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 كشور از خارج (Workshop)های آموزشی شیوه نامه شركت در كارگاه
 

المللی با ساير كشورها و دستیابی به آخرين بین-های علمی فعالیتبه منظور ارتقای سطح كیفی پژوهش و آموزش و گسترش 

شورای پژوهشی ............................. جلسه مورخ .........................  يکصد و  در اين شیوه نامهالمللی، بین -های علمیپديده

 شد.دانشگاه تصويب 

 

 ضوابط کلی -1ماده 

دانشکده و شورای  پژوهشی زير توسط شورای گروه، شورای معیارهایبر اساس اعتبار كارگاه آموزشی بايد 

 پژوهشی دانشگاه تايید شود.

 ؛المللی برگزار شوددانشگاه يا انجمن تخصصی بین با مشاركت يک يا چند سازمان، -1-1

های مختلف را مورد بررسی و ی ملیتموضوع مورد عالقه های گوناگون داشته يااز ملیت مخاطبانیكارگاه  -1-2

 ؛آموزش قرار دهد

در برگزاری كارگاه  كشور( 3های صاحب نظر در موضوع كارگاه از كشورهای مختلف )حداقل شخصیت -1-3

 باشند؛  مشاركت داشته

 نکات زير رعايت گردد: در صورت ارايه مقاله در كارگاه، الزم است -1-4

 ؛گردد هئارا ها توسط شركت كنند گان خارجیها و مقالهسخنرانیبخش قابل قبولی از  .1-4-1

)تشخیص بر عهده  قبالً در هیچ مجله يا مجمع علمی ارائه نشده باشد ارائه شده در كارگاهمقاله محتوای  .1-4-2

 ؛ها(شورای پژوهشی دانشکده

 ؛تصريح گرددبه عنوان مؤسسه متبوع متقاضی ( University of Maragheh) مراغه دانشگاه نامو  نشانی .1-4-3

 .باشد (Corresponding Author)  مولف مسئولارائه دهنده مقاله،  .1-4-4

 

 شرایط شرکت کنندگان -2ماده 

 آمادگی و آشنايی كافی به زبان كارگاه   -2-1

شاركت در  گانه ذيل، مالك ارزيابی زباان خاارجی متقاضایانی كاه بارای اولاین باار جهات         تحقق يکی از ضوابط شش

 :باشدمیگردند به خارج از كشور اعزام می های آموزشیكارگاه

 ؛ كارگاهمقاطع تحصیالت عالی در كشور انگلیسی زبان و يا به زبان مورد استفاده در  گذراندن .2-1-1

 ؛به مدت نه ماه در خارج از كشور های آموزشی و تحقیقاتی حداقلاز دورهمندی بهره .2-1-2

 ؛MCHEآزمون  از 50نتیجه حداقل  كسب .2-1-3

 ؛IELTSآزمون  از 5/5نتیجه حداقل  كسب .2-1-4
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 TOEFLآزمون نتیجه  .2-1-5

2-1-5-1 .Internet based   ؛55حداقل 

2-1-5-1 .Paper based   ؛500حداقل  

 ؛انگلیسی به فارسی رجمه و انتشار كتاب معتبر از فارسی به انگلیسی يا ازت .2-1-6

 در طول سنوات خدمتی در دانشگاه المللی تهیه و انتشار حداقل دو مقاله در نشريات معتبر بین .2-1-7

 ؛(باشد شدهنگارش  مستقلو به طور  متقاضیحداقل يکی از اين مقاالت بايد توسط خود  )

 با فعالیت علمی و تخصصی متقاضی؛ موضوع كارگاه مرتبط بودن -2-2

 ؛شركت و ارايه مقاله در كارگاهيا شركت داشتن دعوتنامه معتبر مبنی بر   -2-3

  .كسب اعتبار پژوهانه الزم توسط متقاضی -2-4

اعضای هیات علمی كه دارای اعتبار پژوهانه هستند و براساس ضوابط مندرج در شیوه نامه پژوهانه دارای شرايط  -1تبصره

نامه مذكور برای تا حداكثر مبلغ ذكر شده در شیوهيک بار در سال توانند الزم برای شركت در كارگاه خارجی هستند؛ می

 انجام سفر خود هزينه نمايند.

