
 

 

 

 رفاینداهی واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی 

 

 

امور رسماهی گذاریدمرییت ربانهم رزیی، تحول اداری و   



 

 سندتحلیل فرایند

  كاركنان واحدهاي مختلف دانشگاهگروه هدف : 

 صنعتي شيرازدانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت  حوزه :    

 

    پذیرش گواهي آموزشي كاركنان نام فرایند : 

 *تركيب هر دو -دستي  -نرم افزار  :انجام فرایند به وسیله 

   ثبت امتياز آموزشي كارمند در نرم افزار آموزش كاركنانخروجی اصلی فرایند : 

 

پس از اینکه كاركنان دانشگگگاه ، دوره آموزشگگي را یي مي ندایند هدوره آموزشگگي داخا یا خار  از  شرح فرایند :  

جهت پذیرفتن گواهي آموزشي ایشان مراحا زیر  توسط آموزش كاركنان انجام نشده است،   كه برگزاري آن دانشگاه ( 

 .   مي بایست یي شود 

 

 نحوه اجرا :

 ارائه گواهي به واحد آموزش كاركنانه در صورتي كه دوره در خار  از دانشگاه برگزار شده باشد( .1

شناس آموزش كاركنان        .2 سط كار صات كاما گواهي تو شخ صورتي كه فرد قبال  ثبت گواهي به هدراه م هدر 

شركت در دوره آموزشي مراحا مربوط به فرایند شركت در دوره آموزشي خار  از دانشگاه را یي  نسبت به

 سرفصا هاي مربوط به دوره را نيز ارائه نداید (نکرده باشد مي بایست 

 یرح موضوع در جلسه كديته آموزش براي سنجش اعتبار كلي گواهي و تعيين زمان دوره آزمایشي گواهي  .3

 و زمان دوره آزمایشي گواهي  جهت تحویا گواهي و فرم هاي اثربخشي دوره اعالم به كارمند  .4

تکديا فرم هاي اثربخشگگي توسگگط رئيس واحد و ارائه به آموزش كاركنان پس از یي زمان اعالم شگگده از   .5

 سوي كديته آموزش

 یرح موضوع در جلسه كديته آموزش و تایيد نهایي گواهي   .6

 كارمند   ثبت امتياز آموزشي در پرونده آموزشي .7

 
 

 

   صره شركت در دور ه هاي         : منظور  1تب شد كه فرایند مربوط به  شي مي با سته از گواهي هاي آموز آن د

   ار  از دانشگاه را یي ندوده اند .آموزشي خ
 

 

 

 

 صاحب فرایند :  

 آموزش كاركنان  واحد/ دانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاريمدیریت 

             برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت 

 

         برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت   –فرایندها 

 

 



