
  تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ پزشکی معايوت بروامٍ عملیاتی 

   فريردیه  اردیبُشت  خرداد  تیر

تکویل و ارسبل فزم حق الشحوه اسبتیذ حق  *

توسط گزوههبی آهوسشی به  دومنیوسبل  التذریس

 هعبونت تحصیالت تکویلی دانشکذه

 

اسبتیذ  دومصذور ابالغ آهوسشی نیوسبل 

توسط واحذ هعبونت تحصیالت تکویلی 

 دانشکذه

 
َفتٍ 

 ايل

در   دومنیوسبل آغبس سهبى ثبت نوزات آسهوى 

 سیستن آهوسشی سوب توسط اسبتیذ هسئول درس

نیوسبل  تکویل و ارسبل بزنبهه تبریخ اهتحبنبت* 

توسط گزوههبی آهوسشی به هعبونت تحصیالت   دوم

 تکویلی دانشکذه

  
َفتٍ 

 ديم

    

 

، 1تکویل و ارسبل فزم عولکزد ارسیببی آهوسشی  *

توسط گزوههبی آهوسشی به  دومنیوسبل  4و3، 2

 هعبونت تحصیالت تکویلی دانشکذه

سهبى حذف اضطزاری واحذهب توسط  

 دانشجویبى

اس    دومنیوسبل  پبیبى سهبى ارسبل کَرس پلي

گزٍّْبی آهَسضی ثِ ٍاحذ هعبًٍت تحصیالت 
َفتٍ  تکویلی داًطکذُ

توسط گزوه هبی  PhD دانشجویبى تبییذ کبرکزد  سًم

آهوسشی و ارسبل به هعبونت تحصیالت تکویلی 

 دانشکذه

توسط گزوه هبی  PhD دانشجویبى تبییذ کبرکزد 

آهوسشی و ارسبل به هعبونت تحصیالت تکویلی 

 دانشکذه

توسط گزوه  PhD دانشجویبى تبییذ کبرکزد 

هبی آهوسشی و ارسبل به هعبونت تحصیالت 

 تکویلی دانشکذه

توسط گزوه  PhD دانشجویبى تبییذ کبرکزد 

هبی آهوسشی و ارسبل به هعبونت تحصیالت 

 تکویلی دانشکذه

   

 دومنیوسبل بیبى صذور تبییذیه انتخبة واحذ پ

دانشجویبى توسط واحذ هعبونت تحصیالت 

 هتکویلی دانشکذ

َفتٍ 

 چُارم

 ضذُ در ٍثسبیت هعبًٍت آهَسضی تحصیالت تکویلی داًطکذُ ثخص فزهْب هَجَد هی ثبضذ. * فزم تْیِ 

  .ارائِ گشارش ضص هبِّ پیطزفت پبیبى ثزای داًطجَیبى دکتزی تخصصی  ثعذ اس تصَیت پزٍپَسال در ّز ًیوسبل تحصیلی الشاهی است 

  دگزٍّْبی آهَسضی ارائِ گزد تَسطثزگشاری آسهَى هبُ قجل اس  2هکبتجبت هزثَط ثِ ثزًبهِ ریشی ٍ سهبى آسهَى جبهع تب . 



   تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ پزشکی معايوت بروامٍ عملیاتی

   مرداد  شُریًر  مُر  آبان

پبیبى سهبى ارسبل کَرس پلي اس گزٍّْبی آهَسضی ثِ 
 ٍاحذ هعبًٍت تحصیالت تکویلی داًطکذُ 

 ثجت ًبم داًطجَیبى ٍرٍدی جذیذ 
   آتینیوسبل  تکویل ٍ ارسبل ثزًبهِ ّفتگی *

تَسط گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت تحصیالت 
 تکویلی داًطکذُ

 گشارش ٍضعیت 2ٍ 1تکویل ٍ ارسبل فزم ضوبرُ 

تَسط  آتینیوسبل در  PhDداًطجَیبى تحصیلی  

گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت تحصیالت تکویلی 
 داًطکذُ

َفتٍ 

 ايل

 
*هعزفی اسبتیذ حق التذریس تَسط گزٍّْبی  

 آهَسضی ثِ هعبًٍت تحصیالت تکویلی داًطکذُ   

ثِ هعبًٍت  دومنیوسبل ارسبل لیست ًوزات 

آهَسضی داًطگبُ ٍ صذٍر اخطبر جْت ًوزات 
 درٍس ثجت ًطذُ

 

