عٌَاى  :فرایند توامنند سبزی اعضبی هیئت علمی از طریق برگساری
کبرگبههبی آموزشی
ّدف اش اجسای زٍش  :تَاًوٌد سبشی اعضبی ّیئت علوی داًشگبُ
خدهت گیسًدگبى  :اعضبی ّیئت علوی داًشگبُ
خدهت دٌّدگبى :
 - 1کبزشٌبسبى هسکص هطبلعبت

 -2اهَز ادازی حَشُ هعبًٍت

هدازک ٍ اطالعبت هَزد ًیبش :
 - 1اطالعبت حبصل اش ًیبش سٌجی آهَششی جْت بسًبهِ زیصی آهَششی ٍ اٍلَیت بٌدی کبزگبّْب
فسهْبی هَزد استفبدُ :
 - 1فسهْبی ازششیببی کبزگبُ (کیفیت بسگصازی – هدزس )
 - 2فسم قساز داد فی هببیي هعبًٍت آهَششی ٍ هدزس هدعَ ( دز صَزت ًیبش)
شسح هساحل اًجبم کبز:
ً - 1یبش سٌجی آهَششی
 - 2اٍلَیت بٌدی کبزگبّْب ٍ تْیِ بسًبهِ شهبى بٌدی
 - 3تعییي هدزس بس اسبس ًَع کبزگبُ ٍ اًجبم ّوبٌّگی ّبی الشم ( عقد قساز داد فی هببیي هدعَ ٍ حَشُ هعبًٍت
آهَششی دز صَزت لصٍم )
ّ - 4وبٌّگی جْت شهبى ٍ هکبى بسگصازی کبزگبُ
 - 5اطالع زسبًی
 - 6تبهیي تدازک الشم شبهل اهکبًبت  ،تجْیصات ٍ لَاشم هَزد ًیبش هدزس کبزگبُ – ٍسیلِ ایبة ٍ ذّبة جْت
هدزس – پریسایی ( هیبى ٍعدُ – ًْبز دز صَزت لصٍم ) بب ّوبٌّگی اهَز ادازی
 - 7ازششیببی کبزگبُ ٍ صدٍز گَاّی جْت هدزسیي ٍ شسکت کٌٌد گبى ٍ ازسبل گَاّی
 - 8تجصیِ ٍ تحلیل ازششیببی کبزگبُ ٍ ازائِ ببشخَزد

هسئَلیت ٍ اختیبزات ّس یک اش عَاهل :
کبزشٌبس هسکص هطبلعبت ً :یبش سٌجی آهَششی – اٍلَیت بٌدی – بسًبهِ زیصی ّ-وبٌّگی بب هدزس – ّوبٌّگی جْت
شهبى ٍ هکبى بسگصازی کبزگبُ – اطالع زسبًی – فساّن سبشی ٍ اهکبًبت الشم جْت بسگصازی کبزگبُ – ّوبٌّگی بب
اهَز ادازی )
اهَز ادازی ّ :وبٌّگی جْت تدازکبت ٍ لَاشم ًیبش – ایبة ٍ ذّبة – پریسایی
ًَع في آٍزی هَزد استفبدُ دز اجسای زٍش :
 - 1اطالع زسبًی اش طسیق سیستن  ، SMSاتَهبسیَىٍ ،ة سبیت داًشگبُ
 - 2في آٍزی زایبًِ ای ً :سم افصاز ّبی آهَششی – اسالیدّبی پبٍزپَیٌت – ٍیدیَ پسٍضکتَز
هدت اًجبم کبز:
 - 1اًجبم ًیبش سٌجی دز ابتدای ّس سبل
 - 2اش شهبى اقدام تب بسگصازی کبزگبُ حدٍد 2هبُ

فرایند برگساري كبرگبههبي توامنندسبزی اعضبی هیبت
علمی دانشگبه

نيبزسنجي ازاعضبي هيئت علمي

ايلًیت بىدی ي بروبمٍ ریسی

اوجبم َمبَىگی الزم جُت حضًر مدرس مربًطٍ در کبرگبٌ
(اوعقبد قرارداد بب مدرسیه مدعً)

تعییه بروبمٍ زمبوی ي مکبوی

اطالع رسبوی بٍ اعضبی َئیت علمی داوشگبٌ جُت ثبت وبم
متقبضیبن

تبمیه تدارکبت الزم
( تجُیسات ي ملسيمبت مًرد ویبز مدرس ي کبرگبٌ )

برگساری کبرگبٌ درتبریخ مقرر
آوبلیس ارزشیببی ي ارائٍ ببزخًرد  -صدير ي ارسبل گًاَی
مدرسیه ي شرکت کىىدگبن