 جدول پاسخگویی
 مکان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظیفه

ارائه گواهي به واحد آموزش كاركنانه در صگگورتي كه دوره در 

 خار  از دانشگاه برگزار شده باشد(

حداکثر یک ماه  کارمند 

پس از تاریخ 

 اخذ گواهی

 دانشگاه 

كاما گواهي توسط كارشناس    ثبت گواهي به هدراه مشخصات   

شركت در      سبت به  صورتي كه فرد قبال ن آموزش كاركنان هدر 

دوره آموزشي مراحا مربوط به فرایند شركت در دوره آموزشي  

صا هاي          سرف ست  شد مي بای شگاه را یي نکرده با خار  از دان

 مربوط به دوره را نيز ارائه نداید (

کارشناس 

 آموزش کارکنان 

 ش كاركنان واحد آموز یک روز

یرح موضگگوع در جلسگگه كديته آموزش براي سگگنجش اعتبار  

 كلي گواهي و تعيين زمان دوره آزمایشي گواهي  

کارشناس 

 آموزش کارکنان

 مدیریت یرح و برنامه  

به كارمند جهت تحویا گواهي و فرم هاي اثربخشگگگي           اعالم 

 دوره و زمان دوره آزمایشي گواهي  

کارشناس 

 آموزش کارکنان 

 واحد آموزش كاركنان  یک روز 

تکديا فرم هاي اثربخشي توسط رئيس واحد و ارائه به آموزش  

 كاركنان پس از یي زمان اعالم شده از سوي كديته آموزش

رئیس واحد فرد 

شرکت کننده در 

 دوره 

 واحد فرد متقاضي  یک هفته 

کارشناس  یرح موضوع در جلسه كديته آموزش و تایيد نهایي گواهي  

آموزش کارکنان 

و اعضای کمیته 

 راهبری آموزش 

حداکثر یک 

هفته پس از 

دریافت فرم 

 اثربخشی 

 مدیریت یرح و برنامه 

کارشناس  ثبت امتياز آموزشي در پرونده آموزشي كارمند  

 آموزش کارکنان 

 واحد آموزش كاركنان یک روز 

 

 

 

 موارد ارتقا : 

 کوتاه کردن زمان : 

 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 سایت دانشگاه  یراحي فرم هاي ثبت نام ، نظرسنجي و .. در  –برگزاري دوره ها بصورت مجازي 

 

 
 

 

 

 

 صاحب فرایند :  

 واحد آموزش كاركنان / دانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت 

             برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت 

 
 

 

 

         برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت   –فرایندها 



 

در ( ارائه گواهي به واحد آموزش كاركنان
صورتي كه دوره در خار  از دانشگاه برگزار 

هشده باشد

ثبت گواهي به هدراه مشخصات كاما 
در (گواهي توسط كارشناس آموزش كاركنان 
صورتي كه فرد قبال نسبت به شركت در 
دوره آموزشي مراحا مربوط به فرایند 

شركت در دوره آموزشي خار  از دانشگاه را 
یي نکرده باشد مي بایست سرفصا هاي 

همربوط به دوره را نيز ارائه نداید 

یرح موضوع در جلسه كديته آموزش براي 
سنجش اعتبار كلي گواهي و تعيين زمان 

دوره آزمایشي گواهي 

ثبت امتياز آموزشي در پرونده آموزشي كارمند 

یرح موضوع در جلسه كديته آموزش و تایيد 
نهایي گواهي 

تکديا فرم هاي اثربخشي توسط رئيس واحد و 
ارائه به آموزش كاركنان پس از یي زمان اعالم 

شده از سوي كديته آموزش

اعالم به كارمند جهت تحویا گواهي و فرم 
هاي اثربخشي دوره و زمان دوره آزمایشي 

گواهي 

 



 

 سندتحلیل فرایند

  كاركنان واحدهاي مختلف دانشگاهگروه هدف : 

 صنعتي شيرازدانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت  حوزه :    

 

    بررسي اثربخشي دوره هاي آموزشي نام فرایند : 

 *تركيب هر دو -دستي  -نرم افزار  :انجام فرایند به وسیله 

    تعيين ميزان اثربخش بودن دوره هاي آموزشي برگزار شده خروجی اصلی فرایند : 

 

واحد آموزش پس از برگزاري دوره هاي آموزشي فرم اثربخشي دوره را براي مدیران واحدهاي مختلف شرح فرایند : 

 .   سنجددانشگاه ارسال و مطابق با فرم هاي تکديا شده اثربخشي دوره آموزشي اجرا شده را مي 

 

 نحوه اجرا :

 تکديا فرم نظرسنجي توسط شركت كنندگان در دوره هپيوست شداره یک (   .1

دوره به مدیران واحد به هدراه سرفصا هاي مربوط به هر دوره  ه پيوست شداره دو و     ارسال فرم اثربخشي    .2

 سه (

 از واحدهاجدع آوري فرم هاي نظرسنجي و اثربخشي  .3

 توسط واحد آموزش كاركنان با توجه به امتياز فرم نظرسنجي و اثربخشي  تعيين ميزان اثربخش بودن دوره .4

 ارسال گزارش به مدیر یرح و برنامه  .5

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاحب فرایند :  

 واحد آموزش كاركنان / دانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت 

             برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت 

 

         برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت   –فرایندها 

 

 



