آيیننامه برگزاری سخنرانی ،کارگاه تخصصی و دوره پژوهشی بینالمللی
در دانشگاه زنجان

گروه همکاریهای علمی بینالمللی
و
معاونت پژوهش و فناوری
1394

آيیننامه برگزاری سخنرانی علمی ،کارگاه تخصصی و دوره پژوهشی بینالمللی در دانشگاه زنجان

مقدمه ـ به منظور افزایش تبادالت علمي بينالمللي از طریق برگزاري سخنرانيهاي علمي ،کارگاههاي تخصصي و دورههااي پژوهشاي
بينالمللي در دانشگاه ،اعضاي هيأت علمي و گروههاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ميتوانند با شرایط و ضوابط منادر در ایان
آیيننامه از اندیشمندان و پژوهشگران مراکز و دانشگاههاي خار از کشور دعوت بهعمل آورند.
ماده  -1شرايط عمومی
 -1-1ضرورت و برنامه برگزاري سخنراني علمي ،کارگاه تخصصي و دوره پژوهشي بينالمللي و اعتبار علمي استاد مدعو خار از کشاور
(با توجه به رزومه ایشان) ،باید پس از تأیيد شوراي گروه و دانشکده (یا واحد مربوط) و بررساي ریايس گاروه همکاری ااي علماي
بينالمللي ،به تصویب شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.
تبصره :مدعوین ميتوانند مليت ایراني یا غيرایراني داشته باشند.
 -2-1گروههاي آموزشي و پژوهشي متقاضي الزم است فرم درخواست برگزاري سخنراني علماي ،کارگااه تخصصاي یاا دوره پژوهشاي
بينالمللي در دانشگاه را تکميل نموده و از طریق معاونت پژوهشي دانشاکده (یاا واحاد مرباوط) باه گاروه همکااريهااي علماي
بينالمللي دانشگاه ارسال نمایند.
 -3-1در صورت نياز افراد مدعو به دریافت ویزاي جم وري اسالمي ایران ،الزم است حداقل  3ماه قبال از برگازاري برناماه فارمهااي
مربوط به گروه همکاريهاي علمي بينالمللي تحویل داده شاود تاا مکاتباات الزم باا وزارت علاوم ،تحقيقاات و فنااوري و وزارت
امورخارجه صورت گيرد.
 -4-1ج ت هماهنگي براي اتخاذ تدابير الزم ،رونوشتي از مکاتبات گروه همکاريهاي علمي باينالمللاي باا وزارت علاوم ،تحقيقاات و
فناوري و وزارت امور خارجه ،به حراست دانشگاه ارسال خواهد شد.
 -5-1مسئول برگزاري موظف است حداکثر دو هفته پس از انجام برناماه ،گازار

آن را از طریاق مادیریت گاروه ،معاونات پژوهشاي

دانشکده (یا واحد مربوط) و گروه همکاريهاي علمي بينالمللي به معاونت پژوهش و فنآوري دانشگاه ارسال نماید.
ماده -2هزينهها
 -1-2اعتبارات ساالنه الزم براي برگزاري سخنرانيهاي علمي ،کارگاههاي تخصصي و دورههااي پژوهشاي باينالمللاي در دانشاگاه ،در
بودجه تفصيلي معاونت پژوهش و فناوري منظور خواهد شد.
 -2-2هزینههاي برگزاري برنامه و نحوه تأمين آن باید توسط گروه و دانشکده (یا واحد مربوط) بارآورد شاده و باا توجاه باه اعتباارات
منظور شده در بودجه تفصيلي ساالنه معاونت پژوهش و فناوري ،مورد تصویب شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد.
 -3-2حقالزحمه مدعو
 -1-3-2به کليه مدعوین خارجي ج ت برگزاري سخنراني ،کارگاه تخصصي یا دوره پژوهشي تا  4ساعت ،حاقالزحماهاي معاادل
 100دالر آمریکا و براي بيش از آن ساعتي  25دالر( ،مجموعاً تا سقف حداکثر معادل  200دالر آمریکا) تعلق ميگيرد.
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 -2-3-2درصورت درخواست گروه و تأیيد معاون پژوهشي دانشکده (یا واحد مربوط) ،باهجااي پرداخات مبلاغ ارزي (بار حساب
دالر) ،مبلغ معادل ریالي آن بر مبناي ارز مبادلهاي پرداخت شده یا هدیهاي تا سقف مبلغ معادل ریالي آن توسط معاونات
پژوهش و فناوري دانشگاه ت يه و در اختيار دانشکده قرار خواهد گرفت.
تبصره :در صورت اهداي هدیه بهجاي حقالزحمه ،الزم است صورت جلسه تحویل هدیه با امضااي مسائول برگازاري،
مدیر گروه و معاون پژوهشي دانشکده (یا واحد مربوط) تنظيم و ضميمه اسناد هزینه گردد.
 -4-2هزینه بليط عزیمت به ایران و برگشت
تبصره  -1دانشگاه زنجان هزینه بليطهاي عزیمت به ایران و برگشت مدعویني را تأمين ميکند که صرفاً باه دعاوت دانشاگاه
زنجان ج ت برگزاري سخنراني ،کارگاه یا دوره به کشور عزیمت کرده باشند.
تبصره  -2این هزینه براي کارگاه تخصصي یا دوره پژوهشي قابل پرداخت است که مادت برگازاري آن اا حاداقل  18سااعت
باشد.
تبصره  -3این هزینه براساس اعتبارات ساالنه پژوهش و تصویب شوراي پاژوهش و فناآوري دانشاگاه در هار ساال باه تعاداد
معيني از مدعوین هر دانشکده (و هر گروه) قابل پرداخت است.
تبصره  -4در صورت کسب درآمد از برگزاري کارگاه تخصصي یا دوره پژوهشي ،تا سقف مبلغ درآمد حاصاله مايتواناد باراي
تأمين بخشي یا کل هزینه بليط عزیمت به ایران و برگشت مدعوین مازاد بر س ميه تبصره  3در همان کارگااه یاا
دوره یا کارگاهها یا دورههاي بعدي آن گروه استفاده گردد.
 -5-2هزینههاي آمد و شد مدعو به دانشگاه زنجان و در صورت نياز هزینههاي مسافرت علمي مدعو در داخل کشور پرداخت ميشود.
 -6-2هزینه اسکان و غذاي مدعو در طي مدت برگزاري برنامه پرداخت ميشود.
 -7-2هزینه مواد آزمایشگاهي الزم براي برگزاري کارگاه یا دوره در صورت تصویب در شوراي پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت هستند.
 -9-2در صورت دریافت هرگونه حق ثبتنام ،هزینه اساکان ،غاذا و  . . . .از شارکتکننادگان ،مباالغ دریاافتي باه حساا درآمادهاي
اختصاصي واریز شده و سپس بهمنظور جبران بخشي از هزینههاي انجام شده ،باه حساا معاونات پاژوهش و فنااوري دانشاگاه
منتقل خواهد شد.
ماده 3ـ نظارت بر حسن اجرا
نظارت بر حسن اجراي این آیيننامه بر ع ده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ميباشد .در مواردي که آیيننامه مسکوت است ،با نظار
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه اقدام خواهد شد.
این آیيننامه در  3ماده 14 ،بند و  5تبصره در مورخ  1394/6/28به تصویب شوراي پژوهشي دانشگاه و در تاریخ  94/10/20به
تصویب هيأت ریيسه دانشگاه رسيده و از ابتداي سال  1394الزماالجرا است.
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