بسمه تعالی

دستورالعمل برگساری دوره های آموزشی سال 95
 -1عنبوین و سبعبت آموظضی گطوههبی هسف ثه تفکیک هط واحس و ثطاسبس نتبیح نیبظ سنندی ضهطسنتبنهب و نانطات
کبضضنبسننبو واحننسهبی انننی اسننتبو ة ه همننطاه اننطی هننبی نیبظسننندی ثننه ضهطسننتبنهب اثننگر مننی گننطزز
(ابیلهب ثه غوضت الکتطونیکی زض اذتیبض کلیه واحسهبی انی ،زثیط کمیته آموظش و ضاثظ آموظضی قنطاض گینطز )ضنمنب
عنبوین آموظضی نیطوهبی ذسمبت واطمهبی نیبظ سندی آو زض پوضه واحسهبی مطثوعه قطاض گطاته است
 -2ثطنبمه هبی آموظضی ثطاسبس ثطنبمه هبی تحول نابی سگمت زض حوظه ثهساضت و ثسته هبی ذسمتی و گنطوه هنبی
سنی تسوین گطزیسه است الظی است خهت تسضیس عنبوین گطوههبی هسف  ،همبهنگی هبی الظی ثنین واحنسهبی
انی و مسولین گطوه هبی سنی اندبی گطزز
 -3گطوه هسف ضبمل ثهوضضظ  ،مطاقت سگمت ذبنوازه  ،مطاقت سگمت مطز  ،پطستبض یب ثهیبض مطکع سنگمت خبمهنه ( زض
هط مطکع سگمت خبمهه یک پطستبض یب ثهیبض زض ناط گطاته ضسه است) و کبضضنبس نبظط مطکع سگمت خبمهه ضهطی
(نبظط) و سبیط گطوههبی هسف ضبغل زض مطاکع سگمت خبمهه ضوستبیی و ضهطی (زضیک اولسض کل عننبوین مطاقنت
سگمت ذبنوازه – پعضک و ثهوضظ قطاض زازه ضسه است زض اولسضهبی خساگبنه تحت عننواو واحنسهبی مرتلنی نینع
مواضز تفکیک ضسه و عنبوین سبیط گطوههبی هسف وخوز زاضز )
 -4ضبیبو شکط است ثهیبض و پطستبضانی که ثه عنواو مطضاقت سگمت هستنس آموظش آنهب عجق مطاقجین سگمت ذنبنوازه
اندبی می ضوز
 -5زضسبل  1395کمیته آموظش ضهطستبو موظی است ثطنبمه ضیعی آموظضنی ضا ثنب زقنت ثیطنتطی اندنبی زهنس و
اعگعبت اطمهبی  26ضهطستبو( تبضید اخطا،گطوههبی هسف  ،مسضسین  ،مغبثقت ثب اطی نیبظسندی و

) ضا ثه عوض

کبمل ثطضسی و مواضزی که نیبظ ثه اغگح زاضز ضا ثه واحس مطثوعه اعگی تب حساکثط ظطف 3ضوظ اغنگح نمبینس کلینه اینن
مواضز غوضتدلسه ضوز ( ضمنب ضاثظ آموظش اطی هبی نیبظسندی ضا زض اذتیبض واحسهب قطاضزازه و سنسس اعگعنبت انطی
هبی  26ضا ثب اطی هبی نیبظسندی مغبثقت هس )
 -6ابیل اطمهبی  26و غوضتدلسه کمیته آموظش ضهطستبو(زض قبلت زو ابیل )wordتوسنظ زثینط کمیتنه آمنوظش اظ
عطیق اتومبسیوو ثه مهبونت ثهساضتی اضسبل گطزز الظی است کمیته آموظش ضهطسنتبو زض ثطنبمنه ضینعی آموظضنی و
اضسبل اطی هب زقت الظی ضا ثه عمل آوضنس )
 -7اواغل تطکیل کمیته آموظش ضهطستبو ثط اسبس نیبظ هط ضهطستبو می ثبضس ولی اطمهنبی  26ثػنوضت اػنلی و
حساقل زو مبه قجل اظ ثطگعاضی زوضه اضسبل ضوز اطمهبی هط اػل همعمبو ثنبهم اضسنبل ضنوز و اظ اضسنبل ثنه غنوضت
خساگبنه ذوززاضی گطزز
 -8ثب توخه ثه عنبوین و سبعبت اضسبلی اظ سوی این مهبونت  ،ثطنبمه ظمبنجننسی آموظضنهبی سنبل  95زض ضهطسنتبو
تسوین گطزز و زثیط کمیته آموظش هط ضهطستبو موظی است قجل اظ اضسبل اطمهبی  26ثه استبو تبضید اخطای زوضه هب

