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 (طرح شهید بابایی)محور  مسئلهرقابتی رویدادهای  گانکنندوظایف برگزارفهرست 

 

 خانة طرح شهید باباییبه دبیردر زمان ارائه درخواست بررسی  .الف

، تبیای  نوا     (ر یاااو نفعاا    حامیاا  مااوی   مع ا ی     احصای مسئله، صااح  مسائله،  ی   ) تکمیل کاربرگ فرم الف .1

 ؛های برگزیا    صاحبا  مسائل ات بی  تیمومرا ا

 ؛ور کارگر  ارسال کاربرگ برای طرح  .2

ور شا رای   برگزارک  اا  ر یاااو  آ  ت سط نمای اا   ای  بیست وقیقه  ارائه  ر یااومعرفی  (power point)تهیه پرو  نگار  .3

 طرح شهیا باباییراهبری 

 زمان برگزاری در .ب

 علمی   اجرایی ر یااو؛  ل کارگر  تشکی .1

 های وانشج یی؛ نام تیم سانی   ثبتر اطالع هایجاو سامان .2

 ؛طرح شهیا بابایی ور ب یاو ملی نخبگا  هها، پ سترها   تبلیغات ر یااو، با وبیرخان های الزم ور تا ی  اطالعیه هماه گی .3

شا رای راهباری طارح     ییا ب یااو أور ص رت ت، با تأکیا بر طرح شهیا بابایی، شا  ب یاو ملی نخبگا  ور تبلیغاتناستفاو  از  .4

 شهیا بابایی؛

 مراحل مختلف ر یااو   همکاری کامل با  ی؛ بربرای نظارت طرح شهیا بابایی ش رای راهبری   نمای اوع ت از  .5

 شا ؛ ب ای تعیی  اجرای ر یااو بر اساس زما  .6

 .طرح شهیا باباییراهبری  ور ص رت ورخ است ش رای ،ارائه گزارش ور زما  اجرای ر یااو .7



 

 برگزاری رویداد پس از پایان. ج

 نامه؛ بر اساس معیارهای م ارج ور شی   برگزاری ر یااو ارسال گزارش کامل از .1

 ؛برای ارائه گزارشطرح شهیا بابایی ش رای راهبری  هور جلس برگزارک  ا   شرکت نمای ا .4

 شا ؛ ور زما  تعیی  ارسال گزارش های تکمیلی م رو ورخ است ش را .5

 سازا ؛ های برگزیا  به معا نت آی ا  تیمارسال اسامی برگزیاگا     .6

 های برگزیا ؛ فعالیت تیم هاوام رصاطراحی مسیر    .7

 .های برگزیا  با صاحبا  مسائل نو   تعامل تیمبه وبیرخانه طرح شهیا بابایی ور خص ص ارسال گزارش  .8

 

 

 محور شورای راهبری رویدادهای رقابتی مسئله

 (طرح شهید بابایی)


