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بستر مناسبی برای ارائه و ترویج آخرین دستاوردهای علمی در دنیا  ها واحدها و های علمی در دانشگاهبرگزاری کارگاه -مقدمه

. است های پژوهشی و بهبود کیفیت فعالیت سازی دانشهای موفقیت دانشگاه برای کاربردی کند و یکی از راه علمی فراهم می
منظور ایجاد رویه بهلذا  ها کمک کند.نتر آتواند به اجرای هر چه بهتر و غنیها میبخشی و قانونمندسازی کارگاهسازماندهی، نظم

 تدوین شده است. ذیلنامه شیوهتسریع در فرایند اجرایی،  و علمی هایکارگاه مشخص برای برگزاری

 به خاص موضوعی در مهارت کسب و دانش انتقال هدف با که است فشرده پژوهشی برنامه یک کارگاه :کارگاهتعریف  -6ماده 

موضوعات ارائه شده در کارگاه باید منطبق با آخرین  .شود می برگزار کننده شرکت محدودی تعداد مشارکت با عملی و نظری صورت
 باشد.  در حوزۀ مربوط دستاوردهای علمی و پژوهشی

 : )براساس مخاطب(انواع کارگاه -0ماده 

 اعضای هیأت علمی ویژه های کارگاه -2-1

 های ویژۀ دانشجویان کارگاه -2-2
 

  برگزاری : فرایند  -9ماده 

قبل از برگزاری کارگاه  یک ماهحداقل  (یا گروه دهنده)عضو هیأت علمی پیشنهاد از سوی کارگاه برگزاری پرسشنامه -3-1
های مصوب  ه از میان سرفصل کارگا صرفاًپیشنهاددهندۀ کارگاه  شود.به گروه آموزشی/ پژوهشی مربوط ارائه می تکمیل و

موضوعات خارج از فهرست  انتخاب کند. را موضوع کارگاهتواند  میهای پژوهشی اعضای هیات علمی  کمیته ارتقای مهارت
دانشگاه ارائه شود تا پس از تأیید کمیتۀ یادشده امکان طرح آن  مدیریت امور پژوهشیارائه شده از سوی کمیتۀ یادشده باید به 

 شورای پژوهشی دانشگاه باشد.در 

 پژوهشی دانشکده-و ارسال به شورای آموزشی آموزشی/پژوهشی   طرح پیشنهاد برگزاری کارگاه در گروه -3-2

 دانشکده آموزشی/پژوهشی  بررسی و تایید پیشنهاد برگزاری کارگاه در شورای -3-3

را همراه با نامه صورت جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده(  با پیوست)معاون پژوهشی دانشکده، پیشنهاد برگزاری کارگاه  -3-4
 کند. دانشگاه ارسال میمدیریت امور پژوهشی رسمی به 

های مصوب کمیتۀ  از نظر تطابق با عناوین کارگاههای  پیشنهاد برگزاری کارگاه پس از بررسی توسط کارشناس کارگاه -3-5
 شود. مطرح و بررسی می رای پژوهشی دانشگاهشو در  های پژوهشی دانشگاه ارتقای مهارت

/مجری کارگاه منعقد درسقرارداد برگزاری کارگاه با م شورای پژوهشی دانشگاه،در صورت تصویب برگزاری کارگاه در  -3-6
دانشگاه  یها مجری موظف است همکاری الزم را جهت ثبت اطالعات کارگاه با کارشناس سامانۀ همایشمدرس/. شود می

 انجام دهد.

و  PDF)به همراه مستندات برگزاری کارگاه از قبیل /مجری گزارشی از کارگاه یادشدهدرسپس از برگزاری کارگاه، م -3-7

POWERPOINT ،دانشگاه ارسال  مدیریت امور پژوهشیرا از طریق معاون پژوهشی دانشکده به (  فایل صوتی و تصویری
 نماید. می
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مبلغ قرارداد کارگاه پرداخت  درخواست دانشگاه،مدیریت امور پژوهشی آمیز کارگاه توسط  رگزاری موفقیتیید بأپس از ت -3-8
 شود. می ارسالدانشگاه  معاونت توسعه و مدیریت منابع برایکارگاه  جری/ مدرسیادشده در وجه م

های  اعضای هیأت علمی ممنوع ، اما شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه ویژۀهای  شرکت دانشجویان در کارگاه -تبصره

 دانشجویی بالمانع است.

 

 کارگاه اجرایی ضوابط: 4 ماده

بینی شود و در هر صورت جمعاً شود، باید فضای الزم برای حضور و فعالیت افراد پیشکارگاه در هر سطحی که برگزار  -4-1
کننده و امکاناتی همچون برقراری اتصال به اینترنت پرسرعت، تجهیزات اداری و امکان متر مربع برای هر شرکت 4حداقل 

 ارائه مطلب )ویدئو پروژکتور( تأمین شود.

هایی که مدرس/مدرسین، عضو هیأت علمی دانشکدۀ محل برگزاری کارگاه نباشند یا عضو هیأت علمی غیر  در کارگاه -4-2
به مجری دارند. در صورتی که کارگاه نیاز به مجری داشته باشد، مجری باید یکی از دانشگاه عالمه طباطبائی باشند نیاز 

 شود.  اعضای هیأت علمی دانشکدۀ محل برگزاری کارگاه باشد که در این صورت قرارداد برگزاری کارگاه با مجری منعقد می

 .است کارگاه جری/مدرسم عهده به ،ی مربوط به کارگاهها فعالیت سایر و مکاتبات تمامی مسئولیت -4-3

منظور انعقاد کنندگان را به  نام کنندگان در کارگاه به همراه امضاء ثبت نام اسامی ثبت است موظف کارگاهدرس/مجری م -4-4
 نفر است. 15ها  کارگاه هرکنندگان در  دانشگاه ارسال نماید. حداقل تعداد شرکت مدیریت امور پژوهشیقرارداد برای 

های  با همکاری مدیریت امور پژوهشی در سامانه همایش اطالعات مربوط به کارگاه را است موظف کارگاه مجریمدرس/ -4-5
 های علمی است. منوط به ثبت اطالعات در سامانه مدیریت همایش /مدرستسویه حساب با مجری علمی دانشگاه ثبت نماید.

