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 به نام خدا 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پسشکی 

 معاونت آموزشی 

 

اًؾ پظٍّی ( دس آهَصؽ ػلَم پضؿىی ًدآییي ًبهِ اسصیبثی  ً فؼبلیت ّبی ًَآٍسی )   

 مقدمه : 
ػبلی دسجْت اًجبم ّش م حفظ جبیگبُ هؤػؼبت آهَصؽ یب ٍ ثبلٌذُ هؼتلضَصؿی ٍ پظٍّـی پَداسا ثَدى یه ًظبم آه            

وِ فؼبلیت ّبی آهَصؿی ثخؾ هْوی اص سػبلت پظٍّؾ ٍ اسائِ خذهت اػت اص آًجب ػِ حیغِ فؼبلیت آًْب ؿبهل آهَصؽ ، 

ؽ ٍ دٌّذ ، ضشٍسی اػت تال هؤػؼبت آهَصؽ ػبلی ٍ لؼوت ػوذُ ای اص ػولىشد اػضبی ّیأت ػلوی سا تـىیل هی

چٌیي ػبص ٍوبسی ػجت خلك اسصؽ  ّبی   وَؿؾ ایـبى دسایي ػشكِ ًیض ثِ ًحَ هٌبػت اسصیبثی ٍ اسصؽ گزاسی ؿَد ٍجَد

اثتىبس ٍ خاللیت ٍتالؽ  ،ثذیغ  ٍ آثبس هفیذی دس حیغِ آهَصؽ خَاّذ ؿذ وِ جَّشُ آى ایوبى ٍ اخالف ، ػلن ٍتجشثِ

 هَصؽ هی ثبؿذ . كبحجبى خشد ٍ اًذیـوٌذاى ٍتالؿگشاى ػشكِ ّبی آ

 

 هدف : .  1ماده 
ّذف اص تذٍیي ایي آییي ًبهِ تؼییي چگًَگی هؼتٌذ ػبختي ، اسصیبثی ، جبهغ ، دلیك ٍهٌلفبًِ ٍاهتیبص دّی آى دػتِ اص  

فؼبلیت ّبی ًَآٍساًِ ٍ داًؾ پظٍّی دس صهیٌِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی اػت وِ دس داًـگبّْبی ػلَم پضؿىی وـَس اًجبم ؿذُ 

بیج اسصیبثی ّب ٍاهتیبص حبكل اص ایي فؼبلیت ّبی هی تَاًٌذ ثِ فشاخَس ٍ ثش اػبع  آییي ًبهِ ّب ٍدػتَسالؼول ّبی اػت . ًت

آییي ًبهِ استمبی اػضبی  1َصؿی هبدُ سصیبثی فؼبلیت ّبی داًؾ پظٍّی آههشثَعِ دس هشاحل ٍهمبعغ هختلف اص جولِ ثشای ا

  ّیأت ػلوی هَسد اػتفبدُ لشاس گیشًذ
 

 :  تعاریف .  2ماده 
. فؼبلیت ّبی آهَصؿی ؿبهل ولیِ فؼبلیت ّبیی اػت وِ دس حَصُ آهَصؽ ٍ دس ػغَح هختلف كَست هی گیشد ٍ ؿبهل 1 

، ٍ اسصیبثی فشاگیشاى هی ؿَد : هذیشیت ٍ سّجشی آهَصؿی  ،  تذسیغ ، ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ، ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ  

 وِ هٌجش ثِ یبدگیشی فشاگیش هی ؿَد . ایي فؼبلیت ّب ؿبهل تذسیغ اػت  تذسیغ : هشاد اص تذسیغ ّش گًَِ فؼبلیتی

 هؼتمین

 وَچه ( ٍ ًیض تْیِ هَاد آهَصؿی هشتجظ  هی گشدد .  ) اص جولِ ػخٌشاًی ٍ وبس دس گشٍّْبی       

