داًشگاُ علَم پسشکی کرهاًشاُ

هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری داًشگاُ

ًحَُ ی شرکت در کارگا ّْای پژٍّشی داخل کشَر

بًام خدا
ُ
ثِ هٌظَس گستشش تجبدالت ػلوی ثیي الوللی ٍ افضایص تَاى پژٍّطی اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُ ٍ هشاوض تحمیمبتی هتمبضیبى ٍاجذ
ضشایظ ایي آئیي ًبهِ هی تَاًٌذ ثب استفبدُ اص تسْیالت هػَة ٍ دس چبسجَة ضَاثظ ٍ همشسات هَجَد  ،دس وبسگبّْبی پژٍّطیداخل
وطَس ضشوت ًوبیٌذ .

هادُ () 1
شرایظ ٍ چگًَگی شرکت در کارگاُ :
ًوبیٌذ
.
اػضبی ّیبت ػلوی داسای هشتجِ ی ػلوی هشثی ٍ ثبالتش ثب ٍضؼیت استخذاهی سسوییبٍپیوبًی هی تَاًٌذ دس ایي وبسگبّْب ضشوت
-

ضشوت داًطجَیبى ٍ وبسوٌبى داًطگبُ(پژٍّطگشاى غیش ّیبت ػلوی) دس وبسگبّْب هطشٍط ثِ هَافمت ضَسای پژٍّطی داًطگبُ،
ثػَست هَسدی ثالهبًغ است.

 )1هذت صهبى ضشوت دس وبسگبُ حذاوثش  7سٍص خَاّذ ثَد .
 )2آضٌبیی وبفی ثِ صثبى ػلوی وبسگبُ ٍ یب صثبى اًگلیسی ثب تبییذ هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًطگبُ ٍ ثِ یىی اص عشق ریل :
 اسائِ ی هذسن هؼتجش هجٌی ثش گزساًیذى دٍسُ ی صثبى وبسگبًُذُ
اًگلیسی وِ دس آى ،فشد ثؼٌَاى ًَیس
(
 اسائِ ی حذ الل  2همبلِ ی چبح ضذُ دس هجالت هؼتجش ػلوی  ،پژٍّطی ثِ صثبىاٍل یب هسئَل هىبتجبت ثبضذ )
 دس هَسد داًطجَیبى ٍ وبسوٌبى داًطگبُ ،تػنیم گیشًذُ ی ًْبیی ضَسای پژٍّطی داًطگبُ خَاّذ ثَد . ) 3هَضَع وبسگبُ هیجبیست ثٌب ثِ تطخیع ضَسای پژٍّطی داًطگبُ  ،ثب هسئَلیت  ،فؼبلیت ٍ تخػع هتمبضی هشتجظ ثبضذ .
ّ ) 4ش ػضَ ّیبت ػلوی ٍ یب داًطجَ (ثب سػبیت ضَاثظ هطشٍحِ ی فَق) ٍ یب پژٍّطگش غیش ّیبت ػلویهی تَاًذ ثب تبییذ گشٍُ ،
داًطىذُ ٍ ضَسای پژٍّطی داًطگبُ دس وبسگبّْبیی وِ هَجت استمبء ػلوی ٍی ٍ داًطگبُ ضَد  ،هطشٍط ثش سػبیت هفبد ایي آییي ًبهِ ،
ضشوت ًوبیذ .
 ّش ػضَ ّیبت ػلوی ٍ یب داًطجَ فمظ یه ثبس دس سبل هی تَاًذ دس ایي وبسگبّْب ضشوت ًوبیذ . ثیي دٍ ثبس ضشوت دس وبسگبُ اسائِ ی یه همبلِ ی چبح ضذُ ثؼٌَاى ًَیسٌذُ اٍل یب هسئَلدس یىی اص هجالت هؼتجش ػلویپژٍّطی ضشٍسی هی ثبضذ .

