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 جناب آقای دکتر تقی آقا حسینی

 سرپرست محترم پردیس شهید باهنر اصفهان

 سرکار خانم دکتر اشرف میرحیدری

 سرپرست محترم پردیس حضرت فاطمه  زهرا )س( اصفهان

 جناب آقای دکتر رسول شریفی

 معاون محترم پردیس و رئیس واحد دانشگاهی شهید آیت نجف آباد

 سرکار خانم دکتر فهیمه کشمیری

 معاون محترم پردیس و رئیس واحد دانشگاهی شهید رجائی اصفهان

 سرکار خانم دکتر زهرا اسمی جوشقانی

 معاون محترم پردیس و رئیس واحد دانشگاهی امام خمینی )ره( کاشان

 تکمیل شناسنامه آموزشی فرصت های بالندگی حرفه ای) آخرین فرصت(موضوع: 

 با سالم و احترام

(، پیرو نامه شماره خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد)ص با حمد و سپاس       

در خصوص تکمیل سوابق دوره های آموزشی در سامانه بالندگی به   18/10/96 -/120/3040/50400

سرپرست محترم معاونت نظارت و ارزیابی در خصوص  9/2/97 -/د720/1543/50000پیوست نامه شماره 

به سوابق آموزشی در سامانه بالندگی جهت اطالع و اقدام الزم ارسال  آخرین مهلت ثبت اطالعات مربوط

 می گردد. در این رابطه توجه همکاران ارجمند را به موارد زیر جلب می نماید:

آخرین مهلت بارگذاری مدارک دوره های بالندگی حرفه ای در سامانه بالندگی به  -1

همکارانی که قبالً مدارک دوره ای را می باشد.  آخر اردیبهشت ماه جاری( 10.9.29.86آدرس)

بارگذاری نکرده اند می توانند پس از اطمینان از فقدان سوابق در سامانه نسبت به بارگذاری و ثبت 

 اطالعات اقدام نمایند.) روش اجرا در بخشنامه قبلی اعالم گردیده است(

بق آموزشی استفاده سوا -برای کنترل سوابق ثبت شده در سامانه از گزینه شناسنامه آموزشی-2

 نمایید.
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مورد پذیرش قرار می گیرد لذا  راهنمای پیوستصرفاً اطالعات دوره های طی شده براساس   -3

همکاران محترم از ثبت و بارگذاری دوره های دیگرخصوصاً اطالعات مربوط به کارگاه ها و 

 اکیداً خودداری نمایند. ثبت تکراری دوره هانشست ها و همایش ها و همچنین 

به بعد به صورت خودکار در  1/7/96اطالعات دوره های بالندگی اجرا شده در دانشگاه از  -4

 سامانه بالندگی ثبت شده است لذا نیازی به بارگذاری مدارک این دوره ها نمی باشد.

 قرار نمی گیرد. دوره هایی که گواهی بارگذاری شده آن ناخوانا باشد مورد تایید -5

ید نیست لذا اطالع رسانی الزم به همه همکاران شاغل و مامور فرصت اعالم شده قابل تمد -6

 صورت گیرد.

 

 