 جدول پاسخگویی
 مکان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظیفه

دقیقه : در  10 آموزش کارکنان  تکديا فرم نظرسنجي توسط شركت كنندگان در دوره

جلسه پایانی دوره 

 آموزشی 

محل برگزاری دوره 

 آموزشی 

ارسال فرم اثربخشي دوره به مدیران واحد به هدراه سرفصا 

 هاي مربوط به هر دوره  

دقیقه برای هر  10 آموزش کارکنان

 شرکت کننده 

 واحدهاي دانشگاه 

 جدع آوري فرم هاي نظرسنجي و اثربخشي  

 

  هفتهیک  آموزش کارکنان

تعيين ميزان اثربخش بودن دوره توسط واحد آموزش كاركنان   

 با توجه به امتياز فرم نظرسنجي و اثربخشي  

 

 حوزه یرح و برنامه دو روز کاری  آموزش کارکنان

 

 

 

 

 موارد ارتقا : 

 

 کوتاه کردن زمان : 

 

 

 

 

 

 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 یراحي فرم در سایت آموزش كاركنان دانشگاه و تکديا فرم بصورت الکترونيکي و ارسال به آموزش 

 

 

 

 صاحب فرایند :  

 واحد آموزش كاركنان / دانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت 

             ل اداری و امور سرمایه گذاریوبرنامه ریزی، تح مدیریت 

         برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت   –فرایندها 



  

تکديا فرم نظرسنجي توسط شركت كنندگان 
ه پيوست شداره یک (در دوره 

ارسال فرم اثربخشي دوره به مدیران واحد به 
( هدراه سرفصا هاي مربوط به هر دوره  

هپيوست شداره دو و سه 

جدع آوري فرم هاي نظرسنجي و اثربخشي 
از واحدها

ارسال گزارش به مدیر یرح و برنامه 

تعيين ميزان اثربخش بودن دوره توسط واحد 
آموزش كاركنان با توجه به امتياز فرم 

نظرسنجي و اثربخشي 

 



 

 

 

 سندتحلیل فرایند

  كاركنان واحدهاي مختلف دانشگاهگروه هدف : 

 صنعتي شيرازدانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت  حوزه :    

 

    شركت در دوره هاي آموزشي خار  از دانشگاه نام فرایند : 

 *تركيب هر دو -دستي  -نرم افزار  :انجام فرایند به وسیله 

  شركت متقاضي در دوره آموزشي خار  از دانشگاه  خروجی اصلی فرایند : 

 

كارمند متقاضگگي شگگركت در دوره آموزشگگي خار  از دانشگگگاه مي باشگگد و پس از یي مراحا زیر                 شرح فرایند :  

 .   ارائه ندایدمي تواند در این دوره شركت ندوده و گواهي شركت در دوره را به واحد آموزش 

 

 نحوه اجرا :

 هفرم شداره یک ( درخواست شركت در دوره به رئيس واحد  .1

   هفرم شداره یک (  ارسال تایيد درخواست به واحد آموزش كاركنان .2

 و تعيين ميزان متناسگگب با نياز شگگفلي فردكاركنان  كديته راهبري آموزشتایيد شگگركت در دوره توسگگط  .3

 (   یک بند سهخت هفرم شداره كدک هزینه آموزشي و نحوه پردا

 توسط فرد / كارشناس آموزش كاركنان ثبت نام متقاضي در دوره آموزشي  .4

 شركت در دوره آموزشي  .5

 توسط مركز برگزاركننده دوره ارائه گواهي شركت در دوره به واحد آموزش كاركنان  .6

 به عهده دانشگاه است (پرداخت مبلغ كدک هزینه آموزشي هدر مواردي كه تنها پرداخت بخشي از هزینه  .7

ثبت امتياز بررسي گواهي آموزشي ارائه شده در كديته راهبري آموزش ه فرایند پذیرش گواهي آموزشي (       .8

شركت در دوره در نرم افزار كارگزیني   شي  در  ثبت –گواهي  پرونده گزارش ثبت در  – كارمندپرونده آموز

 آموزشي سال 

 ارسال اصا گواهي آموزشي به فرد شركت كننده در دوره   .9

 

 

 

 

 

 

 صاحب فرایند :  

 واحد آموزش كاركنان / دانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت 

             برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت 

 

         برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت   –فرایندها 

 

 



