بسمٍ تعبلی

فرآیىد اجرای ارسبل فرم میُمبوی داوشجًیبن متقبضی در ایه داوشگبٌ
* عىًان ريش اجرائی :فرآیىذ درخًاست میُماوی داوشجًیان متقاضی میُماوی در ایه داوشگاٌ
* َدف از اجرای ريش اجرائی :تسُیل در اوجام امًر متقاضیان
* خدمت دَىدگبن :کارشىاسان ادارٌ خذمات آمًزشی داوشگاٌ ي داوشکذٌ َا
* مدارک ي اطالعبت مًرد ویبز  :فرم میُماوی متقاضیان
* فرمُبی مًرد استفبدٌ  :فرمُاي مکاتبات مربًط بٍ داوشگاٌ مبذأ ي مقصذ
* شرح مراحل اوجبم کبر :دریافت فرم میُماوی داوشجًی متقاضی ،ارسال بٍ داوشکذٌ مربًطٍ ،ارسال مًافقت یا
مخالف ،از داوشکذٌ بٍ ادارٌ کل آمًزش داوشگاٌ  ،اعالم وتیجٍ بٍ داوشگاٌ مبذأ
* مسئًلیت َب ي اختیبرات َر یک از عًامل:معايویه آمًزشی ،مذیران آ مًزشی ي کارشىاسان خذمات آمًزشی
داوشگاٌ ي داوشکذٌ َا
* قًاویه ي مقررات  :مجمًعٍ قًاویه ي مفاد آئیه وامٍ َای آمًزشی ي مصًبات شًرای وقل ي اوتقاالت داوشگاٌ ي
داوشکذٌ َا
* وًع فه آيری مًرد استفبدٌ در اجرای ريش :مکاتبات اداری ي اتًماسیًن اداری

* مدت زمبن اوجبم کبر :حذاقل زمان ممکه حذاقل از یک ماٌ قبل از شريع َر ویمسال تحصیلی تا اعالم وتیجٍ
وُایی( دي َفتٍ ماوذٌ بٍ شريع ویمسال تحصیلی مربًطٍ)

ومًدار گردش کبر

دریبفت فرم میُمبوی داوشجًیبن متقبضی از داوشگبٌ مبدأ

ثبت در دبیرخبوٍ حًزٌ معبيوت آمًزشی داوشگبٌ

ارسبل بٍ داوشکدٌ مربًطٍ جُت بررسی ي اظُبر وظر

طرح مًضًع در شًرای وقل ي اوتقبالت داوشکدٌ ،یب اظُبر وظر مسئًلیه داوشکدٌ

اعالم وتیجٍ بٍ معبيوت آمًزشی یب ادارٌ کل آمًزش داوشگبٌ

ارجبع بٍ کبرشىبسبن خدمبت آمًزشی مربًطٍ جُت بررسی ي:

اعالم وتیجٍ بٍ داوشگبٌ مبدأ

اقدام براسبس وتیجٍ ي تًافق داوشگبٌ مبدأ ي مقصد
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اعالم وتیجٍ بٍ معبيوت آمًزشی یب ادارٌ کل آمًزش داوشگبٌ
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