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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 ،) ph.d(، کارشناسی ارشد ،دکتراي تخصصی 

 اداره بعهده ذیل بشرح تحصیل

 تحصیالت تکمیلی به دبیرخانه علوم پایه وزارت

  .درخواست حکم ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق دانشجویان کارمند و کنترل انها

اعالم وصول به دانشکده و ارسال اصل فیش 

بررسی تقاضاي حذف،احتساب،و تغییر نمره دانشجویان بر اساس بخشنامه ها و قوانین آموزشی و 

عمومی  وظیفه سازمان هب در هرنیمسال تحصیلی

  .ها و آئین نامه هاي آموزشی

  . کنترل و ارسال گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان جهت خروج از کشور

  و ریزنمرات دانشجویان نخبه به بنیاد ملی نخبگان

و تهیه گزارش جهت طرح در شوراي آموزشی و کمیسیون 

  .نتیجه به وزارت متبوع عالم

  . ندقیق آاي ابالغ سرفصل دروس و آیین نامه هاي اموزشی به دانشکده هاو نظارت بر اجر

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 : تحصیالت تکمیلي

، کارشناسی ارشد ،دکتراي تخصصی  مقاطع دانشجویان به آموزشی خدمات

PhD byReasearch تحصیل از فراغت تا اولیه نام ثبت بدو از

  .میباشد

  :تحصیالت تکمیلي

تحصیالت تکمیلی به دبیرخانه علوم پایه وزارتیت پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع 

  تحصیالت تکمیلیمقاطع کلیه ثبت نام از پذیرفته شدگان 

درخواست حکم ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق دانشجویان کارمند و کنترل انها

اعالم وصول به دانشکده و ارسال اصل فیش و شهریه پرداز دریافت شهریه تحصیلی از دانشجویان 

  دانشگاه امورمالی معاونت آموزشیدریافتی به 

بررسی تقاضاي حذف،احتساب،و تغییر نمره دانشجویان بر اساس بخشنامه ها و قوانین آموزشی و 

  . ارسال پاسخ به دانشکده ذیربط

در هرنیمسال تحصیلی دانشجویانلوح فشرده کنترل و بررسی و ارسال 

ها و آئین نامه هاي آموزشی براي دانشجویان ذکور طبق بخشنامه

کنترل و ارسال گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان جهت خروج از کشور

و ریزنمرات دانشجویان نخبه به بنیاد ملی نخبگان مکاتبه و ارسال وضعیت تحصیلی

  .طبق آیین نامه  شاناز دانشجویان استعداد درخ

و تهیه گزارش جهت طرح در شوراي آموزشی و کمیسیون  بررسی وضعیت دانشجویان مشروط

  .دانشگاه موارد خاص

عالمو ا طرح وضعیت تحصیلی دانشجویان در کمیته منطقه اي

ابالغ سرفصل دروس و آیین نامه هاي اموزشی به دانشکده هاو نظارت بر اجر

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

تحصیالت تکمیلي اداره

خدمات ارائه            

MPH،PhD byReasearch

میباشد تحصیالت تکمیلی

تحصیالت تکمیليشرح وظایف اداره 

یت پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع اعالم ظرف )1

  .متبوع

ثبت نام از پذیرفته شدگان  )2

درخواست حکم ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق دانشجویان کارمند و کنترل انها )3

دریافت شهریه تحصیلی از دانشجویان  )4

دریافتی به 

بررسی تقاضاي حذف،احتساب،و تغییر نمره دانشجویان بر اساس بخشنامه ها و قوانین آموزشی و  )5

ارسال پاسخ به دانشکده ذیربط

کنترل و بررسی و ارسال  )6

براي دانشجویان ذکور طبق بخشنامه ناجا

کنترل و ارسال گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان جهت خروج از کشور )7

مکاتبه و ارسال وضعیت تحصیلی )8

از دانشجویان استعداد درخنام ثبت  )9

بررسی وضعیت دانشجویان مشروط )10

موارد خاص

طرح وضعیت تحصیلی دانشجویان در کمیته منطقه اي )11

ابالغ سرفصل دروس و آیین نامه هاي اموزشی به دانشکده هاو نظارت بر اجر )12
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

  .درخواست تاسیس رشته هاي جدیدو ابالغ تاییدیه آن به دانشکده

  PhDمکاتبات  مربوط به بورس کوتاه مدت تکمیلی خارج ازکشور جهت دانشجویان

و ارسال به وزارت متبوع جهت تسویه حساب و 

  PhDنماینده معاونت آموزشی جهت آزمون جامع ودفاع ازرساله دانشجویان

  تنظیم تفاهم نامه همکاري علمی وآموزشی با دانشگاههاي دیگر

بعد از اعالم نتایج از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی  

موظفند بر اساس تاریخ هاي اعالم شده از طریق رسانه هاي عمومی رسمی و 

ذیصالح و باتوجه به شـرایط و مـدارك ذکـر شـده از طریـق سـایت دانشـگاه اقـدام بـه ثبـت نـام            

