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 ام دانشجو ـثبت ن - 1شماره

 ری(ـراسـه شدگان کنکور سـ)پذیرفت

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 ثبت نام دانشجو )پذیرفته شدگان کنکور سراسری(

  شناسه فرآیند

 هدف فرآیند

 نام پذیرفته شدگاناحراز شرایط و ثبت 

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

  موزشی دانشکدهآمعاون 

 محرک فرآیند

 دانشگاه طریقاز  کنکور سراسریدریافت نتایج 

 کنکور سراسریاعالم نتایج  فرآیند باالدستی

 برنامه سما  کنترل مدارک دانشجو و فرم های ثبت نامی تکمیل شده، کنترل اطالعات در فرآیند زیر دستی
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http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 دریافت

لیست و  

دستورالعمل 

پذیرفته شدگان 

 دانشگاهاز 

 .به دانشگاه سنجش سازمان سوی از اسامی پذیرفته شدگاناعالم  .1

                 دریافت و گاه علوم پزشکی شهید بهشتیـبه سایت دانش شده هـپذیرفت هـمراجع. 2

             مدارک الزم جهت وگاه ـدانشمراجعه حضوری به  از زمان اطالع های ثبت نام و رمـف

 .ثبت نام

مراجعه جهت ثبت نام، موظف به انجام امور پذیرفته شدگان پردیس خودگردان قبل از )

 موجود در سایت دانشگاه می باشند(. حقوقی طبق راهنمای

رم های ـف وتحویلان بندی مقرر به محل ثبت نام ـدر زمه شدگان ـپذیرفتمراجعه . 3

  رک الزم.  مدا وتکمیل شده 

 دانشجو وراهنمایی آموزش کارشناستوسط وفرم های ثبت نام مدارک دانشجوکنترل .4

انجام امور مربوط به خوابگاه جهت انجام سایر مراحل ثبت نام و مراجعه به سایر ادارات. )

امور پزشکی، مرکز  ،مور انضباطی، ستاد شاهد و ایثارگر)حسب مورد(، اداره تغذیه، ا

دانشکده امور مالی و  ... توسط دانشجو با نظارت همکاران مربوطو ، استاد مشاور مشاوره

 و امور مربوط  برای پذیرفته شدگان پردیس

 مراجعه به موظف به تکمیل فرم مربوط و دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه .5

 می باشند.  11پلیس به عالوه 

 .کنترل اطالعات اولیه دانشجو در برنامه سما توسط کارشناس برنامه سما6

  ،فرایند ثبت نامپس از تکمیل تحویل کارت دانشجویی  . 7

ثبت نام قطعی 

 دانشجو

 

 

 

 

 دستور العمل ثبت ناممربوط به ثبت نام و انتخاب واحد درآیین نامه آموزشی و  مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 یست اسامی پذیرفته شدگانل -1

 توسط دانشجوهای ثبت نام  تکمیل فرم -2

 دستور العمل ثبت نام-3

  حضور فرد پذیرفته شده -4

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 کنکور سراسری گانپذیرفته شد ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 

 : ثبت نام

عنوان دانشجو ه ب های مربوط حراز شرایط و تکمیل فرمپذیرفته شده پس از ا ،آن طیفرآیندی است که 

 شناخته خواهد شد.

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 دستور العمل ثبت نام آموزشی و مقررات-1                            

 (به طورمعمول)یک تا دو روز زمان-2

 معیارهای پذیرش

 دستور العمل  و رعایت مقررات-1

 زمان )طبق برنامه تعیین شده(رعایت -2                                        

 مسئول پایش و اندازه گیری

 و دانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 ازه گیریدوره پایش و اند

 سالی یک بار
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 ان ورودی جدیدـاب واحد دانشجویـانتخ – 2شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 جدید ورودی دانشجویان واحد انتخاب

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

 دانشجویان تحصیل به شروع و واحد انتخاب

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

 دانشکده آموزشی معاون

 محرک فرآیند

 دانشگاهی تقویم بندی زمان ابالغ

 فرآیند باالدستی

 شده هپذیرفت دانشجویان نام ثبت

 فرآیند زیر دستی

 دانشجو نام ثبت تایید
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 لیست

 پذیرفته شدگان 

 

 انجام انتخاب واحد توسط کارشناس آموزش -1

 دانشجو جهت تایید استاد مشاور و آموزشتحویل پرینت نسخه انتخاب واحد به -2

ارائه کد کاربری و رمز ورود توسط کارشناس آموزش به دانشجو جهت ورود به سایت -3

 سما به منظور انجام کلیه امور آموزشی.

به برنامه سما، شهریه خودرا پرداخت می کند و پرینت  )دانشجوی شهریه پرداز با ورود

 ش تحویل می دهد(.به کارشناس آموز تسویه حساب را

انتخاب واحد 

دانشجویان 

 ورودی جدید

 

 

 

 مستندات مرتبط
 دانشکده آموزشی زمانبندی برنامهمقررات مربوط به ثبت نام وانتخاب واحد درآیین نامه آموزشی و

 

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

 :  شود می کنترل زیر اطالعات اساس بر تقاضا

  نام ثبت انجام -1

  سما آموزشی دربرنامه درسی های برنامه تدوین -2

 سما آموزشی برنامه در آموزش کارشناس توسط دانشجو واحد انتخاب ثبت -3

 آموزش توسط پرداز شهریه دانشجویان شهریه پرداخت کنترل -4

 

 

 ذینفعان
 دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

  : واحد انتخاب

 .نماید می انتخاب دانشکده ریزی برنامه طبق را خود موظف های واحد ،آن طی دانشجو که است فرآیندی

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات -1

 (به طورمعمول روزیک تا دو -زمان)طبق برنامه-2

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 زمان رعایت-2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ودانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 دوره پایش و اندازه گیری

 هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 انـانشجویسایر د واحد انتخاب – 3شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 دانشجویانسایر  واحد انتخاب

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

 واحد انتخاب

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

 دانشکده آموزشی معاون

 محرک فرآیند

 دانشکده توسط واحد انتخاب زمانی بازه اعالم

 فرآیند باالدستی

  دانشگاه از ارسالی آموزشی تقویم

 فرآیند زیر دستی

 دانشجو و مشاور استاد و آموزش کارشناس توسط واحد انتخاب تأیید

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 فرآیندشرح  ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

تعریف دروس و 

ورود اطالعات 

درسی در هر 

 نیمسال تحصیلی

موزشی سما آدانشجو در زمانبندی مقرر به سیستم مراجعه  -1

medical.sbmu.ac.ir .جهت انتخاب واحد 

 وبه استاد مشاور جهت تائید تحویل  و  توسط دانشجو انتخاب واحد امضای برگ-2

 آموزش دانشکده. ارائه به سپس

 دانشکده و امضاء استاد آموزش مدیر/ توسط کارشناسانتخاب واحد  نهایی تأیید-3

 در پرونده دانشجو. و بایگانی ، پس از امضاء دانشجومشاور

انجام انتخاب  

 واحد

 

 

 موزشی دانشکدهآبرنامه مقررات مربوط به ثبت نام و انتخاب واحد درآیین نامه آموزشی و  مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

  تحصیل ادامه جهت دانشجو تحصیل شرایط احراز بررسی -1

 آموزش اداره به دانشجو توسط واحد انتخاب تاییدیه تحویل -2

 

 

 ذینفعان
 دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 

 انتخاب واحد :

 مراجعه سما آموزشی سیستم به واحد انتخاب جهت نظر مورد زمانی بازه در دانشجو ،آنطی  که است فرایندی

 نماید. می

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                             

 زمان)یک هفته(-2                                                             

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 زمانرعایت  -2

 

 ودانشگاه موزشی دانشکدهآمعاون  یمسئول پایش و اندازه گیر

 ازه گیریدوره پایش و اند

 هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ای درسی دانشجوـافه واحدهـحذف و اض - 4شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دانشجو درسی واحدهای اضافه و حذف  

 

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

دانشجویان اولیه واحد انتخاب در تغییر ایجاد و اصالح  

 

 نوع فرآیند

 فرعی

 

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

اولیه واحد انتخاب   

 

 فرآیند زیر دستی

آموزش اداره تایید و مشاور استاد نظر استعالم  

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست  .1

 دانشجو

 برنامه سما دانشکده توسط مدیر  اضافه حذف و انجام  دسترسی جهت ایجاد-1

 دانشگاهی تقویم شده براساس تعیین زمانی بازه در

 آموزش کارشناسسی وضعیت دانشجو توسط ررب-2

 استعالم از استاد مشاور-3

 تایید اداره آموزش-4

 تحویل  به اداره آموزش  و توسط دانشجو واحد انتخاب تحویل پرینت تائیدیه -5

 پرونده  انتخاب واحد دانشجو در بایگانی تایید-6

انجام اصالحات 

تغییرات در و 

انتخاب واحد 

 اولیه

 

 

 

 

 مربوط به حذف و اضافه واحدهای درسی درآیین نامه آموزشی مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

 :شود می کنترل زیر اطالعات اساس بر تقاضا

    دانشجو درخواست -1

 آموزش کارشناس توسط دانشجو وضعیت خالصه بررسی -2

 اضافه و حذف جهت دانشجو تحصیلی وضعیت نظر از بودن مجاز  -3

    مشاور استاد از استعالم نتیجه بررسی -4

 دانشکده آموزش تایید -5

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان

 دانشجو

تعاریف و 

 اصطالحات

 بیانتخا درس دو ،دانشکده تقویم در شده تعیین مهلت در ،تحصیلی نیمسال هر آغاز از پس تواند می انشجود

 مشروط خود انتخابی دروس سایر بر عالوه را درس 2 یا و حذف آموزشی های گروه موافقت صورت در را خود

 درسی های واحد اضافه و حذف فصل. )نماید اضافه درسی های واحد حداکثر و حداقل و نیاز پیش رعایت به

 ( عمومی دکترای و کارشناسی کاردانی، مقاطع آموزشی های نامه درآیین دانشجو

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                               

 زمان )دو روز تا یک هفته(-2       

 معیارهای پذیرش

 زمان  رعایت -2موزشی آرعایت مقررات -1

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 ودانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 دوره پایش و اندازه گیری

 هرنیمسال

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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  حذف اضطراری -5شماره

 )یک درس( 

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 دانشجو درسی واحد اضطراری حذف

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

 درس یک اضطراری حذف

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

 دانشکده آموزشی معاون

 محرک فرآیند

 دانشجو درخواست

 فرآیند باالدستی

 تحصیلی نیمسال ابتدای واحد انتخاب

 فرآیند زیر دستی

 آموزش تائید و مشاور استاد نظر استعالم

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 مستندات مرتبط
 آموزشی های نامه درآیین یراضطرا حذف به مربوط مقررات

 

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

 :شود می کنترل زیر اطالعات اساس بر تقاضا

 (امتحانات شروع از قبل هفته 5) اضطراری حذف زمان رعایت -1

 مقررات طبق اضطراری حذف جهت دانشجو بودن مجاز -2

  نظر مورد درس غیبت درخصوص مربوط استاد از استعالم -3

 آموزش تائید -4

 

 

 دانشجویان ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 حذف اضطراری :

 یک حذف به نسبت ،امتحان از قبل هفته 5 تا اضطرار صورت در تواند می دانشجو ،آن طی که است فرآیندی

 .واحدها وحداکثر حداقل رعایت به مشروط نماید اقدام درس

  اینکه بر مشروط باشند می نظری درس دو حذف به مجاز ،اضطرار صورت در ایثارگر و شاهد دانشجویان*

 (ایثارگرو  شاهد دانشجویان آموزشی تسهیالت نامه آیین. )نشود واحد 11 از کمتر باقیمانده واحد تعداد

 

 

 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست  .2

 دانشجو

دانشجو از اداره آموزش یا سایت توسط دریافت فرم درخواست حذف اضطراری  -1

 دانشکده.