 ِكَست ػیؼتوبتیه ثِ  ثشًبهِ سیضی آهَصؿی : هملَد تذٍیي هجوَػِ ای عَلی اص فؼبلیت ّبی آهَصؿی اػت و 

 آهَصؽ اسائِ هی گشدد ٍ هَسد اسصؿیبثی لشاس  هی گیشد . ٍ ػبصهبًذّی ؿذُ اػت وِ دس ّش ػغحی اص  عشاحی 
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 ّذاف خَد ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ : ػجبستؼت اص ثشلشاسی  یه ساثغِ ػبصًذُ وِ دس آى فشد هـبٍس دػتیبثی فشاگیش سا ثِ ا

 هی وٌذ .  تؼْیل 

 كِهذیشیت ٍ سّجشی آهَصؿی : ػجبستؼت اص فؼبلیت ّبی ساّجشدی وِ ػجت ثْجَد ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ پیـشفت ػش 

 آهَصؽ هی ؿَد . 

  ًگشؽ فشاگیشاى اػت اسصیبثی فشاگیشاى : هملَد توبهی فؼبلیت ّبی هشتجظ ثب اسصیبثی داًؾ ، هْبست ٍ 

داًؾ ٍ ٍسٍد ثِ ػشكِ  یغ دس جْت حل هؼألِ گؼتشؽ هشصّبی اًؾ پظٍّی ( اًجبم فؼبلیتی ثذًَآٍسی ) د صهملَد ا -2

اسای اّذاف ّبی جذیذ اػت فؼبلیت ّبی ًَ آٍساًِ ) داًؾ پظٍّی ( ثِ آى دػتِ اص فؼبلیت ّبیی اعالق هی ؿَد وِ د

ثل تَجِ ، اسائِ ٍهؼشفی هٌبػت ثشًبهِ ٍ فی ، اػتفبدُ اص سٍؽ هٌذی هٌبػت ، اسائِ ًتبیج هْن ٍلبهـخق ، آهبدُ ػبصی وب

 بلیت ّب هوىي اػت دس ػغح داًـگبّی ، وـَسی ُ وبسثشد ٍهیضاى ثذیغ ثَدى ایي فؼثشخَسد ًمبداًِ ثب آى ثبؿذ حَص

 ) هلی ( ٍیب ثیي الوللی ثبؿذ .

ػالٍُ ثش داؿتي ثؼذ ی جضٍ فؼبلیت ّبی داًؾ پظٍّی عجمِ ثٌذی ؿَد ، الصم اػت ایي فؼبلیت ثشای ایي وِ فؼبلیت -3

گبى ( آى فؼبلیت یب جبهؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی ثبؿذ . ثِ هٌظَس س ثشگیشًذُ تؼبهل اًجبم دٌّذُ )ووی ٍ ویفی ، د

ثشای اجشای آى اص هٌبثغ ٍهؼتٌذات ًـبى دٌّذ وِ  ًظش صم اػت وِ هجشی یب هجشیبى فؼبلیت هَسدثشلشاسی ایي تؼبهل ال

دس اختیبس  یی ثْشُ ثشدُ اًذ ، ٍ هحلَل ٍ ًتیجِ فؼبلیت آهَصؿی آًْب ثِ ًحَ هٌبػجدس هتَى آهَصؽ ػلَم پضؿىهَجَد 

ت ٍ لشاس گشفتِ اػت ثِ گًَِ ای وِ ػبیش افشاد هی تَاًٌذ ثش پبیِ آى ، الذاهب ػبیش اػضبی جبهؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی

 عَل صهبى ثِ گؼتشؽ داًؾ آهَصؽٌذ ٍ ثذیي ٍػیلِ ًتبیج حبكل اص ایي فؼبلیت دس فؼبلیت  ّبی ثؼذی سا اًجبم دّ

گؼتشدگی ٍ حَصُ ایي تؼبهل هی تَاًذ دس ػغح داًـگبّی ، هلی ، یب  ثیي الوللی  ػلَم پضؿىی ووه ًوَدُ اػت ،  

 ثبؿذ . 

