
 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 برنامه ريزی درسی فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-E /13 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 1 صفحه

 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 
  برنامه ريزی درسی فرآيندعنوان مدرک: 

 
 

 IUMS-AE-AT-PO-E/13کد مدرک:
 

 5 تعداد صفحات:

 --- تعداد صفحات پیوست:

 

 تصويب کننده تايید کننده گانتهیه کنندنماينده  

در صورت پرینت کاغذی 

مهر سبز ممهور به 

 ، گردد."مدرک معتبر"

 نژادعلی مظاهریدکتر  دکتر محمدتقی جغتایی دکتر بیتا مهروی  نام

 معاون آموزشی دانشگاه رئیس دانشکده عاون آموزشی دانشکدهم سمت

  امضاء

 

 

 

 شماره

 آخرين بازنگری

 تاريخ

 آخرين بازنگری
 شرح تغییرات

 تهیه و تدوین سند 25/10/97 صفر
 



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 برنامه ريزی درسی فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-E /13 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 1 صفحه

 :هدف .1

 باشد.می برنامه ریزی درسی نحوه تشریح سند؛هدف از تدوین این 

 دامنه کاربرد: .2

 باشد.میهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده فناوری فرآینددامنه کاربرد این 

 تعاريف: .3

 .ندارد

 ها:مسئولیت .4

 باشد.میکارشناس آموزش اجرای این سند با مسئولیت 

 باشد.میکارشناس آموزش  ین سند بر عهدمسئولیت پاسخگویی ا

 باشد.مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند بر عهده معاونت آموزشی دانشکده می



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 برنامه ريزی درسی فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-???/00 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 2 صفحه

 :فرآيند شرح .5

 شروع

 معاون آموزشی: 

مکاتبه با مدیران گروه جهت ارسال برنامه 

 نیمسال در ماههای اردیبهشت و آبان

 : کارشناس آموزش

 دریافت برنامه ها 

 

 کارشناس آموزش: 

تماس با مدیران گروه جهت بررسی برنامه و رفع 

 ایرادات برنامه

 بله

 کارشناس آموزش: 

 اصالح و بررسی و تجمیع برنامه ها

 کارشناس آموزش: 

 ووز تهیه برنامه دستی ساعتی برای کلیه دوره ها با ذکر ر

 عتساعت جهت جلوگیری از تداخل روز و سا

 کارشناس آموزش: 

 گروه نهایی کردن برنامه، اخد تایید به مدیران 

 

 

 کارشناس آموزش:

 ارسال برنامه به معاون آموزش دانشکده

 کارشناس آموزش:

آیا ساعتها و روزها 

 تداخل دارند؟

 کارشناس آموزش: 

تماس با مدیران گروه جهت بررسی برنامه و رفع 

 ایرادات برنامه

 خیر

A 



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 برنامه ريزی درسی فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-???/00 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 3 صفحه

A 

 رشناس آموزش: کا

 درس مربوطه بر روی سایت دانشکدهقرار دادن برنامه به هرماه طرح دوره و طرح 

 

 کارشناس آموزش: 

پرداخت به  جهت  آموزشی و امور قراردادها لیست اساتید مدعو و حق التدریس و اعالم به معاون

 اساتید مدعو

  

 انجام امور قرارداد و پرداخت به اساتید مدعو

 

 

 پایان

 کارشناس آموزش: 

 ید مدعوه اساتانجام امور قرارداد و پرداخت ب تهیه ابالغ دروس  و ارسال آن برای معاون آموزش دانشکده

 

 معاون آموزشی: 

 ابالغ برنامه ترم جدید به گروههای آموزشی

 

 



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 برنامه ريزی درسی فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-???/00 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 4 صفحه

 مرتبط: مستنداتمراجع و 

  استانداردISO 9001 

  

 :سوابق .6

 تعیین تکلیف مدت نگهداری گهداریمحل ن کد عنوان سابقه رديف

 سال 2 معاونت آموزشی  نامه ها  1

امحاء پس از 

اخذ تائید کمیته 

 امحاء دانشگاه

 سال 2 معاونت آموزشی  فرمت کالسهای درسی 2

امحاء پس از 

اخذ تائید کمیته 

 امحاء دانشگاه

 لیست تهیه کنندگاان: .7

 سِمَت نام و نام خانوادگی رديف

 معاون آموزشی دانشکده رویدکتر بیتا مه 1

 مشاور دانشگاه نژادمقدممهندس محمد رجبی 2

 