 )بررسی بررسی خالصه وضعیت دانشجو توسط کارشناس آموزش / استاد مشاور -2

 غیبت...(

 تائید آموزش و اعمال و ثبت در سیستم سما -3

حذف اضطراری 

 یک درس

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پایش و اندازه گیری

 اندازه گیری شاخص های پایش و

 آموزشی مقررات-1                                            

 زمان)یک تا دو روز(-2                                           

 معیارهای پذیرش

 زمان تعیین شدهرعایت -2رعایت مقررات -1

 دازه گیریمسئول پایش و ان

 دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده

 ازه گیریدوره پایش و اند

 هرنیمسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رل حضور و غیاب دانشجویانـکنت -6شماره

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 دانشجویان غیاب و حضور کنترل

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

 بخش و عملی نظری، های کالس در دانشجویان حضور کنترل

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

 دانشکده آموزشی معاون

 محرک فرآیند

 آموزش توسط غیاب و حضور لیست تهیه و دانشجویان واحد انتخاب

 فرآیند باالدستی

 دانشجو واحد انتخاب

 فرآیند زیر دستی

 آموزش اداره توسط غیاب و حضور لیست تهیه

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

تهیه لیست 

حضور و غیاب 

 دانشجویان

 

 موزشآ.تهیه لیست حضور و غیاب توسط اداره 1

 مربوط / کارشناس اتاق اساتیدبه اساتید .تحویل لیست 2

 . انجام حضور و غیاب توسط استاد مربوط هر درس3

 . اعالم غیبت به دانشجو4

 . بررسی و تصمیم گیری در مورد غیبت طبق آیین نامه 5

احراز شرایط 

دانشجو  جهت 

شرکت در 

امتحان پایان 

 ترم

 

 

 آموزشی نامه آیین در غیاب و حضور آموزشی مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 آموزش اداره توسط غیاب و حضور لیست تهیه -1

 استاد توسط غیاب حضورو انجام -2

 اساتید اتاق مسئول توسط وغیاب حضور نتیجه کنترل -3

 

 

 

 ذینفعان
 دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 کنترل حضور و غیاب : 

 .شود می کنترل بخش یا و درس های کالس در دانشجو حضور ،آن طی که است یندیآفر

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات مربوط به حضور و غیاب-1                                 

 )پایان هر جلسه کالس( زمان-2                               

 معیارهای پذیرش

 زمان رعایت  -2رعایت مقررات -1                        

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ودانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 دوره پایش و اندازه گیری

 نیمسالپایان هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 تحصیلی ترم در دانشجو غیبت توجیه و بررسی - 7شماره

  

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

تحصیلی ترم در دانشجو غیبت توجیه و بررسی  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

دانشجو غیبت شدن موجه  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 فرآیند محرک

غیبت توجیه برای دانشجو  درخواست  

 فرآیند باالدستی

غیاب و حضور  

 فرآیند زیر دستی

 آموزشی شورای دالئل توسط بررسی سایر/ پزشکی شورای توسط دانشجو بیماری مدارک ررسیب

 دانشکده

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست 

 دانشجو

 ارائه درخواست توسط دانشجو به آموزش دانشکده.-ا

به مرجع تشخیص  دانشکده طرف آموزش ارجاع مدارک ارائه شده توسط دانشجو از -2

 آموزشی( جهت موجه یا غیر موجه کردن  معاون )شورای پزشکی/

 انشجو.د وآموزش دانشکده اعالم نتیجه بررسی به اداره  -3

 اساس نتیجه بررسی طبق آیین نامه بربا دانشجو  رفتار -4

حذف درس -1

درصورت موجه 

 شدن غیبت

درج نمره -2

صفر درصورت 

موجه نشدن 

غیبت دردرس 

 مورد تقاضا

 

 

 

 

 آموزشی نامه درآیین غیاب و حضور به مربوط مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 دانشجو درخواست-1

 پزشکی مدارک جمله از معتبر مدارک /غیبت توجیه جهت مدرک ارائه-2

  مورد حسب آموزشی و پزشکی شورای نظریه-3

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 دانشجو ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 : تحصیلی ترم در دانشجو غیبت توجیه و بررسی

 .شود می بررسی غیبت توجیه برای دانشجو درخواست ،آنطی  که است ی یندآفر

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1

 مرجع تشخیص(سه هفته حسب  ک هفته و حداکثریزمان )-2

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 رعایت زمان-2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ودانشگاه موزشی دانشکدهآمعاون 

 دوره پایش و اندازه گیری

 تحصیلینیمسال پایان هر 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پزشکی حذف - 8شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 پزشکی حذف

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

 .کند شرکت و یاآزمون درس ها درکالس نتوانسته بیماری علت به که دانشجویی غیبت حذف

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

 دانشکده آموزشی معاون

 محرک فرآیند

 دانشجو درخواست

 فرآیند باالدستی

 دانشجو واحد انتخاب

 فرآیند زیر دستی

 پزشکی شورای یا معتمد پزشک هنظری

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست  .3

 دانشجو

 از سایت دانشکده/ کارشناس آموزش  توسط دانشجو فرم حذف پزشکیدریافت -1

س پ شده حذف پزشکی با مدارک پزشکی حداکثر ظرف سه روز فرم تکمیلتحویل -2

 دانشکده آموزشاداره  به توسط دانشجوجلسه امتحان غیبت در کالس و یا در  از

 .توسط اداره آموزشغیبت دانشجو در لیست حضور و غیاب بررسی -3

ررسی به شورای ـجهت ب وـمدارک پزشکی و برگ درخواست دانشجارسال -4

 .توسط اداره آموزش تمدپزشکی/ پزشک مع

 نظریه شورای پزشکی.دریافت  -5

 حذف واحد یا واحدهای درسی در صورت  تائید بیماری توسط شورای پزشکی و -6

 طبق آیین نامه آموزشی 

موجه شدن -1

غیبت در صورت 

تایید مدارک 

حذف  پزشکی و

 درس

ثبت غیبت  -2

نتیجه نمره  ودر

صفر درصورت 

 تائیدعدم 

 مدارک پزشکی

 

 

 

 

 آموزشی مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 

 پزشکی شورای نظریه غیاب، و حضور لیست بررسی پزشکی، مدارک ،دانشجو درخواست

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 دانشجو ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 : پزشکی حذف

  آزمون یا و درس کالس در غیبت حذف درخواست ،پزشکی مدارک ارائه با دانشجو ،آن طی که است فرایندی 

 .کند می بیماری دلیله ب

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                         

 زمان انجام )دو هفته(-2                                         

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 رعایت زمان-2

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 و دانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 دوره پایش و اندازه گیری

 هر نیمسال

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 تحصیلی دانشجو نیمسال حذف - 9شماره

 

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

نیمسال تحصیلی دانشجو حذف  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

نیمسالی که دانشجو امکان تحصیل نداشته است  حذف  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

تحصیل به اشتغال  

 فرآیند زیر دستی

 نظرخواهی از استاد مشاور و معاون آموزشی دانشکده 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 آموزشی های نامه آییندر ترم حذف به مربوط مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 دانشجو درخواست -1

  مشاور استاد تایید  -2

  مقررات نظر از دانشکده آموزشی معاون تایید و دانشکده کارشناس بررسی  -3

 

 

 ذینفعان
 دانشجو

 

 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 درخواست

 دانشجو

 کارشناس/ دانشکده سایت از دانشجو ترم حذف درخواست دریافت فرم -1

 آموزش

 آموزش توسط دانشجو به اداره ومدارک  شده تکمیل فرم تحویل -2

 مشاور استاد نظر استعالم  -3

 دانشکده آموزشی معاونت در بررسی -4

معاون  تائید درصورت آموزش ارسال موافقت با حذف ترم توسط کارشناس -5

 آموزشی دانشکده برای مدیر امورآموزشی در دانشگاه ارسال می کند. 

ارسال توسط کارشناس آموزش  درصورت موافقت و تائید معاون آموزشی،  -6

 امورآموزشی دانشگاه  صرفاً جهت اطالع مدیر ،نشکدهدا

 ترم حذف

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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تعاریف و 

 اصطالحات

 : ترم حذف

 .نماید می حذف را خود تحصیلی ترم  دانشجو ،آن طی که است فرایندی

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 قرراتم-1                                           

 موزشی دانشکده یک ماه(آزمان )یک هفته بطور معمول و درصورت طرح در شورای -2          

 معیارهای پذیرش

 ررات رعایت مق-1                                      

 زمان رعایت -2                                      

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 دانشکده و دانشگاه معاون آموزشی

 ازه گیریدوره پایش و اند

 پایان هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1


28 
 

 

 

 

 

 

 

 دانشجو تحصیل به اشتغالصدورگواهی  – 10شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 دانشجو تحصیل به اشتغالصدورگواهی 

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

دانشجو تحصیل به اشتغالاعالم   

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

مواردالزم در دانشگاه موافقت  

 دستیفرآیند زیر 

دانشجو غیابو وحضور تحصیلی فعالیت کنترل  

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست 

 دانشجو

 کارشناس آموزش. از سایت دانشکده/ دانشجوتوسط  فرم اشتغال تحصیل دریافت -1

آموزش پس از بررسی خالصه  کارشناستوسط تحصیل  به اشتغال گواهیصدور -2

 .وضعیت دانشجو

 دانشجو جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل خود به دبیرخانه دانشکده. مراجعه   -3

مانند  ،وارد خاصجهت مصادره ازسوی دانشکده،  گواهی اشتغال به تحصیل)درخواست و

صدور کارت دانشجویی  و 11پلیس به عالوه ، راهنمایی ورانندگی، نظام وظیفهسفارت، 

 ورآموزشی دانشگاه.( ـام به مدیردانشکده،  آموزش کارشناستوسط المثنی 

جهت پیگیری درخواست  ،خاص )محتوای پرانتز بند باال( موارددانشجو در مراجعه  -4

 امور آموزشی دانشگاه خود به مدیر

 

صدور گواهی 

اشتغال به 

 تحصیل

 

 

 

 آموزشی نامه درآیین تحصیلی پیشرفت ارزشیابی و غیاب و حضور ،واحد انتخابمقررات مربوط به     مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود 

 سما برنامه ایمحتو براساس مربوط نیمسال در بودن تحصیل به شاغل  -

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
  دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

  : تحصیل  به اشتغال گواهی

 .نماید می دریافت مربوط ترم در را تحصیل به اشتغال تاییدیه دانشجو ،آن طی که است یندیآفر

 

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات -1                                     

 دقیقه در شرایط معمول( 31زمان ) -2                   

 معیارهای پذیرش

 زمان رعایت-2  رعایت مقررات-1                                               

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ودانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 دوره پایش و اندازه گیری

 هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 های درسی دانشجوواحد)ارزشیابی(تطبیق -11 شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

های درسی دانشجوواحد تطبیق  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

 .است گذرانده دیگر های دانشگاه در قبال دانشجو که دروسی سازی معادل و ذیرشپ

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشیمعاون   

 محرک فرآیند

دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

  جدید ورودی دانشجوی نام ثبت

 فرآیند زیر دستی

جدید  تحصیلی رشته آموزشی گروه مدیر نظر استعالم و قبلی دانشگاهاز دانشجو نمرات استعالم  

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست  .4

 دانشجو

  /دانشجو از سایت دانشکدهتوسط  تکمیل فرم درخواست تطبیق واحد و دریافت -1

 کارشناس آموزش 

امورآموزشی دانشگاه به عنوان  دیرتواند درخواست تطبیق واحد را به م میدانشجو )

 تحویل نماید( ، واحدیند تطبیق آحله اول فرمر

ارشناس کبه ارجاع و  دانشکده آموزش مسئولتوسط درخواست دانشجو امضای -2

 آموزش.اداره  در رشته

 شتهر کارشناس توسطمحل تحصیل قبلی دانشجو  از نامه استعالم ریز نمراتتهیه  -3

 مدیر بهارجاع  سپسوآموزشی دانشکده معاون  یامضاارسال جهت  و آموزشاداره  در

 دانشگاه آموزشی

به دانشگاه محل تحصیل قبلی آموزشی دانشگاه مبداء  مدیر امورارسال نامه توسط  -4

 ریز نمرات  استعالمبرای 

 دریافت ریزنمرات ازدانشگاه محل تحصیل قبلی   -5

جهت بررسی و امورآموزشی دانشگاه به دانشکده  مدیر ارسال ریزنمرات توسط -6

 تطبیق واحد 

جهت تطبیق  دانشکدهکارشناس رشته/ آموزش توسط  نامه طی نمرات ریزارسال   -7

 .نهایی به مدیر گروه آموزشی مربوط

با هماهنگی و نظر  توسط مدیرگروه مربوط دروس گذرانده شده دانشجو بررسی -8

 .به آموزش دانشکدهاعالم نتیجه بررسی  واستاد یا اساتید دروس رشته جدید 

ه باعالم آموزش و کارشناس رشته/ توسط سما سیستم در پذیرش مورد نمراتثبت  -9

 .دانشگاه یآموزشمدیرامور

 

 

 

پذیرش یا عدم 

پذیرش دروس 

 دانشجو

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 آموزشی نامه درآیین درسی واحدهای پذیرش به مربوط آموزشی مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   
 

 دانشجو درخواست -1

 دانشجو قبلی تحصیل محلاز نمرات ریز استعالم  -2

 مقررات رعایت با درس استاد و دانشکده آموزشی گروه مدیر تائید و نظر -3

 

 

 ذینفعان
 دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 : واحد تطبیق

 .  است دیگرگذرانده مقاطع و رشته در دانشجو که است دروسی سازی معادل و پذیرش یندفرآ

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                               

 ماه (2حداکثر حداقل یک ماه و)زمان -2                              

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 رعایت زمان-2

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 ودانشگاه آموزشی دانشکده معاون

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 دوره پایش و اندازه گیری

 پایان هر نیمسال تحصیلی

 

 

 روطـمش دانشجوی نویسی نام -12شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

مشروط دانشجوی نویسی نام  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

آموزشی مقررات براساس مشروط دانشجوی جهت واحد انتخاب انجام  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

گذشته نیمسال در توسط دانشجو 12 از کمتر میانگین کسب  

 فرآیند باالدستی

دانشجو نمرات نهایی ثبت  

 فرآیند زیر دستی

آموزش تائید و مشاور استاد نظر استعالم  

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 ورودی

 شرح فرآیند
محصول(  (خروجی

 فرآیند

ثبت و ورود 

مرات و ننهایی 

یری گگزارش 

از کارنامه 

حصیلی ت

 نیمسال

 موزشآبررسی نمرات و میانگین نیمسال قبل توسط کارشناس  -1

واحد در صورت میانگین کمتر  14انتخاب واحد دانشجو با رعایت سقف حداکثر  -2

 ترم قبل 12از 

 موزشآتایید استاد مشاور و اداره  -3

 

ثبت انتخاب 

واحد دانشجوی 

 مشروط

 

 

 

 آموزشی های نامه آیین در تحصیلی پیشرفت ارزشیابی فصل در مشروط دانشجوی به مربوط مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 دانشجو قبل نیمسال کارنامه میانگین بررسی -1

 مشاور استاد تائید -2

 دانشکده آموزش تائید -3

 

 

 دانشجو ذینفعان

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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تعاریف و 

 اصطالحات

 : مشروط دانشجوی

 .باشد نموده کسب12 از کمتر میانگین تحصیلی، نیمسال در که است دانشجویی

 : مشروط دانشجوی واحد انتخاب

 .بود نخواهد واحد 14 از بیش واحد انتخاب به مجاز دانشجو ،آن در که است یندیآفر

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1

 زمان )یک روز( -2

 معیارهای پذیرش

 مقرراترعایت  -1

 زمانرعایت  -2

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 ودانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 دوره پایش و اندازه گیری

 هرنیمسال

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 دانشجو تحصیل از انصراف -13شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دانشجو تحصیل از انصراف  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

دانشجو تحصیل صدور انصراف از  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده  آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

تحصیل به اشتغال  

 فرآیند زیر دستی

مشاور استاد و دانشکده آموزشی معاوننظرخواهی از   

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست 

 دانشجو

 توسط دانشجوکارشناس آموزش  فرم انصراف از سایت دانشکده/دریافت -1

 به کارشناس آموزش.تحویل آن  و دانشجوتوسط مشخصات در فرم مربوط  ورود -2

ارشناس آموزش  ک توسط دانشکده آموزشی معاون به تائید جهت مذکور فرمارجاع -3

 پس از تکمیل فرم و تکمیل تسویه حساب دانشجودر دانشکده.

