ثِ ًبم ذسا

آیین نامه مرکس آموزش های تخصصیِ آزاد (مرکس آتا) دانشگاه گیالن

یىی اظ ؾیبؾت ّبی انلی ٍظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی تَؾؼِ آهَظـ ػبلی هؼغَف ثِ اقتغبل ،وبضثطز ٍ
آهَظـ هؿتوط اؾت .آهَظـ ّبی ػبلی آظاز ،ترههی ٍ وبضثطزی یىی اظ هْوتطیي ضاّىبضّبی تحمك ایي
ؾیبؾت اؾت .زض ایي ذهَل اظ ٍظبیف هْن زاًكگبُ ّب ،تَاًوٌسؾبظی الكبض هرتلف جبهؼِ ،ضفغ هكىالت ٍ
پبؾد ثِ ًیبظّبی آهَظقی ٍ ترههی ؾبظهبى ّب ٍ زؾتگبُ ّبی اجطایی وكَض اؾت .ثط اؾبؼ آییي ًبهِ زٍضُ
ّبی آهَظـ ػبلی آظاز ٍظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ههَة هَضخ  ٍ 1378/08/07ثب تَجِ ثِ اذتیبضات
تفَیضی زض ذهَل هَاز  6 ٍ 5ثركٌبهِ  ٍ/12464هَضخ  ٍ 81/09/11ثب ػٌبیت ثِ هحسٍزیت ظطفیت ّبی
هَجَز زض ؾیؿتن ضؾوی آهَظقی ،ثِ هٌظَض تساٍم ثركی ٍ ّوگبًی وطزى آهَظـ ٍ تَاًوٌسؾبظی الكبض هرتلف
جبهؼِ ،پبؾد ثِ زضذَاؾت ّبی ػلوی ،ترههی ٍ هْبضتی ؾبظهبى ّب ٍ زؾتگبُ ّبی اجطایی وكَض ،ضطٍضت
ثْطُ جؿتي اظ قیَُ ّبی آهَظقی تىویلی ّوچَى آهَظـ ّبی ػوَهی ،زٍضُ ّبی وبضثطزی ٍ ترههی ،آییي
ًبهِ هطوع آهَظـ ّبی ترههیِ آظاز زاًكگبُ گیالى ثِ قطح شیل تهَیت هی قَز:
ماده  .1تعاریف و اختصارات

ٍ -1-1ظاضتٍ :ظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی
 -2-1زاًكگبُ :زاًكگبُ گیالى
 -3-1هطوع :هطوع آهَظـ ّبی ترههیِ آظاز زاًكگبُ گیالى
 -4-1قَضا :قَضای ثطًبهِ ضیعی آهَظـ ّبی ترههیِ آظاز
 -5-1ؾبظهبى :ؾبظهبى ّبًْ ،بزّب ،هؤؾؿبت ،ازاضات ،هطاوع ػلوی ٍ آهَظقی ٍ قطوت ّبی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی
زاضای هجَظّبی الظم اظ هطاجغ شیهالح وِ ًیبظهٌس ثِ آهَظـ ٍ یب هتمبضی ثطگعاضی هكتطن زٍضُ ّؿتٌس.
ٍ -6-1احس :زاًكىسُ ّب /پػٍّكىسُ ّب /هطاوع ٍ ؾبیط ثرف ّبی زاًكگبُ وِ تحت ًظبضت هطوع زض ثطگعاضی زٍضُ
ّب هكبضوت زاضًس.
 -7-1زٍضُ آهَظـ آظاز :زٍضُ ّبی ترههی ،وبضثطزی ٍ هْبضتی وِ تحت ًظبضت هطوع زض لبلت زٍضُ ّبی
ػوَهی ،ترههی ٍ وبضثطزی ثِ نَضت حضَضی ٍ هجبظی ،اجطا هی قًَس .ػٌبٍیي ٍ هحتَای ایي زٍضُ ّب هٌغجك
ثب آهَظـ ّبی ضؾوی زاًكگبّی ًجَزُ ٍ اؾتفبزُ اظ ًبم ٍ ػٌبٍیي ههَة زٍضُ ّبی آهَظـ ػبلی ضؾوی زاًكگبّی،
هجبظ ًیؿت.

