
 روند اخذ مرخصی و حذف ترم دانشجومعلمان پردیس نسیبه

 

 

 فرم ب فرم الف

 )پزشک(

تکمیل فرم درخواست توسط

دانشجو

تحویل فرم تکمیل شده به 

یکارشناس آموزش جهت بررس

وسط ت)تحویل فرم به مدیرگروه 

جهت ( کارشناس آموزش

بررسی در شورای آموزشی

ناس توسط کارش)ثبت در سامانه 

(دانشجویی

ه ثبت در پرونده و ارسال نامه ب

منطقه محل خدمت توسط 

کارشناس دانشجویی 



 بعد از تعهد خدمت و شرکت در کالسدانشجو روند انصراف 

 

مراجعه دانشجو به اداره کل 

پ و ارایه درخواست.آ

س دریافت نامه اداره کل به پردی

(امور دانشجویی)

ارسال نامه به واحد حقوقی 

دانشگاه جهت تعیین خسارت

ییتوسط کارشناس امور دانشجو

یس تسویه حساب دانشجو در پرد

(امور دانشجویی)

ش ارسال نامه به کارشناس آموز

(امور دانشجویی)

ط ثبت سامانه ای انصراف توس

کارشناس آموزش

ط تحویل مدارک به دانشجو توس

دبیرخانه



 معلمروند میهمان شدن دانشجو

 

نتیجه بررسی به امور دانشجویی توسط کارشناس آموزش/ارایه گزارش

ارسال نتیجه به مبدا توسط کارشناس دانشجویی بررسی امکان میهمانی دانشجو توسط امور دانشجویی

بررسی وضعیت دانشجو توسط مدیرگروه مقصد

نتیجه به کارشناس آموزش مقصد/ارایه گزارش ز مقصدتعیین برنامه واحدهای دو نیمسال دانشجو در مرک/تنظیم

ارسال نامه به مرکز مقصد توسط مبدا

پیوست برنامه واحدهای دو نیمسال دانشجو (1050گزارش )پیوست کارنامه دانشجو 

تکمیل فرم درخواست توسط دانشجو

تعیین واحدهای دو نیمسال آتی دانشجو توسط مدیرگروه تحویل فرم به مدیرگروه مرکز مبدا



 روند گرفتن نیروی مامور

 

درخواست نیروی ماموربه  
مدیرگروه به همراه مدارک

طرح و بررسی در گروه 
آموزشی

اعالم نیاز گروه جهت 
برگزاری کمیته تعیین

صالحیت

تشکیل کمیته تعیین
صالحیت براساس تقویم

اجرایی پردیس

امتیازی، 180تکمیل فرم 
فرم گواهی صالحیت 

تدریس و فرم پیشنهاد 
ارایه دروس

تحویل مدارک نیروی 
مامور به حراست پردیس 

جهت تشکیل پرونده 
حراستی

ارایه فرمهای تکمیل شده
به همراه صورتجلسه 

کمیته به آموزش

ارسال درخواستها به 
مدیریت استان



 بازدیدهای و اردوهای درون شهری دانشجومعلمانروند 

 

  

فرم درخواست همکار•

فرم بازدید•
درخواست استاد

در صورت لزوم طرح در جلسه گروه• ه تحویل فرم ها به مدیرگرو
جهت بررسی

در صورت تایید ارجاع به واحد فرهنگی• تحویل فرم ها به معاونت 
آموزشی جهت بررسی

تهیه معرفی نامه•

هماهنگی وسیله نقلیه و سایر ملزمات•

پیگیری و اقدام توسط واحد 
فرهنگی

اعالم نتیجه به استاد



 ون شهری دانشجومعلمانبرروند بازدیدهای و اردوهای 

فرم درخواست همکار•

فرم بازدید•
درخواست استاد

طرح در جلسه گروه•

مخالفت/اعالم رسمی موافقت•

ه تحویل فرم ها به مدیرگرو
جهت بررسی

در صورت صدور مجوز ارجاع به واحد فرهنگی• طرح در شورای پردیس

ط ارسال نامه به استان توس
کارشناس فرهنگی

مرکز/صدور مجوز و اعالم به پردیس• طرح در شورای فرهنگی 
استان

اداعالم نتیجه به است