 جدول پاسخگویی
 مکان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظیفه

 واحد فرد متقاضی  ده دقیقه  فرد متقاضی  درخواست شركت در دوره به رئيس واحد  

 ارسال تایيد درخواست به واحد آموزش كاركنان  

 و یا نامه درخواست مستقيم مدیر

 فرد متقاضیواحد  یک روز رئیس واحد 

تایيد شركت در دوره توسط كارگروه آموزش كاركنان متناسب    

شفلي فرد  شي   با نياز  و تعيين ميزان كدک هزینه آموز

 و نحوه پرداخت

 حوزه یرح و برنامه حداکثر سه روز کاری کارگروه آموزش 

توسط فرد / كارشناس   ثبت نام متقاضي در دوره آموزشي   

 آموزش كاركنان

 حوزه یرح و برنامه یک ساعت  آموزش کارکنان 

به میزان ساعات  فرد متقاضی  شركت در دوره آموزشي 

 تعریف شده 

 مکان برگزاري دوره

مرکز برگزار کننده  ارائه گواهي شركت در دوره به واحد آموزش كاركنان  

  دوره آموزشی 

________ ________ 

مواردي كه در پرداخت مبلغ كدک هزینه آموزشگگي ه

 تنها پرداخت بخشي از هزینه به عهده دانشگاه است (

به محض دریافت گواهی  آموزش کارکنان 

آموزشی نامه به امور 

 مالی ارسال می شود 

 طرح و برنامه 

 –ثبت امتياز گواهي شگگگركت در دوره در نرم افزار كارگزیني      

 پرونده گزارش آموزشي سال   –پرونده آموزشي فرد 

 حوزه یرح و برنامه یک ساعت  آموزش کارکنان 

 –آموزش کارکنان  ارسال اصا گواهي آموزشي به فرد شركت كننده در دوره 

 دبیرخانه 

 حوزه یرح و برنامه یک روز 

 

 

 موارد ارتقا : 

 

 کوتاه کردن زمان : 

 

 

 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

اعالم نتيجه كديته بصورت ارسال پست الکترونيکي  –تهيه فرم درخواست شركت در دوره در سایت آموزش كاركنان 

 و............

 

 

 صاحب فرایند :  

 واحد آموزش كاركنان / دانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت 

             برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت 

 

         برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت   –فرایندها 



عدم شركت فرد در دوره آموزشي

فرم (درخواست شركت در دوره به رئيس واحد 
ه شداره یک 

ارسال تایيد درخواست به واحد آموزش 
ه  فرم شداره یک (كاركنان 

تایيد شركت در دوره توسط كديته راهبري 
آموزش كاركنان متناسب با نياز شفلي فرد و 
تعيين ميزان كدک هزینه آموزشي و نحوه 

ه فرم شداره یک بند سه (پرداخت 

ارسال اصا گواهي آموزشي به فرد شركت 
كننده در دوره 

/ ثبت نام متقاضي در دوره آموزشي توسط فرد 
كارشناس آموزش كاركنان 

بررسي گواهي آموزشي ارائه شده در كديته 
فرایند پذیرش گواهي ( راهبري آموزش 

ثبت امتياز گواهي شركت در دوره ه آموزشي 
ثبت در پرونده  –در نرم افزار كارگزیني 

ثبت درپرونده گزارش   –آموزشي كارمند 
آموزشي سال 

در (پرداخت مبلغ كدک هزینه آموزشي 
مواردي كه تنها پرداخت بخشي از هزینه به 

هعهده دانشگاه است 

ارائه گواهي شركت در دوره به واحد آموزش 
كاركنان توسط مركز برگزاركننده دوره 

شركت در دوره آموزشي 

دریافت موافقت رئيس

بلي

خير

دریافت موافقت رئيس

بلي

عدم شركت فرد در دوره آموزشي خير

 



 

 سندتحلیل فرایند

  كاركنان واحدهاي مختلف دانشگاهگروه هدف : 

 صنعتي شيرازدانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت  حوزه :    

 

  كارگاه آموزشيبرگزاري  نام فرایند : 

 *تركيب هر دو -دستي  -نرم افزار  :انجام فرایند به وسیله 

   برگزاري دوره آموزشي جهت كاركنان دانشگاهخروجی اصلی فرایند : 

