دستورالعمل برگساری کارگاههای آموزشی -پژوهشی دانشگاه قم
ماده -1مقدمه
ایي ضیَُ ًاهِ در راستای داًص افشایی ٍ ارتمای تَاًوٌذی ّای علوی -پژٍّطی ٍ ّوچٌیي اضاعِ ًتایج فعالیت ّای پژٍّطی ٍ
اًتمال هَثز تجارب ٍ دستاٍردّای پژٍّطی تِ هخاعثیي آى ،اعن اس اعضای ّیات علوی ،داًطجَیاى ٍ سایر فز اگیزاى تٌظین
ضذُ است.
ماده  -2اهداف برگساری کارگاه
 - 1 -2کوک تِ تَسعِ ٍ تزٍیج علَم در کطَر .
 -2 -2ارائِ آخزیي دستاٍردّای آهَسضی ٍ پژٍّطی
 – 3 -2ایجاد تستزی هٌاسة جْت اًتمال تجزتیات هحممیي ٍ داًطوٌذاى .
 – 4 -2ارتمای هْارتّای فٌی ٍ تزٍیج فزٌّگ علوی جاهعِ
 -5 -2ارتمای سغح آگاّی ٍ تْزُ ٍری اًذیطوٌذاى داًطگاّی
ماده  - 3تعاریف
کارگاُّای آهَسشی -پژٍّطی ،تِ دٍرُ ُ ای آهَسضی اعالق هی ضَد کِ در لالة آهَسش ّای تخػػی ٍ کارتزدی ٍ در
چْارچَب همزرات ٍضَاتظ آهَسضی – پژٍّطی داًطگاُ غَرت پذیزفتِ ٍ تزاساس ضیَ ًُاهِ هػَب داًطگاُ لن اجزا ضَد .
تِ داًصپذیزاى ایي دٍرُّا گَاّی پایاى دٍرُ تذٍى استفادُ اس عٌاٍیي رسوی داًطگاّی اعغا هیضَد.
هجزی :ضخػیت حمیمی یا حمَلی کِ هتماضی تزگشاری کارگاُ است ٍ کلیِ ام ٍ ر اجزایی کارگاُ تز عْذُ اٍست .
کارگاُ داخلی  :هٌظَر دٍرُ ّای آهَسضی است کِ اعالع رساًی آى در سغح داًطگاُ ٍ تواهی ضزکت کٌٌذگاى آى اس
داخل داًطگاُ هیتاضٌذ.
کارگاُ هلی  :هٌظَر دٍرُ ّای آهَسضی است کِ اعالع رساًی آى در سغح کطَر اًجام هی ضَد ٍ ضزکت کٌٌذگاى آى اس
سزاسز کطَر هیتاضٌذ.
کارگاُ تیي الوللی  :هٌظَر ایي است کِ تعذاد هعذٍدی اس تزگشارکٌٌذگاى دٍرُ اعن اس هجزی ،هذرس ٍ ضزکت کٌٌذگاى اس
خارج اس کطَر تاضٌذکِ تاییذ تیي الوللی تَدى آى تَسظ دفتز ّوکاری ّای علوی ٍ تیي الوللی داًطگاُ اًجام هیضَد.

ماده  -4مراحل اجرایی برگساری کارگاههای آموزشی -پژوهشی
 -1 -4پیطٌْاد تزگشاری کارگاُ تَسظ اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی تِ گزٍُ آهَسضی/پژٍّطی هزتَعِ ارائِ هیضَد.
تثػزُ :1عٌَاى ٍ اّذاف کارگاُ ،سزفػل آهَسضی ٍ پژٍّطی ،حذالل تعذاد افزاد هَرد پذیزشّ ،شیٌِ ّای تزگشاری دٍرُ،
ضزایظ داٍعلثاى ٍ ضْزیِ پیطٌْادی در ًاهِ پیطٌْادی هطخع ضَد .
تثػزُ  :2ظزفیتّای هَجَد ،اهکاًات ًزم افشاری یا سخت افشاری هَرد ًیاس تزای تزگشاری کارگاُ در

