
اساتید توانمندسازیسواالت رایج کمیته   

 

 منظور از کارگاه چیست؟-

تواند از یشود و می خاص است که  با توجه به نوع، هدف و مخاطب آن زمان برگزاري م یمدت درباره موضوع کوتاه یدوره آموزش کی یبه معن

 باشد. ریچند ساعت تا چند روز متغ

  وظایف کمیته توانمندسازی چیست؟ -

 در زمینه کارگاههاي مورد نیاز جهت اساتیدنیازسنجی  .1

 همكاري در طرح و برنامه ریزي کارگاههاي آموزشی      .2

 هماهنگی جهت شرکت اعضاي هیئت علمی دانشكده در کارگاههاي توانمندسازي     .3

 اطالع رسانی کارگاهها     .4

 همكاري در تدوین برنامه عملیاتی براساس شرح وظایف       .6

 ارائه اخبار مربوط به فعالیتهاي کمیته جهت درج در سایت معاونت آموزشی     .7

 تدوین گزارش عملكرد نهایی براي ارائه به مراجع ذیربط     .8

 تعیین اولویت کارگاه ها به چه نحوی است؟ -

و در برنامه توانمندسازي  شود یم نییتوسط واحد برگزارکننده تع کیو زمان برگزاري هر  بیو ترت یهاي آموزش موضوعات کارگاهها و دوره

 . شودیگنجانده م دیاسات

 مودخواهد ن ريیگ میخصوص تصم نیدر ا تهیبا هم تداخل داشته باشند، کم یچند کارگاه از واحدهاي مختلف از لحاظ زمان ایاگر دو  

 چه افرادی واجد شرایط شرکت در کارگاه های توانمندسازی هستند؟-

 شرکت کنند. یهاي آموزش کارگاهها و دوره نیتوانند در ا یدانشگاه م یعلم اتیاعضاي ه هیکل

 شرایط دریافت گواهی ها چگونه است؟ -



 است. یالزام ناتیو تمر یکار گروهانجام مشارکت در بحث ها،  ،یحضور کامل در دوره آموزش

 اجرای یک کارگاه به چه نحوی است؟ -

 گردد. ی)حضوري و مجازي( برگزار م یبیبه صورت ترک یو برخ رحضوريیبه صورت غ یاز دوره ها به صورت حضوري، برخ یبرخ 

 باشد. یمعهده واحد برگزارکننده آن دوره  بر دیمربوط به برگزاري دوره هاي توانمندسازي اسات ییامور اجرا 

 ردیگ یورت ماز شرکت کنندگان در هر دوره  ص یدر مورد دوره هاي برگزار شده در قالب فرم نظرسنج ینظرسنج. 

 کارگاه  صادر خواهد شد. یالزم گواه ازیهر کارگاه انجام خواهد شد و پس از کسب امت انیتوسط مدرسان در پا یابیارز 

 براي مدرسان دوره ها توسط واحد برگزارکننده صادر خواهد شد سیتدر یگواه. 

 دانشگاه انجام خواهد  تیسا وب و اداري  ونینامه اتوماس ،یهاي اجتماع شبكه ل،یمیا قیاز طر یها، اطالع رسان قبل از ارائه کارگاه

  شد.

 ارزشیابی اثربخشی کارگاه ها و دوره های آموزشی به چه نحوی است؟ -

هر برنامه توسط واحد اجرا کننده  انیها در پا برنامه نیبرگزار شده از شرکت کنندگان در ا یهاي آموزش ها و دوره کارگاه یاثربخش یابیارزش

هر سال  انیهاي برگزار شده در پا دوره یابیو نمرات ارزش دیمشارکت اسات زانیاز م یشود و همه واحدها موظف هستند گزارش کامل یانجام م

 .ندیته ارائه نمایبه کم

 تامین اعتبار هزینه های برگزاری کارگاه ها از چه طریقی است؟ -

 .شودیم نیها از محل اعتبارات واحد برگزارکننده برنامه تام ها و کارگاه برگزاري دوره هاي نهیهز


