
 برگزاري دوره آموزشی پیشنهادي

 به مرکز مربوطه همراه مستنداتبرنامه ب

تدوین محتواي آموزشی توسط پیشنهاد 

 دهنده برنامه 

آیا پیشنهاد ارائه شده قابل 

 قبول می باشند؟

 بررسی دوره پیشنهادي توسط کارشناس مرکز آموزش مداوم

 امتیازات دانشگاهبررسی محتواي برنامه توسط کمیته 

 ارسال درخواست ثبت شده به اداره کل آموزش مداوم وزارت

 ثبت اطالعات برنامه توسط کارشناس مرکز در سامانه

 کل آموزش مداوم اداره ازه مرکز 

 مداوم وزارتبررسی برنامه پیشنهادي توسط اداره کل آموزش 

 صدور مجوز برگزاري برنامه از اداره کل آموزش مداوم وزارت 

آیا برنامه پیشنهادي مورد 

 تایید می باشد؟

آیا برنامه پیشنهادي مورد 

 تایید می باشد؟

 رسانی صدور مجوز به پیشنهاد دهنده برنامه توسط مرکز

 هاي هدف از طریق پیامک  رسانی برگزاري دوره به گروه

 ثبت نام متقاضیان دوره و دریافت منابع آموزشی از سامانه

 بله

 بله

 بله

  فرایند صدور مجوز برنامه آموزشی غیرحضوري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

برگزاري دوره آموزشی پیشنهادي

برنامه ببرگزاري  ارائه پیشنهاد

تدوین محتواي آموزشی توسط پیشنهاد 

دهنده برنامه 

آیا پیشنهاد ارائه شده قابل 

قبول می باشند؟

بررسی دوره پیشنهادي توسط کارشناس مرکز آموزش مداوم

بررسی محتواي برنامه توسط کمیته 

آیا ایرادات برنامه قابل اصالح 

 می باشند؟ 

ارسال درخواست ثبت شده به اداره کل آموزش مداوم وزارت

ثبت اطالعات برنامه توسط کارشناس مرکز در سامانه

ه مرکز صدور مجوز برسانی  اطالع

بررسی برنامه پیشنهادي توسط اداره کل آموزش 

 انجام اصالحات پیشنهادي توسط پیشنهاد دهنده برنامه

صدور مجوز برگزاري برنامه از اداره کل آموزش مداوم وزارت 

آیا برنامه پیشنهادي مورد 

تایید می باشد؟

آیا برنامه پیشنهادي مورد 

تایید می باشد؟

رسانی صدور مجوز به پیشنهاد دهنده برنامه توسط مرکز اطالع

رسانی برگزاري دوره به گروه اطالع

ثبت نام متقاضیان دوره و دریافت منابع آموزشی از سامانه

 نیاز برنامه به پیشنهاد دهنده آن

اطالع رسانی عدم تایید برنامه به پیشنهاد 

 دهنده آن 

 نهاديپیشآموزشی 

 خیر

 بله

 خیر

 خیر

 خیر

فرایند صدور مجوز برنامه آموزشی غیرحضوري

  

  

آیا ایرادات برنامه قابل اصالح 

می باشند؟ 

انجام اصالحات پیشنهادي توسط پیشنهاد دهنده برنامه

نیاز برنامه به پیشنهاد دهنده آندرخواست اصالحات مورد 

اطالع رسانی عدم تایید برنامه به پیشنهاد 

دهنده آن 

آموزشی عدم تایید برنامه 


