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 :هدف (1

تئوري و عملي  صورتبهانتقال دانش و کسب مهارت در موضوعي خاص  ،هاکارگاههدف از برگزاري 

 .باشدمي

 :دامنه کاربرد (2

و  بادانشمنطبق  -تجربه مجري  در راستاي تخصص وآموزشي  هايکارگاهجهت برگزاري  نامهآییناین 

در انستیتو پاستور تهران، مجتمع تولیدي و تحقیقاتي کرج و پایگاه تحقیقاتي آمل  - فناوري و نیاز روز

 .گرددميارائه 
 :منابع (3

 1030 تیرماه 03 مصوب يآموزش هايکارگاه يبرگزار نامهآیین 1-3

 تعاریف: (4

انتقال دانش و کسب مهارت در موضوعي خاص  باهدفیك برنامه آموزشي فشرده است که  :کارگاه

 شود.تئوري و عملي برگزار مي صورتبه

و و فناوري روز  بادانشدر راستاي تخصص و تجربه مجري و منطبق  که يموضوعهر  :موضوع کارگاه

 .باشد انستیتوتحقیقاتي این  هاياولویتمطابق با 

ه و کارگا یيو اجرا يعلم يبرگزار یتکه مسئول یرانپاستور ا یتوانست علميهیات اعضاکارگاه:  يمجر

 .د داشتنرا بر عهده خواه افزاريسختو  افزارينرمفراهم کردن شرایط 

. در موارد خاص، باشندمي یتوانست علميهیات اعضايمدرسین،  ازدرصد  03 حداقل مدرسین کارگاه:

 .د نمودنخواه گیريتصمیم در مورد این ترکیب هاگروهشوراي مدیران 

 کارگاه تصویب (5

 مراحل تصویب کارگاه 1-0

 .شوديم ارسال تصویب براي مدیران گروه شوراي به سال نیم هر در ابتداي هاکارگاه پروپوزال 1-1-0

 .باشديمروز کاري و حداکثر سه عنوان کارگاه  13سقف زمان پیشنهادي در یك نیمسال 

 ايشور و سپس به رسیده ییدتأ به ابتدا گروه شوراي جلسات در کارگاه شدهیلتکم پروپوزال 2-1-0

 .ارائه گردد مدیران گروه

 حداکثر از تا شود تعریف گروهي بین و بخشي بین تیمي، صورتبه االمکانيحت هاکارگاه 0-1-0

 .شود استفاده موسسه در مرتبط يهاتخصص

بعد  دارد وجود نظرصاحب خصوص در آن گروه یا بخش یك از بیش که يهاکارگاه در خصوص 4-1-0

 ،گروه وظایف تعریف از پس و تعیین مربوطه تیم مدیران گروه، با کمك، هاگروهشوراهاي  ییدتأاز 

 .رددگ ارائه پژوهشي شوراي به نهایي تصویب براي مربوطه مصوبه تیمي، بین توافقات و کاریمتقس
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 استورپ انستیتو محققین تخصصي تجربیات دهندهارائه که شود تنظیم به نحوي باید هاکارگاه 0-1-0

گروه و سپس  شوراي ییدتأ آن به نیاز که مواردي در فقط عمومي محتواي با کارگاه اجراي. باشد ایران

 برسد امکان دارد. شوراي پژوهشيتصویب 

که مجري درخواست کسب امتیاز آموزش مداوم را دارد، پس از تصویب  یيهاکارگاهدر مورد  6-1-0

 شوراي پژوهشي، پروپوزال کارگاه به کمیته مربوطه ارجاع خواهد شد.

 هاسازمانر سای توسط و فوریت و هزینه برگزاري آن دپیشنها که شيرسفا يهاکارگاهدر مورد  7-1-0

مدیر گروه مربوطه و تصویب شوراي پژوهشي و بدون لحاظ محدودیت زماني نیم  ییدتأباشد، با  شدهداده

 .گیرنديمقرار  يموردبررسسال، 

 :وظایف (6

 کارگاه يمجر وظایف 1-6

 کارگاه ینمدرس یامدرس  انتخاب 1-1-6 

و تصویب در شوراي مدیران  شدهاعالمارسال پروپوزال کارگاه به حوزه پژوهشي طي فراخوان  2-1-6

 تحقیقاتي هايگروه

، برنامه، CDجزوه،  یرایي،مربوط به کارگاه اعم از پذ یلو فراهم نمودن امکانات و وسا يهماهنگ 0-1-6

 .یرهو غ يو بصر يپوشه، امکانات سمع

 الزم براي مکان کارگاه هايهماهنگي 4-1-6

 کارگاه درداوطلبین شرکت  نامثبت 0-1-6

 کارگاه کنندگانشرکتانتخاب  6-1-6 

 دعوت از مدرس/ مدرسین 7-1-6

 کارگاهبرگزاري  رسانياطالع 8-1-6

 کارگاه یابيارزش 3-1-6

 اخبار کارگاه یهته 6 -13-1

 در کارگاه کنندگانشرکت حضوروغیاب 11-1-6

 در کارگاه کنندگانشرکت يصدور گواه 12-1-6

 جهت ورود و خروج شرکت کنندگانبا حراست هماهنگي  10-1-6

 حوزه پژوهشي در کارگاه وظایف کارشناس 2-6

 کارگاه برگزاري بر نظارت 1-2-6

 کارگاه يمستندساز بر نظارت 2-2-6

 مدرسین ارزیابي 0-2-6

 ارزیابي و امتیازدهي کارگاه 4-2-6



4 

 

 :هاینههز (7

 کرده است پرداخت بینيیشپو یا سایر منابعي که مجري  کارگاه درآمد از هاکارگاه برگزاري هزینه 1-7

 .گردديم

اي شوراي گروه و تصویب شور ییدتأ با و کارگاه مجري پیشنهاد با کنندگانشرکت از دریافتي مبلغ 2-7

 .باشديم پژوهشي

 ساب اصلي انستیتو پاستورح شناسه واریزي هر بخش متصل به تمامي هزینه برنامه هاي آموزشي به 0-7

 ایران واریز مي گردد.

 

 ارزشیابی: (8

 گیرد. قرار ارزشیابي مورد اجرایي و علمي ازنظر باید هاکارگاه 1-8

 .یردگيمکارشناس معاونت تحقیقات و فناوري و با نظارت مدیر پژوهش صورت  توسط کارگاه ارزشیابي 2-8

 .شوديم ثبتو صدور گواهي در انتهاي دوره  سابقه براي کارگاه و مدرسین امتیاز 0-8

 خواهد بود. یرگذارتأثبعدي ایشان  يهاکارگاهتوسط مجري، در تصویب  شدهکسبنمره  4-8

 
 کارگاه: گواهی (9

 را الزم گواهي اجرایي، تیم لزوم صورت در و کنندگانشرکت براي است موظف مجري هر کارگاه از پس 1-3

 .نماید صادر

ساعت لحاظ خواهد شد و مجموع ساعات تدریس  8کاري  هرروزگواهي تدریس براي مدرسین به ازاي  2-3

 مدرسین از مجموع ساعات برگزاري بیشتر نخواهد بود.

و آموزش و امضاي مدیر  فناوري ،تحقیقات معاون ییدتأباید به  کارگاهمدرسین و مجري  هاييگواه 0-3

 .برسد کارگاه مجري و پژوهش
 

 


