
اجرا نشدهاجرا شدهشرح فعاليترديف
تعيين نيازهاي آموزشي (شغلي- فردي)1
تهيه فرم شماره ۴(فرم تلخيص نيازسنجي).2
تكميل فرم مشخصات مدرس دوره با توجه به محتواي آموزشي و گروه هدف و هماهنگي با ايشان3
مطرح نمودن فرم شماره ۴درجلسه شوراي آموزشي و كميته اجرايي آموزش و اخذ مجوز برگزاري۴
هماهنگي با استاد درمورد زمان اجراي آموزش5
هماهنگي با استاد جهت ارسال حكم كارگزيني ايشان براي تعيين هزينه حق التدريس7
هماهنگي با استادجهت خصوصيات محل اجراي كالس ، نحوه اجرا وامكانات مورد نياز ايشان9
انتخاب محل برگزاري دوره بر اساس امكانات مورد نياز10
هماهنگي جهت مكان اسكان استادورزرو مهمانسرا (حسب مورد)11
هماهنگي با مسئول مكان اجراي دوره جهت تكميل چك ليست امكانات مورد نياز موجود طبق فرم پيوست12
ارائه درخواست جهت تأمين وسايلي كه در محل موجود نمي باشد1۴
استخراج ليست اسامي شركت كنندگان15
ارائه درخواست جهت تهيه غذا وپذيرائي شركت كنندگان16
ارائه درخواست جهت تهيه فولدر ،خودكار وساير وسائل مورد نيازشركت كنندگان 17
تهيه و تكميل فرم هاي ارزيابي دوره (نظرسنجي)18
تهيه و تكميل فرم ثبت نام اسامي شركت كنندگان19
تشكيل جلسه مجدد جهت اطالع ازپيشرفت كارهاوتقسيم كارهاي باقيمانده20
تقسيم بندي شركت كنندگان درگروهها طبق درخواست استاد (حسب مورد)21
صدور ابالغ جهت شركت كنندگان مطابق زمان حضوردردوره22
تنظبم برنامه اجرائي كالس وارسال برنامه زمان بندي اجراي كالس به واحدها23
هماهنگي با مسئولين دانشگاه جهت بازديد يا شركت در دوره (حسب مورد)2۴
ارسال درخواست پذيرايي اساتيد25
هماهنگي با مدرس جهت زمان حركت وهماهنگي باواحد نقليه جهت اياب ذهاب ايشان26
هماهنگي با نقليه جهت تهيه سرويس برگشت شركت كنندگان27
هماهنگي با خدمات جهت حضور خدمه در روز اجراي دوره28
هماهنگي باخدمات جهت تهيه وآماده كردن بعضي ازوسائل پذيرائي مانند ميز وروميزي و...29
هماهنگي با نقليه جهت تهيه سرويس براي رفت وآمدهاي ضروري روز دوره30
هماهنگي با مسئول مكان اجرا جهت بازديد استاد قبل ازاجراي دوره (حسب مورد)32
اعمال تغييرات در فرم نظرسنجي طبق درخواست استاد (حسب مورد)33
درخواست تهيه پرده خيرمقدم (حسب مورد)35
تهيه كليپ براي اوقات استراحت شركت كنندگان (حسب مورد)36
بازديد مجددازوضعيت مكان آموزش ومكان پذيرائي وصرف ناهار37
هماهنگي و بازديد از محل اسكان استاد۴0
هماهنگي با روابط عمومي جهت تهيه خبر (حسب مورد)۴2

۴5
تايپ اسامي گروهها جهت مشخص نمودن محل كاركروهي وتايپ شماره جهت مشخص كردن محل نشستن 

افراد هر گروه
آماده كردن فولدرها وگذاشتن برگه هاي نظرسنجي درآن۴6

مستند سازي فعاليتهاي دوره هاي آموزشي قبل از اجراي دوره


