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اوجمه علمی آمًزش يتًسعٍ مىابع 
 اوساوی ایران
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Development 
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1390/8/2مًرخ  3/14530مجًس ضمبرٌ   
 کمیسیًن اوجمه َبی علمی يسارت علًم،تحقیقبت يفىبيری



 چشم اوذاز اوجمه

• آرمان ما در اوجمه تثذیل ضذن تٍ قطة 
ػلمی آمًزش ي تًسؼٍ مىاتغ اوساوی در 

مىطقٍ متىاسة تا اسىاد تاالدستی مصًب 
.وظام می تاضذ  



 مامًریت ما در  اوجمه

تًسؼٍ داوص ضمىی کارضىاسان ي مذیران امًزش کطًر-1  
تًسؼٍ مُارتُای مذیران ي کارضىاسان امًزش کطًر-2  
ایجاد تیىص ي وگرش حرفٍ ای ي تخصصی ترای ریىفؼان -3  
تًسؼٍ امًزضُای اثرتخص  جُت تُرٌ ير ساخته فرایىذ امًزش-4  
استاوذارد کردن فرایىذَای امًزش متىاسة تا السامات ملی ي  -5  

 تیه المللی



 اَذاف عملیاتی اوجمه
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 اَذاف عملیاتی اوجمه

 

 

 

 



 بروامٍ َای دي ساالوٍ اوجمه
 

 بعور ساالهوكيفراوس بنی اامللیل آ موزش و توسعو برگزاري 1.

 در سازماهنا وبيگاىيای اقتصادیمدل ارزاییب تعایل آ موزش ظرایح و اجرای 2.

 منابع اوساینپژوىضی آ موزش وتوسعو  -جمهل علمیاهتضار 3.

 مرتبط اب داوش وحرفو آ موزش و توسعواتلیف،ترمجو وورش کتب 4.

حرفرو اي برو اععراي گواىیيامرو ارزایيب و س يجش اس تعداد و صايس تگي افرراد و 5.
 متخصصان آ موزش وتوسعو

 در خصوص حرفو آ موزش وتوسعوگزارصيای آ ماری وحتلییل هتیو،تدوین واهتضار 6.

 

 

 

 

 

 

 
 



 ادامٍ بروامٍ َا

منابع اوساین ابىک اظالعات علمی وحرفو ای آ موزش وتوسعو ظرایح واس تقرار . 8
 برای اس تفاده اعضا وداوضجواین

در حوزه آ موزش وتوسعو منابع دوره ىای آ موزیش اکربردی ظرایح واجرای . 9
 اوساین

بررای ظررایح و راه و فناوری اب داوضگا ىا و وزارت علوم،حتقیقات مهاکری . 10
 منابع اوساینرص تو ىای حتصییل آ موزش و توسعو اهدازی 

 

 



 ساختار اوجمه



 گريٌ َا يکمیتٍ َای اوجمه

 گزيَُبی تخصصی1)

 کمیتٍ آمًسش ي پژيَص2)

 کمیتٍ اوتطبرات3)

 کمیتٍ آمبر ي اطالعبت4)

 کمیتٍ پذيزش ي ريابط عمًمی5)

 کمیتٍ گزدَمبيی َبی علمی6)

 



 اوًاع عضًیت در اوجمه
 پیًستٍعضًیت  -1

مؤسسان اوجمه ي كليٍ افرااي  كرٍ ارلادا يا ا  ي كرٍ كا يىاسرد ا يرل ي   ير ٍ بلرً  مایي رد  مرل ا   ي           
ٍ بضً   پيًس ٍ ي آ ىل ٍ َا  مامبظ یايىل  مد مًاوىل ی  . ي 

 يابستٍعضًیت -2
ٍ َا  مامبظ یايىل ي  ا مرل  ارلادا    ايخاصد كٍ يا ا  ي كٍ كا يىاسد ي   ي ٍ بلً  مایي د  مل ا   ي  ي 

