
  

  

 خارج (Workshop)هاي آموزشي  آيين نامه اجرايي شركت در كارگاه-فصل ششم 

  از كشور

المللي با ساير كشورها و دستيابي به   بين.-هاي علمي  به منظور ارتقاي سطح كيفي پژوهش و آموزش و گسترش فعاليت     

نامه در  نند با شرايط و ضوابط مندرج در اين آيينتوا المللي، اعضاي هيات علمي دانشگاه يزد مي  بين-هاي علمي آخرين پديده

  هاي علمي خارج از كشور شركت نمايند كارگاه

  :شرايط عمومي كارگاه آموزشي ) 1ماده 

و دانشكده ، كميته پژوهشي گروه/گروهشوراي هاي زير توسط  اعتبار كارگاه آموزشي بايد بر اساس معيار -1-1

   .تاييد شودشوراي پژوهشي دانشگاه 

  .المللي برگزار شود با مشاركت يك يا چند سازمان، دانشگاه يا انجمن تخصصي بين) لفا

و هاي مختلف را مورد بررسي  ي مليت عالقه هاي گوناگون داشته يا موضوع مورد مخاطبيني از مليتكارگاه ) ب

  .قرار دهدآموزش 

برگزاري كارگاه در  )كشور 3حداقل (ي مختلف از كشورهاصاحب نظر در موضوع كارگاه هاي  شخصيت) پ

  .باشند  داشتهمشاركت

   رعايت نكات زير الزامي است در صورت ارايه مقاله در كارگاه) ت 

  . بخش قابل قبولي از سخنراني ها و مقاله ها توسط شركت كنندگان خارجي ارايه    -

ايه نشده و همچنين در هيچ مجله در هيچ مجمع علمي توسط نويسنده يا نويسندگاه مقاله ار  مقاله مورد نظر قبال- 

  .معتبر علمي چاپ يا پذيرفته نشده باشد

تنها در صورتيكه . ر به عنوان نويسنده اول در مقاله تصريح نام و نشاني دانشگاه به عنوان مؤسسه متبوع متقاضي سف-

  نويسنده دوم مقاله ذكر شوديكي از دانشجويان دانشگاه يزد نويسنده اول مقاله باشد، نام متقاضي مي تواند به عنوان 

  :شرايط شركت كنندگان  ) 2ماده

  دانشكده كميته پژوهشي گروه و /شوراي گروه تأييد اب كارگاه  زبانبه كافي  و آشنايي آمادگي -2-1
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  .  ارتباط موضوع مورد تقاضا با تخصص متقاضي-2-2

  . ارگاه كشركت و ارايه مقاله در/شركت  داشتن دعوتنامه معتبر مبني بر - 3-3

   كسب اعتبار پژوهانه الزم توسط متقاضي-2-4

 و براساس ضوابط مندرج در شيوه نامه پژوهانه داراي هستنداعضاي هيات علمي كه داراي اعتبار پژوهانه : 1تبصره 

مه مذكور  نادر شيوهتوانند تا حداكثر مبلغ ذكر شده  خارجي با هزينه دانشگاه هستند؛ ميكارگاه شرايط الزم براي شركت در 

  .براي انجام سفر خود هزينه نمايند

 محدوديتي ،هاي سفر خود را از اعتبارات خارج از دانشگاه تامين نمايند اعضاي هيأت علمي كه كل هزينه : 2تبصره .