ضا کنتطل نموزه و اظ ثطوظ هطگونه تساذل و ذسضه زض اخطای ثطنبمه هب خلوگیطی نمبیس (ضمنب ظمبو ایسه آل اخطای زوضه هب
زض ابیلهبی اضسبلی اظ سوی این مهبونت مطرع گطزیسه است ولی ثب توخه ثه حدم ثطنبمه هب و اولویت ثنسی عننبوین،
کمیته آموظش ضهطستبو ثطنبمه ظمبنجنسی نهبئی خلسبت آموظضی ضا تهیین نمبیس )
 -9اعگعبت اطمهبی  26ثب غوضتدلسه کمیته آموظش ضهطستبو مغبثقت زاضته ثبضس
 -11ضاثظ آموظضی ضهطستبو الظی است اطی هبی  26ضا ثه عوض کبمل اظ ناط گطوه هنسف ،عننواو زوضه و سنبعت آموظضنی
ثباطی نیبظسندی مغبثقت زهنس و زض غوضت عسی مغبثقت ثب اطی نیبظ سندی مواضز اغگح و سنسس اضسنبل ضنوز (اگط گنطوه
هسای زض اطی نیبظسندیثجت نطسه ثوز خهت او گطوه خلسه اموظضی زضذواست نگطزز )همچنین غوضتدلسه ضهطستبو نینع
ثب اطی  26و اطی نیبظسندی همبهنگ ثبضس زض غوضت عسی نبهمبهنگی مسئولیت ثه عهسه ضاثظ آموظضی و سبیط اعضبء کمیته
آموظش ضهطستبو می ثبضس
 -11زض غوضتیکه ااطازی ثب اثگر زض واحسی مطغول ثه کبض می ثبضنس عجق قوانین مطثوط ثه آموظش کبضکنبو زانطگبه اقنسای
گطزز و ضاثظ آموظش ضهطستبو پطسنل ضا زض ذػوظ قوانین مطثوعه توخیه نمبینس
 -12زض مواضزی که نکته مجهمی زض ثجت اطی  26وخوز زاضز الظی است واحسهبی ضهطستبنی قجل اظ ثجت اطی  26خهت کنس
زوضه  ،تبضید اخطا  ،سبعت و گطوههبی هسف ثب نمبینسه آو واحس زض کمیته آموظش اسنتبو همنبهنگی هنبی الظی ضا ثنه عمنل
آوضنس (ثسیهی است این همبهنگی قجل اظ اضسبل اطی  26اندبی گطزز تب موخت تسطیع ضونس اخطایی زوضه هبی مطثوط ثه هنط
واحس گطزز )
 -13اطمهبی اضسبلی ثه استبو ثه منعله تبئیس توسظ ضئیس کمیته آموظش ضهطستبو( مهبوو محتطی ثهساضتی ) ،زثیط کمیتنه
آموظش و ضاثظ محتطی آموظضطهطستبو می ثبضس
 -14یبزآوضی می گطزز هطزوضه آموظضی ضا زض عول  3سبل  ،یکجبض می توانیس اخطا نمبئیس ضمنب زوضه هبئی که اظ عطینق EDC
زض سبل قجل اخطا ضسه است زض سبل 94مدسزا زضذواست نطوز
 -15اخطای زوضه هبی آموظضی کمتط اظ  4سبعت  ،منوط ثه ثطگعاضی همطاه ثب ثطنبمه هبی زیگنط آموظضنی اسنت (پطسننل
خهت  2یب  3سبعت اموظش نجبیستی اظ محل کبض ذوز ذبضج ضونس )حتی االمکبو عنبوین آموظضی تهیین ضسه خهت یک ضوظ
ثب هم مطتجظ و مکمل یکسیگط ثبضنس و خهت یک ضوظ حساکثط  2عنواو انتربة گطزز
 -16زض مبه مجبضک ضمضبو زوضه آموظضی زضذواست و اخطا نطوز و زض اػل ظمستبو نیع حساکثط تب  15ثهمن مدبظ ثه اخنطای
زوضه هبی آموظضی می ثبضیس

