شرح وظايف دبيران برنامه هاي حضوري آموزش مداوم

دتيش هحتشم :تا تَجِ تِ ساُ اًذاصي ساهاًِ يكپاسچِ آهَصش هذاٍم تِ آدسس  ٍ Tabriz.ircme.irدستَس اداسُ كل هثٌي تش ايٌكِ كليِ
فشآيٌذّاي آهَصش هذاٍم تِ هٌظَس تسْيل دس اهَس اجشايي ٍ اطالع سساًي اص طشيق ايي ساهاًِ اًجام پزيشد ،خَاّطوٌذ است ًسثت تِ
ػضَيت ٍ اسسال تواهي هستٌذات اص طشيق ساهاًِ اقذام فشهائيذ .الصم تِ تَضيح است دس صَست ًياص تِ ساٌّوايي ،دس هٌَي اصلي ساهاًِ تِ
آيكَى فلَچاست ساٌّواي استفادُ اص ساهاًِ  /ساٌّواي تخص كاستشي دتيشاى ػلوي هشاجؼِ فشهائيذ
 .1اسسال دسخَاست دتيشي تْوشاُ حكن ّيات ػلوي اص طشيق فشم دسخَاست دتيشي ساهاًِ يكپاسچِ.
دسخَاست دتيشي پشٍفايل هي (اص آيكَى ّاي دست ساست) ٍسٍد تا ًام كاستشي ٍ سهض ػثَس دتيش تشًاهِ
.2

پشٍفايل هي اسكي اهضاء

ضويوِ كشدى اسكي اهضا دس پشٍفايل دتيش تشًاهِ

هجَص تشًاهِ ّاي حضَسي  دسخَاست هجَص جذيذ

 .3تكويل فشم تخصيص اهتياص اص طشيق ساهاًِ.
* تا الضام تِ سػايت تاصُ صهاًي جْت دسخَاست هجَصّ" :وايص ٍ كٌگشُ  3هاُ"،

" تشًاهِ ّاي كَتاُ هذت  3هاُ"،

"سايش تشًاهِ ّا 1هاُ"

* خَاّطوٌذ است ّواٌّگي الصم تا كاسضٌاساى اداسُ آهَصش هذاٍم جْت تؼييي صهاى تشگضاسي تشًاهِ تؼول آٍسيذ .اداسُ آهَصش هدذاٍم تخداطش داضدتي ًظداست
كافي ٍ ػذم سيضش هخاطثيي ،اص تشگضاسي ّوضهاى تيص اص دٍ تشًاهِ دس يک سٍص هؼزٍس است.

 .4آپلَد خالصِ هحتَاي تشًاهِ تشاساس تْتشيي ضَاّذ هَجَد دس صهاى دسخَاست هجَص
 .5ضشكت دس جلسِ تخصيص اهتياص تشاي تشًاهِ ّاي غيش هذٍى
 .6ػذم تكشاس تشًاهِ ّاي هذٍى تا يک كذ دس يكسال
 .7پي گيشي صذٍس هجَص ٍ دسيافت ًسخِ هشتَط تِ خَد اص طشيق پشٍفايل ضخصي خَد دس ساهاًِ.
هذيشيت دسخَاست ّا ٍهجَصّا هجَص تشًاهِ ّاي حضَسي

 .8جْت حصَل اطويٌاى اص اًجام صحيح ٍ تِ ٌّگام تشًاهِ ّاي هصَب آهَصش هذاٍم ضشٍسيست ًوايٌدذُ حداهي هدالي تشًاهدِ قثدل اص
تشگضاسي تشًاهِ جْت ػقذ قشاسداد ٍ اخز هجَص اص اهكاى ٍ ّواٌّگي تا هذيشيت حشاست داًطگاُ جْت حضَس دس تشًاهِ حذاكثش تا 10
سٍص هاًذُ تِ اجشاي تشًاهِ تِ هشكض هشاجؼِ كشدُ ٍ تؼْذات هالي خَد سا تِ هشكض تِ طَل كاهل تِ جا آٍسد.
ًْ .9ايي كشدى سيضتشًاهِ ،سخٌشاًاى ،صهاى ،هكاى ٍ تاسيخ تشًاهِ ٍ ّواٌّگي تا كاسضٌاس هشتَطِ قثل اص صذٍس هجَص اص طشيق ساهاًِ.
(اصالحيِ گشٍُ ّذف ،ظشفيت تشًاهِ ،تاسيخ ٍ هكاى اجشاي تشًاهِ تؼذ اص اخز هجَص هقذٍس ًويتاضذ).