معاون تائید ارسال  و دریافت نظر استاد مشاوردرخواست دانشجو پس از ارجاع -4

 .امور آموزشی دانشگاه به مدیر ،آموزشی دانشکده

، پس امور آموزشی دانشگاه هت پیگیری درخواست خود  به مدیردانشجو جمراجعه  -5

 از انجام تسویه حساب

، پس از تسویه حساب دانشجو بهتوسط دانشگاه کلیه مدارک ثبت نامی  بازگرداندن-6

 آموزش رایگان با وزارت متبوع و صندوق های رفاه دانشجویی 

 

صدور حکم 

انصراف از 

 تحصیل

 

 

 

 

 

 مستندات مرتبط

 آموزشی نامه آیین در تحصیل از انصراف به مربوط مقررات 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 وضعیت خالصه بررسی -1

 آن به مربوط فرم طبق مختلف های واحد از دانشجو حساب سویهت -2

 دانشکده آموزشی معاون تائید -3

 مشاور استاد نظر استعالم -4

 

 

 

 

 

 ذینفعان
  دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 : انصراف

 .کند می اعالم دانشکده آموزش به تحصیل ادامه از را خود انصراف دانشجو ،آن طی که است یندیآفر

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات -1                                     

 )یک هفته( زمان انجام فرایند-2                               

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 رعایت زمان-2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ودانشگاه معاون آموزشی دانشکده

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 دوره پایش و اندازه گیری

 هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

 دانشجو تحصیلی مرخصی - 14شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دانشجو تحصیلی مرخصی  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

تحصیلی  مرخصی ازدانشجو استفاده  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

  دانشجو درخواست

 فرآیند باالدستی

دانشجو نام ثبت  

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 فرآیند زیر دستی

دانشکده آموزشی شورای در موضوع طرح  

 

 

 

 

 

 

 

 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست  .5

 دانشجو

 .موزشآکارشناس  /از سایت دانشکده توسط دانشجوفرم درخواست دریافت  -1

 .ایید استاد مشاور به اداره آموزشتتوسط دانشجوپس از درخواست ارائه  -2

 موزشی دانشکده.آدرخواست در شورای مطرح شدن -3

 صدور مرخصی تحصیلی درصورت تائید. -4

ستاد شاهد حسب  امور دانشجویی/   رونوشت مرخصی به آدرس دانشجو/ارسال -5

 نشکده اداره آموزش دانشگاه توسط دا /و ایثارگر( وی شاهدج)دانش مورد

ثبت مرخصی 

توسط کارشناس 

سما و درج در 

 پرونده دانشجو

 

 

 

 آموزشی نامه آییندر تحصیلی مرخصیمقررات مربوط به  مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 تسلیم درخواست دانشجو حداقل دو هفته پیش از شروع نیمسال -1 

 دریافت نظریه استاد مشاور -2

 موزشی دانشکدهآدریافت نظریه شورای  -3

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
  دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

  : تحصیلی مرخصی

با تائید از سوی دانشکده، از مرخصی تحصیلی به  الئل ود ذکر دانشجو می تواند درصورت درخواست و با 

 میزان مقرر استفاده کند.

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                           

 زمان )حداکثر دو هفته(-2                                     

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 زمان رعایت-2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ودانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 دوره پایش و اندازه گیری

 پایان هر نیمسال

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ها دانشگاه سایر در درس چند یا یک در میهمانی برای دانشجو معرفی -15شماره

 

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

ها دانشگاه سایر در درس چند یا یک در میهمانی برای دانشجو معرفی  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

ها دانشگاه سایر در درس چند یا یک گذراندن  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشگاه و دانشکده آموزشی معاونین  

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 محرک فرآیند

دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

تحصیلی  گذراندن دروس طبق برنامه آموزشی مصوب رشته  

 فرآیند زیر دستی

  مشاور استاد نظر استعالمو  آموزش اداره تائید ،تحصیلی ضعیت و بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست 

 دانشجو

 به دانشجو.بازه زمانی پذیرش میهمانی  درباره اطالع رسانی -1

 کارشناس آموزش و دانشجو از سایت دانشکده/توسط دریافت فرم تقاضای میهمانی -2

 .، به اداره آموزش دانشکده پس از تکمیلتحویل آن 

 یآموزشامور و اداره آموزش و ارسال به مدیر همانی توسط مدیر گروهیتائید فرم م -3

   .دانشگاه

 .موزشیآاستعالم نظریه مدیر امور-4

  .با فرم میهمانی، جهت ثبت نام به دانشگاه مقصددانشجو مراجعه -5

 

راندن یک یا گذ

تعدادی از 

واحدهای درسی 

در دانشگاه 

 دیگر

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 درآیین نامه آموزشی میهمانی به مربوط مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود 

 انشجو د وضعیت بررسی 

  امورآموزشی دانشگاه دانشکده و مدیر آموزش اداره، گروه مدیر ،مشاور استاد تائید

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذینفعان
 دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات
 ، یک یا چنددرس را در دانشگاه مقصد می گذراند.مبداء دانشگاه یدانشجو ،آنطی  که است فرآیندی

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                              

 )یک هفته( زمان-2                                           

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 زمانرعایت  -2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 آموزشی دانشکده و دانشگاه معاون

 دوره پایش و اندازه گیری

 پایان هر نیمسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیگر دانشگاه در دانشجو  نیمسالی میهمانی -16شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 دیگر دانشگاه در دانشجو نیمسالی میهمانی

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

 دیگر دانشگاه به دروس گذراندن جهت میهمان عنوان به دانشجو معرفی

 نوع فرآیند

 فرعی

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 صاحب فرآیند

 دانشکده آموزشیمعاون 

 محرک فرآیند

 دانشجو درخواست

 فرآیند باالدستی

 بهداشت رتوزا سامانهثبت درخواست میهمانی دانشجو در 

 فرآیند زیر دستی

 آموزشی گروه تایید

 

 

 

 

 

 

 

 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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درخواست  .6

 دانشجو

ورود دانشجو  به سایت دانشکده و سامانه نقل و انتقاالت به منظور اطالع از زمان  -1

   .میهمانیبندی 

 .از سایت دانشکدهتوسط دانشجو فرم درخواست دریافت  -2

  .بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو توسط کارشناس آموزش -3

 .تایید فرم درخواست توسط مدیرگروه و مدیر آموزش دانشکده -4

ن به فرم تایید شده توسط کارشناس آموزش دانشکده از طریق اتوماسیوارسال   -5

 .امور آموزشی دانشگاه مدیر

درخواست میهمانی پس از بررسی و تایید آموزش دانشگاه از طریق ارسال   -6

 .اتوماسیون به آموزش دانشکده 

  .به دانشجوی متقاضی دانشکده آموزشتوسط فرم تایید شده نهایی  ارائه-7

دانشجو به سامانه میهمانی وزرات بهداشت به آدرس مراجعه   -8

http://guest.behdasht.gov.ir کدملی و  ی،یشماره دانشجو وثبت

تصویر درخواست میهمانی تایید شده به همراه فایل سایر  اسکن اطالعات الزم و

 .مدارک مورد نیاز در سامانه

شگاه به ندرخواست ثبت شده دانشجو پس از بررسی در اداره کل آموزش داارجاع  -9

 .مبدادانشکده 

 توسط دانشکده  آن تایید عدم یا تایید وشده  داده ارجاع های درخواستبررسی   -11

 . دانشگاه کل آموزش به سامانه طریق ازاعالم آن  و

از طریق سامانه به دانشگاه مقصد جهت  توسط دانشگاه  درخواست نهاییارسال   -11

  .اعالم نظر

 صورت در).انتخاب واحدجهت  میهمانی محل دانشگاه به مراجعه دانشجو  -12

 (میهمانی با موافقت

مبدا ی به دانشگاه نریز نمرات دانشجو پس از گذراندن نیمسال میهماارسال  -13

 .توسط دانشگاه مقصد

آموزش دانشکده محل توسط اداره آموزش دانشگاه مبدا به ریز نمرات ارسال  -14

  .تحصیل دانشجو

در سیستم سما ثبت و دانشکده  آموزش کارشناستوسط  نمرات بررسی -15

 (می باشد. سشجو موظف به گذراندن مجدد درن، دا12صورت اخذ نمره کمتر از در)

 

میهمان شدن 

دانشجو جهت 

گذراندن 

 واحدهای درسی
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 آموزشی های نامه آیین در دانشجو میهمانی فصل به مربوط مفاد مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :اطالعات زیر کنترل می شودتقاضا بر اساس    

 

 دانشکده آموزش در مربوط فرم طبق دانشجو درخواست -1 

 آموزشی مقررات رعایت -2

 آموزش کارشناس توسط دانشجو تحصیلی وضعیت بررسی -3

 دانشکده آموزش مدیر و آموزشی گروه مدیر تایید -4

 دانشجو توسط میهمانی سامانه در درخواست ثبت -5

 مبداء دانشگاه کل آموزش بررسی و تایید -6

 میهمانی با مقصد دانشگاه نظر -7

 

 

 

 

 ذینفعان
 دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 : میهمانی

 و اءمبد دانشگاه توافق با معین مدت برای مشخص تحصیلی نیمسال برای دانشجو ،آن طی که است یندیآفر

 .نماید می خود تحصیل محل تغییر به اقدام ،مقصد
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 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                              

 )دو روز در دانشکده( زمان-2                                    

 معیارهای پذیرش

 رعایت زمان-2 یت مقررات     رعا-1                                           

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده

 ازه گیریدوره پایش و اند

 پایان هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیگر دانشگاه از نیمسالی میهماندانشجوی  پذیرش - 17شماره

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 دیگر دانشگاه از نیمسالی میهماندانشجوی   پذیرش

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

  درسی های واحد گذراندن منظور به ترم یک مدت به میهمان دانشجوی پذیرش

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

 دانشکده آموزشی معاون

 محرک فرآیند

 دانشجو درخواست

 فرآیند باالدستی

 بهداشت وزارت میهمانی و انتقاالت و نقل درسامانه دانشجو نام ثبت

 فرآیند زیر دستی

 آموزشی گروه مدیر نظر استعالم -مقصد دانشکده آموزش اداره تایید - مقصد و مبدا دانشگاه توافق

 مقصد دانشکده

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست  .7

 دانشجو

زمان پذیرش دانشکده مبدا به منظور اطالع از به آموزشمراجعه دانشجو -1

 سامانه میهمانی وزارت بهداشت میهمانی از طریق

به صورت حضوری و یا با ورود به سایت دانشکده مقصد به منظور  نشجومراجعه دا-2

 در دانشگاه مقصداطالع از واحد های درسی ارائه شده 

دانشجو در زمان تعیین شده به سامانه میهمانی وزارت بهداشت به مراجعه -3

اطالعات مورد نیاز و تکمیل و http://guest.behdasht.gov.ir آدرس 

 درخواست خود به همراه سایر مدارک در سیستم ثبت 

به ارجاع دانشگاه و  یآموزش امور یتمدیردرخواست ثبت شده در بررسی -4

 دانشکده مقصد 

مدیر آموزش/ کارشناس آموزش  بررسی درخواست های ارجاع داده شده توسط-5

با ورود به سامانه میهمانی وثبت موافقت یا عدم موافقت با میهمانی  دانشکده مقصد

 با کسب نظر مدیران گروه آموزشی هر رشته،درسامانه 

در صورت  موزشی دانشگاه مقصدآامور  به مدیر در زمان مقرر مراجعه دانشجو  -6

 موافقت با میهمانی، 

در صورت  واحد انتخاب جهت مقصد دانشکده آموزش به دانشجومراجعه -7

 پرداخت شهریه 

 

1.  

