
 برگزاري دوره آموزشی درخواست شده

 واحدها به مورد نیاز

اي  دوره

 زمانبندي تعریف شده

 خیر

 بله

 

 انجام برنامه ریزي هاي اولیه در مرکز

  درباره دوره مورد نیاز با جزئیات آن

 هاي آموزشی موردنیاز بترتیب فراوانی درخواست مخاطبان

 نفعان ذي همشارکت نمایند

برگزاري دوره  امکان اعالم عدم

 به واحد درخواست کننده 

 اعالم تایید دوره و درخواست پیشنهاد دبیر دوره از سوي واحدها

 اعالم اسامی دبیران دوره هاي پیشنهادي از سوي واحدها

 بررسی صالحیت دبیران دوره هاي پیشنهادي توسط مرکز

 

 و اعالم نام مدرس از طرف وي

 نظر مخاطبان، شواهد و اسناد باالدستی

 شود؟

 اداره کل آموزش مداوم وزارت

 مدرس پیشنهادي

 وزارت بهداشتی

 شود؟

 از سوي وزارت بهداشت و صدور مجوز

  اعالم تایید دوره توسط مرکز به واحد درخواست کننده و دبیر مربوطه 

 ثبت نام دبیر مرکز و تکمیل مشخصات دوره در سامانه

 تایید دبیر در سامانه توسط مدیر مرکز

 بله

 بله

 بله

   نیازسنجی و تایید دوره آموزشی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

برگزاري دوره آموزشی درخواست شده

مورد نیاز ارسال نامه درخواست دوره هاي آموزشی

دوره نیازسنجیفرارسیدن زمان 

زمانبندي تعریف شده مطابق

 صدور ابالغ دبیرتوسط واحدها 

انجام برنامه ریزي هاي اولیه در مرکز

درباره دوره مورد نیاز با جزئیات آن از مخاطبان مکتوب نظرسنجی

هاي آموزشی موردنیاز بترتیب فراوانی درخواست مخاطبان اعالم دوره

مشارکت نمایند بررسی شواهد و بررسی دوره در مرکز با

 ؟شودتایید می آیا دوره 

اعالم تایید دوره و درخواست پیشنهاد دبیر دوره از سوي واحدها

اعالم اسامی دبیران دوره هاي پیشنهادي از سوي واحدها

بررسی صالحیت دبیران دوره هاي پیشنهادي توسط مرکز

 شود؟ تایید میآیا صالحیت دبیر  به واحدها اعالم عدم تایید دبیر و پیشنهاد ارائه اسامی دبیر جدید

و اعالم نام مدرس از طرف ويبرگزاري دوره با دبیر ام هماهنگی انج

نظر مخاطبان، شواهد و اسناد باالدستیها بر اساس  بندي دوره اولویت

شود؟ آیا صالحیت مدرس تایید می

 

اداره کل آموزش مداوم وزارتارسال مستندات دوره پیشنهادي به 

مدرس پیشنهاديبررسی دانش، مهارت و تجربه 

وزارت بهداشتی از سويبررسی مستندات دوره پیشنهادي 

شود؟ آیا دوره پیشنهادي تایید می

از سوي وزارت بهداشت و صدور مجوزاعالم تایید دوره 

اعالم تایید دوره توسط مرکز به واحد درخواست کننده و دبیر مربوطه 

ثبت نام دبیر مرکز و تکمیل مشخصات دوره در سامانه

تایید دبیر در سامانه توسط مدیر مرکز

 جدیدمدرس و پیشنهاد ارائه اسامی 

 خیر

 خیر

 خیر

 بله

 انجام اصالحات پیشنهادي از سوي مرکز

اعالم عدم امکان برگزاري دوره 

 خیر

نیازسنجی و تایید دوره آموزشیفرایند 

 
  

 

 

 

   

اعالم عدم تایید دبیر و پیشنهاد ارائه اسامی دبیر جدید

و پیشنهاد ارائه اسامی  مدرساعالم عدم تایید 

 قابل اصالح می باشد؟آیا دوره 

 شود؟ تایید می

بله

انجام اصالحات پیشنهادي از سوي مرکز

اعالم عدم امکان برگزاري دوره 

 به واحد درخواست کننده 

خیر


