فلْچارت ترگساری الوپیاد علوی داًشجْیاى داًشگاُِای علْم پسشکی

عنوان :اًتخاب ّ اعسام تین الوپیاد علوی داًشجْیی داًشگاٍ تَ الوپیاد علوی داًشجْیاى داًشگاٍ ُای علْم پسشکی کشْر
هدف از اجرای روش  :ایجاد رّحیَ رقاتت تیي داًشجْیاى داًشگاُِای علْم پسشکی کشْر،ایجاد ًشاط علوی،تقْیت قٍْ خالقیت
داًشجْیاى ّ ارتقاء کار تیوی،شٌاضایی اضتعذادُای ترتر
خدمت گیرندگبن  :داًشجْیاى ضال ضْم تَ تعذ کلیَ رشتَ ُای کارشٌاضی ّ داًشجْیاى پسشکی تعذ از علْم پایَ تجس داًشجْیاى
تحصیالت تکویلی
خدمت دهندگبن  :کارشٌاش هرکس هطالعات داًشگاٍ
مدارک و اطالعبت مورد نیبز :کارت داًشجْیی ّ اضتعالم از آهْزظ جِت تررضی ّضعیت تحصیلی داًشجْیاى هتقاضی
شرح مراحل انجبم کبر:
اعالم شرّع فراخْاى ثثت ًام تْضط ضتاد الوپیاد ّزارتخاًَ ،فراخْاى درّى داًشگاُی ثثت ًام از داًشجْیاى ّاجذ شرایط ،هراجعَ
داًشجْیاى تَ هرکس هطالعات جِت ثثت ًام ،اًتخاب ّ صذّر اتالغ ترای اضاتیذ راٌُوا در ُر حیطَ از الوپیاد تر هثٌای اطالعیَ
دتیرخاًَ الوپیاد ّزارت  ،شرکت در کارگاُِای آشٌایی اضاتیذ تا الوپیادُ ،واٌُگی درّى داًشگاُی جِت شرکت داًشجْیاى در
ً3فر از
کارگاُِای تْاًوٌذضازی الوپیاد ،ترگساری آزهْى غرتالگری درّى داًشگاُی تْضط اضاتیذ راٌُوای داًشگاٍ ،اًتخاب
داًشجْیاى در ُر حیطَ ّ ترگساری کارگاٍ تْاًوٌذضازی ترای ایشاى  ،اعالم اضاهی داًشجْیاى تین اعساهی تَ دتیرخاًَ الوپیاد،
ُوراُی تین اعساهی تْضط یکی از اضاتیذ ُ،واٌُگی درّى داًشگاُی جِت اعسام تین  ،اعسام تین داًشجْیی تَ ُوراٍ اضتاد ضرپرضت
تَ الوپیاد کشْری  ،تقذیر از داًشجْیاى ،اضاتیذ ّ ضرپرضت حیطَ ُایی کَ هْفق تَ کطة رتثَ شذٍ اًذ.

مسئولیت و اختیبرات :تر اضاش شرح ّظایف ضازهاًی ّ حذّد اختیارات هرکسهطالعات
قوانین و مقررات :داًشجْیاى شرکت کٌٌذٍ ًثایذ در دّرٍ تحصیالت تکویلی یا قثل از علْم پایَ تاشٌذ ّلی شرط هعذل ترای شرکت
ّجْد ًذارد.
نوع فن آوری مورد استفبده در اجرای روش :اتْهاضیْى اداری
مدت انجبم کبر  :از زهاى شرّع فراخْاى ثثت ًام تْضط دتیرخاًَ الوپیاد تا پص از اعسام تین حذّد 6هاٍ
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اعالم شرّع فراخْاى
ثثت ًام تْضط ضتاد
الوپیاد ّزارتخاًَ

فراخْاى درّى داًشگاُی ثثت ًام از
داًشجْیاى ّاجذ شرایط

اًتخاب ّ صذّر اتالغ ترای اضاتیذ راٌُوا در
ُر حیطَ از هطالعات تر هثٌای اطالعیَ
دتیرخاًَ الوپیاد ّزارت

هراجعَ داًشجْیاى تَ هرکس هطالعات جِت
ثثت ًام

شرکت اضاتیذ در کارگاُِای تْاًوٌذ ضازی ّ
آشٌایی تا چگًْگی ترگساری الوپیاد

ترگساری آزهْى غرتالگری درّى داًشگاُی
تْضط اضاتیذ راٌُوای داًشگاٍ
ترگساری کارگاُِای
تْاًوٌذضازی الوپیاد
تْضط اضاتیذ ُر حیطَ
ترای داًشجْیاى

اًتخاب ً 3فر از داًشجْیاى در ُر حیطَ ّ
ترگساری کارگاٍ تْاًوٌذضازی ترای ایشاى

اعالم اضاهی داًشجْیاى تین اعساهی تَ
دتیرخاًَ الوپیاد

اًتخاب یکی از اضاتیذ تَ
عٌْاى ضرپرضت تین

ُواٌُگی درّى داًشگاُی جِت اعسام تین

اعسام تین داًشجْیی تَ
ُوراٍ اضتاد ضرپرضت تَ
الوپیاد کشْری