 

پس از نيازسگگنجي آموزشگگي كاركنان واحدهاي مختلف دانشگگگاه دوره هایي كه به تصگگویب كديته  شرح فرایند :  

 تاریخ هاي مشخص شده برنامه ریزي و برگزار مي گردد .   دراجرایي رسيده باشد 

 نحوه اجرا :

 همطابق فرایند نيازسنجي دوره هاي آموزشي (دریافت تایيدیه كديته اجرایي دانشگاه جهت برگزاري دوره آموزشي  -1

 مطابق با تاریخ تصویب شده برگزاري دوره هداهنگي با مدرس دوره  -2

 اره یک (هفرم شداعالم به واحدهاي مربویه دانشگاه با ذكر شرایط جهت ثبت نام در دوره و ارسال اسامي داویلبان  -3

 (3ثبت نام از هدکاران و تهيه ليست حضور و غياب هفرم شداره  -4

با مسئول واحدي كه دوره در آن  هداهنگي مکان و ساعت برگزاري دوره و مکان و ساعت برگزاري آزمون دوره    -5

 جا برگزار مي شود

 ( 2ه فرم شداره  یرح و برنامهدیر م موافقت اه جهت تهيه اقالم الزم براي دوره آموزشي با نشگنامه به واحد تداركات دا -6

 در زمان و ساعت مقرر برگزاري دوره  -7

 ه مربوط به دوره هایي كه آزمون پایان دوره دارند(یراحي سواالت توسط مدرس دوره و ارسال به واحد آموزش -8

 کثير سواالت آزمون و فرم نظرسنجي ت -9

 (4برگزاري آزمون و ارائه فرم نظرسنجي ه فرم شداره  -10

 ( 6هفرم شداره بررسي فرم هاي نظرسنجي و ارائه نتيجه به كديته آموزش  -11

 صدور گواهي جهت شركت كنندگان موفق در آزمون پایان دوره   -12

و معاون اداري و مالي جهت پرداخت      یرح و برنامه   به مدیر    فرم مربوط به حق الزحده مدرس دوره    ارسگگگال  -13

 (5ه فرم شداره  حق الزحده استاد

 آموزشي شركت كنندگان موفق در آزمون پایان دوره در سيستم پرسنلي و پرونده آموزشي كاركنان  ثبت امتياز  -14

 ارسال گواهي آموزشي كاركنان به دبيرخانه جهت تحویا به ایشان  -15

 

 صاحب فرایند :  

 واحد آموزش كاركنان / دانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت 

             برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت 

         برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت   –فرایندها 

 

 



 

 جدول پاسخگویی
 مکان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظیفه

 يآموزشدریافت تایيدیه كديته اجرایي دانشگاه جهت برگزاري دوره 

 همطابق فرایند نيازسنجي دوره هاي آموزشي

مسئول آموزش 

 کارکنان

 طرح و برنامه  یک روز 

مطابق با تاریخ تصویب شده برگزاري  هداهنگي با مدرس دوره

 دوره

مسئول آموزش 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک روز 

اعالم به واحدهاي مربویه دانشگاه با ذكر شرایط جهت ثبت نام در 

 ه فرم شداره یک (ارسال اسامي داویلبان دوره و

مسئول آموزش 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک روز 

گروه بندي كاركنان متقاضي شركت در دوره وا عالم به واحد آنها و 

 شخص شركت كننده

مسئول آموزش 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک روز 

هداهنگي مکان و ساعت برگزاري دوره و مکان و ساعت برگزاري 

 ون دورهآزم

مسئول آموزش 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک ساعت 

نامه به واحد تداركات داشنگاه جهت تهيه اقالم الزم براي دوره 

 ( 2آموزشي با موافقت مدیر امور اداري ه فرم شداره 

مسئول آموزش 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک روز 

تهيه ليست اسامي شركت كنندگان هر گروه و تحویا به مدرس 

 هفرم شداره سه (دوره .