تبصره :1

زٍضُ آهَظـ ػبلی آظاز ،ثِ ّیچ ًَع هسضن ضؾوی زاًكگبّی ٍ یب "هؼبزل"ّ" ،وتطاظ" ٍ "هكبثِ" آى

هٌجط ًوی قَز ٍ زاًكگبُ ،نطفبً هجبظ اؾت هغبثك ثب ضَاثظ آهَظـ ّبی آظاز ٍظاضت هتجَع ،گَاّیٌبهِ ای ضا ثِ
زاًف پصیطاى زٍضُ اػغب ًوبیس.
تبصره :2

وبضثطز ٍ اعالق ٍاغگبى ًظبم آهَظـ ضؾوی هبًٌس "زاًكجَ"ً" ،یوؿبل " ٍ "ٍاحس" هجبظ ًیؿت ٍ ثِ

جبی آًْب اظ ٍاغُ ّبی "قطوت وٌٌسُ یب زاًف پصیط"" ،زٍضُ "ٍ "ؾبػت" اؾتفبزُ هی قَز.
 -8-1زٍضُ وَتبُ هست :زٍضُ ای وِ عی فطاذَاى ػوَهی ،ثجت ًبم ٍ زضیبفت ّعیٌِ اظ قطوت وٌٌسگبى ٍ اػغبی
گَاّی ثِ آًبى ،زض ووتط اظ یه ؾبل ،اضائِ ٍ ثطگعاض هی قَز.
 -9-1زٍضُ ؾبظهبًی :زٍضُ ای وِ عی ّوىبضی هكتطن ثب ؾبظهبى ّب ثِ هٌظَض اضائِ ذسهبت آهَظقی هَضز ًیبظ
وبضوٌبى آًبى ٍ یب زض ضاؾتبی اّساف ؾبظهبًی ٍ لَاًیي ٍ آییي ًبهِ ّبی هطتجظ ،تؼطیف ٍ ثطگعاض هی قَز.
ماده  .2اهذاف و محورها

 -1-2ووه ثِ اضتمبی ؾغح زاًف ٍ فطٌّگ جبهؼِ
 -2-2ظهیٌِ ؾبظی ثطای زؾتطؾی ػوَهی ٍ آؾبى ثِ آهَظـ ٍ وؿت هْبضت
 -3-2تؼوین ٍ تَؾؼِ آهَظـ ّبی ػوَهی تمبضبهحَض وبضثطزی ٍ ترههی
 -4-2افعایف هْبضت ّبی قغلی ٍ اضتمبی زاًف ترههی
 -5-2ثبظآهَظی ٍ آهَظـ ّبی ترههی تىویلی ثطای زاًكجَیبى ٍ زاًف آهَذتگبى هؤؾؿبت آهَظـ ػبلی
 -6-2آهَظـ ّبی ترههی ٍ قغلی هَضز ًیبظ ؾبظهبى ّب
 -7-2آهَظـ ّبی وَتبُ هست ترههی ٍ وبضثطزی هغبثك ثب تمبضبّبی قغلی جبهؼِ
 -8-2ایجبز ٍ تَؾؼِ هٌبثغ زضآهسی ثط اؾبؼ ههَثبت ّیأت اهٌب ٍ آییي ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی زاًكگبُ
ماده  .3وظایف مرکس

 -1-3اّتوبم زض ایجبز ظهیٌِ ّبی الظم ثطای تَؾؼِ ٍ ثطًبهِ ضیعی ثطای ؾبهبًسّی هٌبؾت آهَظـ ّبی وَتبُ هست
 -2-3قٌبؾبیی ٍ پیگیطی ضاّىبضّب ٍ قیَُ ّبی تؼبهل ثب ؾبظهبى ّب ٍ ٍاحسّب ٍ ایجبز قطایظ ثْطُ هٌسی اظ پتبًؿیل
ّبی هَجَز
 -3-3ثطضؾی زٍضُ ّبی وَتبُ هست پیكٌْبزی ٍ نسٍض هجَظ ثطگعاضی
 -4-3اضظیبثی ،عطاحی ،اجطا ٍ ًظبضت ثط زٍضُ ّبی وَتبُ هست اضائِ قسُ تَؾظ ؾبظهبىٍ ،احس ٍ یب هسضؾبى زٍضُ
 -5-3ػمس لطاضزازّبی هطتجظ ثب ثطگعاضی زٍضُ ّبی وَتبُ هست
 -6-3نسٍض گَاّی زٍضُ ّب
تبصره :3

