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تعهدنامه همکاری مدرسان «پژوهیار»
به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور)
مقدّمه:
شاید کاربری عمومی و بهرهبرداری از ویژگیهای کلی و عمومی نرمافزار استناددهی «پژوهیار» بهعنوان نخستین نرمافزار استناددهی
فارسی چندان سخت به نظر نرسد و چنین هم هست اما بهکارگیری ساده و سریع «پژوهیار» و استفاده اصولی از تمام قابلیتهای
چنین نرمافزاری نیازمند آموزش است« .پژوهیار» خود را متعهد به این آموزش و اساساً فرهنگسازی برای توسعۀ فرهنگ استناددهی
و اخالق و مهارتهای پیرامون پژوهش میداند.
با توجه به حجم تقاضای دریافتی از سوی پژوهشگران و عالقهمندان این حوزه و نیز محدودیتهایی موجود برای پاسخگویی به
درخواستهای برگزاری کارگاه در نهادهای مختلف و استانهای کشور« ،پژوهیار» بر آن است تا از بین داوطلبان فرهیخته و باتجربه
در زمینۀ تدریس و کار با نرمافزار استناددهی «پژوهیار» از حضور مدرسانی کارآمد جهت آموزش نرمافزار «پژوهیار» استفاده کند.
امید است که با یاری خداوند متعال گامی مؤثر در راستای ترویج فرهنگ استناددهی و اخالق پژوهش در بین پژوهشگران و
فرهیختگان برداریم.
متن ذیل پس از پذیرش از سوی مدرسان «پژوهیار» به عنوان چارچوب حاکم بر کار مدرسان «پژوهیار» و تعامل این عزیزان با مرکز
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) و فراگیران «پژوهیار» جاری خواهد بود.
ماده  -1موضوع تعهدنامه
موضوع این تعهد عبارت است از برگزاری کارگاه آموزشی «پژوهیار» مطابق با ضوابط مورد نظر «پژوهیار»
ماده  -2تعهدات مدرسان
 1.2تعهدات اخالقی و انضباطی
مدرسان «پژوهیار» ضمن در نظر داشتن موازین اخالقی و عرفی جامعه در تعامل با فراگیران «پژوهیار»:
 1.2.2به انضباط زمانی و برنامهریزی دقیق برای استفاده از وقت مخاطبان اهمیت میدهند؛
 1.2.1شئون و موازین اخالقی را رعایت خواهند کرد؛
 1.2.2صرفاً به عنوان نمایندۀ آزاد و غیرانحصاری آموزش نرمافزار استناددهی «پژوهیار» عمل میکنند و با توجه به عدم رابطۀ
سازمانی و استخدامی با «نور» و پروژۀ «پژوهیار» ،عملکرد آنها در خارج از حیطۀ آموزش «پژوهیار» هیچگونه ارتباطی با این
مرکز ندارد؛
 1.1تعهدات آموزشی
فراگیران کارگاههای آموزشی «پژوهیار» برحسب سطح کارگاه (عمومی -پیشرفته) تمام یا برخی از محورهای زیر را میآموزند:
 1.1.2آشنایی عمومی با شیوهنامههای استاندارد استناددهی؛
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1.1.1

معرفی کلی و اولیۀ نرمافزار «پژوهیار»؛

1.1.2

مجموعهسازی «پژوهیار» از انبوه ذخیره شدۀ کتابها ،مقاالت ،صفحات وب ،اقالم دیداری و شنیداری و سایر اقالم علمی

به روشهای مختلف؛
 1.1.2سازماندهی استاندارد این اقالم؛
 1.1.2استناددهی «پژوهیار» طبق شیوهنامۀ استنادی دانشگاهها ،مجالت ،ناشران و ویرایش استناد در هنگام نگارش اثر در
محیطword؛