 . چگونگی ارائه فعالیتها :  3ماده 
لبلت فشم ٍ هذاسن الصم دس خلَف فؼبلیت ّبی هَسد ًظش سا دس اػت فشد هتمبكی  هؼتٌذات ، ؿَاّذالصم  .1

 آٍسدُ ؿذُ اػت ، ثِ هؼبًٍت آهَصؿی داًـگبُ هتجَع اسائِ ًوبیذ .  1هشثَعِ وِ دس پیَػت ؿوبسُ 

بم ؿذُ داسای ؿَاّذی دال فؼبلیت اًجاعالػبت هشثَط ثِ وویت ٍ ویفیت  هؼتٌذات اسائِ ؿذُ ثبیذ ػالٍُ ثش .2

 هل ػجبستٌذ اص ثشگضاسی بیي تؼهلبدیك ا هختلف ثبؿذ ػلَم پضؿىی دس ػغَح ثش تؼبهل ثب جبهؼِ آهَصؽ

هحلَل آى ثِ كَست  ًتبیج فؼبلیت آهَصؿی كَست گشفتِ یبوبسگبُ ّبی آهَصؿی ٍایشاد ػخٌشاًی دس هَسد 

 شتؼصُ ّبی ٍػیهذػَ دس حَ

 –ًتبیج  دس وٌگشُ ّبی ػلوی ، اًتـبس دس هجالت ػلوی  / داًـىذُ ّب / داًـگبّْب ( . اسائِتوبًْب ) ػبیش دپبس 

ٍیب هَاسد   AAMC, MedEdPORTALاص جولِ   ( website )، ثجت فؼبلیت ّب دس تبس ًوبّب پظٍّـی 

 هـبثِ . 

دس كَستی وِ فؼبلیت ًَآٍساًِ هَسد پزیشؽ اٍلیِ لشاس گیشد ، هجشیبى ثبیذ جضئیبت فؼبلیت كَست گشفتِ سا ثِ  .3

 ؿذ ، اسائِ ًوبیٌذ . ًحَی وِ ثشای ولیِ جبهؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی هَسد اػتفبدُ ٍلبثل تىشاس ثب
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ییي ًبهِ اسصیبثی فؼبلیت ّبی ًَآٍسی دس آهَصؽ ػلَم پضؿىی آ  

 

  .هؼبًٍت آهَصؿی داًـگبُ هَظف اػت تبسیخ دسیبفت هؼتٌذات هشثَعِ اص هجشی ) یبهجشیبى ( سا گَاّی ًوبیذ.4

 .روند ارزیابی :  4ماده 
هحَس صیش  6سصؿیبثی داًؾ پظٍّی ٍثب تَجِ ثِ هؼتٌذات اسائِ ؿذُ دس اسصیبثی فؼبلیت ّبی فَق  ثش اػبع اكَل ػلوی ا        

.كَست گشفتِ ٍاهتیبصات ثش اػبع ضَاثق ّش ثٌذ تؼیجیي هیـَد   

  ُداسا ثَدى اّذاف هـخق ٍاص پیؾ تؼییي ؿذ 

  ثشسػی پیـیٌِ ٍآهبدُ ػبصی صهیٌِ ثشای اجشای فؼبلیت 

 بػت ) هتذٍلَطی هؼتجش ( ٌاػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هت« 

 ِاسائِ ًتبیج هْن ٍ لبثل تَج 

  ِاسائِ ٍهؼشفی هَثش ثشًبهِ ٍیب فؼبلیت كَست گشفت 

 ثشخَسد ًمبداًِ ثب ًحَُ اًجبم فؼبلیت ًٍتبیج حبكل اص آى 

 ٍساًِ آهَصؽ آویتِ داًـگبّی اسصیبثی فؼبلیت ّبی ًَو»فؼبلیت ٍ تؼییي اهتیبص دس ّشیه اص داًـگبّْب ،  تأییذ وٌٌذُ هشجغ -2

