام مسئول مربوطه ) معاونین  ن افرادیاو لیکن گیرد از طرف دستگاه ذیربط تعلق نمی

         ه ( با استفاده از مرخصی و انعکاس موافقت مقام مسئول به امورهای وابستیا  سازمان ها وزیر و روسای دانشگاه



 

 

بین الملل و با اطالع به مركز حراست وزارت متبوع ، عزیمت نموده و پس از پایان ماموریت بر حسب مورد می بایست 

 گزارش سفر به امور بین الملل ارائه نمایند.

از طریق سامانه مدیریت  از انجام ماموریت گزارش كامل سفر خود را پسیکماه موظفند حداكثر  (ین)مامور  : 22ماده 

         فایل نمونه گزارش امور بین الملل ارسال نمایند.سفرهای خارجی كاركنان یا از طریق اتوماسیون اداری به 

قابل   http://iad.behdasht.gov.ir به آدرس امور بین المللماموریت های خارجی در سامانه / سایت حوزه 

  دسترسی می باشد.

 به دیگر همکاران) ترجمان دانش( ماموریت خارجی انجام شده  انتقال تجربیات كسب شده و آموخته ها  : 23ماده 

یز ن سفر گزارشارائه در صورت عدم قرار گرفته و ر انتخاب فرد برای سفر های بعدی، مد نظر د ذیربط وزارت متبوع 

 به هر دلیل، در ماموریت بعدی متقاضی اثر گذار خواهد بود.

اساس برچند جانبه  همکاری دو جانبه و سند هرگونه امضاء ی كه منجر به عقد قرارداد و یا یدرماموریت ها  : 24 ماده

     ور ام به  منعقد شده تفاهم نامهاصل قرارداد و یا تصویر یا  یک نسخه سالار، گرددتائیدیه از سوی مراجع ذیربط 

 الزامیست.الملل بین

با بهره گیری از سامانه مدیریت سفرهای خارجی ماموریت ها را  بانک اطالعاتی وآمار میبایستالملل بینمور ا : 25 ماده

 تهیه و حسب درخواست، در اختیار مراجع ذیصالح قرار دهد.

 هرگونه تفسیر یا بازنگری مفاد این دستورالعمل به عهده كارگروه داخلی نظارت بر سفرهای خارجی كاركنان : 26 ماده

              وزارت متبوع خواهد بود. چنانچه به تفسیر و یا بازنگری مفاد این دستورالعمل نیاز باشد مراتب از طریق امور 

 وزارت متبوع منعکس و اعالم نظر خواهد شد .  ارجی كاركنانالملل به كارگروه داخلی نظارت بر سفرهای خبین

در موارد اضطراری و محدویت زمانی بر حسب اهمیت و ضرورت موضوع ماموریت ، امور بین الملل میتواند  : 27 ماده

ارگروه اقدام به اخذ مجوز های الزم و اعزام كاركنان وزارت متبوع نماید و متعاقباً نیز درخواست در اولین جلسه ك

 داخلی ارائه گردد.

های خارج های ماموریتكارگروه داخلی موظف و مکلف است با رعایت كامل قوانین ، مقررات و دستوراالعمل :28ماده 

از كشور كاركنان و با اهتمام به كاهش تعداد سفرهای خارجی ، ادغام سفرها، تقلیل طول مدت ماموریت ها و تدابیرالزم 

 های ارزی و ریالی اقدام نماید.در صرفه جوئی هزینه 

آئین نامه اجرائی گارگروه داخلی توسط امور بین الملل وزارت متبوع تهیه و میبایست به تصویب اعضای  :29ماده 

 كارگروه برسد. 

 پایش و نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل بر عهده حوزه امور بین الملل وزارت متبوع می باشد.   : 31 ماده

http://iad.behdasht.gov.ir/