مسئول آموزش 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک روز 

مسئول آموزش  برگزاري دوره

 کارکنان

  

 یراحي سواالت توسط مدرس دوره و ارسال به واحد آموزش

 مربوط به دوره هایي كه آزمون پایان دوره دارند

  یک هفته  مدرس دوره 

آموزش مسئول  تکثير سواالت آزمون و فرم نظرسنجي

 کارکنان

 واحد چاپخانه  یک روز 

مسئول آموزش  (4برگزاري آزمون و ارائه فرم نظرسنجي ه فرم شداره 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک روز 

 بررسي فرم هاي نظرسنجي و ارائه نتيجه به كديته آموزش   

     ( 6هفرم شداره 
 

مسئول آموزش 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک روز 

مسئول آموزش  جهت شركت كنندگان موفق در آزمون پایان دورهصدور گواهي 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک روز 

ارسال فرم روزمزد به مدیر امور اداري و معاون اداري و مالي جهت 

 (5پرداخت حق الزحده استاد ه فرم شداره 

مسئول آموزش 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک روز 

موفق در آزمون پایان دوره در ثبت امتياز آموزشي شركت كنندگان 

 سيستم پرسنلي و پرونده آموزشي كاركنان
مسئول آموزش 

 کارکنان

 طرح و برنامه یک روز 

 موارد ارتقا : 

 کوتاه کردن زمان : 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 سایت دانشگاه  یراحي فرم هاي ثبت نام ، نظرسنجي و .. در  –برگزاري دوره ها بصورت مجازي 

 صاحب فرایند :  

 واحد آموزش كاركنان / دانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت 

             برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت 

 

 

         برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت   –فرایندها 



دریافت تایيدیه كديته 
اجرایي دانشگاه جهت 
برگزاري دوره آموزشي 

مطابق فرایند نيازسنجي (
هدوره هاي آموزشي 

هداهنگي با مدرس دوره 
مطابق با تاریخ تصویب شده 

برگزاري دوره 

اعالم به واحدهاي مربویه 
دانشگاه با ذكر شرایط جهت 
ثبت نام در دوره و ارسال 

فرم شداره (اسامي داویلبان 
هیک 

ارسال گواهي آموزشي 
كاركنان به دبيرخانه جهت 

تحویا به ایشان 

ثبت نام از هدکاران و تهيه 
فرم (ليست حضور و غياب 

ه3شداره 

یراحي سواالت توسط 
مدرس دوره و ارسال به واحد 

مربوط به دوره هایي ( آموزش
هكه آزمون پایان دوره دارند

برگزاري دوره در زمان و 
ساعت مقرر 

نامه به واحد تداركات 
دانشگاه جهت تهيه اقالم الزم 
براي دوره آموزشي با موافقت  

فرم ( مدیر یرح و برنامه 
ه 2شداره 

هداهنگي مکان و ساعت 
برگزاري دوره و مکان و 

ساعت برگزاري آزمون دوره با 
مسئول واحدي كه دوره در 
آن جا برگزار مي شود

صدور گواهي جهت شركت 
كنندگان موفق در آزمون 

پایان دوره 

ارسال فرم مربوط به حق 
الزحده مدرس دوره  به مدیر 
یرح و برنامه  و معاون اداري 
و مالي جهت پرداخت حق 

ه5فرم شداره ( الزحده استاد 

برگزاري آزمون و ارائه فرم 
ه4فرم شداره ( نظرسنجي 

تکثير سواالت آزمون و فرم 
نظرسنجي 

ثبت امتياز آموزشي شركت 
كنندگان موفق در آزمون 
پایان دوره در سيستم 

پرسنلي و پرونده آموزشي 
كاركنان 

بررسي فرم هاي نظرسنجي و ارائه 
فرم (نتيجه به كديته آموزش 

ه 6شداره 

 



 

 

 سندتحلیل فرایند

  كاركنان واحدهاي مختلف دانشگاهگروه هدف : 

 صنعتي شيرازدانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت  حوزه :    

 

   نيازسنجي دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان دانشگاه نام فرایند : 

   *تركيب هر دو -دستي  -نرم افزار  :انجام فرایند به وسیله

    تعيين دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان واحدهاي مختلف دانشگاهخروجی اصلی فرایند : 

 

شناس شرح فرایند :   شگاه را     كار شي كاركنان دان واحدهاي   برايآموزش كاركنان فرم هاي مربوط به نيازهاي آموز

مختلف ارسال مي نداید تا مسئولين واحدها نيازهاي آموزشي مربوط به كاركنان خود را بررسي  و پس از تکديا فرم 

 نيازهاي آموزشي را به واحد آموزش ارسال ندایند .  