 1.1.2تدوین خودکار و استاندارد کتابنامه از منابع استفادهشده و ویرایش آن در هنگام نگارش انواع اثر پژوهشی.
 1.1.2بهرهبرداری از همزمانساز «پژوهیار» ،اهمیت آن و نحوۀ استفاده از تمام اجزاء آن.
 1.2تعهدات اداری و اجرایی
فراهم ساختن مقدمات و محتوای کارگاه آموزشی «پژوهیار» به شرح زیر:
 1.2.2اطمینان از کیفیت محیط برگزاری کارگاه و امکانات عمومی آن؛
 1.2.1رعایت سقف تعداد شرکتکنندگان کارگاهها تا  12نفر؛
 1.2.2تخصیص یک دستگاه رایانه به ازای هر نفر در محیط آموزش؛
 1.2.2اتصال تمام رایانهها به اینترنت
 1.2.2اطمینان از نصب نرمافزارهای زیر در تمام دستگاهها:
 واژهپرداز wordویراست  1222یا 1222 مرورگر فایرفاکس 1.2.2وجود ویدئو پروژکتور متصل به رایانۀ مدرس کارگاه؛
 1.2.2اعالم قبلی مشخصات شرکتکنندگان در کارگاه شامل نام ،پست الکترونیکی و مقطع تحصیلی مخاطبان به سامانۀ
ویژۀ «پژوهیار» همراه با مشخصات سازمان /نهاد درخواست کنندۀ کارگاه؛
 1.2.2ارسال مستند آموزشی کارگاه به پست الکترونیک مخاطبان حداکثر تا  22ساعت پیش از برگزاری کارگاه؛
 1.2.2تعامل با «پژوهیار» به منظور برگزاری آزمون پایانی کارگاه طبق ضوابط تعیین شده به منظور احراز توانمندی کاربران؛
 1.2.22مدرسان گرامی موظفند بعد از اتمام هر کارگاه ،گزارشی از مشخصات کارگاه و روند برگزاری کارگاه ،نقاط ضعف
و قوت آن ،مشکالت بوجود آمده در طول تدریس به آدرس ایمیل  info@pajoohyar.irارسال نمایند.
 1.2تعهدات مالی
 1.2.2هزینۀ صدور گواهی شرکت در کارگاه بر اساس مصوبۀ ابالغ شده از سوی کمیتۀ قیمت گذاری «نور» ،ابالغی ریاست
محترم مرکز تعیین و در وبگاه «پژوهیار» اعالم میشود و مدرسان محترم از جزئیات و ضوابط آن تخلف نمیکنند؛
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 1.2.1واریز بقیۀ هزینۀ دریافتی طبق جدول زیر به حساب تعیین شده از سوی «پژوهیار»:
تصحیح آزمون و

سهم مدرس از

سهم «پژوهیار» از

هماهنگی و بازاریابی پشتیبانی و تأمین تدارکات و
کارگاه

محل کارگاه

صدور گواهی

درآمد کارگاه

درآمد کارگاه

2

پژوهیار

پژوهیار یا نهاد متقاضی

پژوهیار

%22

%22

1

مدرس

مدرس

پژوهیار

%22

%22

 1.2.2در صورت عمل طبق بند  2جدول فوق و واریز هزینۀ برگزاری به حساب «پژوهیار» ،تسویۀ حساب با مدرسان محترم
حداکثر تا  22روز کاری پس از برگزاری کارگاه از سوی «پژوهیار» انجام میشود.
 1.2.2در صورت رعایت نشدن ضوابط آموزشی و اجرایی برگزاری کارگاه ،این آموزش از نظر «پژوهیار» غیرمعتبر تلقی
میگردد و «پژوهیار» تعهدی برای برگزاری آزمون و صدور گواهی برای فراگیران کارگاه نخواهد داشت.
 1.2.2مدرسان موظفاند ،تمام مراودات مالی قبل و بعد از برگزاری کارگاه بین خودشان و متقاضیان شرکت در کارگاه را
بهصورت شفاف به اطالع «پژوهیار» برسانند و در صورت احراز تخلف از این موضوع ،مرکز میتواند پس از اعالم قبلی به
مجری ،تمام کارگاههای بعدی ایشان را فاقد اعتبار اعالم نماید.
 1.2.2بر اساس مصوبۀ ابالغی به «پژوهیار» و به منظور ترویج نرمافزاری شیوههای استنادی ،مذاکره هر یک از مدرسان با سازمانها
یا مؤسساتی که تقاضای نگارش شیوهنامه استناددهی اختصاصی دارند ،بالمانع بوده و در صورتی که این مذاکره به عقد
قرارداد نگارش شیوهنامه استناددهی با آن مؤسسه منجر شود ،مدرس محترم از حمایت مالی قابل توجه «پژوهیار» برخوردار
خواهد شد.
تذکر :در قبال اجرای کامل تعهدات توسط مدرسان محترم ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی متعهد به تحویل قبلی بروشوور
کاربری عمومی ،مستندات الکترونیکی آموزش «پژوهیار» و پوستر کارگاه به مدرس محترم و نیز صدور گواهینامۀ شورکت در دورۀ
آموزش استناددهی «پژوهیار» است.
ماده  -3محدوده زمانی تعهدات
اعتبار اجرایی این تعهد ،یک سال از تاریخ امضاء است و در دو نسخه به تأیید مدرس میرسد .در صورت عدم تغییر مفاد این متن از
سوی «پژوهیار» ،ضوابط آن پس از این مدت زمان هم جاری است.
اینجانب
شناسنامۀ

فرزنود

دارای کود ملوی بوه شومارۀ

متولود سوال

 مجرد  متأهل با اطالع از ضوابط و شرایط مدرسی رسمی «پژوهیار» تعیوین شوده از سووی مرکوز تحقیقوات

کامپیوتری علوم اسالمی (نور) متعهد به اجرای تمام این مفاد خواهم بود.
تلفن همراه:

و شومارۀ

تلفن ثابت:

پست الکترونیک:
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