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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی حوزه :                           
 

 

 

 توانمند سازی اعضای هیات علمیبرگزاری کارگاههای نام فرایند :                   

   ترکیب هر دو -دستی  - نرم افزار  انجام فرایند به وسیله :                

 توانمند سازی اعضای هیات علمی خروجی اصلی فرایند:              

 

ای به نیازها و اولویتهرتی اعضای هیات علمی و پاسخ گویی ستمر علمی، معرفتی، فرهنگی و مهاارتقای م شرح فرایند :               

 تی کشور و تقویت روحیه خودباوری در ایشان.یآموزشی، پژوهشی و ترب

 

 

 نحوه اجرا :          

شکیل دوره )    .1 شنهاد ت ستاد دوره، تاریخ برگزاری(  دوره،  عنوانپی شی      ا سط معاون آموز سه تو به هیات رئی

 دانشگاه

)ارسووار روزمه، ملالب فایل و  در صووورت موافقت هیات رئیسووه با برگزاری دوره هماهنگی با اسووتاد دوره  .2

 توسط دفتر معاونت آموزشیکتب مرتبط با کالس جهت تکثیر و یا خرید و ....( 

 استاد با معاونت اداری و مالی توسط معاونت آموزشیو حق الزحمه مکاتبات خرید بلیت، و اسکان  .3

 به اعضای هیات علمی توسط معاون آموزشیبرگزاری دوره  عنوان و زمان انیاطالع رس .4

 ثبت نام از اعضای هیات علمی متقاضی شرکت در دوره توسط دفتر معاونت آموزشی .5

 اطالع رسانی زمان و مکان دقیق دوره به افراد متقاضی توسط دفتر معاونت آموزشی .6

به معاونت اداری و مالی توسووط  شووی مرتبط با دوره(درخواسووت خرید )لوازم پریرایی، بسووته آموزارسووار  .7

 معاونت آموزشی

 آماده سازی بسته آموزشی شامل لوح فشرده، کتب، قلم، پوشه و ... توسط دفتر معاونت آموزشی .8

 اهداء بسته آموزشی به شرکت کنندگان در دوره توسط دفتر معاونت آموزشی .9

 توسط معاونت آموزشی  رگزاری کالسحضور و غیاب از متقاضیان شرکت در دوره در زمان ب .10

تنظیم و تکثیر فرم نظرسنجی از شرکت کنندگان در خصوص دوره برگزار شده توسط کارشناس معاونت          .11

 آموزشی

صدور گواهی شرکت در دوره به اعضای هیات علمی شرکت کننده بر اساس ساعات حضور توسط معاونت            .12

 آموزشی

 ی توسط معاون آموزشاعلای لوح تقدیر و حق الزحمه استاد دوره  .13

 اعلای گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان در دوره توسط دفتر معاونت آموزشی .14

 

 معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها 
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  ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی و فناوریآیین نامه  

  فرم نظر سنجی 

 

 

 

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 