زض نَضت ثطگعاضی زٍضُ ّبی هكتطن ثب ؾبظهبى ّبٍ /احسّب ،گَاّی پبیبى زٍضُ ثب اهضبی هكتطن ضئیؽ

هطوع ٍ ضئیؽ ؾبظهبىٍ /احس (هغبثك پیَؾت  )1نبزض هی قَز.

ماده  .4شورا

 -1-4اػضبی قَضا هتكىل اظ ضییؽ ،هؼبٍى اجطایی ٍ آهَظـ ّبی آظاز ،وبضقٌبؼ هطوع ٍ حؿت هَضز ٍ هبّیت
زٍضُ ،هترههبى ٍ هؿئَالى هطتجظ اؾت.
تبصره :4

یه ػضَ ّیأت ػلوی زض ّط ٍاحس ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ هطوع ثب ػٌَاى" هؿئَل آهَظـ ّبی ترههیِ آظاز"

ٍاحس هؼطفی هی قَز.
تبصره ً :5وبیٌسُ ثِ پیكٌْبز ضییؽ ٍاحس ٍ ثب تبییس ضییؽ هطوع تؼییي هی قَز.
تبصره :6

هؿئَلیت اهَض اجطایی زٍضُ ّبیی وِ زض ٍاحسّب ثطگعاض هی قَز ثِ ػْسُ ضییؽ ٍاحس /هؿئَل آهَظـ ّبی

ترههیِ آظاز آى ٍاحس اؾت.
ٍ -2-4ظبیف قَضا
 -1-2-4ثطضؾی هحتَای زٍضُ ّبی پیكٌْبزی ٍ نسٍض هجَظ ثطگعاضی ،هحتَای ػلویً ،حَُ ثطگعاضی ٍ تهَیت اهَض
هبلی زٍضُ ّب (زضآهسّ /عیٌِ وطز)
 -2-2-4تؼییي فطآیٌس ٍنَل هٌبثغ ٍ ههبضف هبلی ثب ٍاحسّب /ؾبظهبى ّب
 -3-2-4تؼییي ٍ تهَیت ّعیٌِ قطوت زض زٍضُ ،زؾتوعز هسضؾبى ٍ ّعیٌِ ّبی اجطایی زٍضُ ثط اؾبؼ ضَاثظ هطثَعِ
تبصره :7

هجَظ نبزضُ اظ هطوع ثطای ّط زٍضُ ،نطفب ثطای ثطگعاضی یه زٍضُ ٍ زض یه ثبظُ ظهبًی قف هبِّ اػتجبض

زاضز .تجسیس زٍضُ هٌَط ثِ زضذَاؾت هجسز ٍاحس /هسضؼ اظ هطوع اؾت.
ماده  .5فراینذها

 -1-5پیكٌْبز زٍضُ :تَؾظ ؾبظهبى ّبٍ ،احسّب ٍ هسضؾبى (هغبثك پیَؾت قوبضُ )3 ٍ 2
 -2-5ثطضؾی ٍ تهَیت زٍضُ ّب زض قَضا
 -3-5ػمس لطاضزاز ّبی هطتجظ پؽ اظ نسٍض هجَظ ٍ عی هطاحل لبًًَی
تبصره ٍ :8احسّب ثبیس زٍضُ ّبی پیكٌْبزی ضا زض حَظُ ترههی ذَز تؼطیف ًوَزُ ٍ اظ ٍضٍز ثِ حَظُ ّبی غیطهطتجظ
ٍ غیطترههی ذَززاضی ًوبیٌس.
تبصره :9

العاهی اؾت پیكٌْبز ثطگعاضی زٍضُ تَؾظ ٍاحس /هسضؼ حسالل زٍ ّفتِ لجل اظ ظهبى پیكٌْبزی زٍضُ ثِ هطوع

اضائِ قَز.
ماده  .6امور مالی و اجرایی

 -1-6تفبّن ًبهِ ّب ٍ لطاضزازّبی هطثَط ثِ ثطگعاضی زٍضُ ّب ثب اهضبی ضییؽ هطوع هٌؼمس هی قَز.