بدیهی است چنانچه پذیرفته شدگان در تـاریخ مقـرر جهـت ثبـت نـام اقـدام       

و اسـامی افـراد جـایگزین نیـز از طریـق      

 اصل دانشنامه و یا گواهی فراغت از تحصیل مقطع قبلی بانضمام دو برگ کپی 

 اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم براي آقایان بانضمام دو برگ کپی آن 

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

درخواست تاسیس رشته هاي جدیدو ابالغ تاییدیه آن به دانشکده

  بررسی درخواست هاي مهمانی وانتقال

مکاتبات  مربوط به بورس کوتاه مدت تکمیلی خارج ازکشور جهت دانشجویان

و ارسال به وزارت متبوع جهت تسویه حساب و  بررسی تقاضاي انصراف از تحصیل دانشجویان

  . ارسال ریزنمرات بر حسب تقاضاي دانشجویان

نماینده معاونت آموزشی جهت آزمون جامع ودفاع ازرساله دانشجویان

تنظیم تفاهم نامه همکاري علمی وآموزشی با دانشگاههاي دیگر

  . دریافت تعهد محضري دانشجویان پی اچ دي

  PhD  ،MPHپذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد ، 

بعد از اعالم نتایج از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی  

موظفند بر اساس تاریخ هاي اعالم شده از طریق رسانه هاي عمومی رسمی و کلیه پذیرفته شدگان 

ذیصالح و باتوجه به شـرایط و مـدارك ذکـر شـده از طریـق سـایت دانشـگاه اقـدام بـه ثبـت نـام            

بدیهی است چنانچه پذیرفته شدگان در تـاریخ مقـرر جهـت ثبـت نـام اقـدام       .رونیکی بنمایند 

و اسـامی افـراد جـایگزین نیـز از طریـق      ننمایند دانشجوي منصرف از تحصیل محسوب می گردند 

  .مرکز سنجش آموزش پزشکی باین امور اعالم خواهد شد 

   اصل شناسنامه بانضمام دو برگ کپی از تمام صفحات آن

 اصل کارت ملی بانضمام دو برگ کپی آن 

اصل دانشنامه و یا گواهی فراغت از تحصیل مقطع قبلی بانضمام دو برگ کپی 

 اصل ریز نمرات مقطع قبلی بانضمام کپی آن 

اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم براي آقایان بانضمام دو برگ کپی آن 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

درخواست تاسیس رشته هاي جدیدو ابالغ تاییدیه آن به دانشکده )13

بررسی درخواست هاي مهمانی وانتقال )14

مکاتبات  مربوط به بورس کوتاه مدت تکمیلی خارج ازکشور جهت دانشجویان )15

بررسی تقاضاي انصراف از تحصیل دانشجویان )16

ارسال ریزنمرات بر حسب تقاضاي دانشجویان

نماینده معاونت آموزشی جهت آزمون جامع ودفاع ازرساله دانشجویانمعرفی  )17

تنظیم تفاهم نامه همکاري علمی وآموزشی با دانشگاههاي دیگر )18

دریافت تعهد محضري دانشجویان پی اچ دي )19

  ثبت نام 

پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد ، 

بعد از اعالم نتایج از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی  

کلیه پذیرفته شدگان 

ذیصالح و باتوجه به شـرایط و مـدارك ذکـر شـده از طریـق سـایت دانشـگاه اقـدام بـه ثبـت نـام            

رونیکی بنمایند الکت

ننمایند دانشجوي منصرف از تحصیل محسوب می گردند 

مرکز سنجش آموزش پزشکی باین امور اعالم خواهد شد 

اصل شناسنامه بانضمام دو برگ کپی از تمام صفحات آن - 1

اصل کارت ملی بانضمام دو برگ کپی آن  - 2

اصل دانشنامه و یا گواهی فراغت از تحصیل مقطع قبلی بانضمام دو برگ کپی  - 3

اصل ریز نمرات مقطع قبلی بانضمام کپی آن  - 4

اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم براي آقایان بانضمام دو برگ کپی آن  - 5
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 معافیت و یا ترخیص از طرح بانضمام دو برگ کپی آن 

ارائه موافقت نامه بدون قید و شرط از باالترین مقام مسئول اداري مبنی بر موافقت با ثبت نـام  

و ادامه تحصیل براي کلیه پذیرفتـه شـدگانی کـه کارمنـد وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش        

رسمی و یا پیمـانی سـایر سـازمانها کـه از     

سهمیه آزاده استفاده نموده اند بانضمام یک برگ کپـی ارائـه حکـم ماموریـت آموزشـی و یـا       

مرخصی بدون حقوق حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصـیلی کـه شـامل کلیـه کارکنـان      

