
 

 مهر كنترل

 6 از  1  صفحه

 

 

 

 

 

 
 یبا  توجه به نيازها یبين الملل یآموزش یکارگاه، کنگره، سمينارو دوره ها یبرگزار ییروش اجرا

 یو خارج یاساتيد برجسته داخل یبا همکار یآموزش

 

 صفحه 6  كل صفحات:  شماره بازنگری : IR-PR-006 :كد مدرك

 مهر مدرک معتبر تصویب كننده تایيد كننده تهيه كننده شرح

 منا
 

 سمت

 مریم شجاعی

امور بین مسئول كارشناس 

  الملل

 یکبختن یرضادكتر عل

 الملل ینب ی معاوننصرآباد

 یکبختن یرضادكتر عل

 ینب ی معاوننصرآباد

 الملل

 

 15/02/95 15/02/95 15/02/95 تاریخ

 امضا

   

 درماني تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 



 

 مدرك و شماره بازنگری:كد 

IR-PR-006\00 

كارگاه، كنگره،  یبرگزار ییروش اجرا

با   یبين الملل یآموزش یسمينارو دوره ها

 یبا همکار یآموزش یتوجه به نيازها

 یو خارج یاساتيد برجسته داخل

 

 

 مهر كنترل

 

 6 از 2 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 
 شرح بازنگری تاریخ بازنگری زنگریشماره با ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 مدرك و شماره بازنگری:كد 

IR-PR-006\00 

كارگاه، كنگره،  یبرگزار ییروش اجرا

با   یبين الملل یآموزش یسمينارو دوره ها

 یبا همکار یآموزش یتوجه به نيازها

 یو خارج یاساتيد برجسته داخل

 

 

 مهر كنترل

 

 6 از 3 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 
با  یآموزش یبا  توجه به نيازها یبين الملل یآموزش یكارگاه، كنگره، سمينارو دوره ها یبرگزار ییروش اجرا

 یو خارج یاساتيد برجسته داخل یهمکار
 

 یآموزش یها یتها و الو یازن ییهت شناساج یو بررس یتوسعه ،انجام نظر سنج یرمد -1

                                                      یاهداف آموزش ینهدر زم یو خارج یو صاحبنظران داخل یدارتباط با اسات برقراری

 یكنگره آموزش ای ینارموضوع كارگاه، سم یبرا یاهداف و برنامه زمانبند ییناطالعات، تع ی، بررسمعاون بین الملل -3

 یداسات  ینا یبرا یمدعو، ارسال دعوتنامه  رسم یدتوسعه ، انتقال اطالعات به اسات یرمد -4

 یمدعو  طبق مقررات وزارت علوم و آموزش پزشک یداسات یبرا یزادرخواست و یندتوسعه ، فرا یرمد -5

 ها ینههز ینو تام ییدر خصوص مسائل اجرا یریك یمالملل ، تصم ینب معاون -6

 .یشركت در برنامه آمو زش یو صدور گواه یانثبت نام از متقاض یند،شروع فرا مسئول دفتر -7 

 یا یناركارگاه، كنگره ،سم یدانشگاه ها  در مورد برگزار یردانشکده و سا یدو اسات یانبه دانشجو یكارشناس ،اطالع رسان-8

 و.... ( یاموزش یجپمفلت و پک یهبرنامه ) ته ییو فراهم كردن مقدمات اجرا یهماهنگ یجادا یدوره آموزش

 روزانه یابیبرنامه و  ارزش یبرگزار ییاجرا یئته -9

 و اختتام برنامه یكل یجمع بند یی،اجرا یئته -10

 ، صدور گواهی برای افراد شركت كننده كارشناس -11



 

 مدرك و شماره بازنگری:كد 

IR-PR-006\00 

كارگاه، كنگره،  یبرگزار ییروش اجرا

با   یبين الملل یآموزش یسمينارو دوره ها

 یبا همکار یآموزش یتوجه به نيازها

 یو خارج یاساتيد برجسته داخل

 

 

 مهر كنترل

 

 6 از 4 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

شرو 

 