 

پذیرش 

دانشجوی 

میهمان به 

مدت یک 

 کاملنیمسال 

 

 

 

 

 آموزشی نامه آیین در میهمانی به مربوط مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 درخواست دانشجو-1 

 ارائه دروس مورد نظر دانشجو در نیمسال تحصیلی-2 

 کارشناس آموزش دیر آموزش/مبررسی سامانه میهمانی توسط -3

 تایید و موافقت آموزش دانشکده مقصد و مدیر گروه رشته تحصیلی-4

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://guest.behdasht.gov.ir/
http://guest.behdasht.gov.ir/


53 
 

 

 

 

  دانشجو ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 صورت به رشته همان در دیگر دانشگاه از دانشجو پذیرش

 مقصد و مبداء دانشگاه موافقت با معین مدت برای و موقت

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                              

 )یک تا دو روزدر دانشکده( زمان-2                   

 معیارهای پذیرش

 عایت مقررات آموزشی-1

 رعایت زمان-2                                            

 مسئول پایش و اندازه گیری

 دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده

 ازه گیریدوره پایش و اند

 پایان هر سال تحصیلی

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 دانشجو  دانشگاهی درون همانییم -18شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دانشجو دانشگاهی درون همانییم  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

دانشگاه همان در دیگر دانشکده در درس چند یا یک گذراندن  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

  دانشکده آموزشی معاون

 محرک فرآیند

دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

انتخاب واحد دانشجو در دانشکده مبداء وثبت نام   

 فرآیند زیر دستی

  آموزش اداره تائید و مشاور استاد نظر استعالم ،تحصیلی ضعیت و بررسی

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست 

 دانشجو

کسب اطالع دانشجو از برنامه دروس ارائه شده دانشکده مقصد و اخذ موافقت  -1

 ضمنی

دریافت فرم تقاضای میهمانی از سایت دانشکده و تکمیل توسط دانشجو و  -2

 تحویل به اداره آموزش

 آموزش/ استاد مشاور همانی توسط ادارهیتائید فرم م -3

 مبدا به دانشکده مقصد های معرفی رسمی دانشجو از دانشکده -4

گذراندن یک یا 

چند واحد 

درسی در 

دانشکده دیگر 

در همان 

 انشگاهد

 

 

 

 موزشیآ نامه درآیین میهمانی به مربوط مقررات  مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :کنترل می شودتقاضا بر اساس اطالعات زیر    

 

 درخواست دانشجو -1

  ءعدم امکان ارائه واحددرسی مورد نظر دانشجو در دانشکده مبدا -2

 روز تداخل ساعات کالس درس مورد تقاضا و یا امتحان درس با سایر دروس ب -3

  ءدانشکده مبدا

 و مقصدء مبدا های موافقت دانشکده -4

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 دانشجو ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 درون دانشگاهی : مهیمانی

 می گذراند. دانشگاه همان در دیگر دانشکده در را خود درس چند یا یک دانشجو ،آن طی که است یندیآفر

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 .مقررات1

در بازه حذف و  در دانشکده مبدا و یک تا دو روز دانشکده مقصد . زمان )یک تا دو روز2

 اضافه(

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 زمانرعایت -2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 و دانشگاهن آموزشی دانشکده معاو

 ازه گیریدوره پایش و اند

 پایان هر نیمسال

 

 

 دیگر دانشگاه به مبدا دانشگاه از دانشجو انتقال -19شماره

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دیگر دانشگاه به مبدا دانشگاه از دانشجو انتقال  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

دانشجو تحصیل محل تغییر  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

مقصد و مبدا های دانشگاه موافقت  

 فرآیند زیر دستی

مشاور استاد نظر استعالم و دانشکده آموزشی معاون تائید  

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست 

 دانشجو

گذراندن حداقل یک نیمسال  با  دریافت فرم درخواست انتقال توسط دانشجو پس از-1

 لتکمی کارشناس دانشکده با توجه به زمان بندی انتقال و /مراجعه به سایت دانشکده

 وتحویل به اداره آموزش دانشکده فرم 

انتقال  فرزندان هیئت علمی، انتقال از تهران به   شاهد و ایثارگر، % 5)در موارد انتقال 

 شهرستان، شرط یک نیمسال گذرانده الزم نیست.(

 اداره آموزش دانشکده.  شرایط دانشجو برای انتقال توسط استاد مشاور وبررسی  -2

 آموزش دانشکده کارشناسبه همراه ریزنمرات توسط  انتقال درخواستارسال  -3

وپس از امضاء، ارسال برای  دانشکده  آموزشی معاون امضایازطریق اتوماسیون برای 

   .امور آموزشی دانشگاه مدیر

 امور آموزشی دانشگاه مراجعه جهت پیگیری درخواست خود به مدیردانشجو -4

  کند. می 

تغییر محل 

 تحصیل دانشجو 

 

 

 

 

 آموزشی نامه آیین در انتقال فصل به مربوط مفاد مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 درخواست دانشجو-1

 بررسی خالصه وضعیت دانشجو از نظر ترم و واحدهای گذرانده توسط کارشناس آموزش -2

 استعالم نظر استاد مشاور -3

 تائید معاون آموزشی دانشکده  -4

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
  دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 : دانشجو  انتقال

 همان در خود تحصیل محل دانشگاه تغییردائم به اقدام  شرایط، دارای دانشجوی ،آن طی که است یندیآفر

 .کند می مقطع و رشته

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات آموزشی-1                                            

 )دو روز به طورمعمول در دانشکده( زمان-2

 معیارهای پذیرش

 یت مقرراترعا-1                                           

 رعایت زمان-2                                           

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ودانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 دوره پایش و اندازه گیری

 پایان هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 دیگر دانشگاه به دانشجو انتقال با همراه رشته تغییر - 20شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دیگر دانشگاه به دانشجو انتقال با همراه رشته تغییر  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

آزمایشی گروه همان در ها دانشگاه سایر به انتقال و رشته تغییر  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

دانشگاه موافقت  

 فرآیند زیر دستی

مشاور استاد نظر استعالم و دانشکده آموزشی معاون تائید  

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

درخواست 

 دانشجو

 توسط آموزش کارشناس /دانشکده سایت از رشته تغییر درخواست دریافت فرم-1

 .به اداره آموزش ، تکمیل آن وتحویل ازگذراندن حداقل یک نیمسالدانشجوپس 

 اداره آموزش.  شرایط دانشجو برای تغییر رشته توسط استاد مشاور وبررسی   -2

 آموزش کارشناستوسط درخواست تغییر رشته به همراه ریزنمرات دانشجو ارسال  -3

و پس از امضاء، ارسال امضای معاون آموزشی دانشکده  اتوماسیون برای طریقاز  دانشکده

 دانشگاه  یآموزش امور مدیر برای

 .امور آموزشی دانشگاه جهت پیگیری درخواست خود به مدیردانشجو مراجعه -4

تغییر رشته و 

انتقال به 

 دانشگاه دیگر 

 آموزشی نامه آیین در انتقال و رشته تغییر به مربوط مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 بررسی خالصه وضعیت دانشجو از نظر ترم و واحدهای گذرانده توسط کارشناس آموزش -1 

 اخذ حداقل نمره قبولی در سهمیه رشته مورد تقاضا -2

 تائید معاون آموزشی دانشکده  -3

 استاد مشاوراستعالم نظر  -4 

 دانشجو ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 :  رشته تغییر

 .کند می آزمایشی گروه همان در خود رشته تغییر به اقدام شرایط، دارای دانشجوی ،آن طی که است یندیآفر

 :  انتقال

 .کند می خود تحصیل محل دانشگاه تغییر به اقدام ،شرایط دارای دانشجوی ،آن طی که است یندیآفر

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات آموزشی-1                                        

 دو روز در دانشکده(زمان )-2                                      

 معیارهای پذیرش

 ایت مقرراترع-1                                            

 زمانرعایت -2                                                    

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 ودانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 ازه گیریدوره پایش و اند

 پایان هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 دانشجو تحصیلی رشته تغییر - 21شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دانشجو تحصیلی رشته تغییر  

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1


63 
 

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

آموزشی گروه همان در دیگری رشته به دانشجو رشته تغییر  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

مبداء دانشگاه در دانشجو نام ثبت  

 فرآیند زیر دستی

دانشکده آموزش و مشاور استاد توسط رشته تغییر شرایط بودن دارا بررسی  

 

 

 

 

 

 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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درخواست  -1

 دانشجو

دانشکده توسط  آموزش /دانشکده ازسایت رشته تغییر درخواست فرمدریافت -1

 موزشآبه اداره آن و تحویل  ازگذراندن حداقل یک نیمسال، تکمیلدانشجو پس 

 (یین نامه آموزشیآ)در بازه زمانی ذکر شده در  دانشکده

 بررسی شرایط تغییر رشته دانشجو توسط استاد مشاور و اداره آموزش دانشکده -2

 آموزش کارشناس توسط ریزنمرات دانشجوارسال درخواست تغییررشته به همراه -3

  / معاون آموزشی دانشکده به مدیر امور آموزشی شکدهدان

امورآموزشی  ارسال برای مدیر موزشی دانشکده وامضای فرم توسط معاون آ -4

 دانشگاه  

  .آموزشی دانشگاهامور گیری درخواست خود به مدیردانشجو جهت پیمراجعه -5

  

 

 تغییر رشته

 

 

 

 

 رشته در آیین نامه آموزشی به تغییر مربوط آموزشی مقررات مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

   رشته تغییر شرایط داشتن و آموزشی نامه آیین شرایط احراز

 

 

 

 

 

 

 ذینفعان
  دانشجو
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تعاریف و 

 اصطالحات

 : رشته ییرتغ

 . دهد می تغییر آزمایشی گروه همان در را خود رشته ،شرایط واجد دانشجوی که است یندیآفر

 

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                  

 زمان انجام فرایند )یک ماه(-2                                                     

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1                                                

 رعایت زمان-2                                                

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 دانشگاه معاون آموزشی دانشکده و

 ازه گیریدوره پایش و اند

 هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 استاد به معرفی صورت به دانشجو واحد انتخاب -22شماره

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

استاد به معرفی صورت به دانشجو واحد انتخاب  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

دانشجو تحصیلی دوره شدن طوالنی از جلوگیری  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

آموزش کارشناس توسط دانشجو تحصیلی وضعیت بررسی و دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

 نمرات ثبت -1

 موزشآ کارشناس توسط نظر مورد نیمسال در دانشجو تحصیلی وضعیت پایش -2

 فرآیند زیر دستی

 (مربوط فرم طریق از) مربوط آموزشی های گروه از استعالم

 

 

 

 

 

 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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درخواست 

 دانشجو

 تحویل درخواست  دانشجو به آموزش دانشکده  -1

 بررسی وضعیت دانشجو توسط کارشناس -2

 امتحان معرفی دانشجوتوسط کارشناس به گروه آموزشی جهت اخذ-3

 به آموزش دانشکده   آموزشی اعالم نتیجه توسط گروه-4

 

ارتقا به مرحله 

ویا اتمام  باالتر

 دوره تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 مستندات مرتبط

 آموزشی نامه آیین درسی واحدهای درفصل  استاد به معرفی به مربوط ماده -1

 متبوع وزارت مکاتبه-2

 دانشگاه آموزشی شورای مصوبه-3

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   
 وضعیت تحصیلی دانشجو-1

 نظریه کارشناس آموزش-2

 رعایت مقررات آموزشی-3

 تائید معاون آموزشی دانشکده-3

 

 

 

 

 

 

 ذینفعان
  دانشجو
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تعاریف و 

 اصطالحات

 معرفی به استاد : 

 رد غیبت با شده اخذ یا و مردودی) باقیمانده درس یک صرفاً گذراندن جهت دانشجو ،آن طی که است رآیندیف

 .گردد می معرفی مربوط استاد به( امتحان

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                              

 استاد( زمان )یک هفته درصورت درخواست دانشجو و موافقت مسئول درس/-2    

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 رعایت زمان-2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ودانشگاه معاون آموزشی دانشکده

 دوره پایش و اندازه گیری

 پایان هر سال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجو عرصه در کارآموزی - 23شماره

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دانشجو عرصه در کارآموزی  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

عرصه در کارآموزی درسی واحد گذراندن  

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

عملی و نظری دروس همه گذراندن  

 فرآیند باالدستی

متبوع وزارت پزشکی علوم ریزی برنامه عالی شورای بمصودرسی  آموزشی های برنامه  

 فرآیند زیر دستی

دانشجو تحصیلی وضعیت خالصه بررسی  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 فرآیندشرح  ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

همه  گذراندن

دروس نظری و 

 عملی

 درعرصه کارآموزیو اخذ درس  .ورود دانشجو به برنامه سما در زمان انتخاب واحد1

اد است/ موزشآانتخاب واحد دانشجو توسط کارشناس  .بررسی و تایید خالصه وضعیت و2

 .مشاور دانشکده

موزشی و مدیر کارآموزی در عرصه توسط گروه های آ.دریافت اسامی دانشجویان دارای 3

 .موزی بالینی(ول بالینی در رشته های دارای کارآ)مسئ گروه

توجیهی به منظور آشنایی دانشجو با چگونگی گذراندن کارآموزی در .برگزاری جلسه 4

 .موزشیآهای  گروه عرصه توسط مدیر گروه/

ز بهداشتی، ـه ها، مراکـ)کارگاه، کارخان وزیـ.معرفی کارآموز به محل انجام کارآم5

 .بیمارستان ها، داروخانه ها حسب هر رشته(

گذراندن دروس 

کارآموزی 

 درعرصه

 

 

 

 موزشیآ نامه آیین در درسی های واحد فصلمربوط به   مقررات مرتبطمستندات 

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 . انتخاب واحد کارآموزی توسط دانشجو1 

 . بررسی خالصه وضعیت دانشجو )از نظر سنوات تحصیلی و آموزشی، موضوع مشروطی...(2

 گذراندن همه دروس نظری  و عملی .3

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
  دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 کارآموزی در عرصه :

