آييننامهي 5
دفتر تحقيقات و فناوري دانشجويان دانشگاه – کارگاهها
 .1هدف و دامنهي کاربرد
هدف از تدوين اين آييننامه بيان شرايط برگزاری کارگاهها برای دانشجويان دانشگاههای سطح کشور (بهويژه دانشجويان
دانشگاه علومپزشکی شهيدبهشتی) توسط دفتر مرکزی يا دفتر بخشی مربوط به دفتر تحقيقات و فناوری دانشجويان دانشگاه
علومپزشکی شهيدبهشتی است .برگزاری اين کاگاهها با هدف توانمندسازی تحقيقاتی دانشجويان ،ارتقای سطح علمی و ايجاد
تعامل بيشتر ميان دانشکدهها ،دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی است.
 .2تعاريف
در اين آييننامه ،واژهها و اصطالحات با تعاريف پیگفت ،بهکار میروند:
 .2.1دانشگاه
منظور از «دانشگاه» در اين آييننامه ،دانشگاه علومپزشکی شهيدبهشتی است.
 .1.1دفتر مرکزی
«دفتر مرکزی» شامل دفتر موجود در ستاد دانشگاه ،محل استقرار مدير ،معاون ،دبيرکل و کارشناسان و محل برگزاری جلسات
مرکزی است.
 .3.1دفاتر بخشی
«دفاتر بخشی» شامل دفاتر مستقر در بخشهای تابعهی دفتر مرکزی ،يعنی دانشکدهها ،مراکز تحقيقاتی و بيمارستانها است.
 .4.1کارگاه
منظور از «کارگاه» در اين آييننامه ،دورهای کاربردی ،با عنوان و طرح مشخص است که برای گروه دانشجويان هدف ،توسط
دفتر مرکزی يا دفاتر بخشی برگزار میشود.
 .5.1مدير (دفتر مرکزی)
«مدير» دفتر تحقيقات و فناوری دانشجويان که در دفتر مرکزی مستقر است ،باالترين مقام مسئول دفتر بهشمار میآيد.
 .6.1سرپرست مراکز بخشی
«سرپرست مراکز بخشی» باالترين مقام هر دفتر بخشی و در واقع ،معاون پژوهشی آن مرکز است.
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 .3ارکان کارگاه
ارکان کارگاه بهشرح زير است:
 .2.3دانشجو
«دانشجو» شامل دانشجويان دفاتر بخشی دانشگاه يا دانشجويان ساير دانشگاههای سراسر کشور است.
 .1.3مدرس
«مدرس» ،عضو هياتعلمی يا هر فرد واجدشرايط ديگری است که کارگاه را تدريس میکند.
 .4.3واحد برگزارکنندهی کارگاه
«واحد برگزارکنندهی کارگاه» ممکن است دفتر مرکزی با دفاتر بخشی باشند.
 .4انواع کارگاه
انواع کارگاه از نظر نشانی سازمانی شرکتکنندگان را میتوان به سه دسته به شرح زير تقسيم کرد:
 .2.4کارگاه در سطح دفاتر بخشی
دستکم  %07از شرکتکنندگان اين نوع کارگاه ،از يك دفتر بخشی هستند.
 .1.4کارگاه در سطح مرکزی
شرکتکنندگان اين نوع کارگاه دستکم از دو دفتر بخشی هستند و جمعيت هر يك حداقل  %37جمعيت کل است.
 .3.4کارگاه در سطح کشوری
دستکم  %37از شرکتکنندگان اين نوع کارگاه از خارج دانشگاه هستند.
 .5شيوهنامه برگزاري بازديد
در شرايطی که دفاتر بخشی ،واحد برگزارکنندهی کارگاه هستند ،برنامهريزی و برگزاری کارگاه توسط دفاتر بخشی صورت
گرفته و پس از برگزاری ،حداکثر طی  27روز کاری ،اسناد آن را مطابق با شاخصهای زير ،طی نامهای به مدير دفتر مرکزی
اعالم میدارند:
 نام دفتر بخشی؛ نام و امضای دانشجويان؛ نام ،رتبه و نشانی سازمانی مدرس؛ -برنامه و طرح تدريس کارگاه بهصورت مختصر؛

 -هزينهکرد بازديد.
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يادآوري  :1هزينههای برگزاری کارگاهها ،هر سهماه ،بهصورت تنخواه کلی «بازديدها وکارگاهها» ،توسط معاونت تحقيقات و فناوری
دانشگاه (با درخواست و تعيين نرخ دفتر مرکزی) به واحدهای بخشی پرداخت میشود .از اينرو ،واحدهای بخشی برگزارکنندهی کارگاه
موظف هستند تمامی هزينههای آن را از محل پرداختهای يادشده تامين کنند .چنانچه هزينه ی اضافی مورد نياز باشد يا واحد بخشی،
برگزاری کارگاه خاصی را توسط دفتر مرکزی (با تمامی هزينهها) درخواست کند ،سرپرست مرکز بخشی بايد طی نامهای به مدير دفتر ،با
ارائهی مستندات و توجيهات کافی ،درخواست صدور مجوز کند.
يادآوري  :2تعيين نرخ «تنخواه کلی برگزاری کارگاهها و بازديدها» که هر سهماه به مراکز بخشی تخصيص میيابد ،با توجه به بيالن و
کيفيت کاری آن مراکز در برگزاری کارگاهها و بازديدها طی سهماه گذشته ،توسط مدير دفتر انجام میشود و به تاييد معاون تحقيقات و
فناوری دانشگاه میرسد.
يادآوري  :3مسئوليت نهايی برگزاری کارگاهها که بهوسيلهی مراکز بخشی برنامهريزی و برگزار میشود بر عهدهی سرپرست آن مرکز
است.
يادآوري  :4صدور گواهی (تدريس يا شرکت) برای مدرس و دانشجويان پس از دريافت کامل مدارک توسط دفتر مرکزی ،انجام میشود.

* اين آييننامه در  5بند 24 ،زيربند و  3يادآوری ،در تاريخ ؟؟؟ به تصويب هياترييسهی دانشگاه رسيد.
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