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روند ربگزاری کالس اهی فوق ربانهم
تهیه عنوان برنامه ها

تایید برنامه ها

هماهنگی و تبلیغات

ثبت نام

برگزاری برنامه ها

گزارش دهی و امور مالی



تهیه و ارسال فرم  
درخواست برنامه به 

اساتید 

دریافت برنامه های  

پیشنهادی از اساتید 

بررسی برنامه های  
پیشنهادی اساتید در

شورای داخلی  

معاونت

تنظیم جدول مالی  
دقیق بر اساس  

دستمزد اساتید و  

جمعیت کالس

طرح و تایید برنامه 

ها در شورای معاونین

دییتعیین و ات
هم اهعنوان ربان



نامه نگاری و رایزنی 
با معاونت پژوهشی  

جهت تخصیص فضا

هماهنگی با اساتید و  
د  تشکیل گروه اساتی

در پیام رسان بله

تشکیل گروه کادر  
اجرایی در پیام رسان 

بله

طراحی فرم ثبت نام  
و هماهنگی با 

مسئول سایت جهت  

درج در سایت

طراحی پوستر  
تبلیغات و اطالع  

رسانی در سایت و 
کانال ها

تنظیم تقویم  
روزشمار برنامه ها

غاتبلی هماهنگی و ت 



پاسخگویی به  

مخاطبین

دریافت خروجی ثبت  

نامی ها

یام  تشکیل کانال در پ
ک  رسان بله به تفکی

کالس ها جهت اطالع   
رسانی و ارسال لینک

کالس

اطالع رسانی به ثبت  
نامی های کالس های  
ه  برگزار نشده به دلیل ب

حد نصاب نرسیدن

بررسی اطالعات ثبت  
نامی ها و اطمینان از 

صحت اطالعات و  

پرداخت وجوه

ثبت انم 





انهملیست ثبت انمی کالس اهی فوق رب
ل  وضعیت تشکی

کالس
اتعداد ثبت نامی ه عنوان دوره ردیف

بله 12 آموزش مکالمه عربی بر اساس مفردات 1

بله 12 speakingدوره مقدماتی  2

خیر 6 writingدوره مقدماتی  3

خیر 4 عراقیآموزش لهجه 4

خیر 3 آموزش زبان فرانسه 5

خیر 3 تربیت مدرس عربی 6

خیر 2 ترجمه و تفسیر قرآن کریم 7

خیر 1 دوره جهان در آستانه بعثت 8

خیر 1 اصول و فنون مصاحبه   9

خیر 0 اصول نگارش چکیده بین المللی 10

خیر 0 صفر تا صد مقاالت   11



تهیه و تنظیم لیست  
اسامی کالس ها به 

تفکیک جهت در اختیار  

قرار دادن به اساتید

هماهنگی با مسئول 
برنامه و بودجه دانشگاه 
جهت تصویب نهایی 

کالس های قابل 

برگزاری

هماهنگی با اساتید 
کالس های به حد نصاب  

رسیده

هماهنگی نهایی با  
معاونت پژوهشی جهت  

دریافت لینک کالس

اسکای روم

هماهنگی اهی الزم
شیپ از ربگزاری 

دوره اه



برگزاری دوره آموزش  
مکالمه عربی براساس 

مفردات

(خانم شب تاب)

برگزاری دوره مقدماتی 
speaking

(خانم پوست فروش)

ه اهربگزاری دور









تاریخ شروع کالس ها

مرداد ماه5

تعداد جلسات کالس

جلسه10

تاریخ پایان کالس

شهریور ماه5



کارگاه زبان انگلیسیکارگاه عربی بر اساس مفردات
(ت97)محدثه عباسی(ت97)ریحانه خزلی

(م97)الهام پوالدی(ح98)مرضیه قویدل

(ت98)زهرا باقری(ت97)محدثه عباسی

(ق96)فاطمه اصغری(ف97)زهرا اخوان

(ت97)زهرا فراست(ق98)اتنا شهرابی

(ح98)پناهیماجده (ح98)فائزه رضاپور نایینی

(ح98)رضاپورفائزه (ح98)زهرا عربی

(م98)سعیده دهقانی(ق95)فاطمه سادات میررضایی

(م98)اصالنیسمیه (م98)فائزه عباسلو

(م98)فائزه عباسلوآذر بشیری

(ق93)فاطمه زهرا قناعتیریحانه باقری نژاد

چنگانیخدیجه فاطمه پرویزی

کیمیا شریف

محمودیزهرا 

فاطمه زرع کار

خدیجه چنگایی















از نظر علمی و توانایی برقراری ارتباط با دانشجویاناساتید مجرب . 1
متفاوت بودن مباحث دوره با کالس های درسی و علمی و جذاب بودن آن. 2
حضور پررنگ دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. 3









شرح فعالیت اسامی همکاران

ناظر علمی و اجرایی خانم دکتر حاجی عموشا

طراحی پوستر و نظرسنجی الکترونیکی خانم صالح بیگی

مسئول ثبت نام و پاسخگویی به متقاضیان خانم رحمانی

مسئول نظارت بر فرایند برگزاری کالس ها و 
در ایام تعطیالت  )حضور و غیاب استاد و دانشجو 

، تهیه گزارش جامع فوق برنامه(دانشگاه

خانم آقاسی

مسئول امور مالی، همکاری در نظارت فرایند بر
کالس ها، تهیه گزارش جامع فوق برنامهگزاری 

خانم تقدیری

همکاری در امور اجرایی و صدور گواهی خانم سعیدی