 -17ثطنبمه هبی آموظضی ثه نحوی تسوین گطزز که پطسنل اضائه زهنسه ذسمت ثیطتط اظ  4الی  5ثبض زض سه مبهه (یک اػنل)
زض کگس ضطکت ننمبینس
 -18زض هط خلسه آموظضی تسوین عطح زضس  ،تهیه محتوای آموظضی و سئواالت پیص آظموو و پس آظموو ثط اسبس محتوا
و اهساف ضاتبضی ضطوضی می ثبضس اضظضیبثی پبیبو کگس نیع اندبی گطزز(اضظضیبثی مسضس و زوضه توسظ واحنس مدنطی ثنب
نابضت زثیط کمیته و ضاثظ آموظش اندبی ضوز ) ضمنا ارزشیابی دوره ومدرس طبق فرمت دددتد ته بته تیارت اررتاا شتده ارت ا تا
گردد.استفبزه اظ نتبیح آو زضضاستبیجهجوز خلسبت ثهسی العامی است ( ثبتوخه ثه کبضگبه اضظضیبثی اثطثرطی زوضه هبی آموظضی
زثیطکمیته آموظش و ضاثظ آموظش ضهطستبو ضاهنمبئی هبی الظی ضا زض این ذػوظ ثه همکبضاو ثنمبینس )
 -19اضظضیبثی زوضه و مسضس زوضه هبی آموظضی عجق اطمت مطثوعه اندبی گطزز.
 -21خهت زوضه هبی آموظضی که اظ عطیق  EDCامتیبظ آو زضیبات می گطزز اندبی پیص آظمنوو و پنس آظمنوو و اضظضنیبثی
زوضه مسضس توسظ واحس مدطی ضطوضی است
 -21محتوای آموظضی زوضه هب زض کمیته عطح و ثطضسی ضوز و ابیل محتوای آموظضی زوضه هنب عجنق سنبل قجنل زض سنبیت
ضهطستبو قطاضزازه ضوز
 -22پس اظ اخطای هط آموظش ثه مناوض ثطضسی اثط ثرطی زوضه هب  ،اهساف تهیین ضسه ثه مسئوالو واحسهبی محیغی اعگی
گطزز تب آنهب ضمن اعگع اظ اهساف  ،زستیبثی ثه آو ضا پیگیطی نمبینس
 -23کلیه آموظضهبی ثهوضظاو می ثبیست توسظ مطثیبو ثهوضظی و ثب همکبضی و همبهنگی واحنسهبی اننی اخنطا گنطزز لنصا
عنبوین اضسبلی کلیه واحسهب زض اذتیبض مطکعآموظش ثهوضظی نیعقطاضگیطز ضمنب پس اظ تبمین مطثیبو ثهوضظی اهبلیتهبی مطثوط
ثه زضذواست و اخطای زوضه هبی آموظضی ثهوضظاو توسظ مطثی ثهوضظی ثب همکبضی واحسهبی انی اندبی گطزز کلیه اعگعبت
این زوضه هب زض مطکع/واحس ثهوضظی موخوز ثبضس
 -24زوضه هبیی که اظ عطیق EDCخهت پعضکبو زض ضجکه ثطگعاض می گطزز غطاب زض کمیته آموظش ضهطسنتبو مغنطح و زض
غوضتدلسه ثجت ضوز تب واحسهبی استبنی اظ این عنبوین اعگع زاضته ثبضنس
 -25واحسهبیی که زوضه هب و مجبحث مطتطک زاضنس می ثبیست قجل اظ زضذواست زوضه هب ثب واحسهبی منطتجظ زض ضهطسنتبو
همبهنگی الظی ضا ثه عمل آوضنس (مبننس واحسهبی سگمت ذبنوازه و واحس تغصیه – واحس آمنوظش ثهنوضظی و ثنبظ آمنوظی تنیم
سگمت ثب کلیه واحسهبی ستبزی ضهطستبو و