 

 نحوه اجرا :

ش         .1 سال هر شش ماه یک بار فرم ارائه پيشنهادهاي دوره هاي آموزشي به مسئولين واحدهاي دان گاهه فرم ار

 پيوست ( 1شداره 

 در زمان تعيين شده  ارجاع فرم شداره یک به واحد آموزش كاركنان  .2

بررسگگي اوليه پيشگگنهادات مسگگئولين واحدها جهت تعيين ملزومات و هزینه هاي پيش بيني شگگده توسگگط  .3

 مسئول آموزش 

 آموزش دانشگاه راهبري ارجاع پيشنهادات آموزشي ارائه شده به كديته  .4

و تصگگویب دوره ها بر آموزش  راهبري  صگگديم گيري در مورد دوره هاي پيشگگنهادي در كديتهبررسگگي و ت .5

 اساس نياز دانشگاه و بخشنامه هاي موجود

 جهت تصویب نهایي  يارسال دوره هاي پذیرفته شده به كديته اجرای .6

 

 

 
 

 

 

 

 

 صاحب فرایند :  

 واحد آموزش كاركنان / دانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت 

             برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت 

 

 

         برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت   –فرایندها 

 

 



 

 

 جدول پاسخگویی

 مکان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظیفه
ارسال هر شش ماه یک بار فرم ارائه پيشنهادهاي دوره هاي 

 آموزشي به مسئولين واحدهاي دانشگاه

  یرح و برنامه یک روز  مسئول آموزش كاركنان 

 سطح دانشگاه  یک هفته  واحدهاي دانشگاه  ارجاع فرم شداره یک به واحد آموزش كاركنان

بررسي اوليه پيشنهادات مسئولين واحدها جهت تعيين 

 ملزومات و هزینه هاي پيش بيني شده توسط مسئول آموزش

 یرح و برنامه یک هفته  مسئول آموزش كاركنان 

 یرح و برنامه یک روز  مسئول آموزش كاركنان ارجاع پيشنهادات آموزشي ارائه شده به كديته آموزش دانشگاه

بررسي و تصديم گيري در مورد دوره هاي پيشنهادي در 

 كديته آموزش

 یرح و برنامه دو ساعت  كديته آموزش كاركنان 

هاي پذیرفته شده به كديته اجراي جهت تصویب  ارسال دوره

 نهایي

مدیریت یرح و دفتر  یک روز مسئول آموزش كاركنان 

 برنامه 

 

 موارد ارتقا : 

 

 

 

 

 

 کوتاه کردن زمان : 

 

 

 

 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 سایت دانشگاه  یراحي فرم در 

 

 

 

 صاحب فرایند :  

 واحد آموزش كاركنان / دانشگاه  برنامه ریزي، تحول اداري و امور سرمایه گذاري مدیریت 

             برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت 

 

 

          برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت   –فرایندها 



ارجاع پيشنهادات آموزشي ارائه شده 
به كديته راهبري آموزش دانشگاه 

ارسال دوره هاي پذیرفته شده به 
كديته اجرایي جهت تصویب نهایي 

ارجاع فرم شداره یک به واحد آموزش 
كاركنان در زمان تعيين شده 

ارسال هر شش ماه یک بار فرم ارائه 
پيشنهادهاي دوره هاي آموزشي به 

فرم ( مسئولين واحدهاي دانشگاه
ه پيوست 1شداره 

بررسي اوليه پيشنهادات مسئولين واحدها 
جهت تعيين ملزومات و هزینه هاي پيش 

بيني شده توسط مسئول آموزش 

بررسي اوليه پيشنهادات مسئولين واحدها 
جهت تعيين ملزومات و هزینه هاي پيش 

بيني شده توسط مسئول آموزش 

 


