باسمٍ تعالی

دستًرالعمل «بروامٍ سخىراوان برجستٍ» اوجمه آمًزش مهىذسی ایران
مقذمٍ :تٍ مىظًر مؼزفی ريشَای وً ي تًسؼٍ ريشَای ػلمی ي مًثز در آمًسش مُىذسی ،اوجمه آمًسش مُىذسی ایزان ،تزای حمایت اس َمایصَا
ي سخىزاویَای ػلمی مزتثظ تا اَذاف اوجمه« ،تزوامٍ سخىزاوان تزجستٍ» را تز اساس ایه دستًرالؼمل ایجاد ي اوجام می دَذ .در ادامٍ مىظًر اس
اوجمهَ ،مان «اوجمه آمًسش مُىذسی ایزان» ي کمیتٍ تزيیج« ،کمیتٍ تزيیج کیفیت در آمًسش مُىذسی اوجمه» است.
مادٌ  :1وحًٌ اوتخاب دبیر بروامٍ ي سخىراوان برجستٍ
 -1-1تزای تؼییه دتیز تزوامٍ سخىزاوان تزجستٍ ،کمیتٍ تزيیج یک وفز را تٍ ػىًان دتیز ،تٍ َیأت مذیزٌ اوجمه پیطىُاد می کىذ.
 -2-1در آغاس َز سال ،تؼذاد سخىزاوان ي سمف تًدجٍ سالیاوٍ تزای اجزای تزوامٍ ،اس عزف دتیز تٍ کمیتٍ تزيیج پیطىُاد ي تًسظ کمیتٍ ،جُت
تصًیة تٍ َیأت مذیزٌ ارائٍ می ضًد.
 -3-1دتیز تزوامٍ تا َمکاری کمیتٍ تزيیج ،فُزست سخىزاوان تزجستٍ را تزای َز سال تُیٍ میکىذ.
تبصرٌ :سایز کمیتٍَای اوجمه ي ویش ضاخٍَای اوجمه می تًاوىذ پیطىُادَای خًد در مًرد سخىزاوان تزجستٍ را تزای دتیز تزوامٍ،
ارسال ومایىذ.
 -4-1اوتخاب سخىزان تزجستٍ تزای مذت یک سال است ،کٍ تمذیذ آن تزای سالَای تؼذ تالماوغ است.
 -5-1کمیتٍ تزيیج تز ػملکزد سخىزاوان تزجستٍ ،وظارت خًاَذ کزد.
مادٌ  :2خصًصیات سخىراوان برجستٍ
 -1-2تًاوایی تُیٍ ي ارائٍ سخىزاوی یا سمیىار در َمایصَا ي اجتماػات در سمیىٍَای مزتثظ تا آمًسش مُىذسی،
 -2-2ػاللٍ مىذی تٍ اوجام کارَای دايعلثاوٍ،
 -3-2تًاوایی تؼامل مىاسة ي ساسوذٌ تا افزاد ي اجتماػات،
 -4-2آمادگی حضًر در کلیٍ وماط ایزان یا کطًرَای دیگز تزای ارائٍ سخىزاوی.
مادٌ :3وحًٌ اجرای بروامٍ سخىراوان برجستٍ
تزای آگاَی ػمًم اس «تزوامٍ سخىزاوان تزجستٍ» ،الذامات سیز صًرت خًاَذ گزفت:
 -1-3فُزست سخىزاوان ،مطخصات ،رسيمٍ ،سمیىٍَای مًرد ػاللٍ ي چکیذٌ سخىزاوی (یا سخىزاویَای) لاتل ارائٍ تًسظ سخىزاوان تزجستٍ در
يتگاٌ اوجمه تارگذاری ي اس عزق مختلف ،اعالع رساوی خًاَذ ضذ .اخثار مزتًط تٍ سخىزاوی َای اوجام ضذٌ ویش اس َمیه عزیك ،اعالع
رساوی خًاَذ ضذ.
 -2-3در کىار اخثار سخىزاویَای اوجام ضذٌ ،اعالع رساوی سخىزاویَای تزوامٍریشی ضذٌ در آیىذٌ ویش اس عزیك يتگاٌ ي خثزوامٍ اوجمه ارائٍ
میضًد.
 -3-3در صًرت ویاس َمایصَا تٍ سخىزان کلیذی تزجستٍ در سمیىٍ آمًسش مُىذسی ،السم است فزم درخًاست در يتگاٌ را حذالل دي ماٌ لثل
اس تزوامٍ در ایزان ي سٍ ماٌ لثل اس تزوامٍ در کطًرَای دیگز ،تکمیل ي تارگذاری ومایىذ.
 -4-3درخًاستَای رسیذٌ ،تًسظ دتیز تزوامٍ ي در صًرت لشيم ،کمیتٍ تزيیج تزرسی ضذٌ ي در اسزع يلت پاسخ دادٌ میضًد.
 -5-3درصًرتی کٍ تطکیل َمایص تا ثثت وام ي گزفته ضُزیٍ َمزاٌ تاضذ ،متىاسة تا درآمذ َمایص ،اػشام سخىزان تزجستٍ تا تأمیه تخطی
اس َشیىٍ سفز ،تًسظ درخًاست کىىذٌ اوجام خًاَذ ضذ .تذیُی است کٍ َشیىٍ الامت ي سایز َشیىٍَای متذايل سخىزان کلیذی در محل
اجزای تزوامٍ تٍ ػُذٌ درخًاست کىىذگان خًاَذ تًد.
 -6-3در صًرتی کٍ تٍ َز دلیل ،تزوامٍ سفز سخىزان تزجستٍ امکانپذیز وطًد ،تا َماَىگی تا درخًاستکىىذٌ ،امکان ارائٍ سمیىار یا سخىزاوی
تٍ صًرت يتیىار (تا تطخیص دتیز تزوامٍ) لاتل اوجام است.
ایه دستًرالؼمل ضامل ممذمٍ 3 ،مادٌ ي  15تىذ در تاریخ  66/8/24در کمیتٍ تزيیج وُایی ضذٌ ي در تاریخ  66/10/12تًسظ َیأت مذیزٌ اوجمه تٍ
تصًیة رسیذٌ است.