از اعتبارات خارج از دانشگاه تامین به صورت شخصی يا های سفر خود را ت علمی كه كل هزينهاعضای هیأ -2تبصره 

 مند شوند.دانشگاه بهرهتسهیالت اداری  توانند ازمینامه مفاد مندرج در اين شیوهبرای بار اول يا دوم به شرط رعايت  ،نمايند

 

 های قابل پرداختهزینه -3ماده 

های هیأت علمی كه راهنمايی دانشجوی كارشناسی ارشد يا دكتری را بر عهده دارند در كارگاههای شركت اعضای هزينه

از ...(  مدرسه تابستانی و زمستانی، Course ،Work Shop المللی خارج از كشور )با عناوين مختلف از جملهآموزشی بین

 و  شامل موارد زير خواهد بود: همحل گرنت پرداخت شد

o  هزينه ثبت نام 

o  هزينه بلیط رفت و برگشت 

o هزينه اقامت 

       ارائه مقاله در مجامع علمی  نحوه شركت و اجرائی شیوه نامه " 6های مندرج در ماده اين مبالغ تا سقف هزينه -3تبصره

 پرداخت خواهد شد."  كشور از المللی خارجبین

سال شمسی فاصله زمانی حداقل يک بايستمی، كارگاهبین تاريخ بازگشت از فرصت مطالعاتی و تاريخ اعزام به  -4تبصره

 رعايت گردد.
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های با توجه به اينکه تاريخ بلیط رفت و برگشت صادره از سوی دفاتر هواپیمايی با تاريخ شروع و خاتمه ماموريت -5تبصره

صادره، تا چهار روز از تاريخ ماموريت اصلی  هایتواند بر اساس بلیطعلمی خارج از كشور كامال منطبق نیست، دانشگاه می

 العاده صادر نمايد.)جمعا برای ايام قبل و بعد از تاريخ كنفرانس(، ماموريت بدون فوق

های علمی خارج از كشور مستلزم سفر عضو هیئت علمی به در مواردی كه اخذ رواديد برای انجام ماموريت -6تبصره

 روز اقدام نمايد. 5نسبت به صدور ماموريت بدون فوق العاده و حداكثر به مدت تواند كشور ثالث است، دانشگاه می

درصورت پرداخت هزينه ثبت نام و عدم شركت در كارگاه آموزشی به دلیل مشکل رواديد )پس از احراز شرايط  -7تبصره

 ست.ا پرداختتوسط معاونت پژوهشی( مخارج مربوط از محل اعتبار پژوهانه عضو هیات علمی قابل 

 

 کارگاه شرکت در جهت  نیازمورد  مدارک - 4ماده

 

 كارگاهقبل از شركت در  -3-1

 (؛1های خارج از كشور )فرم شماره تکمیل و تايپ فرم تقاضای شركت در همايش .3-1-1

 (؛2تکمیل و تايپ فرم مشخصات متقاضی )فرم شماره  .3-1-2

های علمی همکاری، به مديريت كارگاهروز كاری قبل از برگزاری  30حداقل ، 2و  1مربوط به فرم شماره  الزم است مدارك و مستندات

 دانشگاه ارائه گردد. المللیو بین

 

 كارگاهاز شركت در  پس -3-2

  ؛كارگاه حداكثر يک هفته پس از بازگشتگزارش علمی شركت در فرم  تکمیل و تايپ .3-2-1

 ؛تائید ارائه سخنرانی در مورد نتايج سفر در سطح گروه به منظوراطالع رسانی .3-2-2

  ؛نام در كارگاهثبت اصل رسید پرداخت حق .3-2-3

 .رفت و برگشتالشه بلیط  .3-2-4


