شيوه نامة اجرايي كارگاههاي آموزشي  -پژوهشي
ماده  -1مقدمه

دانشگاه اراك در راستاي اهداف و مأموريتهاي خويش به منظور توسعه مشارکت خود در برگزاري کارگاههااي مموشيا  -پژوهشا
دانشگاه براي عموم افراد جامعه ،بر اساس اين ييوه نامه اقدام به برگزاري کارگاههاي مموشي  -پژوهش م نمايد.
ماده  -2تعاريف

كارگاههاي آموزشي – پژوهشي ،به دوره هاي مموشي غير رسم اطالق م يود که در قالب مموشيهاي تخصص و کااربردي و
در چهارچوب مقررات و ضوابط مموشي  -پژوهش دانشگاه صورت پذيرفته و بر اساس ييوه نامه مصوب دانشگاه اراك اجرا يود .به
دانشپذيران اين دوره ها گواه پايان دوره بدون استفاده اش عناوين رسم دانشگاه اعطا م يود.
تبصره  :1دستگاههاي اجراي  ،مؤسسات و يرکتهاي خصوص  ،دانشجويان تحصيالت تكميل و به طور کلا عماوم مدااد جامعاه
م توانند متقاض يرکت در اين دورهها بايند.
ماده  -3مراحل اجرايي كارگاههاي آموزشي – پژوهشي

 -1-3پيشنهاد برگزاري توسط عضو هيات علم متقاض برگزاري کارگاه اش طريق تكميا فارم مربوطاه و تحويا من باه گاروه
مموشي .
تبصره  :2در فرم مورد اياره در بند  1-3الشم است عنوان و اهداف کارگاه ،سرفص هاي مموشي و پژوهش  ،داداق تعاداد افاراد
مورد پذيرش ،هزينههاي برگزاري دوره ،يرايط داوطلبان و يهريه پيشنهادي منعكس گردد.
تبصره  :3ظرفيتهاي موجود ،امكانات نرم افزاري يا سخت افزاري مورد نياش براي برگزاري کارگاه در نامه پيشنهاديه مشخص يود.
 -2-3ط مراد تصويب در يوراي تخصص گروه ،يوراي دانشكده و يوراي پژوهش دانشگاه
 -3-3اطالع رسان برگزاري کارگاه و انجام ثبت نام اوليه جهت برمورد تعداد متقاضيان
تبصره  :4دداق باشه شمان اش شمان ارائه پيشنهاد برگزاري کارگاه تا شمان يروع کارگاه  4ماه بايد تا امكاان اطاالع رساان کاما
فراهم يود.
تبصره  :5اطالع رسان بايد به گونه اي بايد که تمام مراکز مموشي و تحقيقات کشور و محققان ريته هدف را تحت پويش قارار
دهد.
تبصره  :6در يرايط کنون اطالع رسان اش طريق وب پيشنهاد م گردد.
 -4-3ثبت نام نهاي اش متقاضيان يرکت در کارگاه به صورت فردي يا گروه باه يارك کساب داد نصااب مقارر در پيشانهاديه
مصوب کارگاه با نظارت مستقيم دانشكده انجام م گردد.
تبصره  :7يهريههاي پرداخت توسط متقاضيان به دساب درممدهاي اختصاص دانشگاه واريز م گردد.
 -5-3عقد قرارداد داخل با عضو هيات علم متقاض برگزاري به عنوان مجري برگزاري

 -6-3برگزاري دوره ها با همكاري دانشكده مربوطه و با مسووليت کام مجري
 -7-3نظارت بر دسن اجراي دوره ها در صورت برگزاري منها توسط معاون مموشي و پژوهش دانشكده مربوطه اش طريق فرمهااي
ارشياب کيفيت دوره
 -8-3تهيه و اعطاي گواه يرکت در کارگاه به يرکت کنندگان با امضاي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و مجري
 -9-3تهيه گزارش انجام کارگاه و نتايج داص اش من توسط مجري و ارسال به يوراي پژوهش
 -11-3تصويب اتمام موفقيت مميز دوره در يوراي پژوهش بر اساس گزارش مجري و فرمهااي ارشيااب کيفيات موضاوع بناد 8-3
جهت تسويه دساب با مجري
ماده  -4نحوه توزيع درآمد كارگاههاي آموزشي  -پژوهشي

 -1-4اش ک مبلغ يهريه دريافت دانشپذيران  %21باالسري دانشگاه محسوب ما گاردد و  %81باقيماناده باه مجاري اختصاا
م يابد.
تبصره  :8پس اش عقد قرارداد با مجري %35 ،اش ک يهريه دريافت به عنوان پيش پرداخت در اختيار مجري قرار م گيارد و %35
الباق پس اش تصويب اتمام موفقيت مميز دوره در يوراي پژوهش به وي پرداخت م يود.
تبصره  :9کليه هزينههاي جانب برگزاري دوره يام دقالزدمه همكااران ،خرياد ماواد اولياه و ياا اساتفاده اش تجهيازات خاا
مشمايشگاه دانشگاه و نيز هزينههاي پذيراي اش دانشپذيران بر عهده مجري است.
تبصره  :11کل يه اقالم و دستگاههاي خريداري يده پس اش اتمام کارگاه در اختيار دانشكده مربوطه قرار م گيرد.
ماده  -5ساير مقررات

 -1-5دانش پذيران بايد ميين نامه انضباط دانشگاه را رعايت نمايند.
 -2-5به منظور ارج نهادن به کويشهاي ارشيمند دانشگاهيان همكار در شمينه برگزاري کارگاهها ،گاواه برگازاري باه مجاري و
همكاران اعطا م گردد.
اين ييوه نامه در تاريخ  1393/2/8در  5ماده و  11تبصره در يوراي پژوهش دانشگاه اراك به تصويب رسيد.

