فرآیٌد اجرای ارجبع پرًٍدُ داًطجَیبى بِ کویسیَى هَارد خبظ داًطگبُ
* ػٌَاى رٍش اجرائی :اًجبم هزاحل ارجبع پزًٍذُ داًطجَیبى هَارد خبظ( عجق تعزیف آئیي ًبهِ هزثَعِ) ثِ کویسیَى
ثزرسی هَارد خبظ داًطگبُ
* ّدف از اجرای رٍش اجرائی :اعالع رسبًی ثِ داًطجَیبى هَارد خبظ داًطگبُ ثوٌظَر راٌّوبیی ٍ تسْیل پیگیزی
پزًٍذُ خَیص
* خدهت دٌّدگبى :کبرضٌبسبى ادارُ خذهبت آهَسضی داًطکذُ ّب ٍ داًطگبُ
* هدارک ٍ اعالػبت هَرد ًیبز  :سَاثق تحصیلی داًطجَ – کبرًبهِ داًطجَ – هکبتجبت السم ٍ فزم ٍ خالصِ ٍضعیت
تحصیلی داًطجَ
* فرهْبی هَرد استفبدُ  :فزم عزاحی ضذُ اس سَی ادارُ خذهبت آهَسضی ٍسارت هتجَع ٍ سبیز فزهْبی آهَسضی ٍ
تحصیلی داًطجَ
* ضرح هراحل اًجبم کبر :اثتذا پزًٍذُ داًطجَی هَارد خبظ تَسظ استبد هطبٍر ٍ هعبًٍت آهَسضی ٍکبرضٌبسبى
خذهبت آهَسضی داًطکذُ هزثَعِ ثزرسی ٍ پس اس ارجبع هکبتجبت داًطکذُ ّب ثِ ادارُ کل آهَسش داًطگبُ ٍ سپس
ادارُ خذهبت آهَسضی تَسظ کبرضٌبسبى هزثَعِ کبرًبهِ اخذ ٍ پس اس ثزرسی هکبتجبت السم ٍ تکویل فزم کویسیَى
هَارد خبظ ثبًضوبم هذارک السم هجذداً ثب حضَر هذیز ادارُ کل آهَسش داًطگبُ ٍ کبرضٌبسبى هزثَعِ پزًٍذُ ایي گزٍُ
اس داًطجَیبى ثزرسی ٍ سپس ثب دستَر ٍ ّوبٌّگی هعبًٍت آهَسضی داًطگبُ پزًٍذُ ثِ جلسِ کویسیَى هَارد خبظ کِ
ثذستَر ریبست هحتزم داًطگبُ تطکیل هیگزدد ارجبع هیطَد ٍ پس اس ثزرسی ٍضعیت داًطجَ در جلسِ ٍ تصوین گیزی
اعضبی کویسیَى ٍ رأی ًْبئی صبدر هیگزدد ٍ سپس صَرتجلسِ تٌظین ٍ ثب اهضبء ریبست داًطگبُ یب هعبًٍت آهَسضی ثِ
داًطکذُ  ،هعبًٍت داًطجَیی داًطگبُ ٍ یب خَد داًطجَ جْت اجزاء اثالغ هیگزدد ( عجق فلَچبرت پیَست)
* هسئَلیت ّب ٍ اختیبرات ّر یک از ػَاهل :ریبست هحتزم داًطگبُ ( رئیس کویسیَى)  -هعبٍى آهَسضی داًطگبُ
ًبئت رئیس)  -هذیز اد ارُ کل آهَسش داًطگبُ ٍ تحصیالت تکویلی ثعٌَاى دثیز کویسیَى-

