
 

 کد فرایند :                                           

 اعضای هیأت علمی دانشگاه گروه هدف :    

 معاونت آموزشی دانشگاهحوزه :                       

 

 

 استاد   مقام گرامیداشت برگزاری مراسم نام فرایند :                   

  رکیب هر دوت ■ -دستی  - نرم افزار ��انجام فرایند به وسیله:                             

 معرفی و تقدیر از اساتید نمونه در امور آموزشی دانشگاه خروجی اصلی فرایند :                            
 

                

شت مقام     شرح فرایند                               سرآمدی آموزش و روز گرامیدا ستاد و       هر سال همزمان با دهه  شت مقام ا سم بزرگدا ستاد، مرا ا

  تقدیر از اساتید نمونه آموزشی در دانشگاه توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه برگزار می شود.

                             

 نحوه اجرا :                        
 

ضای     تهیه .1 ست اع ساس     ازهیئت علمی نمونه و بلی سته در امور آموزش برا ش ستورالعمل ن ساتید  تعیین" د  نمونه ا

 ؛توسط کارشناس معاونت آموزشی "زشیآمو

ضای هیئت علمی نمونه خود در امور آموزش    .2 سال نامه به رئیس مراکز تابعه برای معرفی اع و پیگیری  تنظیم و ار

   ؛در یافت پاسخ نامه توسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه

سم تاریخ برگزاری  پیشنهاد  .3 ستاد و      تقدیر مرا شت مقام ا ضیافت گرامیدا مبلغ هدیه جهت اهدا   تعیین همچنینو 

ضو هیئت علمی نمونه  به سته    زو با ع ش سه  ر د در امور آموزشن شی      جل سط معاون محترم آموز سه تو هیئت رئی

 ؛ دانشگاه

صوبه        .4 ساس م شگاه بر ا سال نامه به معاونت اداری و مالی دان سه جهت خرید کارت  تنظیم و ار هدیه به هیئت رئی

کارشناس   امور آموزش دانشگاه صنعتی شیراز توسط     نمونه در  و بازنشسته   تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت 

 دانشگاه صنعتی شیراز؛به امضاء معاون آموزشی آموزشی دانشگاه و معاونت 

سه   .5 سم  جهت برگزاری جل ست     هماهنگی های مربوط به برگزاری مرا شاور ریا ضور رئیس دفتر و م شگاه،   با ح دان

سمعی و بصری در خصوص برنامه ریزی و     مسئول روابط عمومی و مسئول  آموزشی دانشگاه،    تکارشناس معاون 

 ؛رئیس دفتر و مشاور ریاست دانشگاهدر دفتر  تقسیم کار برای روز مذکور توسط 

گاه آموزشی معاونت –رفاینداه   دانش

 

 



و مراکز  شیراز  دانشگاه صنعتی  در امور آموزش نمونه  و بازنشسته   لوح تقدیر اعضای هیئت علمی تمام وقت تهیه  .6

 ؛دانشگاه یتوسط کارشناس معاون آموزشی دانشگاه و به امضاء معاون آموزش تابعه

سال    .7 ضای هیئت علمی  شامل  فایل ارایهتنظیم و ار سته     اع ش شی  تمام وقت و بازن شگاه   نمونه در امور آموز دان

دانشگاه و تایید   یآموزش تمعاونتوسط کارشناس ( یک به همراه سین برنامه )پیوست مرکز تابعهصنعتی شیراز و 

 ؛ و مجری مراسم به رئیس دفتر و مشاور رئیس دانشگاه توسط معاون آموزشی دانشگاه

سای  ور دانشگاه صنعتی شیراز و    و بازنشسته   تمام وقتعلمی  نظیم و ارسال دعوت نامه به تمامی اعضای هیئت  ت .8

شگاه          مراکز تابعه شی دان ضاء معاون آموز شی و به ام شناس معاونت آموز سط کار سیون اداری و   تو از طریق اتوما

 ؛مجازیفضای 

سم در تماس تلفنی جهت دعوت  .9 ضیافت از   مرا شگاه       و  شسته دان شیراز   اعضای هیئت علمی بازن توسط  صنعتی 

 معاونت آموزشی دانشگاه؛ مسئول دفتر

سم  تهیه و تنظیم متن پیامک  .10 شماره    دو روز قبل از مرا سامی و  ضای هیئت علمی تمام   تلفن به همراه ا همراه اع

ه جهت یادآوری و دعوت مجدد به به روابط عمومی دانشسسگاو ارسسسال  و مراکز تابعه وقت و بازنشسسسسسته دانشسسگاه 

 آموزشی دانشگاه؛مراسم توسط کارشناس معاونت آموزشی و به تایید معاونت 

سازی هدایا با هماهنگی  هماهنگی و تدارکات پذیرایی     .11 شگاه      و آماده  ست دان سئول دفتر ریا سئول دفتر   م و م

 و به تایید رئیس دفتر و مشاور ریاست دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه؛معاونت آموزشی  

ضیافت   مبلغ تهیه و تنظیم نامه بابت پرداخت .12 شگاه   به معاونت اداری و مالیهزینه  شناس معاون     دان سط کار تو

   ؛و به امضاء معاون آموزشی دانشگاهآموزشی دانشگاه 

 
 

 برنامه گرامیداشت مقام استاد

)پیوست یک(   

 زمان اجرای برنامه عناوین برنامه 

 تالوت آیات قرآن مجید

دقیقه 5  سرود جمهوری اسالمی ایران 

 اعالم برنامه توسط مجری

رئیس دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاهسخنرانی  دقیقه 25   

دقیقه 5 پخش کلیپ  

مدعوسخنرانی  دقیقه 25   

دقیقه 5 موسیقی زنده  

دقیقه 25 پرسش و پاسخ اساتید محترم دانشگاه از مسئولین دانشگاه  

دقیقه 5 پخش کلیپ  

1401معرفی و تقدیر از اساتید برتر آموزشی سال  دقیقه 20   

  پذیرایی


