عنوان روش اجرایی  :فزایٌذ استفادُ اس آییي ًاهِ تسْیل اداهِ تحصیل داًطجَیاى هوتاس ٍ استعذاد درخطاى تِ
هقطع تاالتز-پذیزش تذٍى آسهَى-هقطع کارضٌاسی
هدف :آگاُ ًوَدى داًطجَیاى تزتز اس ضزایط اداهِ تحصیل آًْا ٍ تسْیل ایي اهز
خدمت گیرندگبن :داًطجَیاى هطوَل آییي ًاهِ استعذاد درخطاى
خدمت دهندگبن :کارضٌاس استعذاد درخطاى هزکش هطالعات
مدارک و اطالعبت مورد نیبز  :گَاّی کسة رتثِ اٍل تا هعذل حذاقل  17تیي داًطجَیاى ّن ٍرٍدی ٍ ّن رضتِ
داًطگاُ هحل تحصیل ٍ،در صَرتی کِ کارضٌاسی ًاپیَستِ تاضذ گَاّی هثٌی تز ایٌکِ جشء
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التحصیالى تا رضتِ ٍ ٍرٍدی هطتزک در دٍرُ کارداًی تاضذ،کلیِ هذارک هَرد ًیاس هَجَد در آییي ًاهِ ٍ
جذٍل تخصیص اهتیاسات
شرح و مراحل انجبم کبر  :ثثت ًام هتقاضیاى استفادُ اس تسْیالت پذیزش تذٍى آسهَى استعذاد درخطاى در
آسهَى در تاریخ اعالم ضذُ اس طزف هزکش ساسهاى سٌجص ٍ اًتخاب یک رضتِ در دٍ هحل ،هزاجعِ هتقاضیاى تِ
هزکش هطالعات داًطگاُ جْت ارائِ هذارک ٍ هستٌذات فعالیتْای هَجَد در جذٍل اهتیاس تٌذی تِ کارضٌاس هزکش
هطالعات ،اهتیاس تٌذی هتقاضیاى ٍاجذ ضزایط آییي ًاهِ تزاساس جذٍل تخصیص اهتیاس هزتَطِ تَسط
کارضٌاس هزکش هطالعات ٍ اٍلَیت تٌذی هتقاضیاى تا تَجِ تِ ظزفیت رضتِ ّا ٍاهتیاس کسة ضذُ هتقاضیاى
تَسط کارضٌاس هزکش هطالعات ،ارسال اساهی هتقاضیاى تا هستٌذات هزتَطِ حذاکثز تا پایاى هزداد هاُ ّز سال
تِ هزکش سٌجص آهَسش پشضکی تَسط کارضٌاس هزکش هطالعات ،اعالم ًتایج پذیزش تَسط هزکش سٌجص
آهَسش پشضکی
مسئولیت و اختیبرات  :اعالم سهاى ثثت ًام ،جوع آٍری هذارک ٍهستٌذات ،پیگیزی در راتطِ تا ٍاجذالطزایط تَدى
اعضای ضزکت کٌٌذُ ٍ صحت هذارک اعضای ضزکت کٌٌذُ،پس اس پیگیزی ارسال تِ هزکش سٌجص آهَسش
پشضکی
مدت زمبن انجبم کبر 2:هاُ

ثثت نام متقاضیان اطتفاده اس تظيیالت پذیزع
تذًن آسمٌن اطتعذاد درخؼان در آسمٌن در
تاریخ اعالم ػذه اس طزف مزکش طنجغ ً
انتخاب یک رػتو در دً محل

مزاجعو متقاضیان تو مزکش مطالعات دانؼگاه
جيت ارائو مذارک ً مظتنذات فعالیتيای
مٌجٌد در جذًل امتیاس تنذی تو کارػناص
مزکش مطالعات
امتیاستنذی متقاضیان ًاجذ ػزایط آیین نامو
تزاطاص جذًل تخصیص امتیاس مزتٌطو،طپض
اًلٌیت تنذی متقاضیان تا تٌجو تو ظزفیت رػتو
ىا ً امتیاس کظة ػذه متقاضیان

ارطال اطامی متقاضیان تا مظتنذات
مزتٌطو حذاکثز تا پایان مزدادماه ىز
طال تو مزکش طنجغ آمٌسع پشػکی

اعالم نتایج پذیزع تٌطط مزکش
طنجغ آمٌسع پشػکی