(
هعبٍى

داًطجَیی فزٌّگی داًطگبُ -دثیز ستبد ضبّذ ٍ ایثبرگز داًطگبُ  -هعبٍى آهَسضی داًطکذ ُ ّب -هسئَل هزکش هطبٍرُ
داًطگبُ ( اعضبی کویسیَى)
* قَاًیي ٍ هقررات  :اعغبی فزصت ارفبقی – اعغبی سٌَات ارفبقی  -هَافقت ثب ثبسگطت ثِ تحصیل داًطجَیبًی کِ ثب
داضتٌذ هَافقت ثب هزخصی ثذٍى احتسبة سٌَات
–
دالیل هَجِ حذاکثز ثزای یک سبل تأخیز در ثجت ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ
تحصیلی داًطجَیبًی کِ دارای هطکل پشضکی هیجبضٌذ ثزاسبس هفبد هَاد آئیي ًبهِ کویسیَى ثزرسی هَارد خبظ هصَة
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* ًَع في آٍری هَرد استفبدُ در اجرای رٍش :اهکبًبت ثزًبهِ ًزم افشاری سوب – اتَهبسیَى اداری
* هدت زهبى اًجبم کبر :حذاقل سِ ّفتِ اس سهبى السم تب تطکیل جلسِ کویسیَى ثزرسی هَارد خبظ داًطگبُ

ًوَدار گردش کبر

بررسی ٍ اػالم ٍضؼیت تحصیلی داًطجَ تَسظ استبد هطبٍر ،کبرضٌبس خدهبت آهَزضی ٍ هؼبٍى آهَزضی داًطکدُ

ارجبع هکبتببت داًطجَی هَارد خبظ تَسظ هؼبٍى آهَزضی داًطکدُ ٍ هؼبٍى آهَزضی یب هدیر ادارُ کل آهَزش داًطگبُ

ا رجبع ٍضؼیت داًطکدُ جْت بررسی ٍ تْیِ خالصِ ٍضؼیت تحصیلی داًطجَ بِ کبرضٌبس خدهبت آهَزضی هربَط بِ ادارُ کل
آهَزش داًطگبُ

تْیِ خالصِ ٍضؼیت تحصیلی داًطجَ ٍتکویل فرم کویسیَى هَارد خبظ ٍ هکبتببت هربَعِ تَسظ کبرضٌبس خدهبت آهَزضی ادارُ
کل آهَزش داًطگبُ

بررسی هجدد تَسظ کبرضٌبسبى خدهبت آهَزضی ٍ هدیر ادارُ کل آهَزش داًطگبُ

تطکیل جلسِ کویسیَى هَارد خبظ  ،بررسی ٍ تصوین گیری اػضبی کویسیَى بررسی هَارد خبظ داًطگبُ در هَرد داًطجَ

صدٍر احکبم تَسظ کویسیَى هَارد خبظ ٍ ابالؽ هکبتببت الزم بِ هراجغ ذیصالح هسئَلیي داًطکدُ ٍ داًطجَ تَسظ هؼبًٍت
آهَزضی داًطگبُ جْت اجرا

