
 

  

  

  هاي مورد درخواست واحدهاي دانشگاه دستورالعمل اجراي دوره
  

ها از سوي واحدهاي دانشگاه به معاونـت طـرح و برنامـه اعـالم      هایی هستند که درخواست برگزاري آن هاي درخواستی دوره دوره

هـاي   هزینـه . ریـزي و اجـرا نمایـد    تواند دوره مورد نظـر را برنامـه   میکننده  در صورت تأیید کمیته راتما، واحد درخواست. شود می

هـاي برگزارشـده در دانشـگاه فردوسـی      به منظور یکپارچه سـازي دوره . باشد کننده می برگزاري دوره نیز بر عهده واحد درخواست

، هـر یـک از   )تا اسفند مـاه هـر سـال    آذر(مشهد، کمیته راتما مقرر نمود در بازه زمانی تعیین شده جهت اجراي نیازسنجی آموزشی 

هاي آموزشی که قرار است در سال آینده توسط همان واحـد برگـزار شـود را اعـالم نمـوده تـا در        واحدهاي دانشگاه موظفند دوره

در شـرایط  . صورت هیچگونه درخواستی از واحدهاي دانشگاه پذیرفته نخواهد شـد  در غیر این. تقویم آموزشی دانشگاه جاي گیرد

اي خارج از تقویم مصـوب در سـال باشـد بایـد مراحـل زیـر را        ص چنانچه هریک از واحدهاي دانشگاه مایل به برگزاري دورهخا

  :رعایت نماید
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