صذٍر اثالغ آهَسضی اسبتیذ تَسط ٍاحذ هعبًٍت 
 تحصیالت تکویلی داًطکذُ

اضبفِ ٍاحذّب تَسط داًطجَیبى حذف ٍ  
پبیبى سهبى پذیزش درخَاست هزخصی تحصیلی 

اٍل تحصیلیداًطجَ یبى ثزای ًیوسبل   
 

َفتٍ 

پبیبى صذٍر تبییذیِ اًتخبة ٍاحذ داًطجَیبى تَسط ٍاحذ  ديم
 هعبًٍت تحصیالت تکویلی داًطکذُ

تَسط  PhDاعالم ضزٍع ثکبر داًطجَیبى 
گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت تحصیالت تکویلی 

 داًطکذُ   

  

*  تکویل ٍ ارسبل  فزم ظزفیت پذیزش داًطجَ ثزای 
سبل آیٌذُ تَسط گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت 

 تحصیالت تکویلی داًطکذُ  

هعبرفِ عوَهی داًطجَیبى ٍرٍدی جذیذ تَسط ٍاحذ 
 هعبًٍت تحصیالت تکویلی داًطکذُ

 
در   دوم تحصیلینیوسبل پبیبى  ثجت ًوزات آسهَى 

 سیستن آهَسضی سوب تَسط اسبتیذ هسئَل درس

َفتٍ 

 سًم
   

 ارسبل اسبهی داًطجَیبى هتقبضی اعطبی سٌَات

تَسط گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت   آتینیوسبل 

 تحصیالت تکویلی داًطکذُ

تَسط گزٍُ ّبی  PhDتبییذ کبرکزد داًطجَیبى  
 آهَسضی ٍ ارسبل ثِ هعبًٍت تحصیالت تکویلی داًطکذُ

تَسط گزٍُ ّبی  PhDتبییذ کبرکزد داًطجَیبى  
آهَسضی ٍ ارسبل ثِ هعبًٍت تحصیالت تکویلی 

 داًطکذُ

توسط گزوه  PhD دانشجویبى تبییذ کبرکزد 

هبی آهوسشی و ارسبل به هعبونت تحصیالت 

 تکویلی دانشکذه

توسط گزوه  PhD دانشجویبى تبییذ کبرکزد 

هبی آهوسشی و ارسبل به هعبونت تحصیالت 

 تکویلی دانشکذه

 
کبرگبُ آضٌبیی ثب آییي ًبهِ دٍرُ آهَسضی تَسط ٍاحذ 

تحصیالت تکویلی داًطکذُهعبًٍت   

اول نیوسبل تکویل ٍ ارسبل کَرس پلي  *

اس گزٍّْبی آهَسضی ثِ ٍاحذ هعبًٍت  تحصیلی

 تحصیالت تکویلی داًطکذُ

دوم نیوسبل  گشارش گیزی ًوزات ثجت ًطذُ

تَسط ٍاحذ تحصیالت تکویلی ٍ هکبتجِ ثب   تحصیلی

 گزٍّْبی آهَسضی جْت ارسبل ًوزات 
َفتٍ 

 چُارم

  
   اول تحصیلینیوسبل  اًتخبة ٍاحذ درٍس

 تَسط داًطجَیبى

 در ضَرای ثزرسی اعطبی سٌَات داًطجَیبى

گزٍّْبی آهَسضی آتینیوسبل   

  ضذُ در ٍثسبیت هعبًٍت آهَسضی تحصیالت تکویلی داًطکذُ ثخص فزهْب هَجَد هی ثبضذ.* فزم تْیِ 



 

 بروامٍ عملیاتی معايوت تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ پزشکی

   آذر  دی  بُمه  اسفىد

اٍل ًیوسبل  گشارش گیزی ًوزات ثجت ًطذُ
تَسط ٍاحذ تحصیالت تکویلی ٍ هکبتجِ   تحصیلی

 ثب گزٍّْبی آهَسضی جْت ارسبل ًوزات 
  

پبیبى سهبى پذیزش درخَاست هزخصی تحصیلی 
آتیداًطجَ یبى ثزای ًیوسبل   

اٍل ًیوسبل  * تکویل ٍ ارسبل ثزًبهِ تبریخ اهتحبًبت 
تَسط گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت  تحصیلی