 چٌبًچِ ثٌب ثِ تطخیع ضَسای پژٍّطی داًطگبُ ضشوت دس یه وبسگبُ جْت اػضبی ّیبت ػلوی چٌذ گشٍُ آهَصضی ثػَستهطتشن هَسد ًیبص ثبضذ  ،تیوی هتطىل اص حذاوثشً 3فش ػضَ ّیبت ػلوی ٍاجذ ضشایظ ٍ هَسد تبییذ ضَسای پژٍّطی هیتَاًذ دس وبسگبُ
حضَس یبثذ  ( .الصم ثِ تَضیح است وِاص ّش گشٍُ آهَصضی ثب سػبیت لَاًیي ٍ همشسات هَجَد  ،ثیص اص یه ًفش ّن هیتَاًذ دس وبسگبُ هَسد
ًظش ضشوت ًوبیذ ) .
 ثشای ّش ػضَ ّیبت ػلوی پشداخت غشفب" ّضیٌِ ی ثجت ًبم دس وبسگبُ جبًجی یهّوبیص هطشٍط ثِ هَافمت گشٍُ ٍ داًطىذُ ٍثشگضاسی یه وبسگبُ هطبثِ ،اهىبًپزیش خَاّذ ثَد.
 ) 5ػضَ ّیبت ػلوی ضشوت وٌٌذُ دسوبسگبُ هتؼْذ هی ضَد حذاوثش یه هبُ پس اص هشاجؼت ثِداًطگبُ ًسجت ثِ اسائِ ی گضاسش
ٍسد
ضص هبُ پس اص هشاجؼت ً ،سجت ثِ ثشگضاسی وبسگبُ هطبثِ جْت ثبصخ
جبهغ ٍ هىتَة ثِ هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًطگبُ ٍ حذاوثش
سفش ػلوی خَد الذام ًوبیذ .
 در صورتیکو فرد بخواىذ با ىزینو ی شخصی در کارگاه شرکت کنذ ،مشمول این تعيذ نمیشود. ضمنا" ارائو ی یک مقالو متناسب با ىزینو ىای پرداخت شذه می توانذ جایگزین برگزاری کارگاه شود. ثذیي هٌظَس هتمبضی یه فمشُ چه ثِ ٍا حذ اهَس هبلی هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی اسائِ هی ًوبیذ.ًوبیذ
 چٌبًچِ فشد ثِ ّش دلیلی هَفك ثِ ضشوت دس وبسگبُ ًطذ  ،هیجبیست ول هجلغ دسیبفتی لجل اص ػضیوت سا ثِ داًطگبُ هستشد . فشد هَظف است یه ًسخِ اص ثستِ یب ثستِ ّبی آهَصضی سا وِ وبسگبُ دس اختیبس اٍ لشاس دادُ است  ،ثِ حَصُ هؼبًٍت تحمیمبت ٍفٌبٍسی اسائِ ًوبیذ .
 ) 6هتمبضی هیجبیست هتؼْذ ضَد وِ اهىبًبت ثشگضاسی وبسگبُ پس اص هشاجؼِ ثِ داًطگبُ ٍجَد داضتِ ٍ دس صهبى همشس ًسجت ثِ ثشگضاسی
آى الذام ًوبیذ .
 ضَسای پژٍّطی داًطگبُ دس خػَظ اػضام افشاد ثِ وبسگبّْبیی وِ ثِ تجْیضات ٍ ّضیٌِ ّبیی فشاتش اص اهىبًبت داًطگبُ ًیبص داسًذ ،ثػَست هَسدی تػوین خَاّذ گشفت  .دس غَست ًجَدى تجْیضات  ،ضَسا دس خػَظ ثشگضاسی ٍ یب ػذم ثشگضاسی وبسگبُ تػوین گیشی
خَاّذ وشد.
 ) 7پس اص هشاجؼت فشد جْت ثشگضاسی وبسگبُ  ،ضشوت اسبتیذ هذػَ اص سبیش داًطگبّْب ،ثٌب ثِ تطخیع ضَسای پژٍّطی،هَسد حوبیت
داًطگبُ لشاس هی گیشد  .الصم ثِ روش است وِ ّوبٌّگی ّبی الصم دس ایي هَسد ثب هذسس ثبیستی تَسظ خَد فشد غَست ثگیشد .
* ػذم حضَس هذسسیي خبسج اص داًطگبُ ًجبیذ هبًؼی دس ثشگضاسی وبسگبُ ضَد .
* حك الضحوِ ی ثشگضاسی وبسگبُ هغبثك ثب همشسات ٍ لَاًیي هَجَد لبثل پشداخت است .

هادُ () 2
ًحَُ ی پرداخت کوک ّسیٌِ :
 )1حوبیت داًطگبُ اص ضشوت اػضبی ّیبت ػلوی ٍ داًطجَیبىدس وبسگبُ هٌَط ثِ اسائِ هستٌذاتالصم ٍ ثشگضاسی یه وبسگبُ است
وِ ضبهل هَاسد ریل هیجبضذ :
-

ثلیظ سفت ٍ ثشگطت (َّاپیوب – اتَثَس)

-

غذٍس هبهَسیت ثذٍى پشداخت فَق الؼبدُ

-

ّضیٌِ ی البهت ٍ هخبسج سٍصاًِ (ّش سٍص یه هیلیَى سیبل)

 ّضیٌِ ی ثجت ًبم دس وبسگبُ )2چٌبًچِ ػضَ ّیبت ػلوی ثِ ّش دلیلی هَفك ثِ ضشوت دس وبسگبُ ًطَد هیجبیست ًسجت ثِ استشدادػلی الحسبة ( دس غَست
دسیبفت ) الذام ًوبیذ .
 )3چٌاًچِ عضَ ّیات علوی (حد اکثر دٍ ًفر از ّر هرکس یا داًشکدُ) تِ شرط ٍجَد هستٌدات الزم از قثیل
دعَتٌاهِ ،ترًاهِ زهاًثٌدی کارگاُ ٍ  ٍ ...تایید شَرای پژٍّشی داًشگاُ ،تعٌَاى هدرس در یک کارگاُ شرکت
ًواید ،فقظ از کوک ّسیٌِ ی رفت ٍ ترگشت ٍ هاهَریت تدٍى پرداخت فَق العادُ ترخَردار خَاّد شد .
 -ایي هَضَع در هَرد کارگاّْای جاًثی ّوایش ّا ًیس قاتل اجراست.

هادُ () 3
صدٍر حکن هاهَریت اداری :
ثشای ػضَ ّیبت ػلوی ضشوت وٌٌذُ دسوبسگبُ حذاوثش تب  7سٍص غذٍس حىن هبهَسیت ثذٍى پشداخت فَق الؼبدُ ثالهبًغ است ٍ هبصاد ثش آى
سا ثِ ضشط ػذم تذاخل ثب ٍظبیف آهَصضی  ،پژٍّطی ٍ دسهبًی ثبیذ اص هشخػی استفبدُ ًوبیذ .

ترای کسة اعالع تیشتر هیتَاًید تا ٍاحد اهَر تیي الولل هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری داًشگاُ تِ ًشاًی زیر توا س
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