بسمه تعالی
آئین نامه برگزاری کارگاههای علمی
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
مقدمه :یکی از وظایف مهم دانشگاه ها ،توانمند سازی اقشار مختلف جامعه و رفع مشکالت و درخواست های سازمانها و
دستگاههای اجرایی کشور می باشد .این آئین نامه به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی کارگاههای علمی و دوره های
تخصصی تدوین گردیده است.
ماده  -1تعریف کارگاه :کارگاه عبارت است از گردهمایی تعدادی از افراد با تجربه و مسئول با تنی چند از کارشناسان به
منظور پیدا کردن راهکار منطقی و اصولی در زمینه مسایل حر فه ا ی و مشکالت مورد نظر خود و افزایش مهارتهای شخصی
آنان .کارگاه آموزشی یک برنامه فشرده با هدف انتقال دانش و با موضوعاتی در راستای اهداف کالن دانشگاه و منطبق با دانش
و فناوریهای جدید می باشد.
ماده  -2نحوه درخواست ارائه کارگاه :براساس شیوه نامه برگزاری کارگاه انجام می گیرد.
ماده  -3فعالیت های اجرایی برای برگزاری کارگاه :پس از طرح درخواست ارائه کارگاه در جلسه شورای پژوهشی ،موارد
زیر توسط اعضای شورا تعیین می گردد:
 -1تایید عنوان و محتوای کارگاه
 -2تایید مدرس کارگاه
 -3تعیین هزینه ثبت نام کارگاه
 -4تعیین دبیر کارگاه
*تبصره  :1در صورتیکه عضو هیات علمی خود پیشنهاد دهنده برگزاری کارگاه باشد به عنوان دبیر کارگاه و در
صورتیکه پیشنهاد از بیرون دانشگاه باشد تعیین دبیر بر عهده شورای پژوهش است.
*تبصره  :2به مدرسینی که تدریس کل کارگاه را به عهده دارند عالوه بر امتیاز مدرس امتیاز دبیر کارگاه نیز تعلق
میگیرد.
 -5تعیین حداقل و حداکثر افراد شرکت کننده در کارگاه
ماده  -4نحوه هزینه کرد منابع مالی کسب شده از محل برگزاری کارگاه :مبالغ حاصل از ثبت نام ،بعد از کسر هزینه-
های جاری کارگاه شامل هزینه های مربوط به تبلیغات ،پذیرایی و مواد مصرفی و پرداخت حق الزحمه مدرس کارگاه از محل
حق ثبت نام یا حامیان مالی ،با کسر  22درصد باالسری حق دانشگاه ،برای کارگاههای برگزار شده در داخل دانشگاه و کسر
 12درصد باالسری برای کارگاههای برگزار شده در خارج از دانشگاه به مدیریت پژوهش و فناوری اختصاص یافته و با نظر
رئیس دانشکده و مدیریت پژوهش و فناوری صرف امور آموزشی و پژوهشی آزمایشگاههای گروه مربوطه میگردد.
ماده  -5بازنگری  :این سند می تواند براساس مواردی مانند نیازهای جدید ،درخواستهای ذینفعان و الزامات دانشگاه در
مقاطع زمانی مشخص مورد بازنگری قرار گیرد.
این آیین نامه در تاریخ  28/20/22در  5ماده و  2تبصره به تصویب اعضای شورای پژوهشی و سپس شورای دانشگاه تخصصی
فناوریهای نوین آمل رسیده و تا دو سال قابل اجرا می باشد.

