
  با��ه �عا�ی

  هاي آموزشی  دوره/ همایش/ به سمینار اعضاي غیرهیأت علمیدستورالعمل اعزام 

  خارج از دانشگاه

  

ي  دوره/ همـایش / سـمینار دانشـگاه، متقاضـی شـرکت در     اعضاي غیرهیأت علمیدر صورتی که هر یک از 

واحـد آمـوزش و   (دانشـگاه  هاي الزم با معاونت طرح و برنامه  است قبال هماهنگی ضروري، باشندآموزشی 

  . پذیردصورت  ، جهت دریافت مجوز)منابع انسانی بهسازي

دوره آموزشــی، فــرم / همــایش/ ســمینار برگــزاريقبــل از روز کــاري  15 متقاضــی بایــد حــداقل .1

معاونت طرح و  برايرا تکمیل و  "سمینار آموزشی خارج از دانشگاه/ درخواست شرکت در دوره"

 . برنامه دانشگاه ارسال نماید

بایـد بـه تأییـد     "ي آموزشـی خـارج از دانشـگاه    دوره/ همایش/ درخواست شرکت در سمینار"فرم  .2

یـا  فراخـوان  ضروري است ضمناً . برسد متقاضیواحد سازمانی سرپرست مستقیم و باالترین مقام 

 . پیوست فرم ارسال گردد به دوره مورد نظري مربوط به  نامه

 ارایـه توسط متقاضـی  آن صدور مجوز درخواست  قبالًهاي آموزشی که  آن دسته از گواهینامه صرفاً .3

قـرار گرفتـه   ) راتمـا (کمیته راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه  شده و مورد تأیید

  . سیستم سدف را دارنددر قابلیت ثبت ، است

 15حـداقل در  (دوره آموزشی مورد نظر، باید گزارشی / همایش/ شرکت در سمینارمتقاضی پس از  .4

ها براي همکـاران   بایستی اقدام به برگزاري جلسات انتقال آموخته عالوه بر آن، می. تهیه نماید) سطر

و تکمیـل فـرم   ) دوره/ همـایش / حداکثر یک ماه پس از شرکت در سـمینار (ربط در واحد خود  ذي

همـراه   بـه  را "هـا  انتقال آموختـه "شده  سپس گزارش مذکور و فرم تکمیل .نماید "ها انتقال آموخته"

بـراي ثبـت در    ،باالترین مقـام سـازمانی محـل خـدمت     نسخه کپی برابر با اصل گواهینامه، از طریق

 . نمایدشناسنامه آموزشی به این معاونت ارسال 

واحـد آمـوزش و   (ه مـ بدون هماهنگی بـا معاونـت طـرح و برنا   چنانچه فردي، قبل از اخذ مجوز و  .5

دوره آموزشی نمایـد، گواهینامـه وي   / همایش/ ، مبادرت به شرکت در سمینار)بهسازي منابع انسانی

 . پذیرفته نخواهد شد

هاي آموزشی خارج از دانشگاه، با توجه به نوع دوره متفـاوت   میزان حمایت مالی از متقاضیان دوره .6

گیـري   صورت موردي توسط کمیته راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انسـانی تصـمیم   بوده و به

 . خواهد شد
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