)

 -26ثب توخه ثه اهمیت انتقبل مجبحث آموظش ثه گطوههبی هسف زض عول سبل چنبنچه امکنبو ثطگنعاضی زوضه هنبی آمنوظش
حضوضی امتیبظ زاض ثطای ثطذی اظ زوضه هب اطاهم نگطزیس  ،مغبلت ثػوضت ذوز آموظی اظ عطیق خعوه  ،سی زی و

زض اذتیبض

نیطوهبی محیغی قطاض زازه ضوز همچنین ثهضی اظ مواضز که نیبظ ثه زوضه آموظضی نساضز ولی خهت یبز آوضی نینبظ ثنه تنصکط
مدسز زاضز زض خلسبت همبهنگی توضیح زازه ضوز اظ ثطگعاضی زوضه هبی آموظضی ثسوو امتیبظ ذوززاضی گطزز
 -27نبمه هب و زستوضالهملهبی اضسبلی اظ کمیته آموظش استبو ثه کلیه واحسهبی انی ضهطسنتبو اثنگر و زض کمیتنه آمنوظش
ضهطستبو مغطح گطزز ضمنبً کلیه مسئولین واحسهبی ضهطستبو ثبیستی مغلع ثبضنس که مواضز اضسبلی اظ سوی کمیته آموظش

استبو ناط تمبمی واحس هبی انی استبو می ثبضس و کلینه کبضضنبسنبو الظی اسنت ثنب زثیطکمیتنه آمنوظش و ضاثنظ آمنوظش
ضهطستبو همکبضی نمبینس
 -28زوضه هبی آموظضی که زضکمیته آموظش ضهطستبو تبئیس می گطزز الظی است زض ظمبو مقطض اخطا گطزز زض مواضز اسنتثنبء
زض غوضتیکه ثه زالیل موخه اظ خمله تغییط تبضید توسظ مسضس ،تبضید اخطای زوضه تغییط نمبیس زثیط کمیته ضهطستبو مدنسزاً
تغییطات ضا غوضتدلسه نموزه و ثه زانطگبه (و ضونوضت ثه مطکعثهساضت استبو) اضسبل نمبیننس و سنسس تغیینطات اعمنبل
ضوز
 -29ضئیس کمیته آموظش ،زثیط کمیته و ضاثظ آموظش ضهطستبو مسئول نابضت ثط اخطای زوضه هب عجق چکلیست مطثوعه می
ثبضنس (عجق نبمه ضمبضه  4411موضخ  92/5/31این مهبونت )ضمنب نتبیح چکلیستهبی سبل 93زض کمیته آموظش ضهطستبو
مغطح وزض ذػوظ ضاع اضکبالت و تسوین ثطنبمه هبی مساذله ای اقسای گطزز ( کلیه این مواضز غوضت خلسه ضوز )
 -31واحسهبی مدطی زوضه هبی آموظضی زو هفته ثهس اظ اخطای زوضه نتبیح ضا عجق انطی پیوسنت ثنه زثینط کمیتنه آمنوظش
ضهطسننتبو تحویننل نمبینننس و زثیننط کمیتننه ثننه غننوضت مبهیبنننه گعاضضننبت ضا ثننه ایمیننل آمننوظش مطکننع ثهساضننت
اسنتبو(( edu_k_esf@phc.mui.ac.irاضسنبل نمبیننس عنسی اضسنبل گنعاضش ثنه منعلنه اخنطا نطنسو زوضه محسنوة
می گطزز (ضمنب ایمیل آموظش ضهطستبنهب زض اذتیبض زثیط کمیته آموظش قطاض گیطز )
 -31اطی حضوضوغیبة (که زض ضزیی هبی آذط آو امضبء ضطکت کننسگبو و امتیبظ پست تست ثجت می ضوز ) خهت ثجت زض
ضنبسنبمه آموظضی تحویل ضاثظ آموظش گطزز ( سبیط اعگعبت زوضه هب تحویل زثیط کمیته ضوز )
 -32نتبیح آموظضهب زض زاتط ثبظ آموظی عجق اطمت سبل قجل توسظ واحسهبی مدطی ثجت وزض مطکع آموظش ثهنوضظی موخنوز
ثبضس
 -33حساکثطسبعت ذبتمه خلسبت اموظضی  13/31ثهساظ ظهطزض ناط گطاته ضوز ظمنبو خلسنبت آموظضنی زض هنط ضوظ ثنط
اسبس تواو یبزگیطی گطوههبی هسف ثین  4الی  6سبعت تهیین گطزز
 -34پس اظ اخطای زوضه هبی آموظضی خهت مسضسبو شکط ضسه زض اطی  26ثب تأییس زثینط کمیتنه آمنوظش و ضاثنظ آمنوظش
گواهی تسضیس غبزض گطزز
 -35ثبنک اعگعبت مسضسین عجق نبمه ضمبضه  32671/4موضخ  91/11/5این مهبونت ،توسظ ضاثظ آموظضی و ثنب همکنبضی
واحسهبی انی تهیه و خهت استفبزه زض ثطنبمه ضیعی هبی آتیسض ضجکه موخوز ثبضس (اطی پیوست می ثبضس )
 -36ثطضسی اعگعبت مبنسگبض و اضظیبثی ااعایص توانمنسی کبضکنبو حساکثط تب  3مبه پس اظ اخطای زوضه هبی آموظضی اندنبی
گطزز
 -37زض ذػوظ آموظش واحسهبی پطتیجبنی (ذسمتگعاض -سطایساض -ضاننسه و ) نیع ثطنبمه ضیعیو اقسای گطزز ( عجق عنبوین و
اطی هبی نیبظسدی و محتواهبی آموظضی اضسبلی ) ضمنب ثب مطاکع زضمبنی و ثیمبضستبنهب خهت ثطگعاضی این زوضه هنب خهنت
نیطوهبی ذسمبت همکبضی گطزز
 -38کمیته آموظش ضهطستبو زض آشض مبه هط سبل خهت اندبی نیبظسندی آموظضی گطوههبی هسف تػنمیم گینطی  ،ثطنبمنه