 تخدما عرصه در عملی های مهارت آموزش هدف با طی آن واحدهای کارآموزی درعرصه که است یندیآفر

 .شود می گذرانده دانشجو توسط ،درمانی بهداشتی

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 .مقررات1

 . زمان )جلسه توجیهی یک روز و معرفی برای گذراندن یک تا دو روز بطور معمول(2

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 زمان رعایت-2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ودانشگاهآموزشی دانشکده  معاون

 دوره پایش و اندازه گیری

 در هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1


72 
 

صدور گواهی وضعیت تحصیلی دانشجو برای شرکت درآزمون مقطع باالتر - 24شماره  

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 باالتر مقطع آزمون برای شرکت در دانشجو تحصیلی وضعیت گواهی صدور

  شناسه فرآیند

 هدف فرآیند

 باالتربه وزارت متبوع و  مقطع آزمون برای شرکت در دانشجو تحصیلی وضعیت ارسال گواهی

 تحویل یک نسخه به دانشجو جهت اسکن

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

 آموزشی دانشکده معاون

 محرک فرآیند

 درخواست دانشجو

 درج اطالعیه پذیرش در مقطع باالتر در سایت وزارت متبوع فرآیند باالدستی

 رسی وضعیت تحصیلی دانشجو در دانشکدهبر فرآیند زیر دستی

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 دریافت

لیست و  

دستورالعمل 

پذیرفته شدگان 

 از دانشگاه

 متبوعدرج اطالعیه پذیرش در مقطع باالتر در سایت وزارت  -1

 مراجعه دانشجو به سایت مذکور و آگاهی از شرایط پذیرش -2

 مراجعه به کارشناس آموزش دانشکده -3

ان بودن، متاهل بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر استعداد درخش -4

و نداشتن منع تحصیلی بودن سهمیه شاهد و ایثارگر  بودن، و دانشجوی

 جو یان ذکور مشمولاز نظر آموزشی و سنوات نظام وظیفه ای برای دانش

تهیه معرفی نامه ی مشتمل بر وضعیت تحصیلی )گواهی( توسط  -5

 کارشناس

 ارسال برای تایید سرپرست یا مدیر آموزش دانشکده -6

معاون آموزشی دانشکده توسط  مدیر آموزش  یارسال برای تایید و امضا -7

 دانشکده

مدیر ارسال معرفی نامه ) گواهی( از سوی معاون آموزشی دانشکده برای  -8

 امور آموزشی دانشگاه

 امور آموزشی دانشگاه مراجعه دانشجو به مدیر -9

گواهی وضعیت 

تحصیلی برای شرکت 

 درآزمون مقطع باالتر

 

 

 

 ر مقطع باالترارت متبوع در مورد پذیرش دانشجو داطالعیه وز مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :شود تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می   

 دانشجو تحصیلی وضعیت -3 آزمون اطالعیه در ذکرشده شرائط و مقررات -2  دانشجو درخواست -1 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1


74 
 

 دانشجوی متقاضی شرکت درآزمون مقطع باالتر ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 گواهی است که توسط دانشگاه به  :برای شرکت درآزمون مقطع باالتر گواهی وضعیت تحصیل دانشجو

 منظور  اعالم وضعیت تحصیلی دانشجو به وزارت متبوع صادر می شود. 

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1

 ساعت در دانشکده بطور معمول( 2زمان ) -2

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 رعایت زمان-2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 معاون آموزشی دانشکده و دانشگاه

 ازه گیریدوره پایش و اند

 سالی یک بار

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 خروج ازکشور دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفهفرآیند  - 25شماره

 

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 مشمول خدمت نظام وظیفه ذکور دانشجویان ازکشور خروج

  شناسه فرآیند

 هدف فرآیند

 صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت خروج ازکشور دانشجوی ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

 آموزشی دانشکده معاون

 محرک فرآیند

 دانشجودرخواست 

 صدور معافیت تحصیلی و اشتغال به تحصیل فرآیند باالدستی

 بررسی وضعیت تحصیلی و سنوات نظام وظیفه ای دانشجو آیند زیر دستیفر

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 دریافت

لیست و  

دستورالعمل 

پذیرفته شدگان 

 از دانشگاه

و تکمیل آن و تحویل  آموزشدریافت فرم درخواست از سایت دانشکده یا کارشناس -1

 به کارشناس آموزش

بررسی توسط کارشناس از نظر وضعیت تحصیلی و مقررات آموزشی و سنوات نظام  -2

 وظیفه ای

 در صورت بالمانع بودن، تهیه گواهی اشتغال به تحصیل خروج از کشور-3

 ارسال جهت تایید برای مدیر یا سرپرست آموزش دانشکده  -4

 امضا به معاون آموزشی دانشکدهارسال برای -5

 امور آموزشی دانشگاه برای انجام مراحل بعدی به مدیرارسال  -6

 امور آموزشی دانشگاه برای انجام مراحل بعدی مراجعه دانشجو به مدیر -7

  خروج ازکشور

  موقت دانشجو

  

 

 

 

 مستندات مرتبط
 مربوط به خروج ازکشور دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه مقررات

 

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 دانشجو درخواست  .1

 نظریه کارشناس آموزش .2

 دانشکده یمدیر آموزش یاتایید سرپرست  .3

 ی دانشکدهشتایید و امضا معاون آموز .4

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 مشمول دانشجوی ذکور ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 دانشجوی ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه :

دانشگاه می باید از  تحصیل درجام خدمت نظام وظیفه عمومی می باشد و برای ندانشجویی است که مشمول ا 

 معافیت تحصیلی استفاده کند.

  : ازکشور خروج

 .نماید می کسب را کشور از خروج اجازه موقت طوره ب دانشجو ،آن طی که است فرآیندی

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

مقررات-1  

ساعت در دانشکده بطور معمول( 2زمان )-2  

 معیارهای پذیرش

مقررات رعایت-1  

زمانرعایت -2  

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 معاون آموزشی دانشکده و دانشگاه

 دوره پایش و اندازه گیری

 مستمر

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 در مقاطع کاردانی و کارشناسی  دانشجو التحصیلی فارغ - 26شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دانشجو التحصیلی فارغ  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

دانشگاه به دانشجو شدن التحصیل فارغ اعالم  

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

حساب تسویه جهت دانشجو مراجعه و موزشآه ادار به دانشجو نمره خرینآ اعالم  

 فرآیند باالدستی

واحدها کلیه گذراندن  

 دستیفرآیند زیر 

مقطع، نامه یینآ و درسی برنامه لحاظ به آموزش اداره توسط دانشجو نمرات ریز تائید  

دانشکده در حساب تسویه   

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

و مراجعه دانشجو

انجام تسویه 

 حساب

 خرین نمره دانشجو در برنامه سماثبت آ -1

دروس گذرانده شده دانشجو توسط کارشناس  و بررسی وضعیت تحصیلی -2

 آموزش

ثبت تاریخ فراغت از تحصیل و تغییر وضعیت تحصیلی دانشجو در برنامه سما  -3

 از فعال به غیر فعال توسط کارشناس آموزش

ارائه کارنامه تحصیلی و فرم مشخصات دانشجویی به دانشجو جهت مشاهده و  -4

 در نمرات اطالع از وضعیت و جلوگیری از ثبت مغایرت

 تکمیل فرم تسویه حساب  و تحویل به کارشناس آموزش  -5

 صدور کارنامه نهایی و فرم فراغت از تحصیل -6

س آموزش فرم فراغت از تحصیل توسط کارشنا بررسی و امضا کارنامه نهایی و -7

 و مسئولین مربوط آموزشی

ارسال کارنامه نهایی و فرم فراغت از تحصیل به همراه تسویه حساب دانشجو  -8

به دبیرخانه دانشکده جهت ثبت از طریق اتوماسیون و ارسال اصل فیزیکی 

 موزشی دانشگاهآکارنامه نهایی به مدیریت امور 

ضبط یک نسخه از کارنامه نهایی و فرم فراغت از تحصیل و تسویه حساب  -9

 دانشجو در پرونده

موزشی امور آ یری امور فراغت از تحصیل به مدیرمراجعه دانشجو جهت پیگ -11

 دانشگاه

 

فارغ التحصیل 

 شدن دانشجو

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
 دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 : التحصیلی فارغ

 خود تحصیل محل دانشگاه از دوره درسی واحدهای کلیه گذراندن از پس دانشجو آن، طی که است یندیآفر 

 .گردد می التحصیل فارغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشی نامه آیین در التحصیلی فارغ مقررات به مربوط مفاد   مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 گذراندن کلیه و احد ها-1

 بررسی خالصه وضعیت دانشجو-2

 دانشجو با کلیه واحدهای دانشکده و دانشگاهتسویه حساب -3

 طبق فرم مربوط برای مشاهده ریز نمرات و مشخصات  اخذ تعهد از دانشجو-4

 ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی جدید در صورت تغییر-5

 درس و شماره تماسآخرین آاخذ   -6
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 عمومی دکترای مقطع در دانشجو التحصیلی فارغ - 27شماره

 پایش و اندازه گیری

 اندازه گیری شاخص های پایش و

 مقررات آموزشی و برنامه درسی-1                                

 هفته کاری( 2ن )یک هفته و حداکثر زما-2                         

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 زمانرعایت -2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 دانشگاهموزشی دانشکده و آمعاون 

 دوره پایش و اندازه گیری

 هر نیمسال تحصیلی

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

عمومی دکترای درمقطع التحصیلی فارغ  

 شناسه فرآیند

 

 هدف فرآیند

دانشگاه به دانشجو شدن التحصیل فارغ اعالم  

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

دانشکده آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

 دفاع از پایان نامه و تسویه حساب

 فرآیند باالدستی

ها واحد کلیه گذراندن  

 فرآیند زیر دستی

 آموزش اداره توسط دانشجو نمرات ریز تائید

 دانشکده در حساب تسویه و مقطع نامه یینآ و درسی برنامه لحاظ به

 

 

 

 

 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 مراجعه دانشجو

 دانشجو ، توسطآموزش /اع از پایان نامه ازسایت دانشکدهتهیه فرم دف-1

   راهنما.تأیید استاد -2

 .تائید اداره آموزش-3

 .هماهنگی با واحد سمعی بصری دانشکده جهت تعیین مکان و ساعت دفاع-4

 .تعیین داورهای جلسه دفاع طبق فرم صورتجلسه دفاع-5

داره به ا یآموزش نده معاونتحویل صورتجلسه توسط نمای پس از برگزاری جلسه دفاع،-6

 آموزش.

موزشی به لزوم صورت تشخیص نماینده معاون آ اصالحات در انجام به م دانشجوالزا-7

 اصالحات و تغییرات.

 توسط نسخه صحافی شده پایان نامه به استاد راهنما و کتابخانه دانشکده تحویل-8

 دانشجو.

 آموزشی. از تائید نماینده معاون پس، آموزش اداره به دفاع صورتجلسه ارسال-9

  .به اداره آموزش ارسال و پژوهشی معاون توسط نهایی تائید نمره -11

عیت وضغیرفعال شدن  وسیستم سما  توسط کارشناس آموزش در پایان نامه نمرهثبت -11

 .دانشجو در سیستم

از سایت  نامه پایان از دفاع از پس دانشجوتوسط  فرم تسویه حساب  ،دریافت -12

 .به اداره آموزشتحویل  وتکمیل  وموزش آ دانشکده/

  .آموزشی معاونتوسط ریز نمرات دانشجو و صورتجلسه دفاع  تائید -13

صورتجلسه و تسویه حساب دانشجو توسط  مدارک دانشجو از جمله ریز نمرات،ارسال -14

  .کارشناس آموزش به مدیریت امور آموزشی

فارغ التحصیل 

 شدن دانشجو

 

 

 آموزشی نامه درآیین التحصیلی فارغ مقررات به مربوط مفاد مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 دانشجو وضعیت خالصه بررسی-1

 واحدها کلیه دنگذران-2

 نامه پایان از دفاع-3

 نامه پایان دفاع تا پروپوزال ثبت اززمان آموزشی یکسال حداقل شدن سپری-4

 نامه پایان از دفاع روز تا دفاع درخواست از هفته یک مدت رعایت-5

 دانشکده واحدهای کلیه با دانشجو حساب تسویه-6
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 ذینفعان
 دانشگاه/دانشجو

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 : التحصیلی فارغ

 خود تحصیل محل دانشگاه از دوره درسی واحدهای کلیه گذراندن از پس دانشجو ،آن طی که است یندیآفر 

 .گردد می التحصیل فارغ

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات آموزشی-1                                      

 ( حداقل یک هفته و حداکثر دو هفتهزمان )-2

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1

 زمانرعایت -2

 مسئول پایش و اندازه گیری

 امور آموزشی ذانشگاهموزشی دانشکده و مدیر آمعاون 

 دوره پایش و اندازه گیری

 هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ،)پردیس خودگردان( آزاد آموزش پزشکی کارورز و کارآموز از شهریه دریافت - 28شماره

   دوره تکمیل و میهمان 

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 ،)پردیس خودگردان(آزاد آموزش آموز کار و کارورز دانشجویان از شهریه دریافت

 دوره تکمیل و همانیم 

 شناسه فرآیند

------- 

 هدف فرآیند

 همانیمو تکمیلی و عمومی پزشکی کاروزو آموز کارشروع به تحصیل 

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

 دانشکده پزشکی  عمومی پزشکی آموزشی معاون

 محرک فرآیند

 (همانیم و یتکمیل دوره دانشجوی پذیرش -سراسری آزمون طریق از) آزاد آموزش دانشجوی معرفی

 فرآیند باالدستی

 (مورد حسب) متبوع وزارت از معرفی و سراسری کنکور شدگان پذیرفته اسامی اعالم

 فرآیند زیر دستی

 مصوبات طبق دانشکده در شهریه محاسبه

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

لیست پذیرفته 

شدگان و معرفی 

شدگان حسب 

 مورد

 همان:یرای تکمیلی و مب-الف

موزشی از دانشکده در باره آنظر خواهی اداره پذیرش و ثبت نام مدیریت امور -1

 واحدهای متقاضی پرداخت شهریه

 امور آموزشیاعالم نظر دانشکده به مدیریت -2

 محاسبه شهریه توسط اداره ثبت نام در صورت موافقت دانشکده-3

آموزشی دانشگاه( و اعالم مراتب به  سهم معاونپرداخت شهریه توسط دانشجو )-4

 دانشکده

 ) سهم دانشکده( پرداخت شهریه توسط دانشجو-5

 معرفی دانشجو به بخش توسط کارشناس دانشکده -6

آموزش آزاد ) پردیس بین الملل( در صورت پرداخت شهریه و ارائه دانشجویان دوره  -ب

رسید از امور مالی می توانند در انتخاب بخش و گذراندن بخش کارورزی و کارآموزی 

 اقدام نمایند.

