آیین نامه اجرایی
برگزاری
المپیاد ملی علمی کاربردی

مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشگاه
اردیبهشت ماه 9315

مقدمه:
المپياد ملی علمی کاربردی با هدف و انگيزه رقابت و سنجش سطح دانش و مهاار افاراد در دو ساطح
دانش آموزی و دانشجویی برگزار می شود .این آیين نامه به منظور هماهنگی و یكسان سازی شرایط برگازاری
مسابقا در استانهای مختلف ،تسهيل در شرکت تمامی واجدین شارایط و نظاار دقياه باه نااوه اجارای
مسابقا تهيه شده است.
تعاریف :واژه های ذیل به اختصار در متن تعریف می گردد.
 -1-1دانشگاه :دانشگاه جامع علمی کاربردی
 -2-1واحد استانی :واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی
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دانش آموز :دانش آموزان و یا فارغ التاصيالن هنرستانهای کاردانش و فنی حرفه ای

 -4-1دانشجویان :دانشجویان و یا فاارغ التاصايالن مقااعع کااردانی و کارشناسای دانشاگاه جاامع علمای
کاربردی
 -5-1مسابقات استانی :مسابقاتی که در سطح استانها برگزار شده و منتخبين استان تعيين می شوند.
 -6-1مسابقه نهایی :مسابقه ای که از بين منتخبين استانی در سطح ملی برگزار شده و منتخبين کشور
انتخاب می شوند.
 -7-1ذخيره از نفرا دوم تا سوم هر رشته می باشد که به ترتيب رتبه معرفی می شوند.
ماده  :9اهداف
 .1ایجاد انگيزه به منظور تاصيل علوم و کسب مهارتهای تخصصی دانش آموزان و دانشاجویان در رشاته مهاارتی
خاص
 .2ارزیابی توان علمی در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی
 .3شناسایی دانش آموزان و دانشجویان مستعد ونمونه در سطح استان ها و کشور
 .4آشنایی بيشتر جامعه با مهار های تخصصی از عریه پوشش تبليغاتی مناسب
 .5ترویج فرهنگ مهار های تخصصی بعنوان یك فعاليت اشتغال زا برای جوانان
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فصل اول :ارکان برگزاری المپیاد ملی
ماده  :2ستاد ملی
به منظور سياستگذاری و مدیریت برگزاری مسابقا  ،ستاد ملی برگزاری المپياد با ترکيب ذیال در معاونات
پژوهش و فناوری دانشگاه تشكيل می گردد:
 -9-2ترکیب اعضا
 -1-1-2معاون پژوهش و فناوری دانشگاه /رئيس ستاد
 -2-1-2مدیر پژوهش و فناوری /نایب رئيس ستاد
 -3-1-2معاون مدیر پژوهش و فناوری /دبير ستاد
 -4-1-2مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی /عضو ستاد
 -5-1-2مدیر حوزه ریاست ،روابط عمومی و پاسخگویی به شكایا دانشگاه /عضو ستاد
 -2-2وظایف ستاد
 -1-2-2بررسی و تأیيد سرفصل آزمون های علمی و عملی و ضرایب مربوعه و ناوه ارزشيابی
 -2-2-2بررسی و نظار بر ناوه برگزاری مسابقا علمی و عملی در هردو مرحله
 -3-2-2تهيه و تنظيم برنامه عزیمت عراحان ،ناظران و داوران جهت حضور در مرحله نهایی مسابقا
 -4-2-2برنامه ریزی در جهت تبليغا مناسب و گسترده در سطح استان و کشور
 -5-2-2تایيد تيم کارشناسی پيشنهادی ،از سوی گروه آموزش ،مرکب از عراحان سواال و داوران
ماده :3کمیته استانی برگزار کننده المپیاد:
به منظور اجرای صايح برگزاری المپياد در استان هاا ،کميتاه اساتانی برگازاری المپيااد در واحاد اساتانی
دانشگاه با ترکيب ذیل تشكيل می گردد:
