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 مجازي و وبینار  هايبرگزاري کارگاه  دستورالعمل

با حضور سرکار خانم مهندس عزیزي، آقایان    11/99/ 29پنجشنبه    20:30الی    19:30در جلسه مجازي ساعت  

  مجازي   وبیناریا    کارگاه گرانپایه تشکیل شد، براي برگزاري  و دکتر  دکتر سلطانیان زاده، دکتر فریدونیان،  

 شد: شود، تصمیمات زیر گرفتهنامیده می  رویداد که در این دستورالعمل  (برخط)

 مقدمه

در صورتی که برگزاري کلیه رویدادها همراه با تصویب هیأت رییسه باشد، فرایند طوالنی شده و در نتیجه تعداد  

ها مستقال اقدام به ارائه  یابد. از طرف دیگر در صورتی که کمیته بخش در طول سال کاهش می   هايرویداد

از سیاستکارگاه کنند، تعداد کارگاه  هاي بخش  ها بسیار بیشتر شده، ولی احتمال اجراي رویدادهاي خارج 

تعیین ضوابط برگزاري    البته   بین این دو روش داشته باشد.  1ايوجود دارد و الزم است هیأت رییسه مصالحه 

رویداد برگزاري  ی می هایچنین  ایران مقدمات  را کاهش دهد. همچنین الزم است بخش  تواند حجم خطاها 

مند  آن را ضابطه استفاده از  ها را فراهم نموده و  ارائه، و صدور گواهی  2رویدادها از قبیل سامانۀ ثبت نام، بستر 

 کند.

 تصمیمات 

به صورت فرم تکمیل  باشد، درخواست    رویداد طوالنیبرگزاري  تا  درخواستِ تأیید  فاصلۀ زمانی  اگر   -۱

نظر مثبت داد، درخواست به    تهیکم  که   ی. در صورت شودداده می   یآموزش   يهات یفعال  ۀت یبه کمشده  

توانند ضمن  هیأت رییسه، برگزارکنندگان رویداد می  و در صورت موافقت  شودارسال می   سهییر  أتیه

 .کنند استفاده  ، از امکانات بخش براي برگزاري رویدادبخش يلوگو  استفاده از 
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ایران می ته یکم -۲ رییسه   توانند درخواستِ هاي بخش  به هیأت  رویداد خود را مستقیما    ارائه   برگزاري 

رییسه درخواست کمیته را مستقیما یا توسط  احل بررسی و تصویب آن انجام شود. هیأت دهند، تا مر

 کند.هاي بخش بررسی می یکی از کمیته 

  ۀ تیکم  ،بخش  س یرئ  د ییکم باشد، با تا  يتا برگزار  د ییدرخواست تا  یکه فاصله زمان  ییاستثنا  ط یدر شرا -۳

 خود استفاده کند.   ي و از لوگو د یمستقال برنامه را اجرا نما تواند ی م  یمتقاض

ها قرار  طراحی نموده و در اختیار کمیته   مشابه  ی شکل  باها را  بخش ایران لوگوي کمیته   -1تبصره  

 دهد.می 

امکانات الزم براي اجراي  نموده و  مند  ضابطه   اجراي رویدادها را  بخش ایران در حد توان  -2تبصره  

توانند از چنین امکاناتی استفاده  ها با هماهنگی قبلی، می کند. کمیته می  یک رویداد آبرومند را فراهم

کنند. تا زمان ایجاد این امکانات، درصورتی که کمیته مستقال برنامه رویداد خود را برگزار کند، به  

افزار ثبت نام، بستر اجرا، صدور  دلیل حجم باالي کارهاي ارجاع شده به بخش، مسئولیت تهیۀ نرم 

 به عهدة کمیته خواهد بود. با هماهنگی با بخش ایران و ...   گواهی،

وجود ندارد. بخش    ، و صدور گواهی رویدادبه دلیل مجازي بودن رویداد، امکان تأیید شرکت فرد در   -۴

کند. در صورتی که شرکت کننده در  ایران امکانات برگزاري آزمون از مطالب رویدادها را فراهم می 

 را بیاورد، گواهی به نامش صادر خواهد شد. در امتحان حدنصاب الزم رویداد 

ۀ  در صورتی که شرکت کننده به هنگام ثبت نام درخواست گواهی کند، الزم است هزین  -1  تبصره 

 بپردازد.  ،شود، که توسط هیأت رییسه مشخص می را برگزاري امتحان و صدور گواهی

کمیته   که   هاییرویداد   -2تبصره   می توسط  برگزار  ایران  بخش  مختلف  که  نشوهاي  شرکت  د  از 

براي شرکت  توانند  کنند، می کنند و به حساب بخش واریز می کنندگان شهریۀ ثبت نام دریافت می 

صدور گواهی شرکت در  اند، درخواست  کنندگانی که به طور کامل در جلسات حضور برخط داشته 

 کارگاه کنند. 



 

 

ایران آي  هاي کنفرانسکارگاه   -3تبصره   تأیید و حمایت بخش  مورد  تریپل اي هستند،  هایی که 

شرکت کنندگانی که به طور کامل در جلسات حضور    اي توانند با پرداخت هزینۀ صدور گواهی، برمی 

 کنند.  شرکت در کارگاه  گواهیدرخواست صدور اند، برخط داشته 

 پذیر خواهد بود. صدور گواهی براي ارائه دهندگان امکان در صورت درخواست،   -4تبصره 

 د یینامه پس از تای صدور گواه ة و نحو ،آزمون یچگونگ ، دادیرو يبرگزار د ییتا و درخواست 3يروندنما -۵

 شود. می قرار داده  تیجهت اجرا در سا سه یرئ تأیه

دلیل  به   .به تصویب هیات رئیسه رسید   99/ 20/12تبصره در تاریخ    سه بند و    5این دستورالعمل در   -۶

  شش ماده و    شش مورد تجدید نظر قرارگرفت و با    1/6/1400  در تاریخ  دستورالعمل  ،نیاز به اصالح 

از قرار  دستورالعمل پس    تأیید شد.  و به بحث گذاشته شد    7/1400/ 7مورخ  در کمیتۀ اجرایی  تبصره  

 خواهد بود.  گرفتن در سایت بخش الزم االجرا

 

 
3 Flowchart 