2.  

 

 دریافت شهریه

 

 

 

 

 شهریه پرداخت های رسید و دانشجویان توسط شهریه پرداخت به مربوط مصوبات   مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

 :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود

محاسبه شهریه توسط اداره پذیرش و ثبت نام مدیریت امورآموزشی -2  اعالم نظردانشکده-1

لیست کارآموزان  -5معرفی دانشجو به بخش توسط دانشکده   -4پرداخت شهریه توسط   -3

 سندپرداخت شهریه -6وکارورزان  

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 همانیم و تکمیلی دوره و آزاد پذیرش عمومی پزشکی کارورز و آموز کار دانشجویان  ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 :  شهریه پرداخت

وزی شهریه موظف واحدهای کارآم ،آموزش آزادوتکمیلی و کارورز میهماناست که طی آن، کارآموز وفرآیندی 

 د.  و کارورزی را پرداخت می نمای

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                                        

 هفته به طور معمول( 2زمان )-2                                            

 معیارهای پذیرش

 یت مقرراترعا-1                                                     

 زمانرعایت -2                                                     

 مسئول پایش و اندازه گیری

 و دانشگاه معاون بین الملل دانشگاه، معاون آموزشی دانشکده                    

 ازه گیریدوره پایش و اند

 ماه 6هر                                                           

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 کارآموز پزشکی بخش به معرفی - 29شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

 

 معرفی دانشجو به بخش

 شناسه فرآیند

 

------------ 

 هدف فرآیند

 

 گذراندن بخش موظف مربوط

 نوع فرآیند

 

 اصلی

 صاحب فرآیند

 

دانشکده پزشکی آموزشی پزشکی عمومی معاون  

 محرک فرآیند

 

احراز شرایط شروع دوره کارآموزی اتمام مقدمات بالینی و  

 فرآیند باالدستی

کیدوره کارآموزی پزشتصویب برنامه   

 فرآیند زیر دستی

 

)مقاطع علوم پایه و مقدمات بالینی( در مقاطع قبل از کارآموزی دانشجویان بررسی وضعیت  

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 فرآیندشرح  ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 

 لیست وضعیت 

طع علوم پایه امق

و مقدمات بالینی 

 دانشجویان

 مقدمات بالینی دانشجویانو طع علوم پایه امق بررسی  وضعیت  -1

توسط کارشناس طبق معرفی نامه ارسال شده واجد شرایط حضور کارآموز  -2

 در مراکز آموزشی تابع دانشگاهآموزش 

وصول آموزشی مرکز و حصول اطمینان از  مراجعه به معاونکارآموز به الزام  -3

 معرفی به مرکز و بخش مربوط

 آموزشی به بخش از معاون  کارآموزمعرفی  -4

 وظایف محوله از طرف بخش به کارآموز غبالا -5

 

         معرفی به بخش

 کار آموزی

 

 

 عمومی پزشکی رشته آموزشی نامه ینیآ و درسی برنامه مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 .آموزشیمقررات  آموز از نظروضعیت دانشجوی کار  بررسی 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان

 

 کارآموز دانشجوی

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 :  بخش به معرفی

 . نماید می معرفی آموزشی مراکز به را شرایط واجد آموز کار دانشجوی که ای نامه معرفی صدور -

 : عمومی پزشکی آموز کار

 عرصه در پزشکی مراکز در باید می عمومی پزشکی رشته موظف برنامه طبق که است دانشجویی -

 .نماید مهارت کسب درمانی بهداشتی خدمات ارائه

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                              

 )دو هفته قبل از شروع بخش( زمان -2

 معیارهای پذیرش

 مقررات رعایت -1                                                            

 زمانرعایت -2

 یش و اندازه گیریمسئول پا

دانشکده پزشکی ومعاون آموزشی دانشگاه معاون آموزشی پزشکی عمومی  

 ازه گیریدوره پایش و اند

 

ماه یکبار 6هر   

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پزشکی کارآموزی بخش انتخاب فرآیند - 30شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

آموزی کار دانشجوی توسط بخش انتخاب  

 شناسه فرآیند

-------------------- 

 هدف فرآیند

کارآموز توسط بخش انتخاب  

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

دانشکده پزشکی  عمومی پزشکی آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

مرکز انتخاب و بخش انتخاب اولویت تعیین جهت کارآموز درخواست  

 تیفرآیند باالدس

دوره کارآموزی  آموزشی برنامه تصویب  

 فرآیند زیر دستی

 پایه علوم جامع آزمون نمره و پایه علوم معدل اساس بر دانشجویان بندی گروه و بخش انتخاب برگزاری

 دو بر تقسیم  11( * معدل+  پایه علوم جامعآزمون  نمره) 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

لیست تکمیل 

 شده وضعیت 

 دانشجویان در  

 قاطع قبل از م 

 کار آموزی

–جراحی  –های کارآموزی ) داخلی  در بخش ها ظرفیت بیمارستاندریافت آگاهی از  -1

 مدیر گروه  طریق اطفال و....( از –ارتوپدی  -زنان

 انکارآموزبر اساس ظرفیت اعالم شده با توجه به تعداد   انکارآموزتقسیم  -2

 دوره های چرخشی کار آموزیجهت تقسیم آموزان کاراعالم معدل به نماینده -3 

 انتخاب شده توسط نماینده به آموزش   تحویل لیست -6

با ظرفیت اعالم شده  دانشکده شلیست انتخاب شده توسط کارشناس آموزبررسی -7

 به نماینده.

  معرفی به بخش توسط کارشناس آموزش -8

3.  

 

 

انتخاب بخش 

 کار آموزی

 

 

 

 

 

 

 آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی نامه آیین مستندات مرتبط

نیاز / اطالعات مورد 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 -آموزشی احراز شرایط بر اساس آیین نامه  

 تطبیق وضعیت دانشجو با ضوابط انتخاب بخش-

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
 آموز کار دانشجوی

 

تعاریف و 

 اصطالحات

-جراحی.)ستا آن گذراندن به موظف کارآموز  مصوب، آموزشی کوریکولوم اساس بر: بالینی های بخش

 زیرمجموعه بیمارستانی مراکزدر  ماه22 مدت به ....(و روان -پوست-عفونی -اطفال -ارتوپدی -زنان-داخلی

 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 نماید می عرصه در کارآموزی  ماه 22 که بالینی دوره دانشجوی :کارآموز تعریف

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 اندازه گیری شاخص های پایش و

 مقررات-1                                                            

 زمان)دو هفته( -2 

 معیارهای پذیرش

 رراترعایت مق-1                                      

 زمانرعایت -2                                      

 مسئول پایش و اندازه گیری

و معاون آموزشی دانشگاه پزشکیدانشکده  پزشکی عمومی یآموزشمعاون   

 ازه گیریدوره پایش و اند

ماه یکبار 6صورت دوره ای هر ه ب  

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پزشکی کارورزی بخش به معرفی - 31شماره 

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دانشجو بخش به معرفی  

 شناسه فرآیند

------------------ 

 هدف فرآیند

بخش گذراندن  

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

عمومی پزشکی آموزشی معاون  

 فرآیندمحرک 

ای نامه آیین شرایط احراز و کارورزی پیش درآزمون قبولی  

 فرآیند باالدستی

دوره کارورزی آموزشی برنامه تصویب  

 فرآیند زیر دستی

کارورزی از قبل مقاطع از دانشجویان وضعیت بررسی  

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 لیست

 وضعیت مقطع  

کار آموزی 

 دانشجویان

 دیرقبولی یا یجه پیش کارورزی از نظرنت و بررسی  وضعیت کار آموزی دانشجویان-1

حضور کارورز واجد شرایط طبق معرفی نامه ارسال شده توسط کارشناس آموزش -2

 در مراکز آموزشی تابعه دانشگاه

آموزشی مرکز و حصول اطمینان از وصول معرفی  کارورز به مراجعه به معاونلزام ا-3

 به مرکز و بخش مربوط

 آموزشی به بخش از معاون کارورزمعرفی -4

 کارورزانجام وظایف محوله از طرف بخش به -5

 

معرفی به بخش 

 کارورزی

 

 

 

 

 مستندات مرتبط
 عمومی پزشکی رشته آموزشی نامه آیین و درسی برنامه

 

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 وضعیت کارآموزی و نتیجه پیش کارورزی، عمومی پزشکی رشته آموزشی نامه ینآی و درسی برنامه  

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
  کارورز دانشجوی

 

تعاریف و 

 اصطالحات
 .شود می معرفی آموزشی مراکز به ،، طی آنشرایط واجد کارورز کهاست  ای نامه معرفی:  بخش به معرفی

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                                         

 هفته قبل از شروع بخش( 2زمان) بطور معمول -2

 معیارهای پذیرش

 زمانرعایت  -2مقررات رعایت -1

 یش و اندازه گیریمسئول پا

ومعاون آموزشی دانشگاه دانشکده پزشکی آموزشی پزشکی عمومی معاون  

 دوره پایش و اندازه گیری

 مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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   پزشکی کارورزی بخش انتخاب - 32 شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

کارورز دانشجوی توسط بخش انتخاب  

 شناسه فرآیند

-------------------- 

 هدف فرآیند

کارورز توسط بخش انتخاب  

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

عمومی پزشکی آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

مرکز انتخاب و بخش انتخاب اولویت تعیین برای رزکارو خواست در  

 باالدستیفرآیند 

دوره کارورزی  آموزشی برنامه تصویب  

 دستیفرآیند زیر

زیر: اولویت براساس دانشکده در دانشجویان بخش انتخاب برگزاری  

 نمره تراز شده آزمون پیش کارورزی براساس میانگین + ) میانگین سه مرحله  اول ×2 (

3  

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

لیست تکمیل 

شده وضعیت 

دانشجویان در 

 پایان کار آموزی

 –های کارورزی ) داخلی  ها در بخش ظرفیت بیمارستان گاهی کارشناس دانشکده از آ-1

  .مدیر گروهطریق اطفال و .... ( از  –ارتوپدی  -زنان–جراحی 

 تقسیم کارورزان بر اساس ظرفیت اعالم شده با توجه به تعداد کارورزان -2

کالس  تخصیصجهت اطالع دانشجویان و پزشکی،آموزشی و درمانی نامه به مراکز -3

 برگزاری انتخاب بخش. برای

  .نامه به مدیران گروه و اعالم روز انتخاب بخش-4

س حضور پیدا کرده و بر اساس صبح در کال 8برگزاری انتخاب بخش: دانشجویان از  -5

 . دنانتخاب بخش می نمای ،اولویت به ترتیب

  .تحویل لیست انتخاب شده توسط نماینده به آموزش-6

 لیست انتخاب شده توسط کارشناس آموزش با ظرفیت اعالم شده به نماینده.بررسی -7

معاون مراکز آموزشی تابع دانشگاه توسط کارشناس آموزش با تائید معرفی به -8

 .آموزشی

 

انتخاب بخش 

 کارورزی

 

 

 

 

 

 

 مستندات مرتبط
ی امربوط به انتخاب بخش کارورزی در فصل نظام آموزشی آیین نامه آموزشی دوره دکتر مقررات

 عمومی پزشکی

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 1- بررسی مقررات و ضوابط انتخاب بخش 

  طبیق وضعیت دانشجو با ضوابط انتخاب بخشت-2

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
  کارورز دانشجوی

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 .تسا آن راندنگذ به موظف دانشجو، مصوب آموزشی کوریکولوم اساس بر که بالینی های بخش: بخش تعریف

 ....(و روان -پوست-عفونی -اطفال -ارتوپدی -داخلی -جراحی)

 .نماید می عرصه در تجربه کسب آخر سال 2 که بالینی تجربه دوره دانشجوی :کارورز تعریف

 .بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه مجموعه زیر بیمارستانی مراکز :مرکز تعریف

 .بخش انتخاب جهت آموزش طرف از شده تعیین های داده براساس: بخش انتخاب

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                                              

 هفته( 2طور معمول ه بزمان )-2                                

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1                                              

 زمانرعایت -2                                              

 مسئول پایش و اندازه گیری

ودانشگاه دانشکدهپزشکی عمومی  یآموزشمعاون   

 ازه گیریدوره پایش و اند

ماه یکبار 6هر  صورت دوره ای ه ب  

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1


100 
 

 عمومی پزشکی کارورز و کارآموز دانشجوی غیبت بررسی -33شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