 ًبهیذُ هیـَد  «  وویتِ» اػت وِ اص ایي پغ دسایي آییي ًبهِ ثِ اختلبس  «یػلَم پضؿى

َصؽ ػلَم پضؿىی هاػضبی ایي وویتِ هشوت اص هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ ) سئیغ وویتِ ( هذیش هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آ -3

ثِ پیـٌْبد هؼبٍى آهَصؿی  م پضؿىیداًـگبُ ) دثیش وویتِ ( . سئیغ داًـىذُ هشثَعِ ٍ چْبس ًفش اص كبحت ًظشاى آهَصؽ ػلَ

 داًـگبُ ٍثب حىن سیبػت داًـگبُ هی ثبؿذ . 

وویتِ هیتَاًذ دس كَست لضٍم ٍثٌب ثش كالحذیذ سئیغ وویتِ ثِ تٌبػت اص افشاد هغلغ یب كبحت ًظش دیگشی دػَت ثِ  -4

 ػول آٍسد تب ثذٍى حك سأی دسجلؼبت ؿشوت ًوبیٌذ .

 اص : ؿشایظ اػضبی وویتِ ػجبست اػت  -5

  داؿتي ػبثمِ ثشجؼتِ آهَصؿی 

  آؿٌبیی ثِ داًؾ آهَصؽ ػلَم پضؿىی 

  التضام ثِ سػبیت اكَل اخالق  داٍسی 

  ػبل وبس ثِ ػٌَاى ػضَ ّیأت ػلوی  5ػبثمِ حذالل 

 تش تشجیحبً داسا ثَدى ستجِ داًـیبسی یب ثبال 

هؼتٌذات ٍ داٍسی فؼبلیت ّبی داًؾ  الصم اػت اػضبی ایي وویتِ آهَصؽ ّبی الصم سا دس هَسد چگًَگی ثشسػی -6

 پظٍّی آهَصؿی عی ًوبیٌذ . 

دٍ داٍس هَسد ذالل تَػظ اػت هؼتٌذات اسائِ ؿذُ حالصم  ، ؿذُ فؼبلیت ّبی اسائِ ثِ هٌظَس اسصیبثی دلیك ٍ وبسؿٌبػبًِ  -7

 ثشسػی لشاس گیشد .

ؼت ، هؼتٌذات سا ثبیذ ثب روش دالیل هؼتشد ًوبیذ فشد یب افشاد اسائِ ًچٌبًچِ وویتِ فؼبلیت ّبی اسائِ ؿذُ سا هشتجظ ًذا -8

 آهذُ اػت دسخَاػت تجذیذ ًظش وٌٌذ.   5دٌّذُ فؼبلیت هی تَاًٌذ دس كَست اػتشام ثِ ایي اهش ، ثش اػبع اًچِ دس هبدُ 
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آهذُ اػت ( اخز گشدیذُ  2داٍساى ثش اػبع فشم ّبی اص ثیؾ عشاحی ؿذُ ) وِ دس پیَػت ؿوبسُ ًظشات وبسؿٌبػی ایي  -9

 ٍجْت تلوین گیشی ًْبیی دساختیبس وویتِ لشاس هی گیشد 

داٍسی ایي فؼبلیت ّب ثبیذ تَػظ افشاد خجشُ دس اهش آهَصؽ ػلَم پضؿىی كَست گیشد ٍ الصم اػت توْیذاتی فشاّن  -10

ِ ػَگیشی احتوبلی پیؾ گیشی ؿَد . ثذیي هٌظَس اٍالً داٍسیْب ثبیذ حتی االهىبى ثِ گًَِ ای كَست پزیشد ؿَد تب اص ّش گًَ

ُ آى فؼبلیت  ثی اعالع ثبؿٌذ ٍثبًیبً فشد اسائِ دٌّذُ هؼتٌذات ) هجشی یب ًوبیٌذُ ص ًبم ٍهـخلبت افشاد  اًجبم دٌّذوِ داٍساى ا

