آيين نامه سخنرانيهاي علمي داخل دانشگاه

معاونت پژوهش و فناوري

١٣٩٨

بسمه تعالي
آييننامه سخنرانيهاي علمي داخل دانشگاه

مﻘﺪمه:
برگزاري سخنرانيهاي علمي در نشر و مبادله يافتههاي پژوهشي و معرفي توانمنديهاي علمــي نقــش مــوثري داشــته و در ايــن راســتا
اساتيد مدعو ميتوانند با شرايط مندرج در اين آييننامه نسبت به ارائه يافتههاي علمــي -پژوهشــي بــه صــورت ســخنراني علمــي اقــدام
نمايند.

ماده  : ١زمينههاي سخنراني علمي
 -١-١نتايج حاصل از طرحهاي تحقيقاتي
 -٢-١سخنراني علمي آزاد

ماده  :٢شرايط عمومي
 -١-٢مرتبط بودن موضوع سخنراني علمي با رشته تخصصي متقاضي.
 -٢-٢تاييد رزومه علمي و موضوع سخنراني توسط گروه متقاضي
 -٣-٢ارسال درخواست سخنراني به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
تبصره :تعداد سخنراني هاي برگزار شده توسط هر گروه در هر سال بر حسب ميزان اعتبارات آن سال تعيين خواهد شد.
ماده  :٣حق الﺰحمه
 -١-٣پرداخت حقالزحمه به مبلﻎ  ٥،٠٠٠،٠٠٠ريال براي سخنران با مرتبه علمي اســتاد و مبلــﻎ  ٤،٠٠٠،٠٠٠ريــال بــراي ســاير افــراد
ميباشد.
تبصره :مبلﻎ حق الزحمه فوق براي سال جاري بوده و ساﻻنه حداكثر تاسقف  ٪ ٢٠بـر اســاس مصــوبه شــوراي پژوهشــي ميتوانــد بــه
مبالﻎ مذكور اضافه شود.

ماده  :٤هﺰينهها
هزينههاي مربوط به سخنراني با ارايه اصل اسناد مربوطه به شرح ذيل قابل پرداخت ميباشند.
 -١-٤اسكان استاد مدعو در مهمانسراي دانشگاه و با هماهنگي گروه متقاضي صورت خواهد گرفت.
 -٤-٢هزينه غذا و اسكان در هتل خارج از دانشگاه ،بر عهده دانشكده متقاضي خواهد بود.
 -٤-٣هزينه اياب و ذهاب شامل بليط رفت و برگشت با وسايل نقليه عمومي )هواپيمــا ،قطــار ،اتوبــوس و ســواريهاي مســافربر( از مبــدا
مورد درخواست به شهر زنجان و بالعكس
تبصره :هزينه هاي مسافرت داخل شهر و ساير هزينهها توسط دانشكده متقاضي قابل پرداخت ميباشد.
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ماده  :٥نظارت بر حسن اجرا
نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه بر عهده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ميباشــد .در مــواردي كــه آييننامــه مســكوت اســت بــا
تصويب شوراي پژوهش و فناوري و تاييد معاونت پژوهش و فناوري اعﻼم نظر خواهد شد.

ماده :٦اين آييننامه در  ٦ماده ١٠ ،بند و  ٣تبصــره در مــورخ  ٨٧/٧/٢١بــه تصــويب شــوراي پــژوهش و فنــاوري دانشــگاه و در مــورخ
 ٨٨/٦/١٥به تصويب شوراي دانشگاه رسيده و از مورخ  ٨٨/١/١ﻻزم اﻻجرا است.
طبق مصوبه تاريخ  ١٣٩٨/٠٣/٠٥شوراي پژوهش و فناوري بند  ١-٣ماده  ٣اصﻼح شده است.
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