عمومی پزشکی بخش در کارورز و کارآموز دانشجوی غیبت بررسی  

 شناسه فرآیند

- 

 هدف فرآیند

غیبتموجه یا موجه نبودن  بررسی  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

پزشکی دانشکدهپزشکی عمومی  آموزشیمعاون   

 محرک فرآیند

تابعه مراکز و بخش طرف از کارورزو  کارآموز غیبت اعالم  

 فرآیند باالدستی

بخش به کارورز و کارآموز رفیمع  

 فرآیند زیر دستی

مورد حسب آموزشی یا پزشکی شورای در شده ارائه مدارک و دالیل بررسی  

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

اعالم غیبت 

 دانشجو

ته بعد حداکثر یک هفمراکز ی ها کارورز در بخش کارآموز واعالم غیبت و عدم حضور-1

 آموزشی مرکز از شروع بخش از طرف معاون

 تماس تلفنی با دانشجوی غایب و بررسی علت غیبت دانشجو -2

 بررسی غیبت -3

 

تکمیل فرم شورای پزشکی توسط دانشجو به همراه مدارک جهت  :دلیل پزشکیبه  -الف

 بررسی در شورای پزشکی

بررسی در شورای آموزشی دانشکده به همراه  : در صورت مشکالت غیر پزشکی -ب

 .مدارک مستدل

 

 : نتیجه بررسی

 ثبت در سما ،در صورت موافقت -الف

ارنامه کمعرفی دانشجو به کمیته انضباطی و ثبت نمره صفر دردر صورت عدم موافقت، -ب

 گذراندن مجدد بخش مربوط در همان مرکز در پایان دوره به زام ــالو  برنامه سما در

 کارورزیکارآموزی و 

  

 

موجه یا غیر موجه 

 بودن غیبت

 

 

 

 

 مستندات مرتبط

  

  23-25ین نامه پزشکی عمومی ماده آی                                 

 

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

نظریه شورای  -کارورز از مراکز مربوط آموز وکار اعالم گزارش غیبت -وارائه مدارک توسط دانشج

 پزشکی و حسب مورد شورای آموزشی دانشکده

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
 عمومی پزشکی وکارورز کارآموز دانشجویان

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 :  غیبت

 عمومی پزشکی کارورزی و کارآموزی دوره درس هر به مربوط موظف ساعت در کارورز و کارآموز حضور عدم

 مصوب برنامه طبق

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

برای ارسال مدارک به  ،طور معمول پس از اعالم غیبته )یک تا دو روز ب زمان-2مقررات -1

 مرجع رسیدگی کننده( شورای آموزشی یک هفته، شورای پزشکی طبق زمان بندی مربوط

 معیارهای پذیرش

 عایت مقرراتر-1                                             

 زمان رعایت-2                                             

 مسئول پایش و اندازه گیری

 دانشگاه پزشکی عمومی دانشکده ومعاون آموزشی  موزشیآ معاون

 ازه گیریدوره پایش و اند

 طور مستمره ب

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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    عمومی پزشکی کارورز و کارآموز نمرات گزارش - 34شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

نمرات گزارش  

 شناسه فرآیند

---- 

 هدف فرآیند

 ثبت ارزیابی کارآموز و کارورز دربخش برمبنای نمره ) صفرتا بیست(

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

  دانشکده پزشکی عمومی پزشکی  آموزشی معاون

 محرک فرآیند

کارورزی و آموزی کار بخش گذراندن  

 فرآیند باالدستی

گذراندن بخش  برایمعرفی کارآموز و کارورز   

 فرآیند زیر دستی

ها بخش در کارورز و کارآموز ارزشیابی  

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 ورودی

 شرح فرآیند
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 دریافت نمره

صورت فیزیکی به دبیر خانه دانشکده ه از مراکز بو کارورزان ارسال نمرات کار آموزان -1

 و کارورزی  تحویل آن به واحد کار آموزیو 

 و کارورزی ثبت نمرات در برنامه سما توسط کارشناسان واحد کار آموزی-2

 ثبت نمرات در دفاتر ثبت نمره -3

 بایگانی نامه های نمرات-4

 

کارآموز و گاهی آ

 کارورز از نمره و

 یابی نتیجه ارز

 بخش گذرانده

 

 

 

 

 فصل ارزیابی پیشرفت تحصیلی در آیین نامه دوره دکترای عمومی پزشکیمقررات مربوط به  مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

  - کنترل حضور دانشجو بر اساس معرفی نامه 

 -حضور و انجام وظیفه دانشجو در بخش مربوط در مراکز 

 مراکز دریافت لیست تائید شده نمره از-

 

 

 ذینفعان
 عمومی پزشکی رشته کارورز و آموز کار دانشجویان

 

تعاریف و 

 اصطالحات
 مراکز از کارورزان و  آموزان کار  نمرات لیست ارسال: نمره زارشگ

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات -1                                             

 طور معمول(ه زمان) دو هفته ب-2                                 

 معیارهای پذیرش

 ایت مقرراترع-1                                            

 زمانرعایت -2                                            

 یش و اندازه گیریمسئول پا

ومعاون آموزشی دانشگاه دانشکده پزشکی معاون آموزشی پزشکی عمومی  

 دوره پایش و اندازه گیری

 بار ماه یک 6هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 کارورزی پیش کارگاه گذراندن جهت کارآموزی دوره پایان در دانشجو معرفی - 35شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

کارورزی پیش کارگاه گذراندن جهت کارآموزی دوره پایان در دانشجو معرفی  

 شناسه فرآیند

- 

 هدف فرآیند

کارورزی های بخش شروع از قبل کارورزی پیش کارگاه گذراندن  

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

پزشکی   دانشکدهپزشکی عمومی  آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

 گذراندن آخرین بخش کارآموزی توسط کارآموز 

 فرآیند باالدستی

دوره کارورزی  موزشیآ برنامه تصویب  

 فرآیند زیر دستی

کارآموزی مقطع پایان در دانشجو وضعیت کنترل و بررسی  

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

وضعیت 

دانشجویان 

 پایان کارآموزیدر

پیش دریافت لیست اسامی دانشجویان کارآموزی واجد شرایط شرکت در آزمون -1

 کارورزی از واحد کارآموزی

 حاکمیت -لوژیپاتو -لوژیرادیو -کولوژیبرنامه ریزی برای کارگاه دو هفته ای فارما-2

 بالینی بر اساس تقویم

پاتو و پزشکی اجتماعی و ارسال برنامه  -رادیو –های فارما  مکاتبه با مدیران گروه-3

 جهت تامین استاد و مدرس کارگاه

 اساتید وتامین کالس در دانشکدههماهنگی با اتاق -4

-های آموزشی رادیو ثبت اسامی در برنامه سما و تهیه لیست و ارسال اسامی به گروه-5

 حاکمیت بالینی -پاتو -فارما

در صورت قبولی در  ،ها و ثبت آن  در برنامه سما ها  از گروه دریافت نمرات کارگاه -6

 شروع کارورزی ،آزمون پیش کارورزی

 

 

 کارگاهگذراندن 

 

 

 

 

 

 دوه دکترای عمومی پزشکی آموزشی مقررات و آموزشی برنامه مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

تامین  –برنامه ریزی تاریخ  و روزهای کالس  -موزیآدریافت لیست دانشجویان مذکور از واحد کار

 تامین کالس درس –استاد 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
 می باشند کارورزی پیش آزمون در شرکت موظف به که کارآموزی دوره پایان دانشجویان

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 : ارگاهک

 ،باشد می بیماری مدیریت واحد 2 و نویسی نسخه واحد 1  - پاتولوژی واحد 4/1 - رادیولوژی واحد 4/1 شامل

 .گردد می ارائه کارگاه صورته ب کارورزی از قبل هفته 2 مدت به درس کالس در که

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                           

 طور معمول یک تا دو روز(ه زمان ) ب-2                         

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1                                               

 زمان رعایت-2                                              

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ومعاون آموزشی دانشگاه پزشکی دانشکده پزشکی عمومی معاون آموزشی

 ازه گیریدوره پایش و اند

 ماه 6هر 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 عمومی پزشکی کارورزان الزحمه حق فرآیند پرداخت -36شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

عمومی پزشکی کارورزان الزحمه حق پرداخت  

 شناسه فرآیند

------------- 

 هدف فرآیند

کارورزان به الزحمه حق پرداخت  

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

دانشکئه پزشکی عمومی پزشکی آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

کارورزی انجام و کارورز  درخواست  

 فرآیند باالدستی

 گذراندن بخش های کارورزی

 فرآیند زیر دستی

دانشجو به دانشکده مالی امور توسط الزحمه حق پرداخت  

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 درخواست 

 و انجام کارورزی

برای باز کردن پیش کارورزی اعالم به دانشجویان کارورز بعد از قبولی در آزمون جامع -1

 حساب در بازه زمانی

ی و کپ بانک تعیین شدهمراجعه کارورز به امور مالی و دادن شماره حساب یکی از شعب -2

 کارت دانشجویی

و مجرد و متاهل  یارسال لیست از امور مالی به آموزش کارورزی و تائید انجام کارورز-3

 بودن کارورز

 بایگانی مدارک در پرونده آموزشی کارورز-4

 پرداخت حق الزحمه توسط امور مالی به کارورزان روزانه-5

  
 :  در صورت متاهل بودن)

شناسنامه  و کارت ملی  -همراه کپی و اصل عقد نامهمراجعه دانشجویان متاهل به -1

 زوجین  به واحد کارورزی

 انطباق کپی با اصل توسط کارشناس واحد-2

 (اعالم وضعیت تاهل به امور مالی-3

 

 

 پرداخت  

 کارورزیحق الزحمه 

 

 

 

 

 مربوط در آیین نامه دوره دکترای عومی پزشکیبرنامه آموزشی دوره کارورزی و مقررات  مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 دریافت لیست حقوق از امور مالی دانشکده -1

 های کارورزی تائید مراتب فعالیت تحصیلی در بخش -2

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
 کارورز دانشجوی

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 :کارورز

 طتسل کسب برای واقعی کار محیط در که است عمومی پزشکی کارورز)مرحله تجربه بالینی(  4 فاز دانشجوی

 .نماید می وظیفه انجام عملی های مهارت بر

 :الزحمه حق

 .نماید می  دریافت دانشکده مالی امور از ،عرصه در کار انجام صورت در ماه هر کارورز دانشجوی که مبلغی 

 

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات -1                                         

 طور معمول دو هفته(ه )ب زمان-2                            

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1                                           

 زمانرعایت -2                                           

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ومعاون آموزشی دانشگاه دانشکده پزشکی پزشکی عمومیآموزشی معاون 

 ازه گیریدوره پایش و اند

 مستمر 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 کارورزان مهر تهیه - 37شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

کارورزان مهر تهیه  

 شناسه فرآیند

------------- 

 هدف فرآیند

عمومی پزشکی رشته کارورزان به کارورزی مهر تحویل  

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

دانشکده پزشکی  عمومی پزشکی آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

  کارورزی شروع جهت شرایط احراز و کارورزی پیش آزمون در قبولیو دانشجو  درخواست

 فرآیند باالدستی

 گذراندن آزمون پیش کارورزی 

 فرآیند زیر دستی

دانشکده تدارکات و مالی امور توسط مهر تهیه  

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

تایید شروع 

کارورزی 

دانشجویان رشته 

 پزشکی

 اعالم قبولی آزمون پیش کارورزی  -1

 ارسال معرفی به بخش های قطعی کارورزان  -2

 دانشکده پشتیبانی ارسال به معاون تهیه لیست کارورزان قطعی و -3

 تهیه مهر توسط واحد تدارکات و امور مالی دانشکده پزشکی  -4

 دریافت مهرها و تفکیک آنها بر اساس لیست معرفی به بخش  -5

آموزشی مراکز به همراه لیست ها و مهرها جهت تحویل آن به  نامه به معاون -6

 کارورزان 

 آموزشی و درمانی تابع ،پزشکیآموزشی مراکز  توسط معاون تحویل مهربه کارورزان-7

تحویل مهر به 

 کارورزان

 

 

 مستندات مرتبط
 و کارورزی پیش آزمون نتایج

 کارورزان لیست

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود تقاضا   

 لیست کارورزان -2 کارورزی پیش آزمون قبولی -1

 

 

 ذینفعان
  کارورزان

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 :  کارورزی مهر

 پزشکی، آموزشی ودرمانی مراکز در کارورز شناسایی و تایید جهت است مهری

 : کارورز

 بالین بر عملی های مهارت بر تسلط کسب برای واقعی کار محیط در که است عمومی پزشکی 4 فاز دانشجوی

 .نماید می وظیفه انجام بیمار

  

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

مقررات  -1  

روز تا یک ماه( 15زمان) بطور معمول   -2  

 معیارهای پذیرش

رعایت مقررات -1  

 زمانرعایت   -2                                                          

 مسئول پایش و اندازه گیری

و معاون آموزشی دانشگاه دانشکده پزشکی پزشکی عمومی آموزشی معاون  

 ازه گیریدوره پایش و اند

بار ماه یک 6هر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1


115 
 

 

  )میان دوره(کارورزی پیش جامع یالکترونیک آزمون - 38شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

