ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺷﻤﺎره:

ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ....

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ....
ﺑﺎ ﺳﻼم

اﺣﺘﺮاﻣﺎ " ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  204/745ﻣﻮرخ  90/3/2ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺤﻮه
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺎﻏﻞ در واﺣﺪ ﻫﺎ در ﮐﻼس ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه در ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ واﺣﺪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ در وﺑﮕﺎه ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ آدرس  etu.sbmu.ac.irﻗﺮار دارد ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .
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دارد

ﻧﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ  :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺪف :اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد :ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
و ﻓﻦ آوري ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ  ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺷﺮوع

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران واﺣﺪﻫﺎي
ﺗﺎﺑﻌﻪ

ﭘﺎﯾﺎن

ﺧﯿﺮ

آﯾﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﺮار دوره ﻣﻮردﻧﻈﺮ

ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ )5
ﺳﺎل( و ﺗﺨﺼﺼﯽ) 2ﺳﺎل(رﻋﺎﯾﺖ

ﺑﻠﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻓﺮد.
آﯾﺎ ﻗﺒﻼ دوره را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده

ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

اﺳﺖ؟

ﺧﯿﺮ
اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در دوره
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ
ﻓﺮد ﺑﻪ راﺑﻂ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﻠﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﮔﺮوه
ﻫﺪف دوره ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ

ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه

آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر
داوﻃﻠﺐ وﺟﻮد
دارد؟

ﺑﻠﻪ

ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻼس

ﺑﻠﯽ

آﯾﺎ ﻓﺮد ﺷﺮاﯾﻂ
ﺷﺮﮐﺖ در دوره
را دارد؟

ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزش
ﮐﺎرﮐﻨﺎن

اﻋﻼم ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه و اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه

ﺧﯿﺮ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 2
روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع دوره
ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه
دﻫﻨﺪه
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر

ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه
در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ
داوﻃﻠﺐ

ﺧﯿﺮ

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﺧﺼﻮص
ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ آﻣﻮزﺷﯽ