مدیر توسعه معاونت بين المل  

بررسی نياز ها و الویت های آموزشی

  سا ت 3–بازه زمانی 

مدیر توسعه معاونت بين المل  

بر ر اری ارتبا  با دان گاه ها و مراكز  لمی معتبر بين المللی 
 درزمينه نيازهاو الویت های آموزشی

                  4 –بازه زمانی 

معاو  بين المل   

بررسی ا   ا ، تعيين اهدا  و برنامه زمانبندی 
كارگاه، سمينار یا كنگره آموزشی

 سا ت 8-بازه زمانی     

مدیر توسعه معاونت بين المل  

انت ال ا   ا  به اساتيد مد و، ارسال د وتنامه  رسمی 
اساتيدبرای  

سا ت8-بازه زمانی 

روش كاربرگزاری كارگاه، كنگره، سمينارو 
دوره های آموزشی بين المللی با  توجه به 
نيازهای آموزشی و با همکاری اساتيد 

 برجسته داخلی و خارجی

 سا ت 46 –بازه زمانی 

مدیر توسعه

درخواست ویزا برای اساتيد مد و 
 سا ت 2–بازه زمانی  

معاونت بين المل 

تصمي  كيری در خصو  مسا   
اجرایی و تامين هزینه ها

 سا ت 8–بازه زمانی  

كارشنا 

ا    رسانی به دان  ویا  و اساتيد دان کده و سایر دان گاه ها  
..در مورد برگزاری كارگاه وتهيه  مفلت و  کي  اموزشی و

سا ت 5–بازه زمانی 

مس ول د تر

 بت نام از مت ا يا     

سا ت 3–بازه زمانی 

هي ت اجرایی 

برنامه و  ارزشيابی روزانه
جم  بندی كلی و اختتام برنامه

كارشنا 
صدور گواهی شركت در برنامه آمو زشی

سا ت 5–بازه زمانی 

 ایا 

 



 

 مدرك و شماره بازنگری:كد 

IR-PR-006\00 

كارگاه، كنگره،  یبرگزار ییروش اجرا

با   یبين الملل یآموزش یسمينارو دوره ها

 یبا همکار یآموزش یتوجه به نيازها

 یو خارج یاساتيد برجسته داخل

 

 

 مهر كنترل

 

 6 از 5 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

  :ها وليت مس -5
 هامس وليت -1جدول 

  نوا  سازمانی عریف مس وليتت ردیف

 بین المللنوسعه  یرمد یآموزش یها یتها و الو یازن یبررس 1

 بین الملل نوسعه یرمد یو خارج یو صاحبنظران داخل یدبرقراری ارتباط با اسات 2

   معاون بین الملل ییدر خصوص مسائل اجرا یریك یمتصم 3

 لبین الملامور كارشناس  برگزاری یاطالع رسان 4

 مسئول دفتر یانثبت نام از متقاض 5

 معاونت بین الملل وهیئت اجرایی برگزاری 6

 صدور گواهی 7
 الملل ینكارشناس امور ب

 

  :مراج  و مستندا  -6

 مراج  و  مستندا  -2جدول 

 

  :ها  يوست -7
 ها يوست -3جدول 

 كد  يوست نام  يوست ردیف

  )چارگون(یکیفرم درخواست الکترون 1

 

 نگهداری سوابق:  -9

 

 نگهداری سوابق -4جدول 

 مح  نگهداری مسوول نگهداری مد  زما    نوا  ساب ه ردیف

 مرج كد  مرج نام  ردیف

  بخشنامه ها 1



 

 مدرك و شماره بازنگری:كد 

IR-PR-006\00 

كارگاه، كنگره،  یبرگزار ییروش اجرا

با   یبين الملل یآموزش یسمينارو دوره ها

 یبا همکار یآموزش یتوجه به نيازها

 یو خارج یاساتيد برجسته داخل

 

 

 مهر كنترل

 

 6 از 6 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 نگهداری 
 سوابق كاغذی

سوابق 

 الکترونيکی

 چارگون پرونده بایگانی طوالنی كارگاه های بین المللی 1

 