  ) میان دوره( کارورزی پیش جامع الکترونیکی آزمون

 شناسه فرآیند

-------------------- 

 هدف فرآیند

 جامع ارزیابیشرکت سریع تر وزودترکارآموز) مردود درآزمون پیش کارورزی( درآزمون مذکور به منظور  

 عمومی پزشکی کارآموزی دوره

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

دانشکده پزشکی عمومی پزشکی آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

  عمومی پزشکی کارآموزی دوره اتمام و دانشجو درخواست  

 فرآیند باالدستی

آزمون شرایط و نام ثبت تاریخ و آزمون تاریخ اعالم  

 فرآیند زیر دستی

عمومی پزشکی کارآموزی دوره گذرانده های بخش توسط نمرات اعالم  

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 

 

 

 

 

 

درخواست 

 دانشجویان

پایان کارآموزی  

 پزشکی عمومی

دریافت نمرات گذرانده کارآموزان پزشکی عمومی از مراکز تابع دانشگاه -1  

دریافت نامه از دانشگاه و اعالم زمان ثبت نام -2  

از طریق آموزش  دانشجویان مردود درآزمون قبلی () اعالم به دانشجویان ذینفع -3

 دانشکده پزشکی و نماینده دانشجویان

مراجعه و درخواست کتبی کارآموز پزشکی عمومی جهت شرکت در آزمون -4  

کنترل لیست ثبت نام شدگان و تایید کارآموزان واجد شرایط آزمون -5  

ورود اطالعات ثبت نام در سامانه وزارت متبوع -6  

یافت شماره داوطلبی از طریق دانشگاهدر -7  

صدور کارت آزمون -8  

الصاق عکس داوطلب به کارت آزمون -9  

ثبت شماره داوطلبی در کارت آزمون -11  

برگزاری آزمون در تاریخ مقرر -11  

اعالم نتایج از طریق دانشگاه  -12  

اعالم نتایج به دانشجو -13  

ی جهت شروع کارورزیاعالم اسامی قبول شدگان به واحد کارورز -14  

ثبت اسامی دانشجویان مردود جهت شرکت مجدد در امتحان دوره بعد – 15  

 

 

 

 

 

 

 

شرکت در آزمون 

 جامع 

پیش کارورزی 

 الکترونیک

  

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 متبوع وزارتمربوط به آزمون جامع الکترونیک ارسالی از  مصوبات و نامه آیین مستندات مرتبط

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 14 نمیانگی کسب –نامه پایان تأیید ثبت موضوع –نام ثبت –نمرات وصول: شامل دانشجویان وضعیت

 

 ذینفعان
 و درآزمون پیش کارورزی مردود شده اند. اند رسانده اتمام به را کارآموزی دوره که دانشجویانی

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 :الکترونیک کارورزی پیش جامع آزمون

آزمون پیش درمردود ) کارآموز دانشجویی های آموخته سنجشالکترونیک برای   ترآزمونی است که به صو 

 برگزار می شود. خارج  از نوبت معمول  ،عمومی پزشکی کارآموزی دوره (کارورزی

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 

 مقررات-1                                          

 هفته بطور معمول( 2زمان ) -2                            

 معیارهای پذیرش

 ت مقرراترعای-1                                          

 زمانرعایت -2                                          

 مسئول پایش و اندازه گیری

 

 و معاون آموزشی دانشگاه دانشکده پزشکی آموزشی پزشکی عمومی معاون

 ازه گیریدوره پایش و اند

 

 بار ماه یک 6هر 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پزشکیدانشجویان  بالینی صالحیت آزمون -39شماره

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

دانشجویان پزشکی بالینی صالحیت آزمون  

 شناسه فرآیند

- 

 هدف فرآیند

دانشجو بالینی مهارت زیابیار  

 نوع فرآیند

 اصلی

 صاحب فرآیند

پزشکی دانشکده پزشکی عمومی آموزشی معاون  

 محرک فرآیند

رزکارو دانشجوی درخواست  

 فرآیند باالدستی

 

متبوع وزارت از بالینی صالحیت آزمون بندی زمان دریافت   

 زیر دستیفرآیند 

کارورز گذرانده های بخش  بررسی  

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

وضعیت  

 دانشجوی کارورز

 دریافت نمرات بخش های گذرانده کارورزان از مراکز پزشکی  -1

 شگاه و اعالم زمان ثبت نام دریافت نامه از دان-2

 اعالم بازه زمانی ثبت نام در سایت دانشکده و اعالم به نمایندگان جهت ثبت نام درسما -3

 ارسال تیکت به دانشگاه جهت باز نمودن سایت در بازه زمانی مورد نظر-4

اسامی و تایید   بررسیگرفتن خروجی اسامی از سما در پایان مدت ثبت نام و -5

 دانشجویان واجد شرایط

 اعالم اسامی به دانشگاه-6

 اعالم اسامی واجد شرایط و اطالعیه برگزاری آزمون  و اعالم شرایط حضور در آزمون-7

 در سایت دانشکده

 کارت آزمون و تحویل آن در روز آزمون به دانشجویانصدور-8

 برگزاری آزمون-9

 و به دانشگاه یتاعالم نتایج دانشجویان در سا-11

 در برنامه سمانتیجه آزمون وارد نمودن  -11

 دانشگاه یدانشکده و معاون آموزش رییسدور گواهی به امضاء ص-12

 تحویل گواهی قبولی در آزمون به دانشجویان ذینفع-13

 

 

در شرکت کارورز 

آزمون صالحیت 

 بالینی

 

 

 

 

 مستندات مرتبط
 بالینی صالحیت آزمون مصوب مقررات

 

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

  نام ثبت لیست کنترل-نام ثبت-نمرات وصول –دانشجو بخش های گذرانده  وضعیت

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 کارورز دانشجویان ذینفعان

تعاریف و 

 اصطالحات

 

 :بالینی  صالحیت زمونآ

 برگزار می شود.  عمومی پزشکی کارورز دانشجویان بالینی مهارت آزمونی است که برای ارزیابی 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                            

ماه از زمان اعالم ثبت نام توسط وزارت متبوع تا اعالم نتیجه  2طور معمول ه زمان) ب-2

 توسط دانشکده (

 معیارهای پذیرش

 رعایت مقررات-1                                                           

 زمان رعایت-2                                                           

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 ومعاون آموزشی دانشگاه دانشکده پزشکی معاون آموزشی پزشکی عمومی

 ازه گیریدوره پایش و اند

 بار ماه یک 3هر 
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  Deans letter -40شماره

 (آموخته دانش عمومی پزشکی دوره تاییدگواهی )

 

 یندرآه فـشناسنام

 نام فرآیند

)فارغ التحصیل( آموخته دانش عمومی پزشکی دوره تایید گواهی  

 شناسه فرآیند

-------------- 

 هدف فرآیند

آموخته دانش عمومی پزشکی دوره تایید گواهی  

 نوع فرآیند

 فرعی

 صاحب فرآیند

پزشکی دانشکده رییس  

 محرک فرآیند

آموخته دانش درخواست  

 فرآیند باالدستی

 دانشگاه و وزارت متبوعبه  آموخته دانش التحصیلی فارغاعالم 

 فرآیند زیر دستی

موجود آموزشی سوابق و سما از آموخته دانش  اطالعات تایید و استخراج  

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1


122 
 

 

 

 

 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 درخواست

 دانش آموخته

درخواست دانش آموخته به دفتر رییس دانشکده از طریق نامه ارسالی از  ارسال -1

 دانشگاه 

 توسط دانش آموخته از دفتر رییس دانشکده  Deans letterدریافت فرم خام  -2

 : توسط کارشناسان مربوطه به شرح زیرتکمیل فرم مذکور  -3

 یان دوره پاشروع و  ،گذرانده واحدالف (تکمیل دوره علوم پایه شامل تعداد 

 پایان دوره  و شروع تولوژی شامل تعداد واحد گذرانده،ب( تکمیل دوره فیزیوپا

نام با شروع و پایان هر بخش همراه  ،گذرانده ج(تکمیل دوره کارآموزی شامل تعداد واحد

 پزشکی، آموزشی و درمانی تابعمراکز 

نام با ، شروع و پایان هر بخش همراه  گذرانده د(تکمیل دوره کارورزی شامل تعداد واحد

 مراکز

اع و درجه پایان نامه تاریخ دف ،نمره ،به پایان نامه شامل موضوع مت مربوطر( تکمیل قس

بر اساس دانشنامه و ریز نمرات  توسط دانش آموخته و تائید آن توسط کارشناس آموزش 

 دریافت شده 

 تحویل فرم دست نویس به دانش آموخته جهت تایپ  -4

 دد فرم توسط کارشناسان پس از تایپ و ارائه به مدیر آموزش دانشکده کنترل مج-5

 کنترل نهایی توسط مدیر آموزشی دانشکده -6

 و تحویل آن به دانش آموختهمهر و امضای رئیس  دانشکده -7

 

 

 تاییدیه 

 دوره پزشکی عمومی 

 

 

 

 

 برنامه آموزشی رشته وآیین نامه مقطع دکترای عمومی پزشکی مرتبط مستندات

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   

 ریز نمرات و ....  ،موجود در دانشکده شامل پرونده آموزشی تحصیلیمدارک -1

 دانشنامه وریزنمرات -3      درخواست دانش آموخته-2

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ذینفعان
  متقاضی آموختگان دانش

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 :  آموخته دانش

 آموخته دانش و رسانده پایان به موفقیت با را عمومی پزشکی دوره که عمومی پزشکی رشته دانشجوی

 .  شود می محسوب

  

Deans letter : 

 پزشکی دانشکده رییس توسط آن تایید و عمومی پزشکی دوره ی شده تکمیل فرم

 

 

 

 پایش و اندازه گیری

 شاخص های پایش و اندازه گیری

 مقررات-1                                         

 روز تا یک هفته بطور معمول( 2زمان) -2                   

 معیارهای پذیرش

 ت مقرراترعای-1                                          

 زمان عایتر-2                                          

 یش و اندازه گیریمسئول پا

 پزشکی رییس دانشکده 

 ازه گیریدوره پایش و اند

 مستمر

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 عمومی پزشکی کارورز و کارآموز مرخصیصدور  -41شماره

 یندرآه فـشناسنام

 فرآیند نام

 

عمومی پزشکی کارورز و کارآموز تحصیلی صدورمرخصی  

 شناسه فرآیند

 

------------ 

 فرآیندهدف 

 

 ازمرخصی پزشکی عمومیو کارورز کارآموز  استفاده

 نوع فرآیند

 

 فرعی

 صاحب فرآیند

 

آموزشی پزشکی عمومی معاون  

 محرک فرآیند

 

زشکی عمومیدر خواست کارآموز  و کارورز پ  

 فرآیند باالدستی

 

ومقررات مربوط درآیین نامه  پزشکی عمومی برنامه درسی رشته و نامهتصویب آیین   

 فرآیند زیر دستی

 

 بررسی وضعیت دانشجو از نظر سنوات و سقف مرخصی استفاده شده

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شرح فرآیند ورودی
محصول(  (خروجی

 فرآیند

 

 

 

 

 

 

 درخواست 

 دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

میل آن حداکثر دو هفته قبل کت و کارورز ی دریافت فرم مرخصی از واحد کارآموزی و -1

 .دانشجو از شروع بخش توسط 

 .بررسی وضعیت دانشجو از نظر سنوات باقیمانده و سقف مرخصی استفاده شده-2

در صورت باقی بودن سنوات و سقف مرخصی، تهیه گزارش  الزم و ارسال به مدیر -3

  .آموزش دانشکده

ارجاع درخواست مرخصی به شورای آموزشی دانشکده توسط مدیر آموزشی دانشکده -4

 .جهت تصمیم گیری

 اعالم نظر شورا.-5

 .ارجاع نظریه به کارشناس آموزش-6

 .صورت موافقت شورا و ابالغ به دانشجوصدور مرخصی توسط کارشناس در -7

 ،که دانشجو مدارک بیماری برای درخواست مرخصی به دانشکده ارائه نماید )در صورتی

 ارسال مدارک به شورای پزشکی و اخذ نظر از شورای مذکور صورت خواهد گرفت(

 را به تایید دانشجوی کارورز بعد از دریافت فرم مرخصی باید مرخصی از بخش مربوط)

 برساند و سپس به کارشناس آموزش دانشکده تحویل نماید(و ... رئیس بخش 

 

 

 

 

 

 

 

دور مرخصیص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 مستندات مرتبط

  

 آموزشی نامه آیین مرخصلی تحصیلی درمقررات مربوط به 

 

اطالعات مورد نیاز / 

 الزامات

   :تقاضا بر اساس اطالعات زیر کنترل می شود   
 درخواست دانشجو -3                 آموزشی شورای نظریه-2            پزشکی شورای نظریه-1

  

 

 

 

 ذینفعان
 عمومی پزشکی  کارورز و کارآموز

 

تعاریف و 

 اصطالحات

 

 :  تحصیلی یمرخص

 ، مرخصی کارورزی یا کارآموزی مراحل از یک هر در ماه 6 مدت به تواند می عمومی پزشکی دانشجوی

 .نماید دریافت
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 پایش و اندازه گیری

 اندازه گیری شاخص های پایش و

 قرراتم-1                                         

 ه(هفت 2زمان )بطور معمول -2                             

 معیارهای پذیرش

 رراترعایت مق-1                                      

 زمان رعایت-2                                      

 مسئول پایش و اندازه گیری

 ومعاون آموزشی دانشگاه پزشکی دانشکدهپزشکی عمومی  آموزشی معاون 

 ازه گیریدوره پایش و اند

 ماه 6هر 

http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.sbmu.ac.ir/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1

