
 ثبت نام و رشیاداره پذ فیوظا شرح

 دانشجویان جدیدالورود از پورتال وزارتخانه لیست دریافت فایل )1

  هادانشکده به نامی ثبت هايدستورالعمل و شدگانپذیرفته اسامی ارسال )2

 آموزشی محترم معاونت سایت در درج جهت دیگر موارد و نامی ثبت يها اطالعیه تهیه )3

 دانشگاه

 قبل از ثبت نام دانشجویان و اطالع به دانشکده ها تهیه فرمهاي ثبت نامی دانشجویان جدیدالورود )4

 نام ثبت و پذیرش فرآیند نحوه خصوص در ها دانشکده با مستقیم ارتباط و هماهنگی )5

 تابعه هايدانشکده توسط آموزشی هاينامه آئین اجراي حسن بر نظارت )6

 پرونده و اعالم کمبود مدارك به دانشجو حداکثر تا پایان ترم اول.مستمر و مداوم بررسی  )7

 امور وانجام شده اعالم زمانی دربازه وزارت پرتال طریق از دانشجو پذیرش ظرفیت اعالم )8

 مربوطه

 دیگر دانشگاههاي دانشجویان وکارورزي کاراموزي انجام برتقاضاي نظارت )9

 اعالم به دانشکده ها و انیدانشجو یپزشک یو گواه یلیتحص یمرخص یبررس )10

 نیا انیدانشگاه و دانشجو نیبه ا گرید ياز دانشگاه ها یو مهمان ییجابجا انتقال، يدرخواستها یبررس )11

 دانشگاهها و مکاتبات مربوط به آن. ریدانشگاه به سا

 یآموزش ي، طرح در شورااز دانشکده ها یلیدانشجو در مقاطع مختلف تحص رشیپذ تیدرخواست ظرف )12

 دانشگاه و اعالم به وزارت متبوع 

دوره از خارج کشور در صورت ارائه مکاتبه از وزارت  لیو تکم یانتقال انیو ثبت نام از دانشجو یبررس )13

 متبوع 

 نقل و انتقاالت دانشگاه  ونیسیصورتجلسات کم میو تنظ هیته )14

                                                      النیاعالم فراغت و ارجاع به اداره فارغ التحص یبررس )15

 جهت شرکت و ثبت نام در مقاطع باالتر                                       لیاشتغال به تحص یصدور گواه )16

  يمنطقه ا ونیسیجهت کم یاندانشجو یلیتحص تیگزارش وضع هیو ته یرسبر )17



 در خصوص قوانین و مقررات آموزشی و مکاتبات مربوطه یخارج انیثبت نام از دانشجو )18

 یاتباع خارج انیاقامت دانشجو دیتمد )19

 (نیمه متمرکز) مراحل مصاحبه و گزینش دانشجویان در رشته فوریتهاي پزشکی هماهنگی امور )20

 غیرمشمول امورمربوط به خروج از کشور دانشجویان مشمول و )21

  لیاخراج از تحص ایصدور حکم انصراف و  )22

 یانصراف ایو  یاخراج انیحساب دانشجو هیتسو )23

 گرید يبه دانشگاه ها یانتقال انیدانشجو يارسال پرونده ها )24

 .يواحد و معادل ساز قیتطب یمتقاض انیدانشجو يانجام امور مربوط به تقاضا )25

 توسط دانشکده هاترم  انیپامیان ترم و امتحانات  ينظارت بر حسن اجرا )26

 جهت دانشجویان جدید الورود  مکاتبه با نظام وظیفه جهت درخواست معافیت تحصیلی )27

 10تکمیل فرم مربوطه معافیت تحصیلی به همراه تصویر مدرك پیش دانشگاهی جهت تحویل به پلیس + )28

 پس از صدور حکم توسط فرم مربوطه یفه اعالم اخراج و انصراف به نظام وظ )29

 پس از تسویه حساب دانشجو و ضمن ارسال مدارك تحصیلی به دانشگاه مقصد  اعالم انتقال به نظام وظیفه )30

 م فراغت از تحصیل به نظام وظیفه اعال )31

 (آزمون هاي استخدامی) برگزاري آزمونهاي سراسري وزارت متبوع )32

 دانشکده ها و ارسال آن به کالن منظقه یا وزارت.دریافت گزارش آزمون ها و نمرات از  )33

 