فرآیٌد اجرای اًصراف از تحصیل داًطجَیبى
* ػٌَاى رٍش اجرائی :اًجبم هزاحل اًصزاف داًطجَیبى اس اداهِ تحصیل
* ّدف از اجرای رٍش اجرائی :تسْیل در اًجبم اهَر هزثَط ثِ اًصزاف اس تحصیل داًطجَیبى هتقبضی ٍ تحَیل هذارک
تحصیلی داًطجَیبى
* خدهت دٌّدگبى :کبرضٌبسبى ادارُ خذهبت آهَسضی داًطکذُ ّب ٍ داًطگبُ
* هدارک ٍ اعالػبت هَرد ًیبز  :سَاثق تحصیلی داًطجَ – کبرًبهِ داًطجَ – هکبتجبت السم
* فرهْبی هَرد استفبدُ  :فزم تسَیِ حسبة
* ضرح هراحل اًجبم کبر :ارائِ درخَاست داًطجَ جْت اًصزاف ثِ هعبٍى آهَسضی داًطکذُ -سپس ارسبل درخَاست
داًطجَ اس عزیق هعبٍى آهَسضی داًطکذُ ثِ هعبٍى آهَسضی یب هذیز ادارُ کل آهَسش داًطگبُ  -ارجبع ثِ کبرضٌبسبى
خذهبت آهَسضی جْت ثزرسی ٍاقذام السم– تکویل فزم اًصزاف ٍ تسَیِ حسبة ثب داًطگبُ تَسظ داًطجَ ٍتحَیل فزم
تسَیِ حسبة ثِ کبرضٌبسبى خذهبت آهَسضی -هکبتجبت ثب ٍسارت هتجَع در خصَظ هیشاى ثذّی داًطجَ تَسظ
کبرضٌبسبى خذهبت آهَسضی  -اعالم ثذّی داًطجَ -صذٍر تسَیِ حسبة ٍ تحَیل هذارک تحصیلی ثِ داًطجَ
* هسئَلیت ّب ٍ اختیبرات ّر یک از ػَاهل :هعبًٍیي آهَسضی داًطکذُ ّب -هعبٍى آهَسضی داًطگبُ – هذیز ادارُ کل
آهَسش داًطگبُ – کبرضٌبسبى خذهبت آهَسضی  ،ثب هسئَلیت ثزرسی ٍ اًجبم هزاحل اًصزاف اس تحصیل داًطجَ عجق
درخَاست ٍی ٍ ضَاثظ هزثَعِ
* قَاًیي ٍ هقررات  :هجوَعِ قَاًیي ٍ هفبد آئیي ًبهِ ّبی آهَسضی هصَة هَرخ
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ثزًبهِ ریشی علَم پشضکی
* ًَع في آٍری هَرد استفبدُ در اجرای رٍش :استفبدُ اس ثزًبهِ ًزم افشاری سوب ٍ اتَهبسیَى اداری

* هدت زهبى اًجبم کبر :حذاقل دٍ ّفتِ

ًوَدار گردش کبر

ارائِ درخَاست کتبی اًصراف بب اهضبء داًطجَ بِ استبد راٌّوب ٍ هؼبٍى آهَزضی داًطکدُ هربَعِ

بررسی ٍ ػلت اًصراف داًطجَ تَسظ استبد هطبٍر ،کبرضٌبس خدهبت آهَزضی ٍ هؼبٍى آهَزضی داًطکدُ

ارجبع هکبتببت داًطجَی اًصرافی تَسظ هؼبٍى آهَزضی داًطکدُ بِ هؼبٍى آهَزضی یب هدیر ادارُ کل آهَزش داًطگبُ

ارجبع هکبتببت هربَط بِ اًصراف داًطجَ جْت بررسی ٍ اقدام الزم بِ کبرضٌبس خدهبت آهَزضی ادارُ کل آهَزش داًطگبُ

تکویل ٍ تحَیل فرم تسَیِ حسبة بِ داًطجَ ٍ اًجبم هکبتببت الزم تَسظ کبرضٌبس خدهبت آهَزضی ادارُ کل آهَزش
داًطگبُ

پس از تسَیِ حسبة داًطجَ بب داًطگبُ هجدداً تَسظ کبرضٌبسبى خدهبت آهَزضی هقدهبت هکبتببت الزم جْت ارسبل بِ ٍزارت هتبَع بب اهضبء هؼبٍى آهَزضی
داًطگبُ در خصَظ هیساى بدّی داًطجَ بببت بْرُ هٌدی از آهَزش رایگبى صَرت هیگیرد

اػالم پبسخ هیساى بدّی داًطجَ بببت بْرُ هٌدی از آهَزش رایگبى تَسظ ٍزارت هتبَع بِ داًطگبُ

اػالم هیساى بدّی داًطجَ بببت بْرُ هٌدی از آهَزش رایگبى بِ داًطجَ تَسظ کبرضٌبسبى خدهبت آهَزضی بب اهضبء هؼبٍى یب هدیر آهَزش داًطگبُ

پرداخت هیساى بدّی تَسظ داًطجَ بِ حسبة ٍزارت هتبَع ٍ تحَیل فیص هربَعِ بِ کبرضٌبسبى خدهبت آهَزضی داًطگبُ

ارسبل فیص پرداختی بِ ٍزارت هتبَع بوٌظَر تحَیل هدارک تحصیلی داًطجَ

تحَیل هدارک تحصیلی بِ داًطجَ

