پیوست شماره  :2فرآیند اجرای دورههای آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی
" نوع اول  :مراکز آموزش علمی کاربردی "
مرحله اول  :ورود مرکزآموزش علمی کاربردی

شروع مرحله اول

مکاتبه مرکز با واحد استانی شامل :
 )1ارائه طرح نیازسنجی
 )2معرفی عنوان دوره یا دوره های درخواستی براساس نیاز سنجی
)3معرفی جامعه هدف خاص با ارائه مستندات و اطمینان از وجود دواطلب

( مرکز )

آپلود مکاتبه در سامانه

( واحد استانی )
ورود به مرحله دوم یا سوم

1

مرحله دوم  :تدوین وتصویب برنامه درسی

شروع مرحله دوم

ارسال برنامه تدوین شده به
واحد استانی
(متقاضی)

ارسال برنامه تدوین شده به
دفتر برنامه ریزی درسی
(واحد استانی)

تصویب دوره ،بارگذاری در سامانه و هدایت
متقاضی به ثبت تقاضا از طریق سامانه
(دفتر برنامه ریزی درسی )

(دفتر برنامه ریزی درسی )
ورود به مرحله سوم

2

مرحله سوم  :درخواست صدور مجوز اجرای دوره
شروع مرحله سوم

ورود به سامانه و ثبت دوره های درخواستی
(مرکز)

_
اعالم نظر
(واحداستانی)
+

درج علت مخالفت
در سامانه

+

+
اعالم نظر دفتر نظارت و ارزیابی (مرحله )5

اعالم نظرمرکز
مدرسان

اعالم نظر دفتر حراست (مرحله )5

(مرحله )4

بازگشت
جهت اصالح

اصالح مدرس
(مرکز)

_

پایان

درج علت مخالفت
در سامانه (گسترش)

اعالم نظر(کارگروه )
بازگشت جهت اصالح

_
مغایرت شهریه درخواستی با
شهریه مصوب

مرحله 4

بررسی و درج شهریه در سامانه
(مرحله ،6دفتر بودجه )

صدور مجوز قطعی و ابالغ به واحد های استانی ،درج شماره و تاریخ اعتبار مجوز صادره در
سامانه و گزارش به کمیته تخصصی

ابالغ به مرکز
(واحد استانی)

(دفتر گسترش )
ورود به مرحله هفتم

3

مرحله هفتم :خدمات آموزشی

شروع مرحله هفتم

ثبت اطالعات برگزاری دوره
(مرکز)
منفی
بررسی
(واحداستانی)

مثبت
ثبت نام در سامانه
(داوطلب)

بررسی اطالعات داوطلب
(مرکز )

بررسی اطالعات و اطالع رسانی پیامکی به داوطلب
(واحد استانی )

پرداخت  11%حق نظارت دانشگاه در سامانه
(داوطلب)

برگزاری دوره
(مرکز)

ادامه

4

_

تکمیل اجرای دوره

اعالم نظر مبنی بر حسن اجرای

(مرکز)

دوره (واحد استانی)

برگزاری آزمون نهایی و درج نمرات
(مرکز)

درخواست اتمام دوره
_

(مرکز)

بررسی صحت نهائی برگزاری
دوره
(واحد استانی)

_
تایید صدور گواهینامه
(دفتر خدمات آموزشی )

صدور و تحویل گواهینامه به مهارت پذیر
)امضای اول گواهینامه :دستگاه متقاضی
امضای دوم گواهینامه :واحد استانی از طرف معاون
آموزشی دانشگاه
(واحد استانی)

5

پیوست شماره  :3فرآیند اجرای دورههای آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی

"نوع دوم  :متقاضیان جدید از طریق ظرفیت سازی در مراکز آموزش علمی کاربردی"
مرحله اول  :ورود متقاضی

