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 دانشگاه محقق اردبيلي

  مقدمه       
هاي آموزشي با پيشنهاد شوراي مركز يا نياز سنجي واحـدهاي مـستقر             ها يا كارگاه   برگزاري دوره  -1     ماده  

هـاي خـصوصي      سازي علوم، قوانين و علوم موردنياز براي واحدها و شركت         به منظور آموزش فنون تجاري    
  .مستقر برگزار مي گردد

وره براي هر نفر و حداقل تعداد متقاضي براي برگزاري دوره، حـداقل يـك                زمان، محل و مبلغ د     -2     ماده  
 . گردد اعالم عمومي مي ماه قبل از زمان اجرا

 و سـاير اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي بـا پرداخـت مبلـغ دوره و               اعضاي هيأت علمي دانـشگاه     -3     ماده  
حساب مركز و ارائـه فـيش بـانكي آن          دانشجويان با ارائه كارت دانشجويي و پرداخت نصف مبلغ دوره به            

  .نام كندثبت توانند در دورهمي
 اعضاي واحدهاي مستقر مي توانند هزينه برگزاري دوره يـا كارگـاه را از محـل اعتبـار خـدماتي                     -4     ماده  

مديريت مركـز در صـورت تـشخيص مـي توانـد شـركت در دوره يـا        . واحدشان در نزد مركز تأمين كنند    
   . اعضاي واحدهاي مستقر اجباري كند يك نفر يا تعداد بيشتري از كارگاه را براي 

 متقاضيان حداكثر تا يك هفته قبل از برگزاري دوره يا كارگاه فرصت دارند تـا بـراي شـركت در                -5     ماده  
پس از آن هزينه دريافـت شـده بـه صـورت فـيش              . نام و يا اعالم انصراف كنند     دوره اعالم آمادگي و ثبت    

  .  كسرشده از اعتبار واحد قابل بازگشت نخواهد بودبانكي يا
تواننـد بـا پرداخـت نـصف         اشخاص واحدهاي متقاضي مستقر در ساير مراكز رشد كشور نيز مـي            -6     ماده  

  . نام كنندمبلغ دوره براي هر نفر به حساب مركز و ارائه فيش بانكي آن در دوره ثبت
ها يا  ر مركز رشد دانشگاه محقق اردبيلي متقاضي شركت در دوره          اگر اعضاي واحدهاي مستقر د     -7     ماده  

  هــاي معتبــر، هــاي علمــي فنــاوري، شــركتهــاي برگــزار شــده در ســاير مراكــز رشــد يــا پــارككارگــاه
توانند از محل اعتبـار خـدماتي يـا    ها يا مراكز آموزشي معتبر باشند با ارائه فاكتور معتبر مي      ساير دانشگاه 

هزينه رفت و آمـد و محـل اقامـت بـراي     . محوري در نزد مركز براي تأمين هزينه دوره استفاده كنند         ايده
  . تواند از محل اعتبارات با ارائه فاكتور معتبر تأمين شودحضور در دوره مي

توانـد از      در صورت عدم تكميل ظرفيت اعالم شـده بـراي برگـزاري دوره يـا كارگـاه مركـز مـي                     -8     ماده  
  . ري آن منصرف شود وكليه مبالغ پرداخت شده توسط متقاضيان را به آنان بازگرداندبرگزا
اي كه توسط سـازمان يـا موسـسه          در صورتي كه شوراي مركز، شركت واحدهاي مستقر در دوره          -9     ماده  

  شود را الزم دانست و هماهنگ نمود واحدها بايد در ايـن دوره شـركت كننـد و مركـز                    ديگري برگزار مي  

  A3: شماره    

.......................................................................... :اريخت  
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 دانشگاه محقق اردبيلي

عمل آمده با موسسه برگزاركننده هزينه آن را پرداخت و از اعتبار خدماتي واحد كـسر                اساس توافق به    رب
  .خواهد كرد

 نشست شوراي مركز رشد دانشگاه محقق اردبيلي به تصويب          اوليندر   ماده   10نامه در  اين آيين  -10      ماده  
  . باشدرسيد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شورا مي

  
   

  
    
  
  
  
 
 
 