فؼبلیت اسائِ ؿذُ تَػظ  فش وِ ثٌب ثِ دالیلی ًوی خَاّذ جضٍ داٍساى اسصیبثی وٌٌذُهجشیبى ( هی تَاًذ ًؼجت ثِ اػالم ًبم دٍ ً

ٍی ثبؿٌذ الذام ًوبیذ . دسایي كَست وویتِ هَظف خَاّذ ثَد ثشای اهش داٍسی اص افشادی ثِ غیش اص افشاد ًبهجشدُ تَػظ 

 هجشی اػتفبدُ ًوبیذ . 

تَاًذ هؼتٌذات اسائِ وویتِ هی ،َسد اسصیبثی فؼبلیت اسائِ ؿذُ داؿتِ ثبؿٌذ. دسهَاسدی وِ دٍ داٍس ًظشات وبهالً هتفبٍتی دسه11

 داٍس ػَهی اسػبل ًوبیذ . ؿذُ سا ثشای

 

 .روند اعالم نتیجه ورسیدگی به اعتراضات  5ماده 
 هؼتٌذات تبسیخ اسائِهبُ اص 2ًحَ همتضی ٍ دساػشع ٍلت ) حذاوثش ظشف هذت  یبى عشح ثبیذ ثِشیٌذُ هجهجشی ٍیب ًوب -1

 ثِ هؼبًٍت آهَصؿی داًـگبُ ( اص ًتیجِ ًْبیی اسصیبثی ٍتلویوبت وویتِ هغلغ ؿَد .

ِ هذاسن اسائِ ؿذُ تَػظ هجشی ) هجشیبى ( عشح ًبلق ٍ لزا غیش لبثل لضبٍت ثبؿذ. هؼبًٍت آهَصؿی دس هَاسدی و -2

ذیْی اػت دسایي هَاسد ثبیذ هَاسد سا حذاوثش ظشف هذت یه هبُ اص تبسیخ تحَیل هؼتٌذات ثِ ٍی اػالم ًوبیذ .ث

 هْلت اػالم ًتبیج ًْبیی دٍهبُ پغ اص تحَیل هذاسن وبهل ٍثذٍى ًمق خَاّذ ثَد . 

هجشیبى  0دس كَست كالحذیذ ، وویتِ هی تَاًذ ًتبیج داٍسی ّبی كَست گشفتِ سا ثذٍى ًبم داٍساى دس اختیبس هجشی  -3

 ( عشح لشاس دّذ . 

آٍساًِ آهَصؿی سا پغ اص تلَیت جْت اعالع سػبًی ػوَهی دس هَظفٌذ فؼبلیت ّبی ًَ وویتِ ّبی داًـگبّی -4

 داًـگبُ لشاس دٌّذ . (   ( Website )تبسًوبی 

هؼبًٍت   ( websitc )وب ًووتیِ وـَسی ًیض هَظف اػت  فؼبلیت ّبی ًَآٍساًِ آهَصؿی هلَة وـَسی سا دس تبس -5

ویتِ ّبی داًـگبّْبی ػلَم پضؿىی وـَس سا هتجَع لشاس دّذ ٍ اهىبى دػتشػی ثِ ػبیت ّبی ولیِ و آهَصؿی ٍصاست

 هشاجؼیي ثِ ػبیت ثوٌظَس اعالع اص فؼبلیت ّبی ًَآٍساًِ داًـگبّْب فشاّن ًوبیذ . ثشای 

ًجبم لجلی فؼبلیتی ثبؿٌذ .هیتَاًٌذ هؼتٌذات خَد سا ثِ وویتِ هشثَعِ اسائِ ًوبیٌذ دسكَستی وِ فشد یب افشادی هذػی ا -6

یبثی اص ًظش هیضاى ٍػغح ًَآٍسی لبثل تجذیذ ًظش ٍاهتیبصات هىتؼجِ لبثل ثبصپغ صتبیج اسٍدسایي كَست اثجبت ادػب ، ً

