آییه وامه برگزاری کارگاههای علمی داوشگاه سیستان و بلوچستان
حوزه معاونت پژوهش و فناوری

ثِ هٌظَر گسترش رٍحیِ تحمیك ٍ ایجبد ًطبط ٍ ًطر یبفتِ ّبی ػلوی در گرٍّْبی آهَزضی ٍ پژٍّطی ،ثرگساری وبرگبّْبی
ػلوی در داًطگبُ ثِ ضرح زیر غَرت هی گیرد:
ماده  :1تعريف كارگاه
وبرگبُ یه ثرًبهِ آهَزضی فطردُ است وِ ثب ّذف اًتمبل داًص ٍ وست هْبرت در هَضَػی خبظ ثِ غَرت ػولی ٍ ثب
هطبروت تؼذاد هحذٍدی ضروت وٌٌذُ ثرگسار هیضَد.
ماده  :2موضوع كارگاه
هَضَع وبرگبُ ثبیستی در راستبی رضتِ ٍ تخػع هجری ٍ ترجیحبً هٌغجك ثب داًص ٍ فٌبٍری جذیذ رٍز ثبضذ.
ماده  :3مجری كارگاه
هجری وبرگبُ ثبیستی ػضَ ّیأت ػلوی یب افراد هتخػع از سبزهبًْبی دٍلتی یب خػَغی ثبضٌذ.
ماده  :4شرايط برگساری كارگاه
حذالل ضروت وٌٌذگبى در یه وبرگبُ ثبیذ  ٍ 11حذاوثر ً 21فر ثبضٌذ.
ثیص از ًیوی از سبػبت ثرًبهِ وبرگبُ ثبیذ ثِ ضىل ػولی اجرا ضَد.
ارائِ وبرگبُ ثبیذ در لبلت ًوبیص اسالیذ ٍ تَزیغ جسٍُ آهَزضی ثبضذ.
حذاوثر سبػت اجرای وبرگبُ در ّر رٍز  8سبػت هی ثبضذ.
ماده  :5ضوابط اجرايي كارگاه
الف ـ هسئَلیت ولیِ هىبتجبتی از لجیل غذٍر گَاّیٌبهِ ضروت در وبرگبُ ،ثِ ػْذُ هجری وبرگبُ است.
ب -فرد هتمبضی ثرگساری وبرگبُ ثبیذ درخَاست خَد را ثِ گرٍُ آهَزضی تحَیل ًوبیذ تب پس از ثررسی ٍ تػَیت تَسظ گرٍُ
ثِ هؼبًٍت پژٍّطی داًطىذُ ارسبل گردد .هؼبًٍت پژٍّطی داًطىذُ هَظف است درخَاست را پس از ثررسی ،جْت عرح ٍ
تػَیت در ضَرای پژٍّطی داًطگبُ ثِ حَزُ هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ ارسبل ًوبیذ.
ج -هجری وبرگبُ هَظف است ٌّگبم تسَیِ حسبة ًْبیی ،گسارش وبرگبُ CD ،یب جسٍُ آهَزضی را ثِ هؼبٍى پژٍّطی
داًطىذُ ارائِ دّذ .هؼبٍى پژٍ ّطی داًطىذُ هی ثبیست هذارن را ثِ ّوراُ تبییذیِ ثرگساری وبرگبُ جْت تسَیِ حسبة ثِ
هؼبًٍت پژٍّطی ٍ فٌبٍری داًطگبُ ارسبل ًوبیذ.

ماده  :6محاسبه حق السحمه مجری
الف ـ هیساى حكالسحوِ ّر سبػت وبرگبُ ثرای هجری ثراسبس حىن وبرگسیٌی عجك فرهَل زیر هحبسجِ هی ضَد:
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ماده  :7تػوین گیری در زهیٌِ هَارد پیص ثیٌی ًطذُ در ایي دستَرالؼول ثِ ػْذُ ضَرای پژٍّطی داًطگبُ است.
ایي آئیيًبهِ در  7هبدُ تٌظین ٍ در تبریخ 91/2/13ثِ تػَیت ضَرای پژٍّطی داًطگبُ ٍ در تبریخ  91/2/18ثِ تػَیت ّیأت
رئیسِ داًطگبُ رسیذ ٍ از زهبى تػَیت الزماالجرا است.

