آییه وامٍ برگزاری سخىراوی علمی ،کارگاٌ تخصصی ي ديرٌ پژيَشی
حوزه معاونت پژوهش و فناوری

بیه المللی در داوشگاٌ سیستان ي بلًچستان

مقدمه
ثِ هٌظَس افضایص تجبدالت علوی ثیي الوللی اص عشیق ثشگضاسی سخٌشاًی ّبی علوی  ،کبسگبُ ّبی تخصصی ٍ دٍسُ ّبی
پژٍّطی ثیي الوللی دس داًطگبُ ،اعضبی ّیأت علوی ٍ گشٍُ ّبی آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ هی تَاًٌذ ثب ضشایظ ٍ ضَاثظ
هٌذسج دس ایي آییي ًبهِ اص اًذیطوٌذاى ٍ پژٍّطگشاى هشاکض ٍ داًطگبُ ّبی خبسج اص کطَس دعَت ثِ عول آٍسًذ.
ماده  -1شرایط عمومی
 -1-1ضشٍست ثشًبهِ ٍ ثشگضاسی سخٌشاًی علوی ،کبسگبُ تخصصی ٍ دٍسُ پژٍّطی ثیي الوللی ٍ اعتجبس علوی استبد هذعَ
خبسج اص کطَس (ثب تَجِ ثِ سصٍهِ ایطبى) ،ثبیذ پس اص تبییذ ضَسای گشٍُ ٍ داًطکذُ (یب ٍاحذ هشثَط) ٍ ثشسسی سئیس دفتش
ّوکبسیْبی علوی ٍ ثیي الوللی ،ثِ تصَیت ضَسای پژٍّطی داًطگبُ ثشسذ.
تجصشُ :هذعَیي هی تَاًٌذ هلیت ایشاًی یب غیش ایشاًی داضتِ ثبضٌذ.
 -2-1گشٍُ ّبی آهَصضی ٍ پژٍّطی هتقبضی الصم است فشم دسخَاست ثشگضاسی سخٌشاًی علوی ،کبسگبُ تخصصی
یب دٍسُ پژٍّطی ثیي الوللی دس داًطگبُ سا تکویل ًوَدُ ٍ اص عشیق هعبًٍت پژٍّطی داًطکذُ (یب ٍاحذ هشثَط) ثِ دفتش
ّوکبسیْبی علوی ٍ ثیي الوللی داًطگبُ اسسبل ًوبیٌذ.
 -3-1دس صَست ًیبص افشاد هذعَ ثِ دسیبفت ٍیضای جوَْسی اسالهی ایشاى ،الصم است حذاقل  3هبُ قجل اص ثشگضاسی ثشًبهِ،
فشم ّبی هشثَعِ ثِ گشٍُ ّوکبسی ّبی علوی ثیي الوللی تحَیل دادُ ضَد تب هکبتجبت الصم ثب ٍصاست علَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی،
ٍصاست اهَسخبسجِ ٍ حشاست داًطگبُ اًجبم ضَد.
 -4-1جْت ّوبٌّگی ثشای اتخبر تذاثیش الصم ،سًٍَضتی اص هکبتجبت دفتش ّوکبسّبی علوی ٍ ثیي الوللی ثب ٍصاست
علَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍصاست اهَس خبسجِ ،ثِ حشاست داًطگبُ اسسبل خَاّذ ضذ.
 -5-1هسئَل ثشگضاسی هَظف است حذاکثش دٍ ّفتِ پس اص اًجبم ثشًبهِ ،گضاسش آى سا اص عشیق هذیشیت گشٍُ،
هعبًٍت پژٍّطی داًطکذُ (یب ٍاحذ هشثَط) ثِ هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ اسسبل ٍ سًٍَضت آى سا دس اختیبس دفتش
ّوکبسّبی علوی ٍ ثیي الوللی قشاس دّذ.
ماده  -2هسینه ها
 -1-2اعتجبسات سبالًِ الصم ثشای ثشگضاسی سخٌشاًی ّبی علوی ،کبسگبُ ّبی تخصصی ٍ دٍسُ ّبی پژٍّطی ثیي الوللی
دس داًطگبُ ،دس ثَدجِ تفصیلی هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسی هٌظَس خَاّذ ضذ.
ّ -2-2ضیٌِ ّبی ثشگضاسی ثشًبهِ ٍ ًحَُ تأهیي آى ثبیذ تَسظ گشٍُ ٍ داًطکذُ (یب ٍاحذ هشثَعِ) ثشآٍسد ضذُ ٍ ثب تَجِ ثِ
اعتجبسات هٌظَس ضذُ دس ثَدجِ تفصیلی سبالًِ هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسی ،هَسد تصَیت ضَسای پژٍّطی داًطگبُ قشاس گیشد.
 -3-2حق الضحوِ هذعَ
 -1-3-2ثِ ّش یک اص هذعَیي خبسجی جْت ثشگضاسی سخٌشاًی ،کبسگبُ تخصصی یب دٍسُ پژٍّطی هستقل تب  4سبعت ،حق
الضحوِ ای هعبدل  100دالس آهشیکب ٍ ثشای ثیص اص آى سبعتی  25دالس(،هجوَعبً تب سقف حذاکثش هعبدل  200دالس آهشیکب) تعلق
هی گیشد.

