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ماده  -1هدف
َذف اص تذيیه ایه آییهوامٍ ،تعییه دستًسالعمل تشای َستٍَا /ياحذَایی است مٍ دس مشمض سضذ ياحذَای فىايس
داوطگاٌ گیالن مستقش میضًوذ ي دس عًل مذت استقشاس خًد متقاضی ي یا ویاصمىذ تشگضاسی یا ضشمت دس ديسٌَا،
ماسگاٌَا ي ومایطگاٌَا میتاضىذ.
ماده  -2تعاریف
تعاسیف مشتًط تٍ ملیٍی اصغالحات تناس سفتٍ دس ایه مته ،قثالً دس آییه وامٍ پزیشش َستٍ /ياحذ فىايس داوطگاٌ گیالن
تا ضماسٌ  UOG-IC-101اسائٍ ضذٌ است .دس ایه آییه وامٍ اصغالحات صیش دس معاوی مطشيح مشتًط تٍ ماس میسيوذ:
الف -دانشگاه :داوطگاٌ گیالن
ب -مرکز :مشمض سضذ ياحذَای فىايس داوطگاٌ گیالن
ج -شورا :ضًسای مشمض سضذ ياحذَای فىايس داوطگاٌ گیالن
د -هسته :گشيٌَای ماسی ایذٌمحًس مٍ دس ديسٌ پیصسضذ خًد دس مشمض سضذ فعالیت داسوذ
ه -واحد :گشيٌَای ماسی ایذٌمحًس مٍ دس ديسٌ سضذ خًد دس مشمض سضذ فعالیت داسوذ
ماده  -3شرایط برگزاری یا شرکت در دورهها و کارگاهها
 -1-3ديسٌَا یا ماسگاٌَای آمًصضی تا پیطىُاد ضًسای مشمض یا ویاصسىجی ياحذَای مستقش تٍ مىظًس آمًصش فىًن
تجاسیساصی ي تاصاسیاتی ،قًاویه ي مُاستَای مًسد ویاص تشای َستٍ/ياحذَای مستقش تشگضاس میگشدد.
 -2-3تشای ديسٌَ ایی مٍ مجشی آن مشمض سضذ تاضذ ،صمان ،محل ي مثلغ تشای َش وفش ي حذاقل تعذاد متقاضی تشای
تشگضاسی ديسٌ ،حذاقل دي َفتٍ قثل اص صمان اجشا اعالم عمًمی میگشدد.
* تثصشٌ :داوطجًیان داوطگاٌ گیالن تا اسائٍ ماست داوطجًیی میتًاوىذ تا پشداخت وصف مثلغ ديسٌ ثثتوام ومایىذ.
 -3-3اعضای َستٍ/ياحذَای مستقش میتًاوىذ َضیىٍ تشگضاسی ديسٌ یا ماسگاٌ سا اص محل اعتثاس خذماتی مصًب دس وضد
مشمض تأمیه مىىذ .مذیشیت مشمض دس صًست تطخیص میتًاوذ ضشمت دس ديسٌ یا ماسگاٌ سا تشای یل وفش یا تعذاد تیطتشی
اص اعضای ياحذَای مستقش الضامی مىذ.
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 -4-3متقاضیان حذامثش تا یل َفتٍ قثل اص تشگضاسی ديسٌ یا ماسگاٌ فشصت داسوذ تا تشای اعالم اوصشاف اقذام مىىذ .پس
اص ایه مذتَ ،ضیىٍ دسیافت ضذٌ تٍ صًست فیص تاونی یا مسش ضذٌ اص اعتثاس ياحذ قاتل تاصگطت وخًاَذ تًد.
َ -5-3ستٍ/ياحذَای مستقش دس سایش مشامض سضذ مطًس ویض میتًاوىذ تا پشداخت مثلغ ديسٌ تشای َش وفش دس ديسٌ ثثتوام
مىىذ.
 -6-3اگش اعضای َستٍ/ياحذَای مستقش دس مشمض سضذ داوطگاٌ متقاضی ضشمت دس ديسٌَا یا ماسگاٌَای تشگضاس ضذٌ دس
سایش مشامض سضذ یا پاسكَای علمی فىايسی ،ضشمتُای معتثش ،سایش داوطگاٌَا یا مشامض آمًصضی معتثش تاضىذ ،تا اسائٍ
فامتًس معتثش میتًاوىذ اص محل اعتثاس خذماتی یا ایذٌمحًسی دس وضد مشمض تشای تأمیه َضیىٍ ديسٌ استفادٌ مىىذَ .ضیىٍ
سفت ي آمذ ي محل اقامت تشای حضًس دس ديسٌ میتًاوذ اص محل اعتثاسات تا اسائٍ فامتًس معتثش تأمیه ضًد.
 -7-3دس صًست عذم تنمیل ظشفیت اعالم ضذٌ تشای تشگضاسی ديسٌ یا ماسگاٌ مشمض میتًاوذ اص تشگضاسی آن مىصشف ضًد
ي ملیٍ مثالغ پشداخت ضذٌ تًسظ متقاضیان سا تٍ آوان تاصگشداوذ.
 -8-3دس صًستی مٍ ضًسای مشمض سضذ ،ضشمت َستٍ/ياحذَای مستقش دس ديسٌای مٍ تًسظ ساصمان یا مًسسٍ دیگشی
تشگضاس میضًد سا الصم داوست ي َماَىگ ومًدَ ،ستٍ/ياحذَاتایذ دس ایه ديسٌ ضشمت مىىذ ي مشمض تشاساس تًافق تٍ
عمل آمذٌ تا مًسسٍ تشگضاسمىىذٌ َضیىٍ آن سا پشداخت ي اص اعتثاس خذماتی ياحذ مسش خًاَذ مشد.

ایه آییه وامٍ دس  3مادٌ 8 ،تىذ ي  1تثصشٌ دس پىجمیه جلسٍ ضًسای مشمض سضذ ياحذَای فىايس داوطگاٌ گیالن دس
تاسیخ  1395/12/2تٍ تصًیة سسیذ ي اص تاسیخ تصًیة الصم االجشا است.