 تحصیالت تکویلی داًطکذُ

فزم هعزفی داًطجَیبى ًوًَِ تَسط * تکویل ٍ ارسبل 
گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت تحصیالت تکویلی 

َفتٍ  داًطکذُ

 جبریدر ًیوسبل هعزفی اسبتیذ حق التذریس * ايل

تَسط گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت تحصیالت 
 تکویلی داًطکذُ   

   

ثِ   اٍل تحصیلیًیوسبل ارسبل لیست ًوزات 
جْت هعبًٍت آهَسضی داًطگبُ ٍ صذٍر اخطبر 

 ًوزات درٍس ثجت ًطذُ

 اٍل تحصیلیًیوسبل ثجت ًوزات آسهَى سهبى آغبس 
 در سیستن آهَسضی سوب تَسط اسبتیذ هسئَل درس

* تکویل ٍ ارسبل فزم حق الشحوِ اسبتیذ حق التذریس 
تَسط گزٍّْبی آهَسضی ثِ  اٍل تحصیلیدر ًیوسبل 

 هعبًٍت تحصیالت تکویلی داًطکذُ

گشارش ٍضعیت  2ٍ 1تکویل ٍ ارسبل فزم ضوبرُ 
تَسط  آتیدر ًیوسبل  PhDتحصیلی داًطجَیبى 

گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت تحصیالت تکویلی 
 داًطکذُ

َفتٍ 

 ديم

   اًتخبة ٍاحذ درٍس تَسط داًطجَیبى 

 
در  اٍل تحصیلیًیوسبل  پبیبى  ثجت ًوزات آسهَى

 سیستن آهَسضی سوب تَسط اسبتیذ هسئَل درس

، 2، 1* تکویل ٍ ارسبل فزم عولکزد ارسیبثی آهَسضی 
تَسط گزٍّْبی آهَسضی ثِ  اٍل تحصیلیًیوسبل   3ٍ4

 هعبًٍت تحصیالت تکویلی داًطکذُ
 سهبى حذف اضطزاری ٍاحذّب تَسط داًطجَیبى

َفتٍ 

 سًم
   

در  ارسبل اسبهی داًطجَیبى هتقبضی اعطبی سٌَات
تَسط گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت  آتیًیوسبل 

 تحصیالت تکویلی داًطکذُ 

توسط گزوه  PhD دانشجویبى تبییذ کبرکزد 

هبی آهوسشی و ارسبل به هعبونت تحصیالت 

 تکویلی دانشکذه

توسط گزوه  PhD دانشجویبى تبییذ کبرکزد 

هبی آهوسشی و ارسبل به هعبونت تحصیالت 

 تکویلی دانشکذه

PhDتبییذ کبرکزد داًطجَیبى   تَسط گزٍُ ّبی  
آهَسضی ٍ ٍ ارسبل ثِ هعبًٍت تحصیالت تکویلی 

 داًطکذُ

PhDتبییذ کبرکزد داًطجَیبى   تَسط گزٍُ ّبی  
آهَسضی ٍ ٍ ارسبل ثِ هعبًٍت تحصیالت تکویلی 

 داًطکذُ

 

اس  آتیًیوسبل  تکویل ٍ ارسبل  کَرس پلي  *

گزٍّْبی آهَسضی ثِ ٍاحذ هعبًٍت تحصیالت 
 تکویلی داًطکذُ

تَسط   آتیًیوسبل  * تکویل ٍ ارسبل ثزًبهِ ّفتگی
گزٍّْبی آهَسضی ثِ هعبًٍت تحصیالت تکویلی 

 داًطکذُ 

داًطجَیبى  آتیًیوسبل  ثزرسی اعطبی سٌَاتضَرای 
 گزٍّْبی آهَسضی

َفتٍ 

 چُارم

   حذف ٍ اضبفِ ٍاحذّب تَسط داًطجَیبى

  ْیِ ضذُ در ٍثسبیت هعبًٍت آهَسضی تحصیالت تکویلی داًطکذُ ثخص فزهْب هَجَد هی ثبضذ.* فزم ت


