
  

    دستورالعمل برگزاري كارگاههاي علمي
  

  مقدمه
  

 معاونت پژوهشي دانشگاه در رابطه 27/9/86 مورخ 4969/5 بخشنامه شماره 5با توجه به ابالغيه تفويض اختيار و بند 
با  .گردد  روند انجام امور پژوهشي و به منظور افزايش كارايي و اثربخشي كارگاههاي علمي، اين دستورالعمل ابالغ مي

  
   تعريف كارگاه: 1ماده 

لي و م برنامه آموزشي فشرده است كه با هدف انتقال دانش و كسب مهارت در موضوعي خاص به صورت عكارگاه يك
  با   .شود مشاركت تعداد محدودي شركت كننده برگزار مي

  موضوع كارگاه: 2ماده 
  م  .وضوع كارگاه بايستي در راستاي رشته و تخصص مجري و ترجيحاً منطبق با دانش و فناوري جديد روز باشد

  مجري كارگاه: 3اده م
  

  .نور باشد مجري كارگاه بايستي عضو هيئت علمي يا دستيار شاغل در دانشگاه پيام
/  در صورت نياز دانشگاه به آموزش موارد خاص، استفاده از ساير مدرسين به تشخيص شوراي پژوهشي استان:تبصره

  س  .پذير است  و به صورت موردي امكانازمان مركزي
  گزاري كارگاهشرايط بر: 4ماده 

  
  . نفر باشند25 و حداكثر 15حداقل شركت كنندگان در يك كارگاه بايد  -
 . بيش از نيمي از ساعات برنامه كارگاه بايد به شكل عملي اجرا شود-
 .نور باشند شركت كنندگان كارگاه بايد عضو هيئت علمي يا دستيار شاغل در دانشگاه پيام% 80 حداقل -
 . در قالب نمايش اساليد و توزيع جزوه آموزشي باشد ارائه كارگاه بايد -
  مبلغ قابل پرداخت: 5ماده 

  
 موافقت با مبلغ پيشنهادي هر كارگاه در استان به عهده شوراي پژوهشي استان و در سازمان مركزي به عهده الف ـ

  . استدانشگاهشوراي پژوهشي 
  .باشد  و در قالب قرارداد مربوط قابل پرداخت مي ريال است000/600/33 حداكثر مبلغ هر كارگاه برابر با ب ـ
سقف مبلغ پرداختي براي هر كارگاه منوط به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه  هر گونه تغيير ساليانه در: تبصره

 . باشد مي
  



  نحوه بررسي و تصويب: 6ماده 
  

 ماه قبل از برگزاري كارگاه تكميل را يك) 7فرم شماره ( مجري كارگاه بايستي درخواست برگزاري كارگاه علمي الف ـ
ها به تائيد رئيس مركز يا واحد آموزشي محل استخدام خود و در سازمان مركزي به تائيد دانشكده مربوط  و در استان

  .برساند
 در مرحله بعد، فرم مزبور بايستي حسب مورد به تأييد شوراي پژوهشي استان محل برگزاري و يا شوراي پژوهشي ب ـ

  .شود منعقد مي) 8فرم شماره (  برسد و سپس با مجري كارگاه، قرارداد ركزيسازمان م
  تب  .باشد موجود مي ir.ac.pnu.www فرم درخواست و قرارداد برگزاري كارگاه علمي در سايت دانشگاه به آدرس :صره
  ضوابط اجرايي كارگاه: 7ماده 

  
  .مسئوليت كليه مكاتبات و ديگر فعاليتها از قبيل صدور گواهينامه شركت در كارگاه، به عهده مجري كارگاه استالف ـ 
 يا جزوه آموزشي را به CDمجري كارگاه موظف است هنگام تسويه حساب نهايي، گزارش برگزاري كارگاه و ب ـ 

  ش  .وراي پژوهشي مربوط ارائه دهد
  رگاه نحوه پرداخت هزينه كا: 8ماده 

  
مديركل دفترتحقيقات وخدمات پژوهشي  پرداخت مبلغ كارگاه حسب مورد به عهده استان تصويب كننده و يا الف ـ
  . استدانشگاه

 مديركلمبلغ كل قرارداد را به عنوان پيش پرداخت، حسب مورد از رئيس استان و يا % 75تواند   مجري كارگاه ميـ ب
باقيمانده پس از ارائه اسناد و مدارك مثبته و گزارش و % 25. درخواست نمايد دفترتحقيقات وخدمات پژوهشي دانشگاه

  م  . قرارداد مذكور پرداخت و تسويه حساب خواهد شد4ستندات كارگاه توسط مجري كارگاه و با رعايت ماده 
  زحمت همكاران علمي محاسبه حق: 9ماده 
  :راساس فرمول زير محاسبه مي شودزحمت هر ساعت كارگاه براي همكاران علمي ب  ميزان حقالف ـ

  
  

                            حقوق+ العاده مخصوص آموزشي  فوق
  )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (× 5/2             
                  50      
    .باشد  ساعت مي10حداكثر ساعات اجراي كارگاه در هر روز ب ـ   

  
  زحمت همكاران اداري محاسبه حق: 10ماده 

  
  :زحمت هر ساعت كارگاه براي همكاران اداري براساس فرمول زير محاسبه مي شود  ميزان حقالف ـ

http://www.pnu.ac.ir/


                           

                 160  
  حق شغل + حق شاغل + تفاوت تطبيق

  
  .اگر فرد حداقل دريافتي نداشت عدد صفر جايگزين خواهد شد: تبصره
  .باشد  ساعت مي10حداكثر ساعات اجراي كارگاه در هر روز ب ـ 
 ساعت بابت آمادگي قبلي به كل ساعات همكاران 20داد ساعات برگزاري كارگاه، به ازاي هر كارگاه عالوه بر تعج ـ 

  ادا  .شود ري اضافه مي
  .تصميم گيري در زمينه موارد پيش بيني نشده در اين دستورالعمل به عهده شوراي پژوهشي دانشگاه است: 11ماده 

  
 به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد و از زمان 16/10/86در تاريخ  تبصره تنظيم و 4 ماده و 11نامه در   اين آئين

   .االجرا است تصويب الزم
 


