
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللی های علمی بین گروه همکاری

 و

 معاونت پژوهش و فناوری

1394 

 

 ی الملل بین پژوهشی  دوره و تخصصی  کارگاه،  نامه برگزاری سخنرانی آيین

 زنجان دانشگاه در
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 زنجان دانشگاه ی درالملل بین پژوهشی  دوره و تخصصی  ، کارگاهعلمی  برگزاری سخنرانینامه  آيین

 

 پژوهشاي هااي   دورهو  ي تخصصيها ، کارگاهي علميها نيبرگزاري سخنرااز طریق  المللي علمي بينافزایش تبادالت به منظور  ـ مقدمه

ا شرایط و ضوابط منادر  در ایان   توانند ب هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه مي ت علمي و گروه، اعضاي هيأدانشگاه ي درالملل بين

 عمل آورند. ههاي خار  از کشور دعوت ب اندیشمندان و پژوهشگران مراکز و دانشگاهاز نامه  آیين

 شرايط عمومی    -1ماده 

 خار  از کشاور اعتبار علمي استاد مدعو ي و الملل بين پژوهشي  و دوره تخصصي  کارگاه، علمي  سخنرانيبرگزاري   مهو برناضرورت   -1-1

بررساي ریايس گاروه همکاری ااي علماي      و  )یا واحد مربوط( دانشکده و گروهشوراي  تأیيد پس ازباید ، ایشان(رزومه  توجه بهبا )

 .برسدشوراي پژوهشي دانشگاه ي، به تصویب المللبين

 توانند مليت ایراني یا غيرایراني داشته باشند. تبصره: مدعوین مي

 دوره پژوهشاي  یاا  تخصصاي ، کارگااه   علماي  سخنرانيفرم درخواست برگزاري متقاضي الزم است  پژوهشي و موزشيآ هاي گروه  -1-2

ي علماي  هاا  گاروه همکااري  باه   )یاا واحاد مرباوط(    دانشاکده  ونت پژوهشيرا تکميل نموده و از طریق معا دانشگاه ي درالملل بين

 ي دانشگاه ارسال نمایند.الملل بين

 يهاا  فارم  ماه قبال از برگازاري برناماه    3حداقل الزم است به دریافت ویزاي جم وري اسالمي ایران، افراد مدعو در صورت نياز    -1-3

وزارت علاوم، تحقيقاات و فنااوري و وزارت     باا مکاتباات الزم  تاا   شاود  هحویل دادت يالملل نيب يعلم يها همکاري گروهمربوط به 

 گيرد. صورت امورخارجه 

باا وزارت علاوم، تحقيقاات و    المللاي   هاي علمي باين  گروه همکاريرونوشتي از مکاتبات  ،الزمتدابير براي اتخاذ هماهنگي  ج ت  -1-4

 د.خواهد شبه حراست دانشگاه ارسال  ،و وزارت امور خارجهفناوري 

معاونات پژوهشاي    ،مادیریت گاروه  را از طریاق   آن گازار   ،اکثر دو هفته پس از انجام برناماه حدمسئول برگزاري موظف است   -1-5

 دانشگاه ارسال نماید.به معاونت پژوهش و فنآوري ي الملل بيني علمي ها گروه همکاري و (یا واحد مربوط)دانشکده 

 ها هزينه -2ماده

، در دانشاگاه  المللاي در  هااي پژوهشاي باين    هاي تخصصي و دوره هاي علمي، کارگاه سخنرانيي برگزاري اعتبارات ساالنه الزم برا -2-1

 منظور خواهد شد. فناوريبودجه تفصيلي معاونت پژوهش و 

ارات باا توجاه باه اعتبا    مين آن باید توسط گروه و دانشکده )یا واحد مربوط( بارآورد شاده و   برنامه و نحوه تأبرگزاري هاي  هزینه  -2-2

  قرار گيرد.شوراي پژوهشي دانشگاه ورد تصویب م ،معاونت پژوهش و فناوريساالنه در بودجه تفصيلي  منظور شده

  مدعوالزحمه  حق -2-3

معاادل   اي الزحماه  حاق ساعت،  4پژوهشي تا یا دوره  تخصصي کارگاه ،سخنراني برگزاريبه کليه مدعوین خارجي ج ت  -2-3-1

