
 دستورالعمل  شرکت اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزشی دانشگاه بیرجند

 در کارگاههای علمی داخل و خارج کشور بدون ارائه مقاله

 

 اهداف : 1ماده 

تِ هٌظَس سفغ فاصلِ داًص فٌی ٍ آضٌایی پژٍّطگشاى تا دستاٍسدّا ٍ تجاسب جذیذ، اػضای ّیات ػلوی ٍ 

کاسضٌاساى آهَصضی داًطگاُ هی تَاًٌذ تا سػایت ضَاتظ ریل دس کاسگاّْای ػلوی داخلی ٍ خاسجی 

 پژٍّطی هی تاضذ کِ تَسظ –هٌظَس اص کاسگاُ ػلوی ، دٍسُ ّای کَتاُ هذت آهَصضی . ضشکت کٌٌذ

هَسسات داًطگاّی ٍ یا هشاکض ػلوی هؼتثش تشگضاس ضذُ ٍ ّذف آى آضٌایی ضشکت کٌٌذگاى تا 

 .دستاٍسدّای هتخصصاى تشگضاس کٌٌذُ کاسگاُ تاضذ

 شرایط شرکت در کارگاه علمی  : 2ماده 

تذیْی است اػضاء ّیات . هتقاضی، ػضَ ّیات ػلوی سسوی ضاغل ٍ یا پیواًی داًطگاُ تیشجٌذ تاضذ : 2-1

 .ػلوی هاهَس تِ تحصیل دس سایشداًطگاّْا اص هضایای ایي آئیي ًاهِ تشخَسداس ًخَاٌّذ تَد

اص کاسضٌاساى % 10جْت استقاء سغح کیفی کاسضٌاساى آهَصضی داًطگاُ  ّشسالِ حذاکثش  : 1تثصشُ 

 . آهَصضی داًطکذُ ّا ًیض هی تَاًٌذ تشاتش ضَاتظ دس کاسگاُ ضشکت ًوایٌذ

احشاص ایي هَضَع تش ػْذُ گشٍُ آهَصضی )کاسگاُ ػلوی تا سضتِ تخصصی فشد سٌخیت داضتِ  : 2-2

ٍ یا ایٌکِ دس سال قثل اص دسخَاست یک عشح پژٍّطی هشتثظ تا هَضَع کاسگاُ ٍ یا هقالِ  (هشتَط است

 .دس صهیٌِ ػلوی کاسگاُ تَسظ ػضَ ّیات ػلوی اًجام ضذُ تاضذ

کاسضٌاس آهَصضی هتقاضی دس عَل سال تا استفادُ اص تسْیالت هالی داًطگاُ دس ّیچ کاسگاُ دیگشی : 2-3

 .ضشکت ًکشدُ تاضذ

هحذٍدیت ضشکت دسکاسگاُ ّا تشای کاسضٌاساى آهَصضی، هطوَل کاسگاّْایی کِ تَسظ  : 2تثصشُ 

 .داًطگاُ ّای ضْش تیشجٌذ تشگضاس هی ضَد ًخَاّذ ضذ

 سایش ضَاتظ- 3هادُ 

 ًفش ػضَ ّیات ػلوی دس یک کاسگاُ ػلوی  3اص ّش گشٍُ آهَصضی دس عَل سال تحصیلی حذاکثش : 3-1

 .دس یک صهاى هی تَاًٌذ ضشکت کٌٌذ

 .ضشکت دس کاسگاُ ػلوی تا حکن هاهَسیت پژٍّطی اًجام خَاّذ ضذ: 3-2

تِ هٌظَس دسیافت ّضیٌِ ّای هشتَط پس اصاختتام کاسگاُ اسائِ گضاسش کتثی تِ ّوشاُ تصَیش گَاّی  : 3-3

 .ضشکت دس کاسگاُ ضشٍسی است



هتقاضیاى ضشکت دسکاسگاُ تایذ دسخَاست ضشکت دس کاسگاُ ٍ دػَتٌاهِ پزیشش دس کاسگاُ سا تِ : 3-4

ّوشاُ تشٍضَس کاسگاُ پس اص تاییذ گشٍُ آهَصضی هشتَط ٍ ضَسای پژٍّطی داًطکذُ تِ هؼاًٍت پژٍّص ٍ 

 .فٌاٍسی داًطگاُ اسسال ًوایٌذ

تذیْی است دس صَست اسائِ هقالِ دس کاسگاُ هغاتق ضَاتظ ضشکت اػضاء ّیات ػلوی دس : 3تثصشُ 

 .کٌفشاًس ّای ػلوی تا اسائِ هقالِ ػلوی ػول خَاّذ ضذ

ّضیٌِ ّای هشتَط تِ ضشکت ػضَ ّیات ػلوی دس کاسگاُ ػلوی، اص هحل پژٍّاًِ ٍ دس هَسد  : 3-5

 .کاسضٌاساى آهَصضی، اص هحل تَدجِ ػوَهی حَصُ پژٍّطی پشداخت هی گشدد

 تِ تصَیة ضَسای پژٍّطی داًطگاُ 17/12/90 تثصشُ دس تاسیخ 3 تٌذ ٍ 7ایي دستَسالؼول دس سِ هادُ ٍ 

 .سسیذ ٍ اص تاسیخ تصَیة الصم االجشا هی تاضذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


