فرآیند پیش ثبت نام ،ثبت نام و پذیرش متقاضیان شرکت در دوره های توانمندسازی مرکزآموزش ضمن خدمت کارکنان نظام
سالمت کشور

معرفی کارکنان متقاضی شرکت در
دوره ها از طرف معاونت های
مختلف

آری

آیا اطالعات و

خیر

مشخصات مورد نیاز
مرکز از افراد معرفی
شده کافی است؟

ارسال اطالعات دریافتی از معاونت ها

به مدیر توسعه سازمان و سرمایه
انسانی دانشگاه جهت کنترل ارتقا
شغلی این افراد

A

ارسال فایل ساختار اطالعاتی
موردنیاز از افراد برای معاونت ها
جهت تکمیل اطالعات و مشخصات

A

آیا افراد معرفی شده از

آری

نظر ارتقائ شغلی حایز

خیر

شرایط می باشند؟

باشند؟

ارسال جوابیه به
معاونت مربوطه

آیا افراد با رعایت
ضوابط اداری دارای
شرایط احراز به

صورت مشروط
هستند؟

خیر

B

آری

ارسال نامه به معاونت مربوطه و
درخواست تعیین تکلیف

B

ایجادپاکت محرمانه دسترسی حاوی

نام کاربری و کلمه عبور برای افراد
جهت انجام پیش ثبت نام در سایت
مرکز

تحویل پاکت های تولید شده به رابطین
معاونت ها جهت توزیع آنهابه متقاضیان

اطالع رسانی بازه زمانی تعیین شده
جهت انجام پیش ثبت نام از طریق
سایت مرکزو ارسال نامه به معاونت
های مربوطه جهت اطالع رسانی

C

C

تهیه آمار تعداد افرادی که مرحله
پیش ثبت نام را انجام داده اند در
مقاطع مختلف در بازه زمانی اعالم
شده و ارایه گزارش به معاونت
آموزشی مرکز جهت تعیین ظرفیت
دوره ها و برنامه ریزی آموزشی

ارایه اطالعات متقاضیان هر یک از

اعالم برنامه های کالسی دوره ها و

دوره ها در قالب فایل اکسل به

آمار تعداد و سطوح دوره ها در

کارشناسان آموزشی مربوط به هر

سایت مرکز

دوره

D

D

کنترل مدارک بارگذاری شده توسط

کنترل آخرین مدارک تحصیلی افراد(

متقاضیان توسط واحد پذیرش و ثبت نام

بارگذاری شده در سایت)و تهیه فهرستی از

مرکز و پیگیری به منظور اصالح و تکمیل

نام و نام خانوادگی و محل خدمت و عنوان

نواقص مدارک(ایجاد امکان ویرایش برای

آخرین مدرک تحصیلی افراد و ارسال آن برای

افراد در سایت و اطالع رسانی به آنها

مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی
دانشگاه جهت استعالم و اخذ تاییدیه از
واحدها

انجام گزینش علمی و تخصصی به صورت

آزمون کتبی و مصاحبه و اعالم اسامی نهایی
افراد جهت ثبت نام و انتخاب واحد در
سیستم سیپاد

سلب ادامه گذراندن دوره
ها از افرادی که در بازه
زمانی مقرر تاییدیه مدارک

انجام ثبت نام و انتخاب واحد در سیستم

تحصیلی آنها برای مرکز

سیپاد بر مبنای نام کاربری و رمز ورود

ارسال نشده باشد.

جدید

ارایه ظرفیت قطعی دوره ها
به معاونت آموزشی جهت
انجام آخرین اصالحات در
برنامه ریزی آموزشی

