
در سایت دانشگاه / اداره آموزش و توسعه/ دوره های آموزشی مورد  جزوه آموزشی نظام آراستگیابتدا  

برای انجام جشنواره تصویری مطالعه دقیق قرار گیرد تا آمادگی و دانش الزم برای انجام فرآیند کسب گردد. سپس 

نفره در واحد مربوطه تشکیل گردد و یک نام برای تیم انتخاب گردد  ۱۰حداکثر  تیم کاریالزم است یک ابتدا 

 فرم ارزشیابی نظام آراستگیسپس یک جلسه کاری تشکیل و اهداف مورد نظر تعیین گردد و در 

ه صورت ب  آراستگی نظام مرحله پنج از یک هر شده انجام اقدامات (نگارش شود.سپس در قسمت )پیوست

خالصه ذکر گردد و نتایج حاصل از اجرای طرح توضیح داده شود. در مرحله آخر در قسمت مستندات تصویری 

باید تصاویر بارگذاری گردد در بارگذاری تصاویر دقت گرددکه حتماً یک تصویر مربوط به جلسه تصمیم گیری 

به قبل و بعد از انجام نظام آراستگی  تیمی و یک عکس مربوط به عملیات حین کار و همچنین عکس های مربوط

و میز کار( بارگذاری گردد نکته بسیار مهم این است که حتماً  -کمد و فایلها -اتاق کار-مکان مورد نظر)واحد

 عکس ها باید از یک زاویه و در یک مکان تهیه شود تا تفاوت قبل و بعد کامال مشهود باشد.

ات باید در فرم ارزشیابی نظام آراستگی جشنواره به صورت ورد به رابط توجه مهم: الزم به ذکر است کلیه مستند 

 های فایل در نقصی آموزشی مربوطه تحویل گردد)سایر فرمت ها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت( و چنانچه 

سال  ماه آخرآبان تا حداکثر توانند می محترم همکاران همچنین گرفت نخواهد قرار داوری مورد فایل باشد ارسالی

ساعت آموزشی بهره  ۱5جاری فایل های خود را به رابط آموزشی واحد خود تحویل دهند و در صورت انتخاب 

 مند می گردند و در سایت دانشگاه به نمایش درخواهد آمد و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

نی با واحد به منظور خدمت رسانی بهتر الزم از همکاران محترم از مراجعه حضوری یا تماس تلف 

 واحد رابطین به آموزش به صورت انفرادی خودررای کنند ودر صورت هر گونه ابهام یا سوال 

 .نمایند مراجعه خود آموزشی

 


