دستورالعمل

حمایت از برگزاری و یا حضور کارشناسان در کارگاهها و دورههای آموزشی

سال 9317

شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

دستورالعمل حمایت از آموزش

 -1هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل ،تعیین و شفافسازی چارچوب و قوانین حمايت شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی از مراکز
عضو اين شبکه برای برگزاری و يا حضور کارشناسان آنها در کارگاهها و دورههای آموزشی است.
 -2دامنه كاربرد
اين دستورالعمل شامل مراکز عضو شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی است و مراکزی که عضو شبکه نیستند را شامل نمیشود.
همچنین اين دستورالعمل برای فعالیتهايی که در سال  7931صورت میگیرد صادر شده است و فعالیتهای سالهای قبل و بعد را
شامل نمیگردد.
 -3مفاهيم و تعاريف
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شبکه :شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی ايران که زيرمجموعهی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری است؛
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آزمايشگاه :آزمايشگاههايی که عضويت آنها در شبکه پذيرفته شدهاست.

 -4مسؤوليت
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مسؤولیت اجرای اين دستورالعمل به صورت زير است:

 -7-7-4تهیه مستندات مورد نیاز برای دريافت حمايت و ارسال آنها به شبکه بر عهدة آزمايشگاه است؛
 -2-7-4بررسی مستندات ،تعیین میزان حمايت و چگونگی پرداخت ،بر عهدة دبیرخانه شبکه است؛
 -9-7-4تصويب نهايی پرداخت حمايت تعیین شده توسط دبیرخانه شبکه ،بر عهدة مدير شبکه است؛
 -4-7-4مسئولیت تهیه مستندات و ارسال آنها به شبکه بهمنظور تصفیة حمايت آموزشی انجام شده ،بر عهده آزمايشگاه است.
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مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای اين دستورالعمل بر عهده دبیر شبکه است.

 -5شيوه اجرای دستورالعمل
اعتبار حمايتی شبکه ،برای شرکت کارشناسان و متخصصان دستگاههای مراکز عضو در دورهها و کارگاههای آموزشی مرتبط با
دستگاهها ،خدمات يا فرايندهای آزمايشگاهی است که بهصورت زير به آزمايشگاههای عضو شبکه اختصاص میيابد:
 -1-5دورههای آموزشی عمومی:
منظور از دورههای آموزشی عمومی ،آموزشهايی است که توسط مجری برگزاری دوره آموزشی در يکی از حوزههای فناوری
راهبردی به صورت عمومی برگزار میشود .سقف تعداد افراد شرکت کننده از سوی آزمايشگاه 3 ،نفر و هر نفر فقط در يک دوره
آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت کاری خود تا سقف مبلغ  3ميليون ريال از حمايت شبکه بهرهمند میشود.
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مبلغ حمايت بهصورت اعتبار نزد شبکه خواهد بود که بر اساس هزينة دوره و تعداد افراد شرکتکننده ،تا سقف تعیین شده توسط شبکه،
پرداخت خواهدشد .برای اين منظور الزم است آزمايشگاه مشخصات دوره (شامل نام برگزارکننده ،نام دوره ،زمان برگزاری و هزينه
آن) و افراد شرکتکننده از طرف آزمايشگاه را در قالب نامه رسمی به همراه فرم تکمیل شده درخواست حمايت به شبکه اعالم نمايد و
پس از دريافت تأيید شبکه و حضور کارشناسان در کارگاه ،تصوير گواهی صادر شده برای شرکتکنندگان در دوره و رسید پرداخت
وجه آن را ،طی نامهای برای شبکه ارسال کند تا شبکه نسبت به پرداخت هزينه مصوب شده ،اقدام نمايد.
نکته :الزم است حداکثر چهارماه پس از حضور کارشناسان در دوره آموزشی ،گزارش اثربخشی آن دوره در فعالیتهای فرد شرکت
کننده به دبیرخانه شبکه ارسال گردد .ارسال اين گزارش و میزان اثربخشی دوره ،مبنای تصمیمگیری شبکه برای حمايت از آموزشهای
آتی خواهد بود.

 -2-5دورههای آموزشی اختصاصی:
منظور از دورههای آموزشی اختصاصی ،دورههايی است که به درخواست حداقل يک آزمايشگاه و میزبانی آن آزمايشگاه ،با حضور
مدرس در آزمايشگاه برای کارشناسان آزمايشگاه(ها) برگزار میشود .شرايط حمايت از اين دوره آموزشی به صورت زير است:
الف) دست کم  71نفر از کارشناسان آزمايشگاه میزبان و يا کارشناسان ساير آزمايشگاههای مرتبط با موضوع آموزش در دوره حضور
داشته باشند.
ب) سقف میزان پرداخت شبکه برای دوره آموزشی اختصاصی ،مبلغ  75میلیون ريال است که با توجه به موقعیت جغرافیايی آزمايشگاه،
موقعیت جغرافیايی مدرس ،نوع دوره و موارد ديگر ،مبلغ نهايی قابل پرداخت ،از سوی شبکه تعیین میگردد.
نکته :حوزه فعالیت کاری کارشناسان متقاضی شرکت در دوره ،بايد مرتبط با موضوع و سرفصل مطالب دوره آموزشی باشد.
نکته :در صورتی که دوره آموزشی با حضور کارشناسان از بیش از يک آزمايشگاه برگزار شود ،حمايت تخصیص يافته از سوی شبکه،
به نسبت تعداد افراد شرکت کننده از هر آزمايشگاه ،از اعتبار آموزشی هر آزمايشگاه کسر میشود.
نکته :ارسال مستندات به منظور تصفیه حمايت آموزشی از سوی آزمايشگاه به شبکه الزامی است.
نکته :الزم است حداکثر چهارماه پس از حضور کارشناسان در دوره آموزشی ،گزارش اثربخشی آن دوره در فعالیتهای فرد شرکت
کننده به دبیرخانه شبکه ارسال گردد .ارسال اين گزارش و میزان اثربخشی دوره ،مبنای تصمیمگیری شبکه برای حمايت از آموزشهای
آتی خواهد بود.
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