ٍ َا  مذكً  ي  یىل  5  .ياغا یايىل 6-1سال یٍ وحً  ي   كد از  ي 

 داوشجًییعضًیت -3
ٍ َا  بلً  مایي د يمل ا    ي ي ٍ َا  مامبظ  یٍ محصيا اي غال يا ول  .كليٍ ياوشجً اود كٍ ي   ي 

 افتخاریعضًیت  -4
ٍ َا  آمًزش يمًسعٍ مىایع اوساود اائز اَمير  خرا     يخصي ُا  ا ااود ي خا كد كٍ مقا  بلمد آوان ي  زميى

ٌ  یايىل  .یايل   ا ي  پيشباي اَلاف اوجمه كمكُا  مؤثا ي ا زولٌ ا  ومًي

 (حقًقی)مؤسساتی اعضای  -5
ٍ َا  بلمد   پژيَشد ياافٍ ا  ي  اًزٌ مایًط فعالير  يا ورل مرد مًاوىرل یرٍ بضرً          سازماوُا د كٍ ي  زميى

 .اوجمه ي آ ىل
 



 

 اوجمهمالی مىابع 

 ءاعضاعضويت  حق 1.

ناشي از ارائه خدمات آموزشيي   ژو هييي     درآمدهاي 2.
 ميا ره اي   فر ش كتب   نيريات علمي

 هدايا   كمكهادريافت 3.

ایه   5مًضًع مادٌ  ي ػًایذ ي درآمذَای اوجمه صرف اَذافکلیٍ 
 اساسىامٍ خًاَذضذ



 مًسسان اوجمه

 عضً َئیت علمی داوطگبٌ آساد  ياحذ علًم يتحقیقبت –جىبة آقبی دکتز وبصز میزسپبسی 

 عضً َئیت علمی داوطگبٌ عالمٍ طببطببيی -جىبة آقبی دکتز سیذ حسیه ابطحی

 مطبير عبلی معبيوت تًسعٍ مذيزيت يسزمبيٍ اوسبوی ريیس جمًُر  –جىبة آقبی دکتز سیذ احمذ طببطببيی 

 عضً َئیت علمی داوطگبٌ ضُیذ بُطتی -جىبة آقبی دکتز کًريش فتحی ياجبرگبٌ

 عضً َئیت علمی داوطگبٌ پیبم وًر -جىبة آقبی دکتز سیذ علی اکبز احمذی



 مًسسان اوجمه

 عضً َئیت علمی داوطگبٌ  ضُیذ چمزان اًَاس –جىبة آقبی دکتز يذالٍ مُز علیشادٌ

 عضً َئیت علمی داوطگبٌ ضُیذ بُطتی -جىبة آقبی دکتز اببصلت خزاسبوی 

 کبرضىبس ارضذ تًسعٍ مىببع اوسبوی ايمیذري -جىبة آقبی دکتز سیذ احمذ بشاس جشايزی

 معبيوت تًسعٍ مذيزيت ريیس جمًُر/معبين امًر تًسعٍ مىببع اوسبوی -جىبة آقبی  رحمت الٍ پبکذل



 اعضای َیات مذیرٌ

 عضً َئیت علمی داوطگبٌ  ضُیذ  بُطتی –جىبة آقبی دکتز کًريش فتحی ياجبرگبٌ

 عضً َئیت علمی داوطگبٌ ضُیذ بُطتی -جىبة آقبی دکتز اببصلت خزاسبوی 

 کبرضىبس ارضذ تًسعٍ مىببع اوسبوی ايمیذري -جىبة آقبی دکتز سیذ احمذ بشاس جشايزی

 مطبير عبلی معبيوت تًسعٍ مذيزيت ريیس جمًُر/  -جىبة آقبی  دکتز احمذ طببطببيی

 استبد داوطگبٌ عالمٍ طببطببيی–جىبة آقبی دکتز حسه ابطحی 




