
 

 آموزشی  هایدورهکارگاه و  یوه نامه اجرایش

 انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

 

 

 فی: تعار۱ماده 
 .شودمیخوانده  انجمننامه  شیوهن یه در اک انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی. ۱-۱

 .شودمیخوانده  کمیتهنامه  آئینن یه در اک کمیته آموزش و پژوهش. ۱-2

  است.رئیس کمیته آموزش و پژوهش  و ر انجمنیدب ،اعضای انجمن برگیرنده در ییشورا ته:یمک. ۱-3

و  یواحد یا سالی یترم هاینظامه خارج از ک شودمیگفته  هاییدورهنامه به  آئینن یدر ا :وتاه مدتک هایدوره. ۱-4

 .ساعت است ۱۶تا  ۱۱از  هادورهن ی. طول اشودمیبرگزار  هارشتهمصوب  هایسرفصل

 و حداکثر یک سال به طول انجامد. ماه ۱ه حداقل کآزاد  یآموزش هایدوره: بلند مدت هایدوره. ۱-5

ه ک شودمیساعت گفته  ۱۱متر از کوتاه مدت کبه دوره  شودمیده یارگاه نامکوه نامه ین شیه در اک یارگاه آموزشک. ۱-۱

ارگاه در چارچوب مقررات مربوط به ک ی. برگزارشودمینندگان برگزار کت کبه شر ویژهمهارت  یک یجهت آموزش تخصص

 .شودمیارگاه انجام ک

 .گیرندمیدوره را به عهده  یک یو اجرا یت طراحیه مسئولک شودمیگفته  یا اشخاصیبه شخص  ریا مدی یمجر .۱-7

 .شودمیاز دوره را عهده دار هستند گفته  یا بخشیس تمام یه تدرک یدیبه اسات مدرس .۱-8

ه در ک شودمیگفته  یمجوز از مراجع قانون یدارا یپژوهش یآموزش هایشرکتو  مؤسساتبه آموزشی  مؤسسات .۱-9

 شوند. یخوانده م " مؤسسات" نامه آئینن یت دارند و در اکبا انجمن مشار یآموزش هایدوره یبرگزار

 

 : اهداف۲ماده 

  یآموزش هایکارگاهو  هادوره یف و اجرایتعر یند اداریفرا یساز. شفاف 2-۱

 به جامعه یان ارائه خدمات آموزشک. فراهم نمودن ام2-2

 یرسم هایدوره یخارج از مقررات آموزش یتخصص یآموزش هایدورهگسترش کارگاه و  .2-3

 : راهبرد۳ماده 

ش یمصوب پ هایرشتهه در قالب ک است یوتاه مدت تخصصهای کدورهو  هاکارگاهن کمیته، ارائه یا ی. راهبرد اصل3-۱ 

  نشده است.. ینیب

 ف کمیتهی: وظا۴ماده 

 آموزشی هایدوره، اجرا و نظارت بر کارگاه و ی. طراح4-۱

 ت در کارگاه و دورهکشر ی. صدور گواه4-2

 آنها یان و فراهم نمودن شرایط اجرایمجر یشنهادیپ هایدوره یابی. ارز4-3

 ارائه شده در کمیته هایطرح ی. بررس4-4

 کارگاه یا دوره یا اعضای هیئت علمی جهت برگزاری مؤسسات. عقد قرارداد با 4-5

 تی: دامنه فعال۵ماده 

 ر نظر کمیته انجام شود.ید زیآموزشی با هایدوره ی. تمام5-۱



 

 اتمؤسس دیگربا  کا مشتریآموزشی به طور مستقل  هایدوره یت مقررات نسبت به برگزاریبا رعا تواندمی. کمیته 5-2

 اقدام کند.

 ارگاه و دورهک. طول ۶ماده 

 است. ویژهموضوع  یکساعت در  ۱2۶ثر کو حدا ۱۱کوتاه مدت حداقل  هایدوره. طول ۱-۱

 انجامد یسال به طول م یکماه تا  ۱حداقل  یآموزش هایدورهبلند مدت:  هایدوره. ۱-2

 دوره ی. نحوه اجرا۷ ماده

نهاد شیپ یئت علمیعضو ه یکا یو  یز علمک، مرامؤسسات، هادانشگاهتوسط کمیته،  تواندمیدوره   :شنهاد دورهیپ. 7-۱

 شود. 