 -2-6ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب ثِ حؿبة توطوع زضآهسّبی اذتهبنی زاًكگبُ ٍاضیع ٍ پؽ اظ وؿط
ؾْن  23زضنسی ثبالؾطی زاًكگبُ ،هبثمی زض اذتیبض هطوع لطاض گطفتِ ٍ ثطاؾبؼ هفبز هبزُ  6ایي آییي ًبهِ نطف اهَض
ثطگعاضی زٍضُ هی قَز.
 -3-6اگط هطوع هجطی زٍضُ ّب ثبقس:
 -1-3-6تب ؾمف  12زضنس اظ ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب هی تَاًس جْت تأهیي فضبی ثطگعاضی،
تجلیغبت ،پصیطایی ،تْیِ جعٍات ٍ ؾبیط هَاضز هَضز ًیبظ اجطایی زٍضُ ّب اذتهبل یبثس .ثب تَجِ ثِ قطایظ ثطگعاضی
ثطذی اظ زٍضُ ّب ،ولیِ هىبى ّبی زض اذتیبض ٍاحسّبی زاًكگبُ ،زض ؾبػبت ثالاؾتفبزُ ٍ ضٍظّبی تؼغیل آهَظقی ،عی
ّوبٌّگی ثب هسیطیت ٍاحس ،زض اذتیبض هطوع لطاض ذَاّس گطفت.
 -2-3-6تب ؾمف  10زضنس اظ ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب ،هی تَاًس ثطای ججطاى ذسهبت اًجبم قسُ
ػَاهل اجطایی زٍضُ ّب اػن اظ اػضبی ّیأت ػلوی ،غیط ّیأت ػلوی ٍ ؾبیط ًیطٍّبی اجطایی ،زاًكجَیی ٍ ذسهبتی
(زض نَضت ّوىبضی زض ذبضج اظ ؾبػت ازاضی) زض چْبضچَة همطضات اذتهبل یبثس.
 -3-3-6تب ؾمف  40زضنس اظ ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب ثب تَجِ ثِ ًحَُ اجطا ،هبّیت ٍ اضظیبثی
زٍضُ ّب ،لبثل پطزاذت ثِ هسضؼ اؾت.
 -4-3-6تب  15زضنس اظ ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب ثبیس ثِ تَؾؼِ آهَظقی ،ایجبز فضبی هٌبؾت ٍ
تبهیي ؾرت افعاضّب ٍ زیگط ًیبظّبی هطوع ترهیم یبثس.
تبصره :11

زض نَضت ػسم ّعیٌِ وطز وبهل ثٌسّبی  1-3-6الی  ،3-3-6زضنس هجبلغ ثبلی هبًسُ ثِ ثٌس 4-3-6

ترهیم هی یبثس.
 -4-6اگط ٍاحس هجطی زٍضُ ّب ثبقس:
 -1-4-6تب ؾمف  12زضنس اظ ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب هی تَاًس جْت تأهیي فضبی ثطگعاضی ،
تجلیغبت ،پصیطایی ،تْیِ جعٍات ٍ ؾبیط هَاضز هَضز ًیبظ اجطایی زٍضُ ّب اذتهبل یبثس.
 -2-4-6تب ؾمف  10زضنس اظ ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب ،هی تَاًس ثطای ججطاى ذسهبت اًجبم قسُ
ػَاهل اجطایی زٍضُ ّب اػن اظ اػضبی ّیأت ػلوی ،غیط ّیأت ػلوی ٍ ؾبیط ًیطٍّبی اجطایی ،زاًكجَیی ٍ ذسهبتی
(زض نَضت ّوىبضی زض ذبضج اظ ؾبػت ازاضی) زض چْبضچَة همطضات اذتهبل یبثس.
 -3-4-6تب ؾمف  40زضنس اظ ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب ثب تَجِ ثِ ًحَُ اجطا ،هبّیت ٍ اضظیبثی
زٍضُ ّب ،لبثل پطزاذت ثِ هسضؼ اؾت.
 -4-4-6تب ؾمف  5زضنس اظ ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب ثطای تَؾؼِ آهَظقی ،ایجبز فضبی هٌبؾت ٍ
تأهیي ؾرت افعاضّب ٍ زیگط ًیبظّبی هطوع زض ًظط گطفتِ هی قَز.
 -5-4-6تب  10زضنس اظ ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب ،ثطای تَؾؼِ آهَظقی ،ایجبز فضبی هٌبؾت ٍ
تبهیي ؾرت افعاضّب ٍ زیگط ًیبظّب ،زض اذتیبض ٍاحس لطاض هی گیطز.