 -9-3ترکیب اعضا
 -1-1-3رئيس واحد استانی دانشگاه /رئيس ستاد
 -2-1-3معاون آموزشی و پژوهشی واحد استان /دبير ستاد
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 -3-1-3دو نفر از روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان /عضو ستاد
 -4-1-3نماینده دانشگاه مادر استان /عضو ستاد
 -5-1-3نماینده سازمان آموزش و پرورش استان /عضو ستاد
 -6-1-3مسئول روابط عمومی استانداری /عضو ستاد
 -2-3وظایف کمیته استانی
 -1-2-3برنامهریزی به منظور عراحی سواال و ناوه و مال برگزاری مسابقا
 -2-2-3ابالغ به موقع نامهها و ابالغيههای ارسالی از سوی ستاد ملی
 -3-2-3رعایت دقت در صات اجرای تمام مفاد دستورالعملهای صادره از سوی ستاد المپياد
 -4-2-3اعالعرسانی مناسب به دانشآموزان و دانشجویان برای ترغيب شرکت در مسابقا مقدماتی المپياد
 -5-2-3اعالعرسانی مناسب و به موقع به جراید و شبكه استانی صدا و سيما
 -6-2-3اجرای صايح و مطلوب مسابقا مرحله مقدماتی
 -7-2-3انتخاب داور ،عراح سئوال و صاحب نظر جهات برگازاری مساابقا و ارساال مشخصاا و ساوابه
تخصصی (علمی و تجربی) آنان به ستاد ملی جهت تایيد صالحيت آنان
 -8-2-3اعالم نتایج مسابقا در مرحله مقدماتی و ارسال صاور جلساا و اعاالم نفارا برتار مطاابه باا
آیيننامه به ستاد ملی
فصل دوم :ضوابط و مقررات
ماده  :4به منظور اجرای بهينه مسابقا با رویكرد بهره گياری مناساب از فرصات بدسات آماده ،قاوانين و
مقرراتی برای هرچه بهتر برگزاری مسابقا در نظر گرفته می شود.
 -1-4این المپياد هر ساله در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شاود کاه برگازاری مرحلاه مقادماتی
(استانی) عبه ضوابط تعریف شده در این آیين نامه با کميته استانی و اجرای کليه امور مرباوط باه مساابقه
نهایی با کميته تخصصی مربوعه در ستاد ملی می باشد.
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 -2-4المپياد در دو سطح دانش آموزی با همكاری هنرستانهای کارودانش آموزش و پرورش و سطح دانشاجویی باا
همكاری دانشگاه و سازمان برگزار می شود.
 -3-4مرحله مقدماتی در تيرماه و مرحله نهایی در آذرماه هر سال برگزار می شود.
 -4-4در هر مرحله ،مسابقا در چند رشته تخصصی برگزار خواهد شد.
 -5-4کليه موارد فنی و استانداردهای الزم به منظور برگزاری بهينه المپياد درشيوه نامه اجرایی تدوین می شود.

فصل سوم :شرایط شرکت کنندگان
ماده  :5به منظور ایجاد رقابت سالم و یكسان سازی شرایط حضور متقاضی در مسابقا المپياد ،ضوابطی به
شرح زیر در نظر گرفته می شود.
 -1-5شرکت کنندگان حائز باالترین امتياز در مرحله مقدماتی المپياد  ،بعنوان منتخبين استان از سوی کميته اساتانی
معرفی شوند.
 -2-5کميته استانی می تواند در سطوح دانش آموزی و دانشجویی عاالوه بار  1نفار اول 2 ،نفار بعادی را
بعنوان ذخيره جهت حضور در مرحله نهایی معرفی نماید.
تبصره :افراد ذخيره به ترتيب رتبه در صورتی در مسابقا نهایی شرکت می کنند که منتخباين اول غایاب
بوده و شرکت ننمایند.
ماده :6این آیين نامه در  6ماده و  1تبصره تنظيم و ازتاریخ ابالغ به استان ها الزم االجرا است.
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