 رد.يگ مي تعلق (آمریکا دالر 200معادل  )مجموعاً تا سقف حداکثر ،دالر 25ي ساعت آنبيش از  برايو  دالر آمریکا  100
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ارزي )بار حساب   غ لا جااي پرداخات مب   باه ، )یا واحد مربوط(درصورت درخواست گروه و تأیيد معاون پژوهشي دانشکده  -2-3-2

توسط معاونات   ریالي آن مبلغ معادلسقف اي تا  دیههپرداخت شده یا  اي ارز مبادلهبر مبناي آن مبلغ معادل ریالي  ،(دالر

 در اختيار دانشکده قرار خواهد گرفت. پژوهش و فناوري دانشگاه ت يه و

جلسه تحویل هدیه با امضااي مسائول برگازاري،     الزحمه، الزم است صورت جاي حق تبصره: در صورت اهداي هدیه به

 ( تنظيم و ضميمه اسناد هزینه گردد.یا واحد مربوطمدیر گروه و معاون پژوهشي دانشکده )

 عزیمت به ایران و برگشتبليط هزینه  -2-4

باه دعاوت دانشاگاه     اًکند که صرف مين ميأرا ت نيو برگشت مدعوی عزیمت به ایرانهاي  دانشگاه زنجان هزینه بليط -1 تبصره

 .ده باشندکربه کشور عزیمت یا دوره کارگاه سخنراني، زنجان ج ت برگزاري 

سااعت   18دوره پژوهشي قابل پرداخت است که مادت برگازاري آن اا حاداقل      یاهزینه براي کارگاه تخصصي این  -2 تبصره

 باشد.

در هار ساال باه تعاداد     براساس اعتبارات ساالنه پژوهش و تصویب شوراي پاژوهش و فناآوري دانشاگاه    این هزینه  -3تبصره 

 ت است. معيني از مدعوین هر دانشکده )و هر گروه( قابل پرداخ

باراي   دتوانا  از برگزاري کارگاه تخصصي یا دوره پژوهشي، تا سقف مبلغ درآمد حاصاله ماي  سب درآمد در صورت ک -4تبصره 

در همان کارگااه یاا    3تأمين بخشي یا کل هزینه بليط عزیمت به ایران و برگشت مدعوین مازاد بر س ميه تبصره 

   .گرددستفاده هاي بعدي آن گروه ا ها یا دوره دوره یا کارگاه

 شود. پرداخت ميمدعو در داخل کشور مسافرت علمي هاي  هزینهدانشگاه زنجان و در صورت نياز ه بمدعو  آمد و شد هاي هزینه -2-5

 .شود ميپرداخت  برنامههزینه اسکان و غذاي مدعو در طي مدت برگزاري  -2-6

 قابل پرداخت هستند. پژوهشي دانشگاهره در صورت تصویب در شوراي الزم براي برگزاري کارگاه یا دوآزمایشگاهي هزینه مواد  -2-7

درآمادهاي  حساا   لغ دریاافتي باه   ا، مبا کننادگان ، هزینه اساکان، غاذا و . . . . از شارکت   نام در صورت دریافت هرگونه حق ثبت -2-9

پاژوهش و فنااوري دانشاگاه     حساا  معاونات   باه  ،هاي انجام شدهمنظور جبران بخشي از هزینهو سپس بهواریز شده اختصاصي 

 خواهد شد. منتقل

 ـ نظارت بر حسن اجرا 3ماده

با نظار   ،مسکوت استنامه  آیيندر مواردي که باشد.  دانشگاه مي ورياو فن نامه بر ع ده معاونت پژوهش نظارت بر حسن اجراي این آیين

 پژوهش و فناوري دانشگاه اقدام خواهد شد. شوراي

به  20/10/94در تاریخ و دانشگاه پژوهشي شوراي به تصویب  28/6/1394 مورخدر تبصره  5و  ندب 14 ،ماده 3نامه در  این آیين

 .االجرا است الزم 1394ابتداي سال از و  تصویب هيأت ریيسه دانشگاه رسيده


