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IEEEبخش ايران 

  هاي علمي ها و دوره هصدور گواهي شركت در كارگال دستورالعم
   بخش ايرانIEEE كميته تخصصي آموزش مورد تاييد

IEEE وطنـان   هـم  انتقال تجربيات ارزنده متخصصين داخل و خارج كشور بـه            ، و فرهنگ   ايران به منظور بسط دانش     بخش

 . اسـت  منطبق با ضوابط منـدرج در ايـن دسـتورالعمل           تخصصي هاي ها و كارگاه   برگزاري دوره  و بومي سازي آن، آماده     عزيز

 در   توسط افراد حقيقي و حقوقي ديگـر حمايـت نمـوده و            ها ها و كارگاه   دورهچنين  از برگزاري    ايران    بخش IEEEهمچنين  

 در ايـن دسـتورالعمل      .كنـد  صـادر مـي     برگزاري يا شركت   گواهيشركت كنندگان     اجرا كنندگان و   برايصورت درخواست،   

  .كلمه دوره به مفهوم دوره يا كارگاه خواهد بود

  صادرهگواهي  نوع

 امـضاي ريـيس و       داراي ،شـود  برگزار مي  كميته تخصصي آموزش  هايي كه توسط     ها و كارگاه   گواهي صادره براي دوره    -

 .خواهد بود ايران  بخشIEEE آموزش ي كميته مسئولِ

  .خواهد بود ايران  بخشIEEE لوگويگواهي صادره با  -

 .دنشركت كرده باشدوره هاي جلسه درصد 90بيش از در شود كه  به كساني اعطا ميتوسط مجريان اهي گو -

  .شود  به صورت انفرادي و يا در مراسمي خاص اعطا مي،زماني مناسب پس از برگزاري دورهگواهي در  -

  دوره) مجريان(شرايط مجري 

ي مـرتبط   هـا   هورد به برگزاري د   نتوان ، مي صين تجربي هاي آموزشي و متخص    كارشناس،  ها   هيئت علمي دانشگاه   اعضاي -

  .دنورزمبادرت  خود ي زمينه تخصصبا

  )دوره(نحوه اجراي كارگاه 

 . باشدIEEEمرتبط با   تجربيِ و علميهايِ  زمينهي  كليهتواند در موضوع دوره مي -

) ايميـل ( ارسـال     ايـران   بخـش  IEEEمدارك زير را به دفتر       )مجريان( ماه قبل از برگزاري دوره، مجري        دوالزم است    -

 :نمايند
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  ، شده درخواست برگزاري دوره و تايپتكميلفرم  -1

  ، باشد)انن( يا مداركي كه گوياي تجربه و سطح علمي سخنران)ها(رزومه -2

- IEEE نظر خود را اعالم نموده و در صـورتي          يك ماه  پس از  حداكثر   ،پس از بررسي موضوع و شرايط آن       ايران    بخش 

سـاير  اطـالع رسـاني از طريـق        و   ايـران     بخش IEEEده باشد، نسبت به اعالن رسمي آن در سايت          كه آن را تاييد كر    

  .كند  اقدام ميممكنهاي  روش

هـاي   آوري برگـه   براي توزيـع و جمـع     ) مجريان(مجري  . براي ارزيابي دوره از شركت كنندگان نظرخواهي خواهد شد         -

 .نمودهمكاري خواهند  ايران  بخشIEEE دفتربا نظرخواهي 

  . به دوره اعزام خواهدشد ايران بخشIEEEديد نماينده اي از در صورت صالح -

 ،پذير است كه براساس نظرسـنجي بـه عمـل آمـده      تنها در صورتي امكان،)مجريان( توسط مجري   دورهاجراي مجدد    -

  .كنندگان از نحوه اجرا و سطح علمي آن راضي باشندشركتنسبي اكثريت 

ـ           تهيهبراي   ايران    بخش IEEE  و درخواست،  در صورت نياز   -  همكـاري بـا     ه محل اجراي دوره طبـق شـرايطي حاضـر ب

  .خواهد بود) مجريان(مجري 

  صدور گواهيهزينه 

  :شددريافت خواهد ) مجريان( از مجري ،، به شرح زير  گواهي هرصدوربررسي، ارزيابي و هاي هزينه

   ريال100,000   ريال1,000,000براي شهريه دوره تا  -

  ريال200,000   ريال1,000,000 دوره بيش از براي شهريه -

 فـوق   هاي پنجاه درصد مبلغ   ،دنشو  برگزار مي  ايران    بخش IEEEهاي دانشجويي     هايي كه توسط شاخه      دوره -1 تبصره -

 .را پرداخت خواهند نمود

وي خـود صـادر   هاي مورد عالقه خود را برگزار كرده و گواهي با لوگـ         توانند كارگاه هاي دانشجويي مي  شاخه -2تبصره   -

  . داشته باشند، الزم است طبق اين دستورالعمل رفتار كنندي آموزش در صورتي كه نياز به تاييد كميته. كنند

  .استقابل اجرا  ه ورسيدتصويب  به ايران بخشIEEE در كميته اجرايي 2/9/90در تاريخ اين دستورالعمل 