مدیریت امور به  را (POWERPOINT) و PDF)کارگاه برگزاریو مستندات  گزارش است موظف کارگاه مجریمدرس/ -4-6

 ها و مستندات برگزاری کارگاه است. تسویه حساب با مجری/مدرس منوط به ارائه گزارش .دهد ارائه دانشگاه پژوهشی

 اساتید، آمد و رفت اسکان، نیاز، صورت در همچنین و افزارنوشت ملزومات و دعوتنامه تهیه پوستر، چاپ رسانی،اطالع -4-7
 .شود تأمین می کارگاه کل اعتبار از پذیرایی ومدرسین  یا مدرس الزحمهحق

یا تهیه تهیه فایل صوتی و تصویری  تواند از طریق کارگاه الزم است. این امر می مجری/مدرسمستندسازی کارگاه توسط  -4-8
امکانات الزم برای مستندسازی بود، هزینۀ مستندسازی در صورتی که دانشکده فاقد  انجام پذیرد. تنظیم متن چاپی از مباحث

 بینی شود. در پروپوزال برگزاری کارگاه پیش

و از محل درآمدهای حاصل از انعقاد   واحدپژوهشی بر عهده  های واحدتأمین بودجه مورد نیاز برای برگزاری کارگاه در  -4-9
 قراردادهای پژوهشی قابل تخصیص است.

موضوع کارگاه نیاز علمی دانشگاه را برآورده نماید، مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تأمین مدرس و در صورتی که  -4-11
 الزحمه مربوط، همچنین تأمین فضای کارگاهی و انجام امور اجرایی همکاری خواهد داشت. حق
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 :تخصیص بودجه -5ماده 

ها مشخص تنظیم قرارداد مقطوع که طی آن تمامی هزینهاعتبار تحقیقات دانشگاه با هزینه برگزاری کارگاه از محل  -5-1
مجری کارگاه و دستیاران او، هزینه مدرس/التحقیق حقشامل  ی اجرای کارگاههاپرداخت خواهد شد. هزینه ،شده است

  .استافزار پذیرایی، تهیه منابع و نوشت

 8های تا  ت علمی در هر سال برای کارگاهالتدریس نظری أعضای هیأ بر اساس جدول حق  کارگاه حق الزحمۀ مدرس -5-2

محاسبه خواهد  3ساعت با ضریب  16های باالی  و برای کارگاه 4ساعت با ضریب  16های تا  ، برای کارگاه5ساعت با ضریب 

 شود. می% اضافه 25های ویژۀ اعضای هیأت علمی  الزحمۀ یادشده برای کارگاه به حق شد.

 محاسبه خواهد شد.التحریر براساس فرمول زیر  رسانی، لوازم اطالع ،پذیرایی اجرایی کارگاه از قبیل: های هزینه -5-3

 تعداد ساعات برگزاری کارگاه) ×( 1استادیار پایه% حق التدریس نظری 11)×(در کارگاه کنندگان تعداد شرکت)

 
) 

های اجرائی برعهدۀ  کنندگان در پروپوزال برگزاری کارگاه، محاسبۀ هزینه در صورت مشخص نکردن تعداد شرکت -5-4

 های دانشگاه است. کارشناس امور کارگاه

 الزحمه مدرس محاسبه خواهد شد.  % حق11هایی که مجری داشته باشند، حق الزحمه مجری برابر  برای کارگاه  -5-5

ها ممنوع است. معاونت پژوهشی  های کارگاه به کارشناسان پژوهشی و عوامل اجرائی در دانشکده هزینهپرداخت از محل  -5-6

 ها موظف به همکاری در برگزاری کارگاه هستند. و کارشناسان پژوهشی دانشکده

 ت.کارگاه، در یک مرحله قابل پرداخت اس مسئول کل مبلغ پس از ارائۀ گزارش برگزاری دوره توسط مدرس/ -5-7

های واریزی به معاونت پژوهشی، از مبلغ  کنندگان و ارائۀ مستندات فیش نویسی از شرکت درصورت دریافت شهریۀ نام -5-8

 % به حساب تنخواه دانشکده قابل پرداخت است. 31و )عالوه بر مبلغ قرارداد منعقد شده( % به عضو هیأت علمی21یادشده 

کنندگان در کارگاه صرفاً باید به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه  نویسی از شرکت نامهرگونه وجه به عنوان شهریۀ  -5-9

 نام ممنوع است. واریز شود و استفاده از هر حساب دیگری برای واریز مبلغ ثبت

وسط نام ت ها از بیرون دانشگاه هستند با دریافت هزینۀ برگزاری و حق ثبت هایی که مخاطبان آن برگزاری کارگاه -5-11

 دانشکده/پژوهشکده بالمانع است.

 کند.تبعیت میبه خود نامه مربوط المللی از آیینهای بیناجرای کارگاه -تبصره

 

شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و تصویب  406جلسۀ شمارۀ در  90/90/6901در تاریخ  تبصره 0و  ماده 5این شیوه نامه در 

 االجرا است.از تاریخ ابالغ الزم و شد


