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بسمه تعالي

آييننامه شركت در كارگاههاي آموزشي يا پژوهشي داخل كشور
مﻘدمه :به منظور آموزش و دستيابي به يافتهها و فناوريهاي نوين علمي ،اعضاي هيـﺄت علمــي دانشــگاه ميتواننــد بــا
ﺷرايط و مزاياي مندرج در اين آييننامه در كارگاههاي آموزﺷي و پژوهشي داخل كشور ﺷــركت نماينــد .منظــور از كارگــاه
در اين آييننامه كارگاههاي آموزﺷي و پژوهشي ميباﺷد.

ماده  :١شرايط عمومي
 -١-١كارگاه بايد از پشتوانه علمي قابل قبولي برخوردار باﺷد كه اين امر توسط ﺷوراي گــروه مربوطــه و ﺷـوراي پژوهشــي
دانشكده تعيين خواهد ﺷد.
 -٢-١لزوم ﺷركت متقاضي در كارگاه توسط ﺷوراي گروه و معاون پژوهشي دانشكده تعيين خواهد ﺷد.
ماده  -٢هزينهها
هزينههاي مربوط به ﺷركت در كارگاه با ارائه اصل اسناد به ﺷرح ذيل از محل اعتبار پژوهانه اعضــاي هيـﺄت علمــي قابــل
پرداخت ميباﺷند.
 -١-٢هزينه ثبت نام و ساير هزينههاي مرتبط اعﻼم ﺷده توسط برگزار كننده قابل پرداخت است) .هزينه اسكان در
ﺷرايطي قابل پرداخت ميباﺷد كه توسط برگزاركننده اعﻼم و تﺄمين ﺷده باﺷد(.
 -٢-٢براي ﺷركت اعضاي هيﺄت علمي در كارگاه حكم مﺄموريت )بدون حق ماموريت( صادر ﺷده و در صورت تكميل بند
 ٢٥گزارش مختصر مﺄموريت و تﺄييد آن توسط معاون پژوهشي دانشكده ،كمك هزينه رفت و برگشت )بدون ارائه
مستندات( پرداخت ميگردد .اين كمك هزينه براي كارگاههاي برگزار ﺷده در استانهاي خراسان ﺷمالي ،خراسان
رضوي ،خراسان جنوبي ،سيستان و بلوچستان ،كرمان ،يزد ،بوﺷهر ،هرمزگان ،خوزستان ،فارس و ايﻼم،كهكيلويه و
بوير احمد ،كرمانشاه ،لرستان و اصفهان ،مبلﻎ  ٥،٠٠٠،٠٠٠ريال و براي ساير استانها مبلﻎ  ١،٠٠٠،٠٠٠ريال
ميباﺷد.
تبصره  :در صورتي كه كارگاه توسط همايشي برگزار ﺷده باﺷد كه متقاضي در آن ﺷركت كرده است ،فقــط هزينــه
ثبت نام در كارگاه قابل پرداخت است.
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ماده ٣ـ نظارت بر حسن اجرا
نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه بر عهده معاونت پــژوهش و فنــاوري دانشــگاه ميباﺷــد .در مــواردي كــه آييننامــه
مسكوت است با تصويب ﺷوراي پژوهشي و تاييد معاونت پژوهش و فناوري اعﻼم نظر خواهد ﺷد.
ماده -٤اين آييننامه در  ٤ماده ٤،بند و  ١تبصره در مورخ  ٩٣/٠٣/٢٥به تصويب ﺷوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و در
مورخ  ٩٨/٠٤/٢٣اصﻼح مبالﻎ رفت و برگشت بند  ٢-٢به تصويب ﺷوراي دانشگاه رسيده و از مورخ  ٩٨/٠١/٠١ﻻزم
اﻻجرا است.
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