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 هايکارگاهو  سمینارها ، هاکنگرهحمایتي و تشویقي دانشگاه در برگزاري    هايسیاست   -16 بخش

 داخلي و خارجي

ــگاه   -156 ماده ــی دانش ــورای پژوهش ــای   منظوربهش ــتر محققین و اعض ــنایی هر چه بیش علمی  هیأتآش

شگاه  شان دادن    هادان شگاه   هایتوانمندیبا آخرین ایده و موضوعات علمی خاص و همچنین ن در  تواندمیدان

شی       شنهاد مدیریت پژوه سال با پی شگاه طول  سمینارها اقدام به برگزاری   هاکنگره، بخش هادان ، هاکارگاهو 

صوص        المللیبینملی و  هایکنگرهو  سمینارها  شگاه در این خ شی دان شورای پژوه صمیم بنماید که   یریگت

 نهایی را انجام خواهد داد.

ضوع کارگاه،      المللیبینداخلی و  هایکارگاهدر مورد  -157 ماده شگاه ملزم به ارائه مو شی دان مدیریت پژوه

ــرکتتعداد افراد  ــورای کنندهشـ ــین کارگاه، زمان دقیق و مدت زمان الزم برای اجرای کارگاه به شـ ، مدرسـ

ــورا در مورد بر  ــتند تا ش ــگاه هس ــی دانش بارات جاری از محل ا% اعت هاکارگاهورد هزینه برگزاری آن آپژوهش

 اقدام نماید. هاکارگاهبه برگزاری  یافتهاختصاصدانشگاه و یا اعتبارات 

شامل میان    هاکارگاهمربو  به برگزاری  هایهزینهتمام  -1 بند صبح و عصر    هایوعدهشامل هزینه پذیرایی 

مدرسین یا  ) مدرسین کارگاه  الزحمهحقدر کارگاه و همچنین هزینه مربو  به  کنندگانشرکت و ناهار جهت 

شگاه(، تمام     شگاه یا خارج از دان هواپیما، قطار، اتوبوس )مربو  به ایاب و ذهاب  هایهزینهمحققین داخل دان

شگاه و       ستی( مدرسین خارج از دان شین درب شام مدرس/مدرسین      هایهزینهیا ما صبحانه و  مربو  به ناهار، 

 .گرددمیو پرداخت کامل توسط شورای پژوهشی محاسبه  طوربه هاکارگاهخارجی 

 1از موارد مربو  به بند  لرســتانعلمی وابســته به دانشــگاه علوم پزشــکی  هیأتمحققین و اعضــای  -2 بند

ــورتی. در مورد این افراد کنندمیتبعیت  ــبکهکارگاه در یکی از  کهدرص ــتی و درمانی خارج از  هایش بهداش

صورت پذیرد حق    شگاه  شده و هزینه برگزاری  الزم برای کا روزهایبه میزان  مأموریتدان رگاه در نظر گرفته 

در نظر گرفته شده برای محققین مدعو خارج از دانشگاه در شورای     هایهزینهکارگاه توسط این افراد معادل  

 پژوهشی دانشگاه محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
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 ردگیمیبا توافقی که با مدعوین صورت  هاکارگاهریالی یا ارزی مدعوین جهت برگزاری  هایهزینه -1 تبصره

 .شودمیو سپس طرح و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه محاسبه و پرداخت 

مربوطه از هنگام خروج از کشور خارجی تا ورود   هایهزینهدر مورد مدعوین خارج از کشور تمام   -2 تبصره

 .شودمیو بالعکس محاسبه و پرداخت  آبادخرمبه تهران و سپس 

شورای       المللیبینملی و  هایکنگرهگزاری در مورد بر -158 ماده ست گروه تخصصی به  در ابتدا باید درخوا

صویب              شگاه برای ت شی دان شورای پژوه صویب به  شده و پس از ت شکده یا مرکز تحقیقاتی ارائه  شی دان پژوه

ساس             شگاه باید بر ا شی دان شورای پژوه صویب در  سال گردد. پس از ت  هزیر امور مربو  ب بندهاینهایی ار

 انجام شود. المللیبینکنگره ملی یا 

پس از تصــویب نهایی برگزاری کنگره گروه تخصــصــی مربوطه بایســتی نســبت به تشــکیل شــورای   -1 بند

کنگره با شرکت اساتید داخلی و خارجی اقدام نماید. در این شورا شرکت تمام مسئولینی که       یگذارسیاست  

ند ریاست محترم دانشگاه، معاونین آموزشی، توسعه و     بهتر کنگره نقش دارند مان هرچهدر برگزاری  به نحوی

 یگذارسیاست. شورای باشدمیدانشگاه الزامی  آوریفندانشجویی و فرهنگی بسته به نظر معاون تحقیقات و 

 خواهد داشت. به عهدهمسئول انتخاب کمیته علمی، کمیته اجرایی و دبیران مربوطه را 

ــان معاون   -2 بند ــگاه و یا با تفویض ایشـ ــت محترم دانشـ با توجه به لزوم برگزاری هرچه بهتر کنگره ریاسـ