از اين دسته براي به شرط رعايت مفاد مندرج در اين آيين نامه در تعداد سفرها ندارند و دانشگاه تسهيالت اداري الزم را 

  .آورد  فراهم ميمتقاضيان

  :مراحل اجرايي  ) 3ماده         

 ذكر شده در فرم شماره به همراه مدارك، درخواست خود را با رعايت مفاد فوقبايد  عضو هيات علمي -3-1 

از  پس كميته پژوهشي/ شوراي گروهوبه گروه تحويل دهد كارگاه آموزشي وز قبل از شروع  ر45كارگاه خارجي، حداقل  1

  . دانشكده ارسال نمايدمعاون پژوهشي  براي 5، مدارك را طي فرم كارگاه خارجي بررسي و تأييـد

 پژوهشي دانشكده پس از بررسي و تاييد، آن را ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ وصول از گروه، -شوراي آموزشي 

ژوهشي دانشگاه نيز پس از موافقت شوراي معاونت پ. به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال دارد 6طي فرم كارگاه خارجي 

دفتر به كارگاه راتأييد نموده و حداقل بيست روز قبل از شروع كارگاه آموزشي نامه شركت در  پژوهشي دانشگاه، پرسش

  . دارد دانشگاه ارسال ميهمكاري هاي علمي بين المللي 

هايي شركت نمايند كه با  كارگاهتي االمكان در شود كه اعضاي هيأت علمي متقاضـي ح پيشنهاد مي:  3          تبصره

  .هاي آموزشي آنها در طول ترم تحصيلي تالقي نداشته باشد برگزاري كالس

هاي  اگر زمان انجام سفر متقاضي در طول ترم تحصيلي باشد؛ معاون پژوهشي دانشكده بايد برنامه كالس : 4تبصره 

عكس شده است؛ پس از تاييد معاون آموزشي دانشكده به همراه ساير  من4جبراني متقاضي را كه در فرم كارگاه خارجي 

  . مدارك به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد

المللي دانشگاه   بين-هاي علمي  دفتر همكاري پس از تاييد درخواست متقاضي در شوراي پژوهشي دانشگاه،-3-2

  .نمايد اقدام ميهاي الزم  نامه نسبت به صدور معرفي
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  : ها تامين هزينه ) 4 ماده

هاي علمي خارج از كشور  تواند در يك سال براي شركت در كارگاه  حداكثر مبلغي كه هرعضو هيات علمي مي-4-1

  .نامه پژوهانه است هزينه نمايد بر اساس حداكثر اعتبار  پيش بيني شده در شيوه

در هر حال . گردد دانشكده تعيين مياعالم عضو هيات علمي و تاييد تعداد روزهاي ماموريت بر اساس  -4-2

 و طبق مستندات  روز رفت و آمد2 به عالوه آموزشي كارگاه تاريخ شروع و خاتمه هاي اقامت بر اساس هزينه

براي كشورهايي كه جهت اخذ ويزا بايد الزاما به كشور ديگري . ارايه شده از محل پژوهانه قابل پرداخت است

   روز از محل پژوهانه قابل پرداخت است 4هاي رفت و برگشت تا  قاضي هزينهمراجعه كرد، براساس درخواست مت

 از انجام  كارگاه خارجي، حداكثر يك ماه بعد8 گزارش سفر بايد بر اساس موارد ذكر شده در فرم شماره -4-3

 واصل دفتر معاونت پژوهشي دانشگاه كارگاه خارجي به 10و) در صورت نياز (9 همراه فرم هاي شماره سفر به

  .گردد

پس از احراز ( درصورت پرداخت هزينه ثبت نام و عدم شركت در كارگاه آموزشي به دليل مشكل رواديد -4-4

 .مخارج مربوط از محل اعتبار پژوهانه عضو هيات علمي قابل هزينه است) شرايط توسط معاونت پژوهشي 

 . است و الزم االجرارسيده شوراي پژوهشي دانشگاه  به تصويب نهاييتبصره 3و بند 13،ماده 4اين آيين نامه در      

  .ها در ابتداي هر سال و با تصويب شوراي پژوهشي، قابل اعمال است پيشنهادهاي اصالحي در مواد و تبصره
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  معاونت پژوهشي

  هاي علمي خارج از كشور قبل از عزيمت كارگاهردش كار امور مربوط به نمودارگ
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ه انضمام ها ب  كارگاه خارجي و ارايه آن4٭ و3،  2، 1هاي   فرم تكميل 
.مدير گروه به درخواستي يگر مدارك 