 . گیشی خَاّذثَد
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 آییي ًبهِ اسصیبثی فؼبلیت ّبی ًَآٍسی دس آهَصؽ ػلَم پضؿىی 

 

الؽ چِ ػضَ ّیأت ػلوی ًؼجت ثِ ًتیجِ سػیذگی اػتشاضی داؿتِ ثبؿذ هی تَاًذ ظشف هذت یه هبُ اص تبسیخ اثًچٌب -7

ض هغبلؼبت ٍتَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىی هشو ًتیجِ ًْبیی ، هَاسد سا ثِ

 . هٌؼىغ ًوبیذ 

ای  دس وویتِ ، دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىی هَظف اػت هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی ٍصاست ثْذاؿت -8

هٌظَس ایي هشوض اص داًـگبُ خَاّذ  اضبت سػیذگی ًوبیذ . ثشای ي اػتشآٍسدُ اػت ثِ ای 6هبدُ  4وِ تشویت آى دس ثٌذ 

 اسائِ تب هجذداً هَسد اسصیبثی لشاسگیشد . خَاػت تب ًتیجِ اسصیبثی سا ثبروش دالیل ٍهؼتٌذات 

 

 :  .روند  ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح فراتر از دانشگاه  6ماده 

اًِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی هی تَاًذ ًَآٍساًِ ثَدى فؼبلیت ّبی اسصیبثی فؼبلیت ّبی ًَآٍس یوویتِ داًـگبّ .1

 كَست گشفتِ ساتأییذ وٌذ ٍ ػغح آى سا تب داًـگبُ تؼییي ًوبیذ . چٌبًچِ ثٌب ثِ تـخیق وویتِ هضثَس ) ثب 

اسائِ دٌّذُ آى ( فؼبلیت كَست گشفتِ دس ػغح وـَسی یب ثیي الوللی  دیب ثذٍى دسخَاػت فشد یب افشا

اػت هؼتٌذات هشثَعِ جْت ثشسػی ثِ ًحَ هٌبػت ثِ هشوض هغبلؼبت ٍتَػؼِ آهَصؽ ػلَم ثبؿذ . الصم 

 پضؿىی ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىی اسائِ گشدد . 

ٍ آهَصؽ پضؿىی هَظف اػت هؼتٌذات  هشوض هغبلؼبت ٍتَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿىی ٍصاست ثْذاؿت .2

 اػالم ًوبیذ . اسػبلی سا ثشسػی ًٍتبیج آى سا ثِ داًـگبُ هشثَعِ 

وویتِ وـَسی اسصیبثی فؼبلیت ّبی ًَآٍساًِ »هشجغ تأییذ وٌٌذُ فؼبلیت ٍتؼییي اهتیبص دسایي هشوض ،  .3

 ًبهیذُ هی ؿَد (  «ی ِ اص ایي پغ دسایي آییي ًبهِ ثِ اختلبس وویتِ وـَسواػت )  « آهَصؽ ػلَم پضؿىی

ئیغ هشوض هغبلؼبت ٍتَػؼِ وویتِ (، س صؿی ٍصاست هتجَع ) سئیغت اص هؼبٍى آهَواػضب ایي وویتِ هش .4

سئیغ هشوض اهَس ّیأت  ،  ثْذاؿت دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىی ) دثیش وویتِ (  آهَصؽ ػلَم پضؿىی ٍصاست

ٌْبد هؼبٍى آهَصؿی ٍ ـٍ چْبس  ًفش اص كبحجٌظشاى آهَصؽ ػلَم پضؿىی ثِ پی ،  ػلوی هؼبًٍت آهَصؿی

 ش هی ثبؿذ . حىن ٍصی

ثِ كالحذیذ سئیغ وویتِ ثِ تٌبػت اص افشاد هغلغ یب كبحت ًظش  دسكَست لضٍم ٍثٌب هزوَس هی تَاًذوویتِ  .5