شروع مرحله اول

مکاتبه باالترین مقام متقاضی با واحد استانی شامل :
 )1ارائه طرح نیازسنجی
 )2عنوان دوره یا دوره های درخواستی براساس نیاز سنجی
 )3معرفی توانمندی های آموزشی متقاضی(سابقه اجرا  ،فضا و امکانات و تجهیزات خاص )
(فقط در اولین تقاضا)
 )4معرفی جامعه هدف خاص با ارائه مستندات و اطمینان از وجود دواطلب
 )5ارائه کپی برابر اصل مدارک و مستندات حقوقی( اساسنامه ،آگهی تغییرات ،پروانه بهره برداری،
روزنامه رسمی ،آخرین لیست بیمه ) (فقط در اولین تقاضا)
 )6معرفی مرکز معین (با کمک واحد استانی)
 )7معرفی نماینده متقاضی (فقط در اولین تقاضا)

( متقاضی )
آپلود مکاتبه در سامانه
(واحد استانی )

_
اعالم نظر در سامانه
(دفتر گسترش)

+
در اولین پذیرش ورود به مرحله دوم تدوین دوره مرتبط و در
پذیرش های بعدی ورود به مرحله سوم

6

پایان

مرحله دوم  :تدوین وتصویب برنامه درسی

شروع مرحله دوم

ارسال برنامه تدوین شده به
واحد استانی
(متقاضی)

ارسال برنامه تدوین شده به
دفتر برنامه ریزی درسی
(واحد استانی)

تصویب دوره ،بارگذاری در سامانه و هدایت
متقاضی به ثبت تقاضا از طریق سامانه
(دفتر برنامه ریزی درسی )

(دفتر برنامه ریزی درسی )
ورود به مرحله سوم

7

مرحله سوم  :درخواست صدور مجوز اجرای دوره
شروع مرحله سوم

ورود به سامانه و ثبت دوره های درخواستی
(مرکز معین)

_
اعالم نظر
(واحداستانی)
+

درج علت مخالفت
در سامانه

+

+
اعالم نظر دفتر نظارت و ارزیابی (مرحله )5

اعالم نظرمرکز
مدرسان
(مرحله )4

اعالم نظر دفتر حراست (مرحله )5

بازگشت
جهت اصالح

اصالح مدرس
(مرکزمعین)

_

پایان

درج علت مخالفت
در سامانه (گسترش)

اعالم نظر(کارگروه )
بازگشت جهت اصالح

_
مغایرت شهریه درخواستی با
شهریه مصوب

مرحله 4

بررسی و درج شهریه در سامانه
(مرحله ،6دفتر بودجه )

دریافت و آپلود قرار داد فی مابین مرکز معین و متقاضی و درج درسامانه
(مرحله ، 7دفتر حقوقی )

صدور مجوز قطعی و ابالغ به واحد های استانی ،درج شماره و تاریخ اعتبار مجوز صادره در
سامانه و گزارش به کمیته تخصصی

ابالغ به مرکز معین
(واحد استانی)

(دفتر گسترش )
ورود به مرحله هشتم

8

مرحله هشتم :خدمات آموزشی

شروع مرحله هشتم

ثبت اطالعات برگزاری دوره
(مرکز معین)
منفی
بررسی
(واحداستانی)

مثبت
ثبت نام در سامانه
(داوطلب)

بررسی اطالعات داوطلب
(مرکز معین )

بررسی اطالعات و اطالع رسانی پیامکی به داوطلب
(واحد استانی )

پرداخت  11%حق نظارت دانشگاه در سامانه
(داوطلب)

برگزاری دوره
(مرکز معین)

ادامه

9

_

تکمیل اجرای دوره

اعالم نظر مبنی بر حسن اجرای

(مرکز معین)

دوره (واحد استانی)

برگزاری آزمون نهایی و درج نمرات
(مرکزمعین)

درخواست اتمام دوره
_

(مرکز معین)

بررسی صحت نهائی برگزاری
دوره
(واحد استانی)

_
تایید صدور گواهینامه
(دفتر خدمات آموزشی )

صدور و تحویل گواهینامه به مهارت پذیر
)امضای اول گواهینامه :دستگاه متقاضی
امضای دوم گواهینامه :واحد استانی از طرف معاون
آموزشی دانشگاه
امضای سوم  :مرکز معین
(واحد استانی)

10

پیوست شماره  :4فرایند اجرای دورههای آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی
"نوع سوم  :متقاضیان جدید"
مرحله اول  :ورود متقاضی جدید