ـت كميتــه / گــروه  طــرح در شــوراي ،بررســي و رســيدگي بــه درخواسـ 
 طـي فـرم كارگـاه        ارسال مـدارك آن    ؛و در صورت تصويب   ژوهشي گروه   

 .جلسه ذيربط  به همراه صورتدانشكده ي ــش به معاونت پژوه5خارجي 

:كميته پژوهشي گروه/ روه

  
طـرح  ،   بررسي درخواست و ضمايم آن و در صورت كامل بودن مدارك           

 طي فرم كارگـاه     و ارسال مدارك  دانشكده   پژوهشي   - آموزشي   شوراي ر
/ جلـسات گـروه       همراه صورت  ، به  به معاونت پژوهشي دانشگاه    6خارجي  

  ده دانشك،ميته پژوهشي گروه

:انشكده 

هاي الزم توسط كارشـناس      ها و مدارك سفر و انجام كنترل         بررسي فرم  
  .يربط

:حوزه معاونت پژوهشي

 وا خذ تصميم  طرح در شوراي پژوهشي

. صدور حكم مأموريت براي امضاء : هاي علمي فتر همكاري
.نامه به دفتر هواپيمايي جمهوري اسالمي  تهيه معرفي

خارج از كـشور    هاي علمي     كارگاهرسشنامه شركت در     مكاتبه و ارسال پ    
  .المللي وزارت متبوع براي اخذ ويزا هاي علمي و بين به دفتر همكاري
  .نامه به بانك  تهيه معرفي

. ارسال موارد ياد شده به معاون پژوهشي براي اقدامات بعدي

ستور ارسال به واحدهاي    ها و د    نامه  در صورت تأييد، امضاي كليه معرفي      
الحـساب تـا سـقف تعيـين          ربط و تأمين اعتبار و دستور پرداخت علي         ي
 .شده

:ياست دانشگاه

:  مور مالي  الحساب پرداخت علي 

 درصورتيكه سفر متقاضي در طول ترم تحصيلي انجام شده  با
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  معاونت پژوهشي 

  پس از بازگشتعلمي خارج از كشور هاي  كارگاهگردش كار امور مربوط به 

و تكميل و ارايـه     گروه  ز  ا خارجي   كارگاه 10 و 9٭،8هاي    دريافت فرم 

 CD و ،گواهي شـركت   مقـاالت هبـه همـراه مجموعـ    گـروه،   ها به     آن

در صـورت   (كارگـاه آموزشـي     هاي ارائه شـده       هاي اساليد   حاوي فايل 

  )ارايه مقاله

:متقاضي سفر

 و  كميته پژوهشي گروه    /گروه  وارد فوق توسط شوراي      بررسي و تأييد م    -

  .11دانشكده طي فرم كارگاه خارجي به معاونت پژوهشي  گزارش ارسال

:  كميته پژوهشي گروه/گروه

و ارسـال    پژوهـشي دانـشكده      -آموزشـي  تأييد مدارك توسـط شـوراي        -

    11 طي فرم كارگاه خارجي عاونت پژوهشي دانشگاهمگزارش به حوزه 

:دانشكده 

 بررســي و اعــالم نظــر در مــورد گــزارش ســفر و ارســال آن بــه دفتــر -
  .المللي دانشگاه هاي علمي و بين همكاري

.اليمهاي سفر و تسويه حساب به امور  رخواست پرداخت هزينهد-

:حوزه معاونت پژوهشي

المللي  ينبهاي علمي و   بررسي و ارسال گزارش سفر به دفتر همكاري-

.وزارت متبوع

:اي علميـه همكاريدفتر

.ها و اعالم تسويه حساب به معاونت پژوهشي  پرداخت هزينه-    ر ماليموا

  درصورتيكه زمان انجام سفر متقاضي در طول ترم تحصيلي باشد٭
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