
 

 مهر كنترل

 6 از  1  صفحه

 

 

 

 

 

 
 کوتاه مدت و بلند مدت  یآموزش یدوره ها یبرگزار ییروش اجرا

 DLNدر قالب ویدئو کنفرانس  و

 Joint Degreeمعتبر  یا    یو اخذ مدارک بين الملل 

 

 

 صفحه6  كل صفحات:  شماره بازنگری : IR-PR-005 :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 معاون ینصرآباد

 یکبختن یرضادكتر عل

 الملل ینب معاون ینصرآباد

 

 05/00/95 05/00/95 05/00/95 تاریخ

 امضا

   

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

 



 

 بازنگری:كد مدرك و شماره 

IR-PR-005\00 

 یآموزش یدوره ها یبرگزار ییروش اجرا

كوتاه مدت و بلند مدت در قالب ویدئو 

و اخذ مدارک بين  DLNكنفرانس  و

 Joint Degreeمعتبر  یا    یالملل

 

 

 مهر كنترل

 

 6 از 2 صفحه

 

 

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

 

 
 شرح بازنگری تاریخ بازنگری زنگریشماره با ردیف
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و اخذ مدارک بين  DLNكنفرانس  و
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 مهر كنترل

 

 6 از 3 صفحه

 

 

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

 

 
و اخذ  DLNكوتاه مدت و بلند مدت در قالب ویدئو كنفرانس  و یآموزش یدوره ها یبرگزار ییروش اجرا

 Joint Degreeمعتبر  یا    یمدارک بين الملل
 

 وزشی بررسی نیاز ها و الویت های آم مدیر توسعه ، -0

 خارجی و جمع آوری پیشنهادات در زمینه الویتها و اهداف آموزشی داخلی و برقراری ارتباط با اساتید و صاحبنظران،  مدیر توسعه -2

 برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراكز علمی معتبر بین المللی در زمینه نیاز ها و الویت های آموزشی       

 شنهادات مطرح شده تعیین اهداف و برنامه زمانبندی بررسی اطالعات و پی مدیر توسعه ، -3

 الملل ، تصمیم كیری در خصوص مسائل اجرایی و تامین هزینه  بین  معاون -4

 اطالع رسانی به دانشجویان و اساتید دانشکده و سایر دانشگاه ها  در مورد برگزاری دوره آموزشی، كارشناس -5

 برنامه ) تهیه پمفلت و پکیج اموزشی و..... (ایجاد هماهنگی و فراهم كردن مقدمات اجرایی 

 مسئول دفتر ، ثبت نام از متقاضیان -6

 هیئت اجرایی، برگزاری برنامه و ارزشیابی روزانه  -7

جمع بندی كلی و اختتام برنامه  ،هیئت اجرایی -8          

  مسئول دفتر ، بایگانی مدارك -9        
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 یآموزش یدوره ها یبرگزار ییروش اجرا
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 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 4  –بازه زمانی 

مدیر توسعه معاونت بين المل  

برقراری ارتبا  با اساتيد و صا بن را  داخلی و خارجی            
برقراری ارتبا  با دان گاه ها و مراكز  لمی معتبر بين المللی

                 4–بازه زمانی 

معاو  بين المل   

تصمي  گيری در خصو  م ائ  اجرایی و تامين هزینه       

 سا ت 5-بازه زمانی 

كارشنا  معاونت بين المل  

ا    رسانی به دان  ویا  و اساتيد دان  ده و سایر 
دان گاه ها  در مورد برگزاری دوره آموزشی

سا ت8-بازه زمانی 

روش اجرایی برگزاری دوره های آموزشی كوتاه 
 DLNمدت و بلند مدت در قالب ویدئو كنفرانس  و

 Joint  یا  بين المللی معتبر و اخذ مدارک
Degree

 سا ت 38 –بازه زمانی 

م  ول د تر

 بت نام از مت ا يا 

 سا ت 8–بازه زمانی 

م  ول د تر

بایگانی مدارک 

     1–بازه زمانی 

 ایا 
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 مهر كنترل

 

 6 از 5 صفحه

 

 

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

 

  :ها وليت م  -5
 هام  وليت -1جدول 

  نوا  سازمانی تعریف م  وليت ردیف

 بین المللنوسعه  یرمد یآموزش یها یتها و الو یازن یبررس 0

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

   معاون بین الملل ییدر خصوص مسائل اجرا یریك یمتصم 3

 بین المللامور كارشناس  برگزاری یطالع رسانا 4

 مسئول دفتر یانثبت نام از متقاض 5

 یگروه پژوهش اجرا پژوهش 6

  :مراجع و م تندات -6

 مراجع و  م تندات -2جدول 

 

  :ها  يوست -7
 ها يوست -3جدول 

 كد  يوست نام  يوست ردیف

  )چارگون(یکیت الکترونفرم درخواس 0

 

 نگهداری سوابق:  -9

 

 نگهداری سوابق -4جدول 

  نوا  ساب ه ردیف
مدت زما  

 نگهداری 
 م وول نگهداری 

 مح  نگهداری

 سوابق كاغذی
سوابق 

 ال تروني ی

 مرجعكد  مرجعنام  ردیف

  بخشنامه ها 0
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 Joint Degreeمعتبر  یا    یالملل

 

 

 مهر كنترل

 

 6 از 6 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
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 چارگون پرونده بایگانی طوالنی كارگاه های بین المللی 0

 


