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 )21(نامه آيين

  ) آموزشيهايبرنامه (هادوره ها و كارگاهسمينارها، برگزاري 

  توسط واحدهاي فناور

  

تواننـد بـه    بنيـان، مـي   هاي دانش  واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد و يا موسسات و شركت           -1ماده  
ا و  ، قـوانين و علـوم مـورد نيـاز بـراي واحـده              و فنـون   منظور آموزش فنون تجـاري سـازي علـوم        

آموزشـي  برنامـه   نامه، جهت برگزاري     بر اساس اين آيين    ،مندانهاي خصوصي و ديگر عالقه      شركت
  :نامه عبارت است ازهاي كليدي در اين آيين كلمه.اعالم آمادگي كنند

    سيستم صوتي،. 4     پذيرايي،. 3     برداري،فيلم.2     سالن،. 1: امكانات •
  .بردوايت. 8      بنر،. 7     وتر،كامپي. 6     پرژكتور،ويدئو.5

نيروي . 5     كارپرداز،.4     روابط عمومي،.3     سالن،. 2     استاد،.1: يهماهنگ •
  ،يخدمات

ارسال .4     اعالنات، تابلوي.3     ،ارسال پيامك.2     شبكه دولت،.  1: رسانياطالع •
  .حمايت مركز رشد. 5     ،نامه الكترونيكي

 آموزشـي شـامل   برنامـه انـد مشخـصات كامـل     آموزشي موظف هايبرنامهيان برگزاري    متقاض -2ماده  
سرفصل، تعداد ساعت، نام استاد يا استادان و ديگر موارد ضروري را در متن درخواسـت برگـزاري                  

  . آموزشي اعالم كنندبرنامه
حي و يـا     پس از بررسي كميت و كيفيت پيشنهاد رسيده، مراتـب موافقـت و يـا مـوارد اصـال                   -3ماده  

  .شود از سوي مركز رشد به اطالع واحد فناور رسانده مي، درخواستيبرنامهمخالفت با برگزاري 
 در صورت موافقت و اصالح موارد اعالم شده از سوي متقاضي، متقاضي بايستي زمان، محل و                 -4ماده  

 كننـدگان در    شـركت  براي هر نفر و حداقل تعداد        نام و هزينه شركت در برنامه آموزشي      ثبتمبلغ  
  .  را حداقل دو هفته قبل از برگزاري به اطالع مركز رشد برساندبرنامه آموزشي

، برنامه پيشنهادي توسط واحد آمـوزش مركـز بـه             به نام مركز رشد    برنامه به منظور برگزاري     -5ماده  
شـود  نامه مربوط از سوي مركز رشد پرداخت مي       التدريس استاد بر اساس آيين    اجرا در آمده و حق    

باشد و شركت كنندگان در اين برنامـه،         به عهده مركز رشد مي     برنامه آموزشي هاي  و تمامي هزينه  
  . باشندهاي مربوط مي در خصوص پرداخت هزينه7نامهملزم به اجراي آيين
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 و موافقـت بـا      برنامـه  با مشاركت مركز رشـد برگـزار شـود پـس از تاييـد                برنامه چنانچه اين    -6ماده  
 با مقياس و مقـررات مركـز  و درآمـدهاي            برنامههاي  ترك از سوي مركز رشد، هزينه     برگزاري مش 

  . تقسيم خواهد شد يا متقاضيان بين مركز رشد و متقاضينسبت توافقي برنامه
 از شـركت كننـدگان را بـه         نـسبتي ،  برنامهتواند به عنوان سهم خود از درآمد         مركز رشد مي    :يادآوري

  .خود اختصاص دهد و به نحو دلخواه از آنان هزينه دريافت كند
 توسط متقاضي به صورت مستقل، يكـي از حـاالت زيـر             برنامه در صورت درخواست برگزاري      -7ماده  

  :قابل تحقق است
  در صـورت امكـان     موضوع مورد آموزش در رابطه با ايده محوري است و واحـد فنـاور              . 1حالت

  ..را به همكاري دعوت كند برنامهگان اين آموختهند نفر از دانشيك يا چ
، برنامـه موضوع مورد آموزش در رابطه با ايده جانبي واحد فناور است ولـي برگـزاري                 . 2حالت

  .جنبه صرفا تجاري ندارد
شود و يا برگـزاري     آموزش توسط موسسه يا شركتي غير از واحدهاي فناور برگزار مي           . 3حالت
  .ي دارد،  جنبه صرفا تجاربرنامه

 و حـسب    كنـد در حد امكانات نيازهاي برگزاري دوره را تـامين مـي           در حالت اول مركز رشد       -8ماده  
  .شودميمورد تعدادي از شركت كنندگان از سوي مركز رشد معرفي 

 پس از برگزاري دوره، برحسب كميت و كيفيت برگزاري دوره و جذب نيـرو از بـين شـركت         :يادآوري
و ماننـد آن بـا نظـر        التدريس اسـتاد     جهت تامين حق   برگزاريي از هزينه     بخش كنندگان در دوره،  

  .  شودناظر و به تشخيص مركز توسط مركز رشد پرداخت مي
 درصد از درآمدهاي دوره بـه مركـز         60 تا   30 درصد و درحالت سوم      30 تا   10در حالت دوم     -9ماده  

گـردد و يـا بـه صـورت         اريـز مـي   يابد كه به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه و       رشد تعلق مي  
  .گرددكننده به دوره معرفي ميشركت
اي و نـوع    صدور گواهي براي شركت كنندگان و جلب حمايت سازمان آموزش فني و حرفـه             : يادآوري
  .باشدسهم مركز ميهاي مورد نياز برگزاري دوره و مانند آن، تعيين كننده درصد درآمدهاي حمايت

هاي برگزار شده متعلق     ادامه دوره و فيلم تهيه شده و ديگر امتيازات برنامه          حقوق و امتيازات   -10ماده  
  .باشدبه مركز رشد مي

ها بايستي داراي مجوز قانوني و يا مدرك تحصيلي         استادان معرفي شده براي برگزاري برنامه      -11 ماده  
  .معتبر و تجربه موفقي كه به تاييد مركز برسد باشد

 نشـست شـوراي مركـز رشـد دانـشگاه قـم بـه        نود و چهارميندر   ماده12 در  نامهاين آيين  -12ماده  
  .باشدتصويب رسيد و هر گونه تغيير منوط به موافقت شورا مي