شروع مرحله اول

مکاتبه باالترین مقام متقاضی با واحد استانی شامل :
 )1ارائه طرح نیازسنجی
 )2عنوان دوره یا دوره های درخواستی براساس نیاز سنجی
)3معرفی توانمندی های آموزشی متقاضی(سابقه اجرا  ،فضا و امکانات و تجهیزات خاص )
(فقط در اولین تقاضا)
)4معرفی جامعه هدف خاص با ارائه مستندات و اطمینان از وجود دواطلب
 )5ارائه کپی برابر اصل مدارک و مستندات حقوقی( اساسنامه ،آگهی تغییرات ،پروانه بهره برداری،
روزنامه رسمی ،آخرین لیست بیمه ) (فقط در اولین تقاضا)
)6معرفی نماینده متقاضی (فقط در اولین تقاضا)

( متقاضی )

بازدید اولیه ،آپلود مکاتبه و گزارش بازدیددر سامانه
(واحد استانی )

_
اعالم نظر در سامانه
(دفتر گسترش )

+
در اولین پذیرش ورود به مرحله دوم ( تدوین دوره مرتبط)
و در پذیرش های بعدی ورود به مرحله سوم

11

پایان

مرحله دوم  :تدوین وتصویب برنامه درسی

شروع مرحله دوم

ارسال برنامه تدوین شده به
واحد استانی
(متقاضی)

ارسال برنامه تدوین شده به
دفتر برنامه ریزی درسی
(واحد استانی)

تصویب دوره ،بارگذاری در سامانه و هدایت
متقاضی به ثبت تقاضا از طریق سامانه
(دفتر برنامه ریزی درسی )

(دفتر برنامه ریزی درسی )
ورود به مرحله سوم

12

مرحله سوم  :درخواست صدور مجوز اجرای دوره
شروع مرحله سوم

ورود به سامانه و ثبت دوره های درخواستی
(متقاضی)

_
اعالم نظر
(واحداستانی)
+

درج علت مخالفت
در سامانه

+

+
اعالم نظرمرکز
مدرسان

اعالم نظر دفتر نظارت و ارزیابی (مرحله )5

(مرحله )4

اعالم نظر دفتر حراست(مرحله )5

بازگشت

اصالح مدرس

جهت اصالح

(متقاضی)

_

پایان

درج علت مخالفت
در سامانه (گسترش)

اعالم نظر(کارگروه )
بازگشت جهت اصالح

_
مغایرت شهریه درخواستی با
شهریه مصوب

مرحله 4

بررسی و درج شهریه در سامانه (مرحله ،6دفتر بودجه )
دریافت ضمانت نامه از متقاضی و درج درسامانه
(مرحله 7،دفتر مالی )
دریافت تعهد نامه از متقاضی و درج درسامانه
(مرحله ، 8دفتر حقوقی )
صدور مجوز قطعی و ابالغ به واحد های استانی ،درج شماره و تاریخ اعتبار مجوز صادره در
سامانه و گزارش به کمیته تخصصی

ابالغ به متقاضی
(واحد استانی)

(دفتر گسترش )
ورود به مرحله نهم

13

مرحله نهم :خدمات آموزشی

شروع مرحله نهم

ثبت اطالعات برگزاری دوره
(متقاضی)
منفی
بررسی
(واحداستانی)

مثبت
ثبت نام در سامانه
(داوطلب)

بررسی اطالعات داوطلب
(متقاضی )

بررسی اطالعات و اطالع رسانی پیامکی به داوطلب
(واحد استانی )

پرداخت  11%حق نظارت دانشگاه در سامانه
(داوطلب)

برگزاری دوره
(متقاضی)

ادامه

14

_

تکمیل اجرای دوره

اعالم نظر مبنی بر حسن اجرای

(متقاضی)

دوره (واحد استانی)

برگزاری آزمون نهایی و درج نمرات
(متقاضی)

درخواست اتمام دوره
_

(متقاضی)

بررسی صحت نهائی برگزاری
دوره
(واحد استانی)

_
تایید صدور گواهینامه
(دفتر خدمات آموزشی )

صدور و تحویل گواهینامه به مهارت پذیر
)امضای اول گواهینامه :دستگاه متقاضی
امضای دوم گواهینامه :واحد استانی از طرف معاون
آموزشی دانشگاه
(واحد استانی)

15

