عنوان روش اجرایی  :فزایىذ استفادٌ اس آییه وامٍ تسُیل ادامٍ تحصیل داوطجًیان ممتاس ي استعذاد درخطان تٍ
مقغع تاالتز-پذیزش تا آسمًن
هدف :آگاٌ ومًدن داوطجًیان تزتز اس ضزایظ ادامٍ تحصیل آوُا ي تسُیل ایه امز
خدمت گیرندگبن :داوطجًیان مطمًل آییه وامٍ استعذاد درخطان
خدمت دهندگبن :کارضىاس استعذاد درخطان مزکش مغالعات
مدارک و اطالعبت مورد نیبز  10 :درصذ تزتز فارغ التحصیالن َز رضتٍ تا يريدی مطتزک در مقغع کارضىاسی ي
تاالتز در َز داوطگاٌ ي تا کسة معذل کل حذاقل  17تٍ تاال تیه داوطجًیان َم يريدی ي َم رضتٍ داوطگاٌ محل
تحصیل  ،مذارک ي مستىذات مًرد ویاس مًجًد در آییه وامٍ استعذادَای درخطان (وطاوگزَای ياجذ ضزایظ
تًدن داوطجً )  ،جذيل تخصیص امتیاسات ،مستىذات مزتًط تٍ جذيل امتیاس تىذی حیغٍ َای آمًسضی
،پژيَطی ي فزدی اجتماعی تزای داوطجًیان رضتٍ پشضکی
شرح و مراحل انجبم کبر  :ثثت وام متقاضیان استفادٌ اس تسُیالت پذیزش تا آسمًن استعذاد درخطان در آسمًن
در تاریخ اعالم ضذٌ اس عزف مزکش ساسمان سىجص ي اوتخاب یک رضتٍ در دي محل ،مزاجعٍ متقاضیان تٍ مزکش
مغالعات داوطگاٌ جُت ارائٍ مذارک ي مستىذات فعالیتُای مًجًد در جذيل امتیاس تىذی تٍ کارضىاس مزکش
مغالعات ،امتیاس تىذی متقاضیان ياجذ ضزایظ آییه وامٍ تزاساس جذيل تخصیص امتیاس مزتًعٍ (داوطجًیان
پشضکی تایذ حذاقل  40امتیاس اس حیغٍ َای آمًسضی پژيَطی ي فزدی اجتماعی کسة ومایىذ ،).عزح جذيل امتیاس
تىذی داوطجًیان پشضکی در ضًرای آمًسضی پژيَطی مزتًعٍ ي تاییذ امتیاس کسة ضذٌ ،ايلًیت تىذی
متقاضیان تا تًجٍ تٍ ظزفیت رضتٍ َا يامتیاس کسة ضذٌ متقاضیان ،ارسال اسامی متقاضیان تا مستىذات
مزتًعٍ حذاکثز تا پایان مزداد ماٌ َز سال تٍ مزکش سىجص آمًسش پشضکی ،اعالم وتایج پذیزش تًسظ مزکش
سىجص آمًسش پشضکی،
مسئولیت و اختیبرات  :اعالم سمان ثثت وام ،جمع آيری مذارک ي مستىذات  ،تکمیل جذيل امتیاس تىذی ،پیگیزی در
راتغٍ تا يا جذ الطزایظ تًدن داوطجً ي صحت مذارک اعضای ضزکت کىىذٌ ارسال مستىذات ي اسامی افزاد
ياجذ الطزایظ تٍ مزکش سىجص آمًسش پشضکی
مدت زمبن انجبم کبر 2:ماٌ

ثبت وام متقاضیان استفادي اس تسٍیالت
پذیزش با آسمُن استعذاد درخطان در
آسمُن در تاریخ اعالم ضذي اس طزف مزکش
سىجص

مزاجعً متقاضیان بً مزکش مطالعات داوطگاي
جٍت ارائً مذارک َ مستىذات فعالیتٍای
مُجُد در جذَل امتیاس بىذی بً کارضىاص
مزکش مطالعات
امتیاسبىذی متقاضیان َاجذ ضزایط آییه وامً بزاساص
جذَل تخصیص امتیاس مزبُطً ،تاییذ جذَل امتیاس
بىذی داوطجُیان پشضکی در کمیتً مزبُطً  ،اَلُیت
بىذی متقاضیان با تُجً بً ظزفیت رضتً ٌا َ امتیاس
کسب ضذي متقاضیان،

ارسال اسامی متقاضیان با مستىذات
مزبُطً حذاکثز تا پایان مزدادماي ٌز سال
بً مزکش سىجص آمُسش پشضکی

اعالم وتایج پذیزش تُسط مزکش
سىجص آمُسش پشضکی

