
صادر شده به واحد آموزش مداوم 

 دانشگاه و مرکز درخواست کننده

 بررسی پیشنهادات از نظر زمانبندي و مستندات

دریافت پیشنهاد برگزاري برنامه آموزشی 

 خارج از چارچوب نیازسنجی

 بله

 آموزش مداوم وزارت

 صدور ابالغ دبیر برنامه توسط مرکز آموزش مداوم

 بررسی درخواست ثبت شده توسط کارشناس مرکز

  بررسی صدور مجوز توسط مرکز آموزش مداوم

 بررسی صدور مجوز توسط کمیته تخصیص امتیاز دانشگاه 

 ثبت درخواست صدور مجوز توسط دبیر برنامه در سامانه 

آیا صدور مجوز مورد تایید می 

آیا صدور مجوز مورد تایید می 

آیا صدور مجوز مورد تایید می 

 بررسی صدور مجوز توسط معاون آموزش دانشگاه 

 بررسی صدور مجوز توسط اداره کل آموزش مداوم وزارت 

آیا صدور مجوز مورد تایید می 

 بله

 بله

 بله

 بله

 بله

  صدور مجوز برنامه آموزشی حضوري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

صادر شده به واحد آموزش مداوم  ارائه مجوز

دانشگاه و مرکز درخواست کننده

بررسی پیشنهادات از نظر زمانبندي و مستندات

دریافت پیشنهاد برگزاري برنامه آموزشی 

خارج از چارچوب نیازسنجی

آیا زمانبندي و مستندات 

 قبول می باشند؟مورد 

 خیر

آموزش مداوم وزارت صدور مجوز توسط اداره کل

 درخواست اصالحات مورد نیاز از پیشنهاد کننده برنامه 

صدور ابالغ دبیر برنامه توسط مرکز آموزش مداوم

بررسی درخواست ثبت شده توسط کارشناس مرکز

  نواقص و درخواست اصالحات به دبیر برنامه

بررسی صدور مجوز توسط مرکز آموزش مداوم

بررسی صدور مجوز توسط کمیته تخصیص امتیاز دانشگاه 

 درخواست رفع نواقص مدارك و مستندات

ثبت درخواست صدور مجوز توسط دبیر برنامه در سامانه 

آیا درخواست ارائه شده 

 صحیح و کامل می باشد؟

 انجام اصالحات مورد نیاز توسط پیشنهاد کننده برنامه 

آیا صدور مجوز مورد تایید می 

 باشد؟

آیا صدور مجوز مورد تایید می 

 باشد؟

آیا صدور مجوز مورد تایید می 

 باشد؟

بررسی صدور مجوز توسط معاون آموزش دانشگاه 

بررسی صدور مجوز توسط اداره کل آموزش مداوم وزارت 

آیا صدور مجوز مورد تایید می 

 باشد؟

 خیر

 خیر

 خیر

 خیر

 خیر

صدور مجوز برنامه آموزشی حضوريفرایند 

درخواست اصالحات مورد نیاز از پیشنهاد کننده برنامه 

نواقص و درخواست اصالحات به دبیر برنامهگزارش 

درخواست رفع نواقص مدارك و مستندات

 رفع نواقص درخواست شده

انجام اصالحات مورد نیاز توسط پیشنهاد کننده برنامه 


