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و هاي آموزشي داخلي اعضاء هيئت علمي نامه شركت در كارگاهآئين

هاشاغل در دانشكدههيئت علميمدرسين غير

ها يا موسسات آموزشي و پژوهشي داخل كشور برگزار شود كه توسط دانشگاههايي اطالق ميهاي داخلي به كارگاهكارگاه
ت كتبي متقاضي بعد از طرح در شوراي گروه آموزشي يا مركز تحقيقات تقاضاي شركت در اين كارگاه متعاقب درخواس. شودمي

توسط مدير گروه به معاون پژوهشي دانشكده مربوطه ارسال و جهت تصويب نهايي به معاون پژوهشي دانشگاه ارجاع خواهد 
تشخيصي ش درماني و يا متقاضي شركت در كارگاه هاي داخلي بعد از بازگشت متعهد به برگزاري كارگاه معادل يا يك رو. شد

.   ، ارائه يك سخنراني در خصوص دستاوردهاي كارگاه خواهد بودندر دانشگاه علوم پزشكي سمنان و در صورت عدم امكا
.باشدتشخيص ارايه كارگاه يا سخنراني به عهده مدير گروه مي:تبصره

هاي قابل پرداخت هزينه
نحوه . قطار يا هواپيما قابل پرداخت استو بالعكس شامل بليط اتوبوس، هاي مسافرت از مبدأ به شهر مقصدهزينه- 1

چنانچه متقاضي با وسيله شخصي مسافرت نمايد هزينه . مسافرت و نوع وسيله در درخواست متقاضي قبل از سفر بايد قيد شود
. پرداختي بابت هر كيلومتر مسير سيصد و پنجاه ريال خواهد بود

. قف سه ميليون ريال قابل پرداخت خواهد بودنام تا سهزينه ثبت- 2
.روز با درخواست متقاضي مأموريت اداري لحاظ خواهد شد5در ايام برگزاري كارگاه تا سقف - 3
در موارد خاص با . هاي داخلي يك بار در سال براي هر فرد خواهد بودحمايت مالي دانشگاه جهت شركت در كارگاه- 4

.نمايدمعاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه تصميم گيري ميوه و توجيه ضرورت امر، درخواست مدير گر
باشد پس از بازگشت، يك كارگاه تخصصي فقط يك نفر با نظر شوراي گروه اعزام و وي موظف مياز هر گروه در - 5

.كارگاه فوق را در دانشگاه برگزار نمايد
نامه باشند، نيز مشمول اين آيينه بطور تمام وقت شاغل به كار ميهيئت علمي، كه در دانشكدمدرسين غير:1تبصره

.شوندمي
.كليه مدارك و مستندات يك ماه قبل از كارگاه بايد به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه شود:2تبصره

قابل اجرا مورد تصويب قرار گرفت و از اين تاريخ 17/12/88نامه در شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ اين آئين**
.باشدمي