تبصره  :11زض نَضت ػسم ّعیٌِ وطز وبهل ثٌسّبی  1-4-6الی  ،4-4-6زضنس هجبلغ ثبلی هبًسُ ثِ ثٌس  5-4-6ترهیم
هی یبثس.
تبصره  :12قَضا هجبظ اؾت حؿتِ هَضز زض ذهَل هَاضز هغطح قسُ زض هبزُ ( 6ثِ اؾتثٌبی ثٌس  )2-6ایي آییي ًبهِ،
حساوثط تب  10زضنس اظ ول زضآهسّبی زٍضُ ،تغییط اػوبل ًوبیس.
 -5-6زض نَضت ثطگعاضی زٍضُ ّبی ؾبظهبًی ،ول زضآهسّبی حبنل اظ ثطگعاضی زٍضُ ّب پؽ اظ وؿَضات لبًًَی
ثطاؾبؼ العاهبت تفبّن ًبهِ ٍ لطاضزازّبی هطثَعِ ثِ حؿبة توطوع زضآهسّبی اذتهبنی زاًكگبُ ٍاضیع هی قَز.
تبصره :13

فطایٌس اهَض هبلی زٍضُ ّبی ؾبظهبًی ثطاؾبؼ هیعاى ٍاضیعی ثِ حؿبة توطوع زضآهسّبی اذتهبنی زاًكگبُ،

هغبثك هبزُ  6ایي آییي ًبهِ اًجبم هی قَز.
ٍ -6-6اضیع ّعیٌِ زٍضُ ّب ثبیؿتی اظ عطیك لیٌه ٍاضیع اذتهبنی زٍضُ زض ؾبهبًِ پطزاذت آًالیي زاًكگبُ ٍ یب اظ
عطیك ٍاضیع ثِ قوبضُ حؿبة توطوع زضآهسّبی اذتهبنی زاًكگبُ اًجبم قَزّ .ط ًَع زضیبفت ٍجِ غیط اظ قیَُ ّبی
هصوَض هوٌَع اؾت.

ایي آییي ًبهِ زض  6هبزُ 46 ،ثٌس ٍ  13تجهطُ زض جلؿِ هَضخ  1398/03/20ثِ تهَیت ّیأت ضئیؿِ زاًكگبُ ضؾیس ٍ
اظ ظهبى تهَیت الظم االجطا اؾت.
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پیوست شماره 3

فرم پیشنهاد دوره آموزشی کوتاه مدت
مشخصات مدرس:

دانشکده:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:

گروه:

تلفن همراه:

رشته:
پست الکترونیکی:

شماره حساب بانک تجارت:

مشخصات دوره آموزشی :
عنوان فارسی:

عنوان التین (در صورت نیاز):
نوع دوره:
طول دوره:

نظری
نظری:

عملی
ساعت

 /عملی:

کارگاهی
ساعت /

غیره:
مجموع :

ساعت

سرفصلها و محورهای نظری و عملی:
نظری :

عملی :

منابع و ماخذ :
پیش نیاز دوره :
زمینه تخصصی شرکت کنندگان :
مخاطبین دوره :
سایر موارد:

تجهیزات الزم:
سطح دوره  :عالی ⃝

متوسط ⃝

مقدماتی
⃝

