
ها در دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت تدوین برنامه كارگاه فرایند

شروع

 واحدهای از سنجی نیاز انجام

 مورد های کارگاه مورد در تابعه

 اساتید، کارکنان و دانشجویان نیاز
توسط بخش توانمندسازی 

EDO

توسط بخش جمع بندی پیشنهادات داده شده 
 EDOتوانمندسازی 

بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهادات 
 EDOتوسط بخش توانمندسازی 

آیا مورد تایید است؟

تعیین اولویت ها 
 EDOتوسط 

توسط  تدوین برنامه کارگاه ها
 EDOبخش توانمندسازی 

تهیه جدول لیست کارگاهها جهت 
توسط بخش توانمندسازی اجرا 

EDO 

ی
بایگان

خیر

بله

 ماه3:دوره زمانی اجرای فرایند
3:تعداد کارشناسان مجری

x عمومیo     شخصی: نوع فعالیت

مشخصات
تصویب کنندهتائید کنندهتدوین کنندهاجرا

نام

نام خانوادگی

سمت

: تاریخ

سیده طیبه

رهیده

مسئول بخش 
توانمندسازی 

آزاده

اشتری نژاد

 EDOرئیس 

رسول

یار احمدی

رئیس دانشکده بهداشت

98بهار 



اجراي كارگاه هاي آموزشي دفتر توسعه آموزش فرایند

شروع
هماهنگی جهت تعیین مدرس 

و  EDOطبق نظر مدیر  : کارگاه
مرتبطیا تصمیم گیری در جلسه 

و هماهنگی جهت تعیین زمان 
EDOتوسط دفتر  برگزاریمکان 

دعوت از مدرس کارگاه و تهیه 
کتب و جزوات مورد نیاز 

کارگاه در صورت لزوم

دریافت برنامه اجرایی کارگاه 
 به تفکیک زمانی از مدرس

 کارگاه

دعوت از شرکت کنندگان جهت 
شرکت درکارگاه توسط دفتر 

EDO

اطلع رسانی برگزاری کارگاه از 
طریق سایت دانشکده، دانشگاه و 

 EDOاتوماسیون توسط دفتر 

یکسال :دوره زمانی اجرای فرایند
3: تعداد کارشناسان مجری

x عمومیo     شخصی: نوع فعالیت

مشخصات
تصویب کنندهتائید کنندهتدوین کنندهاجرا

نام

نام خانوادگی

سمت

: تاریخ

هماهنگی های لزم جهت 
برگزاری کارگاه

ثبت نام از متقاضیان توسط دفتر 
EDO 

برگزاری  و نظارت بر 
حسن اجرای کارگاه توسط 

 EDOدفتر

تکثیر و توزیع فرم های 
ارزشیابی از کارگاه و جمع 
آوری آن ها توسط دفتر 

EDO  

بررسی فرم های ارزشیابی 
کارگاه توسط کمیته مشورتی 

دانشجویی

صدور و تحویل گواهی های 
سخنرانی و شرکت در کارگاه به 

مدرس و شرکت کنندگان 
پایان

سیده طیبه

رهیده

مسئول بخش 
توانمندسازی 

آزاده

اشتری نژاد

 EDOرئیس 

رسول

یار احمدی

رئیس دانشکده بهداشت

98بهار 
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