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 پزشكي

 دانشگاه اساتید سازی توانمند های کارگاه برگزاری عنوان خدمت
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واحد ارائه کننده 
 خدمت

 دفتر استعدادهای درخشان

ارتباط دستگاه 

ارائه دهنده خدمت 

با ساير دستگاه ها 

در جهت انجام 

 خدمت

- 

فهرست مدارك 

لازم جهت دريافت 

 خدمت

- 

مورد نياز فرم هاي 

 براي انجام خدمت
- 
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به انجام خدمت و 

چگونگي پرداخت 

آن توسط خدمت 

 گيرنده

- 

قوانين و مقررات 

ه يارمربوط به ا

 خدمت

- 

مدت زمان لازم 

جهت انجام 

خدمت توسط 

 دانشگاه

 ماه 6

شرح مختصر 

مراحل روش ارائه 

 خدمت

 اساتيد نياز مورد های کارگاه مورد در تابعه واحدهای از سنجي نياز انجام -3
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 (مربوطه مدرس هماهنگي با) آموزشي آموزشي،جزوه بسته، کارگاه آموزشي مواد تهيه -7

 متقاضيان از نام ثبت و رساني اطلاع -1

 کنندگان شرکت از نظرسنجي و آزمون وپس آزمون پيش غياب، و حضور انجام کارگاه، برگزاری -1

 توانمندسازی کميته در آن طرح و نظرسنجي شده آوری جمع های فرم آناليز -31

 متقاضيان به آن تحويل و کنندگان شرکت گواهي صدور -33

نمودار گزارش كار 

و زمانبندي اجراي 

 هر مرحله

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتوماسيون و مرکز سايت طريق از کارگاه برگزاری رساني اطلاع -9

 

 کارگاه برگزاری تاريخ بر توافق و مربوطه مدرس با هماهنگي -1

 

 اساتيد نياز مورد های کارگاه مورد در تابعه واحدهای از سنجي نياز انجام -3

 

 کارگاه عناوين کردننهايي جهت در جلسه برگزاری و ها کارگاه بندی جمع -2

 ها

 

 

 شروع

 آن مربوطه مدرس و کارگاه هر در شده ارائه محتوای تعيين -1

 

 

 نامه انجام و سالن رزرو بصری برای سمعي و سالن کارشناس با هماهنگي -6

 مربوطه نگاری

 

 مربوطه( مدرس هماهنگي با) آموزشي آموزشي،جزوه کارگاه، بسته آموزشي مواد تهيه -7

 
 متقاضيان از نام ثبت و رساني اطلاع -1

 
 کنندگان شرکت از نظرسنجي و آزمون وپس آزمون پيش غياب، و حضور انجام کارگاه، برگزاری -1

 توانمندسازی کميته در طرح آن و نظرسنجي شده آوری جمع های فرم آناليز -31 

 

 متقاضيان به آن تحويل و کنندگان شرکت گواهي صدور -33