 -2-3-2دس صَست دسخَاست گشٍُ ٍ تبییذ هعبٍى پژٍّ طی داًطکذُ (یب ٍاحذ هشثَعِ) ،ثِ جبی پشداخت هجلغ اسصی (ثش حست
دالس) ،هجلغ هعبدل سیبلی آى ثش هجٌبی اسص هجبدلِ ای پشداخت ضذُ یب ّذیِ ای تب سقف هجلغ هعبدل سیبلی آى تَسظ هعبًٍت
پژٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ تْیِ ٍ دس اختیبس داًطکذُ ( یب ٍاحذ هشثَعِ) قشاس خَاّذ گشفت.
تجصشُ :دس صَست اّذای ّذیِ ثِ جبی حق الضحوِ ،الصم است صَست جلسِ تحَیل ّذیِ ثب اهضبی هسئَل ثشگضاسی ،هذیش گشٍُ
ٍ هعبٍى پژٍّطی داًطکذُ (یب ٍاحذ هشثَعِ ) تٌظین ٍ ضویوِ اسٌبد ّضیٌِ گشدد.
ّ -4-2ضیٌِ ثلیظ عضیوت ثِ ایشاى ٍ ثشگطت
تجصشُ -1داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى ّ ضیٌِ ثلیظ ّبی عضیوت ثِ ایشاى ٍ ثشگطت هذعَیٌی سا تأهیي هی کٌذ کِ صشفبً ثِ
دعَت داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى جْت ثشگضاسی سخٌشاًی ،کبسگبُ یب دٍسُ ثِ کطَس عضیوت کشدُ ثبضٌذ.
تجصشُ -2ایي ّضیٌِ ثشای کبسگبُ تخصصی یب دٍسُ پژٍّطی قبثل پشداخت است کِ هذت ثشگضاسی آًْب حذاقل  18سبعت ثبضذ.
تجصشُ -3ایي ّضیٌِ ثش اسبس اعتجبسات سبالًِ پژٍّطی ٍ تصَیت ضَسای پژٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ دس ّش سبل ثِ تعذاد هعیٌی
اصهذعَیي ّش داًطکذُ (ٍ ّش گشٍُ) قبثل پشداخت است.
تجصشُ -4دس صَست کست دسآهذ اص ثشگضاسی کبسگبُ تخصصی یب دٍسُ پژٍّطی  ،تب سقف هجلغ دسآهذ حبصلِ هی تَاًذ ثشای
تأهیي ثخطی یب کل ّضیٌِ ثلیظ عضیوت ثِ ایشاى ٍ ثشگطت هذعَیي هبصاد ثش سْویِ تجصشُ  3دس ّوبى کبسگبُ یب دٍسُ یب کبسگبُ
ّب

یب

دٍسُ ّبی ثعذی آى گشٍُ استفبدُ گشدد.
ّ -5-2ضیٌِ ّبی آهذ ٍ ضذ هذعَ /هذعَیي ثِ داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى ٍ دس صَست ًیبص ّضیٌِ ّبی هسبفشت علوی هذعَ/
هذعَیي دس داخل کطَس پشداخت هی ضَد.
ّ -6-2ضیٌِ اسکبى ٍ غزای هذعَ/هذعَیي دس عی هذت ثشگضاسی ثشًبهِ تَسظ داًطگبُ پشداخت هی ضَد.
ّ -7-2ضیٌِ هَاد آصهبیطگبّی الصم ثشای ثشگضاسی کبسگبُ یب دٍسُ دس صَست تصَیت دس ضَسای پژٍّطی داًطگبُ قبثل پشداخت
ّستٌذ.
 -8-2دس صَست دسیبفت ّش گًَِ حق ثجت ًبمّ ،ضیٌِ اسکبى ،غزا ٍ  ...اص ضشکت کٌٌذگبى ،هجبلغ دسیبفتی ثِ حسبة دسآهذّبی
اختصبصی ٍاسیض ضذُ ٍ سپس ثِ هٌظَس ججشاى ثخطی اص ّضیٌِ ّبی اًجبم ضذُ ،ثِ حسبة هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ
هٌتقل خَاّذ ضذ.
ماده  -3نظارت بر حسن اجرا
ًظبست ثش حسي اجشای ایي آییي ًبهِ ثش عْذُ هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ هی ثبضذ .دس هَاسدی کِ آییي ًبهِ هسکَت
است ،ثب ًظش ضَسای پژٍّطی داًطگبُ اقذام خَاّذ ضذ.
این آئین نامه در  3ماده 6 ،تبصره در مورخ  55/1/30به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ
 55/2/4به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسیده و از تاریخ تصویب الزم االجرا است.