دیگش اص جولِ دثیش دثیش خبًِ هشثَعِ حؼت هَضَع هَسد ثشسػی دػَت ثِ ػول آٍسد تب ثذٍى حك سای دس 

 جلؼبت ؿشوت ًوبیٌذ 

هؼتٌذات اسائِ ؿذُ حذالل تَػظ  ثِ هٌظَس  اسصیبثی دلیك ٍ وبسؿٌبػبًِ فؼبلیت ّبی اسائِ ؿذُ ، الص م اػت -6

 . دٍ داٍس هَسد ثش سػی لشاس گیشد 

 11تب  9سًٍذ  داٍسی ٍ چگًَگی تلوین گیشی ًْبیی دس خلَف ٍ فؼبلیت ّبی اسائِ ؿذُ ّوبًٌذ ثٌذّبی  -7

 ایي آییي ًبهِ اػت .  4هبدُ 
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 آییي ًبهِ اسصیبثی فؼبلیت ّبی ًَآٍسی دس آهَصؽ ػلَم پضؿىی 

 

 

  بستر سازی بر ای انجام فعالیت های نوآورانه آموزشی :. 7ماده 
 وویتِ ّبی داًـگبّی ٍوـَسی هَظفٌذ ثِ هٌظَس تَػؼِ ووی ٍویفی فؼبلیت  ّبی ًَآٍساًِ ٍفشاّن وشدى صهیٌِ ٍ .1

سفغ هَاًغ هَجَد دس ػغَح  اًجبم ایي گًَِ فؼبلیت ّب ، ساّىبسّبیی سا جْت حوبیت ٍ ثؼتش  هٌبػت ثشایٍ 

 سا اص عشیك هؼئَلیي هشثَعِ پیگشی ًوبیٌذ.هلَة ٍاجشای آًْب هختلف 

داًـگبّی هی تَاًٌذ ثٌب ثِ پیـٌْبد  ّبی  ٍساًِ ، وویتِِ وبس جوؼی ٍتشٍیج فؼبلیت ّبی ًَآسٍحیثِ هٌظَس تمَیت   .2

اػضبی ٍساًِ ی فؼبلیت ّبی ًَآبُ ثشای هشاوض ٍ یب گشٍّْبی آهَصؿی وِ ثؼتش الصم سا ثشاآهَصؿی داًـگ هؼبٍى 

ثشاػبع ،  خَد فشاّن ًوَدُ ٍیب اص ثیـتشیي فؼبلیت ّبی ًَآٍساًِ ًؼجت ثِ ػبیش هشاوض ٍ گشٍّْب ثشخَسداس ثبؿٌذ 

 هؼتٌذات اسائِ ؿذُ تـَیك ّبیی دس ًظش هی گیشًذ . 

 

 . روند نظارت بر فعالیت های نوآورانه آموزشی :   8ماده 

 

 بت اًجبم ؿذُ سا ّش ؿؾ هبُ یىجبس ثشای وویتِ وـَسی اسػبل ًوبیٌذ . گضاسؽ الذاه وویتِ ّبی داًـگبّی  هَظفٌذ -.1

 ٍساًِ وویتِ ّبی داًـگبّی سا ثشسػی ٍثبصخَسد الصم اسائِ ًوبیٌذ .سی هَظف اػت گضاسؽ فؼبلیت ّبی ًَآ. وویتِ وـ2َ 

 

ی هؼیي ؿَسای ػبلی ثشًبهِ ثِ تلَیت ؿَسا 11/12/1387هبدُ تذٍیي گشدیذُ ٍ دس تبسیخ  9ایي آییي ًبهِ دس  .  9ماده 

 سیضی ػلَم پضؿىی سػیذُ اػت ٍ پغ اص اثالؽ تَػظ ٍصیش ثْذاؿت دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىی الصم االجشا خَاّذ ثَد . 
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