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واحد ارائه کننده 
 خدمت

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
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 خدمت
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--- 
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آن توسط خدمت 

 گيرنده
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ه يارمربوط به ا

 خدمت

- 

مدت زمان لازم 

جهت انجام 

خدمت توسط 

 دانشگاه

 سالانه
 

شرح مختصر 
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مودار گزارش كار ن

و زمانبندي اجراي 

برگزاري »هر مرحله

جلسات بسته توسعه 

 «آموزش مجازي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال فعاليتهای انجام شده به کارشناس 
 سامانه آتنا در ثبتآتنا جهت 

در سامانه  صورتجلساتثبت 
 پایش

 

 جهت برگزاری جلسات کارگروهمجازی  توسعه آموزشهماهنگی با مسئول بسته 

انجام امور مربوط به برگزاری جلسات کارگروه مرجعیت علمی )هماهنگی با مسئول، 
 هماهنگی با اعضای گروه، هماهنگی جهت مکان جلسه، عکس و پذیرایی...(

 شروع

 حضور در جلسه و ارائه گزارش کار و مستندات و ثبت مصوبات 

 

 پايان

 بستهتنظيم صورتجلسه و ارسال برای اعضای کارگروه 

 