 .شوندمیرئیس کنگره انتخاب  عنوانبهدانشگاه  آوریفنتحقیقات و 

ــته داخلی و خارجی در کمیته علمی موظف  -3 بند ــتفاده از محققین برجسـ دبیر علمی کنگره عالوه بر اسـ

ضوع  با مو ایرشته را که دارای ارتبا   لرستان برجسته دانشگاه علوم پزشکی    علمی  هیأتاست تمام اعضای   

عضو کمیته علمی انتخاب و برای تمام اعضای کمیته علمی در اسرع وقت و     عنوانبه برگزاری کنگره هستند 

حداقل یک هفته پس از صـــدور ابالغ دبیر علمی برای وی ابالغ صـــادر کرده و از طریق پســـت پیشـــتاز و 

 ارسال کند. هاآنن سیستم الکترونیکی ایمیل برای همچنی
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سایی تمام نیروهای     -4 بند شنا ستی در   مؤرردبیر اجرایی کنگره موظف به  در امر برگزاری کنگره بوده و بای

صاب   شرح وظایف       عنوانبهطی یک هفته پس از انت صادر کرده و  ضا ابالغ  دبیر اجرایی کنگره برای همه اع

 مشخص نماید. هاآناری و خاتمه کنگره به روشنی برای همه تمام اعضا را تا زمان برگز

با اعضای کمیته اجرایی و همچنین مسئولین امور مالی و    باریکبرگزاری منظم جلسات هر دو هفته   -5 بند

 .باشدمیالزامی  هادانشگاهدانشجویی 

شامل   -6 بند ستر، پمفلت،   هایهزینههزینه برگزاری کنگره  ، روزنامه در حین برگزاری CDچاپ و تکثیر پو

سری،       هایآگهیکنگره،  سرا ستانی یا  از  گانکنندشرکت اب و ذهاب ای هزینهتبلیغاتی روزنامه یا تلویزیون ا

یرایی ، هزینه پذبا هواپیما آبادخرمبا اتوبوس، هزینه انتقال اعضای کمیته علمی از تهران به   آبادخرمتهران به 

در کنگره، هزینه اقامت تمام  کنندگانشـــرکتوعده ناهار برای تمام  4ام، وعده شـــ 4میان وعده،  6حداقل 

ضای   سایر       هزینهکمکو  شب  4علمی در هتل به میزان  هیأتاع شجویان و  سکان دان در  کنندگانشرکت ا

شی در میان       کنگره به شگاه در ارتقای پژوه شتن امتیاز باال برای دان شگاه دلیل دا شورای    هایدان شور در   ک

 .گرددمی مناسب ابالغ رسانیاطالعو به کمیته اجرایی جهت  کلی تصویب صورتبهی دانشگاه پژوهش

ویب کنگره تص  یگذارسیاست  در کنگره در شورای   کنندگانشرکت  نامربتمربو  به  هایهزینهتمام  -7 بند

سال       تأییدو جهت  شگاه ار شورای پژوهشی دان شگاه      تأیید. پس از گرددمینهایی به  شورای پژوهشی دان در 

 واریز شود. لرستاندانشگاه علوم پزشکی  حساببهاین هزینه قابل دریافت بوده و بایستی 

با نظر شورای پژوهشی دانشگاه مجوز برگزاری  تواندمیحداقل هر سال   لرستان دانشگاه علوم پزشکی    -8 بند

یا       مایش ملی  یا ه گاه داخلی،    32، برگزاریالمللیبینیک کنگره  گاه ملی   3برگزاری کار گاه    42، کار کار

  را صادر نماید. المللیبینکارگاه  2و  دانشجویی

ــده برای  -9 بند ــتگی به تعداد افراد  هاکارگاهو  هاکنگرههزینه نهایی در نظر گرفته ش ــرکتبس در  کنندهش

 کنگره دارد.
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یل    -11 بند فه به دل ــر یان برگزاری    جوییصـ مان متول مه      المللیبینملی و  های همایش در ز نا ــتی بر بایسـ

، ارســال و داوری مقاالت و ســایر موارد اجرایی کنگره داشــته باشــند نامربتمشــخصــی را جهت  بندیزمان

 قبل از برگزاری کنگره ساماندهی شده باشد.سه ماه تمام امور مربوطه حداقل  کهطوریبه

سئولین    از طریق هماهنگی با مدی توانندمی سمینارها و  هاکارگاهمتولیان برگزاری  -11 بند شی و م ریت پژوه

و  مواد، تجهیزات صادرکننده و  واردکننده هایشرکت و مراکز تحقیقاتی و  هادانشگاه حقوقی دانشگاه از سایر   

  هایوزارتخانهوزارت بهداشت و  تأییدمرتبط مورد  هایشرکتدارویی و سایر  هایشرکتلوازم آزمایشگاهی و 

 هانآهمراه با لوگوی دانشگاه یا انجمن تخصصی مربوطه از لوگوی    اسپانسر استفاده نموده و     عنوانبه ذیربط

سترها در  ستفاده نمایند. در مورد     ها CDها، ، پمفلتپو صه مقاله کنگره ا شده   هایهزینهو کتابچه خال اخذ 

 شورای پژوهشی دانشگاه گرفته شود. تأییدبایستی 

  