ضیعی
و اقسای نمبیس
 -39زض غوضتیکه سبعت اعگی ضسه ثه ضهطستبو کمتط اظ سبعت زضج ضسه زض اطی نیبظ سندی است  ،سطاػلهبی زضوس(
ثب توخه ثه گطوه هسف ) اظ اطی نیبظس ندیبنتربة و ظمبو زوضه ثب عنبیت ثه سبعت اعگی ضسه کبهص یبثس ( مست اخطا نیع ثط
اسبس سبعت اعگی ضسه ثه ضهطستبو می ثبضس )
 -41زض اثتسای هط سبل اثگر ضئیس کمیته آموظش ضهطستبو  ،زثیط و اعضبء کمیته غبزض گطزز
-41زوضه هبی آموظضی تهیین ضسه خهت نیطوهبی ذسمبت توسظ واحسهبی مطثوعه ثطگعاض گطزز
 -42اسبمی نمبینسگبو واحسهبی انی مطکعثهساضت استبو زض کمیته آموظش سبل ، 95خهت اندبی همبهنگی هنبی الظی ثنه
ضطح ظیطاعگی می گطزز
ضزیی
1
2

نبی گطوه یبواحس
مسیطیت
آموظش ثهوضظی وثبظاموظی تیم
سگمت و توسهه ضجکه

نبی نمبینسه استبنی
خنبة آقبی زکتطعقسک (ضئیس
کمیته)
ذبنم مقسس(زثیط کمیته)

3

آموظش سگمت

ذبنم امینی

4

آظمبیطگبه

آقبی ضهطای نکوییبو

5

ثهجوزتغصیه

ذبنم اوالزگط

6

ثهساضت زهبو وزنساو

ذبنم زکتطعایمی

7

ثهساضت حطاه ای

آقبی مهنسس ثبثبئی

8

سگمت چوانبو ،نوخوانبو و
مساضس

ذبنم مومنی

9

ثهساضت محیظ

ذبنم مقػوزی

11

سگمت ضواو

ذبنم زکتطاذواو

11

سگمت ذبنوازه وخمهیت

ذبنم نیکرواه

12

توسهه ضجکه

آقبی حمبمی

13

مجبضظه ثب ثیمبضیهب

آقبی اذتط

