
 تفاهم نامه با ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی و تفاهم نامه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوریراجع به سئوالات مطرح شده 

 به چه صورت می باشد؟ نحوه دستیابی به استانداردهای گیاهان دارویی و طب سنتی  -1

اسانداردهای آموزشی -استانداردهای آموزشی –سامانه ملی استاندارد مهارت -دستیابی و اطلاع از استانداردها از طریق سایت سازمان

سلامت و طب ایرانی می باشد که هم اکنون  –گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و خوشه خدمات گروه  -خوشه کشاورزی-کارآموزی

 استانداردهای سلامت و طب ایرانی به علت مخالفت وزارت بهداشت غیر فعال می باشد.

 شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد در رشته گیاهان دارویی به چه صورت می باشد؟ -2

فاوت که امتیاز مکتسبه برای تاسیس آموزشگاه با این ت می باشد شرایط تاسیس آموزشگاه در رشته گیاهان دارویی مثل سایر رشته ها

تاسیس آموزشگاه از طریق سایت  می باشد. شرایط و ضوابط 08اما در رشته گیاهان دارویی  08در سایر رشته ها 

آیین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات -امور موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی –( www.irantvto.irسازمان)

 کارآموزی آزاد که در آن شرایط موسس، مدیر و مربی تشریح شده است قابل مشاهده است.

 اره و نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی به چه صورت است ؟ جشنو -3

سال یکبار توسط ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت  2نمایشگاه و جشنواره گیاان دارویی و طب سنتی هر 

آبان  22الی  21( برگزار شده و 1330-1333-1331علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می گرددو تاکنون سه دوره ) در سالهای 

نیز در مصلی بزرگ امام خمینی )ره( با حضور شرکت ها و مراکز دولتی برگزار خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر می توان به سایت  1331

 ( مراجعه نمود. Expo4.CHTM.Isti.irجشنواره ) 

)مراکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان( توسط دانشگاهها به چه  SCDنحوه دریافت مجوز ایجاد و فعالیت مراکز  -4

 صورت است؟

در دستورالعمل مربوطه که در اختیار ادادارت کل آموزش فنی و حرفه ای استانها قرارداده  SCDتمامی جزئیات ایجاد و فعالیت مراکز 

تفاهم نامه ای بین  39مینه توانمند سازی دانشجویان در اسفند شده موجود است همچنین جهت یکپارچه سازی فعالیت دانشگاهها در ز

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان منعقد گردید که وزارت علوم اطلاعات لازم جهت ارائه آموزشهای مهارتی به دانشجویان را به 

 طور یکسان در اختیار کلیه دانشگاهها سراسر کشور قرار می دهد.

 

 

http://www.irantvto.ir/