ابالغ  یب جهت اجرا به مجریشده و در صورت تصو یته بررسیمکدر  هادورهو  هاکارگاه یتمام ب:یو تصو یبررس. 7-2

 .شودمی

د قبل از یبا یموارد مجر دیگردر  شودمیو اجرا  یه توسط خود کمیته طراحک هاییدوره یاستثنابه   :عقد قرارداد. 7-3

 د.یاجرا نسبت به اخذ مجوز و عقد قرارداد با کمیته اقدام نما

ان دوره توسط یپا یو پس از اتمام دوره، گواه شودمیدوره و با نظارت کمیته انجام  یدوره توسط مجر  :دوره یاجرا. 7-4

 .شودمیکمیته صادر 

. صدور گواهی دوره منوط به ارائه گزارش دوره توسط شودمیتعیین  کمیته: ناظر هر دوره توسط نظارت بر دوره. 7-5

 است. کمیتهآن به وسیله  تأییدناظر و 

  :هادورهتخفیف شرکت کنندگان در -8

 .شودمیآموزشی حسب مورد در کمیته تعیین و اعالم  هایدورهمیزان تخفیف برای شرکت کنندگان در  8-۱

 کمشتر هایدوره: ۹ماده 

 یشپژوه یز علمکا مرای یر دولتیا غی یدولت ینهادها دیگربا  کمشتر هایدوره ینسبت به برگزار تواندمی. کمیته 9-۱

  د:یر اقدام نمایط زیمعتبر با شرا

 باشد. تهیمک تأییدمورد  کدوره مشتر یبرگزار -9-۱-۱

 و نظارت مستمر کمیته اجرا شود. یغات دوره با هماهنگیتمام مراحل دوره از جمله تبل -9-۱-2

 .شودمیننده صادر کت کمشار مؤسسهس کمیته و مسئول یرئ کمشتر یبا امضا یانیپا یگواه -9-۱-3

 ط ارائه کارگاه و دوره ی: افراد واجد شرا۱۱ماده 

 ند.یکارگاه و دوره نما یخود اقدام به پیشنهاد برگزار یبا توجه به حوزه تخصص توانندمی یأت علمیه ی. اعضا۱۶-۱

از تخصص دارند  یحوزه تخصص یکه در ک یبا مرتبه مرب یأت علمیه یو اعضا یترکان دیارشناسان، دانشجوک. ۱۶-2

 ند.یکارگاه یا دوره برگزار نما آموزشکمیته  تأییددر صورت  توانندمی

 یامور مال: ۱۱ماده 

انجمن آسیب شناسی ورزشی و  یاختصاص یحاصل حسب مقررات موضوعه به حساب درآمدها درآمدهایه یلک. ۱۱-۱

 .شودمیز یحرکات اصالحی وار

در کمیته تعیین  هادورهان ین و مجریمدرس الزحمهحقپرداخت  ،شودمیف و اجرا یه توسط کمیته تعرک هاییدورهدر . ۱۱-2

 .شودمی

 .شودمیتعیین  تهیمکناظر برای هر دوره حسب مورد توسط  الزحمهحق. ۱۱-3

سهم انجمن در  ،باالسری، پس از عقد قرارداد و تعیین شودمیاجرا  هاشرکتو  مؤسساته توسط ک هاییدوره. در ۱۱-4

 .شودمی واریزکارگاه و یا دوره  هایطرحهنگام صدور گواهی 



 

 : قراردادها۱2ماده 

 منعقد خواهد شد. یته مالیمکس یرئ یامضا ته ویمک تأیید نه بایبا هر سقف درآمد و هز هادوره ی. قراردادها۱2-۱

  
مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات أت یدر ه .. ..............خ.....یتبصره در تار 39و ماده  ۱2وه نامه در ین شیا 

 ب الزم اجرا خواهدیخ تصوید و از تاریب رسیبه تصو اصالحی

  

 

 