 .10اسسال دػَتٌاهِّاي اساتيذ اص طشيق گشٍُ ٍ حتي االهكاى تواس تلفٌي تا سخٌشاًاى ٍ دس صَست لضٍم جايگضيي كشدى توَقغ سخٌشاًاى
ً .11ظاست ٍ پيگيشي تش ديگش اهَسات اجشايي اص طشيق كاسضٌاس آهَصش هذاٍم

 .12اگش قشاس تاضذ پيص آصهَى ٍ پس آصهًَي اًجام گيشد ،ايي اهش سشهَقغ تا ّواٌّگي قثلي صَست پزيشد.
 الصم تِ ركش است گَاّيّاي ضشكت كٌٌذگاى ٍ سخٌشاًاى پس اص تطثيق گَاّيّاي صادسُ تا ليست حضَس ٍ غيداب ٍ اًجدام كليدِ
تؼْذات هَجَد دس قشاسداد (تفاّن ًاهِ اجشاي تشًاهِ ّاي آهَصش هذاٍم ٍقشاسداد حوايت هالي) صادس هي ضَد.
 .13دتيشاى هحتشم تشاي هطاّذُ ًتايج ًظشسٌجي ضشكت كٌٌذگاى اص تشًاهِ ،هي تَاًٌذ تؼذ اص تشگضاسي تشًاهِ تدا كليدک سٍي آيكدَى
دس سٍتشٍي ػٌَاى تشًاهِ هزكَسً ،تايج آًاليض تشًاهِ سا تثيٌيذ.
 .14تشاي هطاّذُ ًتايج ًظشسٌجي سخٌشاًاى ،تا كليک سٍي آيكَى
سخٌشاًاى تشًاهِ ضذُ ٍ تا كليک سٍي گضيٌِ


(آدهک صسد) اص آيكَى ّاي سٍتشٍي ػٌَاى تشًاهٍِ ،اسد ليسدت

ًتيجِ آًاليض سخٌشاًي ّش سخٌشاى سا تثيٌٌذ.

سخٌشاًاى هحتشم تشاي هطاّذُ ًتايج ًظشسٌجي سخٌشاًي خَد ،هي تَاًٌذ دس قسوت كاسًاهِ آهدَصش هدذاٍم ،تدا كليدک سٍي
اهتياص "سخٌشاًي دس تشًاهِ حضَسي" ليست سخٌشاًي ّاي خَد سا هطاّذُ ٍ تا كليک سٍي آيكَى

سٍتدشٍي ػٌدَاى ّدش

سخٌشاًيً ،تيجِ آًاليض سخٌشاًي هشتَطِ سا تثيٌٌذ.
 .15دتيش هحتشم تشًاهِ تايستي تضاد هٌافغ اسائِ دٌّذگاى سا تِ ًحَ احسي اًجام دّذ تا خللي اص ًظش اخالقي ٍ ػلوي دس تشگضاسي سدويٌاسّا
ٍ كٌفشاًسْا تَجَد ًيايذ.
 .16جزب حاهي هالي ،ػالٍُ تش هَاسد ركش ضذُ دس تٌذ  ،8تا سػايت هفاد صيش هجاص است:


دس تؼييي هحتَاي تشًاهِ ّا تٌْا هٌافغ تيواساى ٍ جاهؼِ تايذ هذًظش قشاس گيشد ٍ حاهي هالي ًثايذ ّيچ دخالتي دس تؼييي هحتدَاي
تشًاهِ داضتِ تاضذ تا تَسضي دس ايي هحتَاّا تِ ًفغ حاهياى ايجاد ًطَد.



هشكض اسائِ كٌٌذُ تشًاهِ تايذ استثاط تشًاهِ ٍ حاهياى هالي سا دس قسوت هؼشفدي تشًاهدِ دس سداهاًِ يكپاسچدِ آهدَصش هدذاٍم
كطَس تشاي ضشكت كٌٌذگاى ضشح دّذ.



سخٌشاًاى ،تشًاهِ آهَصضي ٍ فْشست هطالة تايذ هستقل اص سًٍذ جزب حاهي هالي ًْايي ضَد.



حاهياى هالي ًثايذ دس ّيچ قسوتي اص تشًاهِ آهَصش هذاٍم اسائِ سخٌشاًي داضتِ تاضٌذ.



دتيش تشًاهِ تايذ تِ طَس ضفاف ارػاى ًوايذ كِ ّيچ يک اص اػضاي كويتِ ػلوي يا سخٌشاًاى اضتشاک هٌافغ هالي تا حاهياى هالي
يا هَسسات تجاسي سالهت (هاًٌذ ضشكت ّاي داسٍيي) ًذاسًذ.