فزم ارائِ ضذُ

هطخع ضَد.
ساری کارگاُ  ،در گزٍُ آهَسضی /پژٍّطی ،ضَرای پژٍّطی داًطکذُ ٍ ضَرای پژٍّطی
 -2 -4تػَیة ٍ هَافمت تا تز گ
داًطگاُ غَرت گزفتِ تاضذ.
 -3-4اعالع رساًی تزگشاری کارگاُ ٍ اًجام ثثت ًام اٍلیِ جْت تزآٍرد تعذاد هتماضیاى تَسظ هجزی غَرت گزفتِ تاضذ .
تثػزُ :3حذالل تاسُ سهاًی اس سهاى ارائِ پیطٌْاد تزگشاری کارگاُ تا سهاى ضزٍع کارگاُ داخلی یک هاُ تاضذ تا اهکاى اعالع
رساًی کاهل فزاّن ضَد.
 -4 -4ثثت ًام ًْایی اس هتماضیاى ضزکت در کارگاُ تِ غَرت اًفزادی یا گزٍّی تِ ضزط کسة حذ ًػاب همزر در
پیطٌْادیِ هػَب کارگاُ تا ًظارت هستمین داًطکذُ اًجام هی گزدد.
تثػزُ :4ضْزیِّای پزداختی تَسظ هتماضیاى تِ حساب درآهذّای اختػاغی هعاًٍت پژٍّطی داًطگاُ ٍاریش هیگزدد.
 -5-4عمذ لزارداد داخلی تا هذرس کارگاُ اس عزف داًطکذُ
ً -6-4ظارت تز حسي اجزای دٍرُ ّا تَسظ هعاٍى آهَسضی ٍ پژٍّطی داًطکذُ هزتَعِ
-7-4تْیِ گشارش اًجام کارگاُ ٍ ًتایج حاغل اس آى تَسظ هجزی ٍ ارسال تِ هعاًٍت پژٍّطی
 -8-4تػَیة اتوام هَفمیت آهیش دٍرُ در ضَرای پژٍّطی داًطگاُ تز اساس گشارش داًطکذُ هزتَعِ جْت تسَیِ حساب
تا هذرس

 -9-4تْیِ ٍ اعغای گَاّی کارگاُ تزگشار ضذُ تِ ضزکت کٌٌذگاى  ،هجزی ٍ هذرس کارگاُ تا اهضای هعاٍى پژٍّص ی
داًطگاُ
ماده  -5نحوه توزیع درآمد کارگاههای آموزشی -پژوهشی
 -1 -5اس کل هثلغ ضْزیِ دریافتی  % 20تاالسزی داًطگاُ هحسَب هیگزدد ٍ  %80تالیواًذُ تِ داًطکذُ اختػاظ هی یاتذ.
تثػزُ  :5پس اس اخذ ضْزیِّا %40 ،اس کل ضْزیِ دریافتی تِ عٌَاى تٌخَاُ در اختیار داًطکذُ لزار هیگیزد ٍ  %40الثالی پس
اس تػَیة اتوام دٍرُ در ضَرای پژٍّصی داًطگاُ تِ داًطکذُ پزداخت هیضَد.
تثػزُ :6کلیِ ّشیٌِ ّای جاًثی تزگشاری دٍرُ ضاهل حك الشحوِ ّوکاراى ،خزیذ هَاد اٍلیِ ٍ یا استفادُ اس تجْیشات خاظ
آسهایطگاّی داًطگاُ ٍ ًیش ّشیٌِّای پذیزایی تز عْذُ داًطکذُ است.
تثػزُ  :7کلیِ الالم ٍ دستگاُ ّای خزیذاری ضذُ پس اس اتوام کارگاُ در اختیار داًطکذُ هزتَعِ لزار هی گیزد.
ماده -6سایر مقررات
 -1-6داًصپذیزاى تایذ آییي ًاهِ اًضتاعی داًطگاُ را رعایت ًوایٌذ .

اين آئيننامه در  6ماده و  7تبصره تنظيم و در تاريخ  1395/10/06به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد و
از زمان تصويب الزماالجرا است.