  .دانشجویان می توانند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی از مرخصی تحصیلی استفاده کنند 

از مرخصی  تحصیلی نیمسال  یک

  .نماید ش دانشکده ارائه 

بـا   ینیمسـال  تحصـیل   اولـین  موافقت با تقاضاي مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقـرر و در 

 .مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثرمدت مجاز تحصیل دانشجو درهر دوره می باشد

نـام نویسـی درهرنیمسـال     درخواست مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی و دوهفته قبـل از شـروع  

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

معافیت و یا ترخیص از طرح بانضمام دو برگ کپی آن  ،اصل گواهی پایان

ارائه موافقت نامه بدون قید و شرط از باالترین مقام مسئول اداري مبنی بر موافقت با ثبت نـام  

و ادامه تحصیل براي کلیه پذیرفتـه شـدگانی کـه کارمنـد وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش        

رسمی و یا پیمـانی سـایر سـازمانها کـه از      پزشکی و موسسات وابسته می باشند و نیز شاغلین

سهمیه آزاده استفاده نموده اند بانضمام یک برگ کپـی ارائـه حکـم ماموریـت آموزشـی و یـا       

مرخصی بدون حقوق حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصـیلی کـه شـامل کلیـه کارکنـان      

 .رسمی و پیمانی می گردد 

  رخصی تحصیلی 

دانشجویان می توانند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی از مرخصی تحصیلی استفاده کنند 

یکبراي ناپیوسته میتواند حداکثر کارشناسی ارشد  

  .تحصیلی استفاده نماید 

ش دانشکده ارائه زدانشجو باید یک ماه قبل از شروع ترم تقاضاي خود را به آمو

موافقت با تقاضاي مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقـرر و در 

 . شوراي آموزشی دانشگاه می باشد

مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثرمدت مجاز تحصیل دانشجو درهر دوره می باشد

درخواست مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی و دوهفته قبـل از شـروع  

 .تحصیلی توسط دانشجو به اداره اموزش دانشگاه تسلیم گردد

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

اصل گواهی پایان - 6

ارائه موافقت نامه بدون قید و شرط از باالترین مقام مسئول اداري مبنی بر موافقت با ثبت نـام   - 7

و ادامه تحصیل براي کلیه پذیرفتـه شـدگانی کـه کارمنـد وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش        

پزشکی و موسسات وابسته می باشند و نیز شاغلین

سهمیه آزاده استفاده نموده اند بانضمام یک برگ کپـی ارائـه حکـم ماموریـت آموزشـی و یـا       

مرخصی بدون حقوق حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصـیلی کـه شـامل کلیـه کارکنـان      

رسمی و پیمانی می گردد 

 

رخصی تحصیلی م.

دانشجویان می توانند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی از مرخصی تحصیلی استفاده کنند 

  دانشجوي 

تحصیلی استفاده نماید 

 دانشجو باید یک ماه قبل از شروع ترم تقاضاي خود را به آمو

  موافقت با تقاضاي مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقـرر و در

شوراي آموزشی دانشگاه می باشد

 مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثرمدت مجاز تحصیل دانشجو درهر دوره می باشد

   درخواست مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی و دوهفته قبـل از شـروع

تحصیلی توسط دانشجو به اداره اموزش دانشگاه تسلیم گردد
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

دو از خانم شاغل به تحصیل درصورت بارداري می توانند بارعایـت سایرضـوابط ومقـررات    

 .تساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند

 کتبـاً دانشجویانی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشند باید تقاضاي انصراف خـود را 

و پس از تسویه حساب با دانشکده با در درست داشتن نامه 

دانشکده باین امور مراجعه تا وفرم میزان بدهی به همراه باقی مدارك مورد نیاز از طرف 

وزارت متبـوع و صـندوق    خـدمات آموزشـی  

رفاه دانشجویان مکاتبه گردد و دانشجویان می تواننـد پـس از تسـویه حسـاب بـا مراکـز فـوق جهـت         

 د دریافت ریز نمرات و مداك اولیه ثبت نامی خود به این امور مراجعه نماین

 

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

خانم شاغل به تحصیل درصورت بارداري می توانند بارعایـت سایرضـوابط ومقـررات    دانشجویان 

تساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایندبدون اح بدلیل زایمان، مرخصی تحصیلی

  

دانشجویانی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشند باید تقاضاي انصراف خـود را 

و پس از تسویه حساب با دانشکده با در درست داشتن نامه نمایند به آموزش دانشکده ارائه 

وفرم میزان بدهی به همراه باقی مدارك مورد نیاز از طرف 

خـدمات آموزشـی  جهت مشخص شدن میزان بدهی آموزش رایگان با مرکز 

رفاه دانشجویان مکاتبه گردد و دانشجویان می تواننـد پـس از تسـویه حسـاب بـا مراکـز فـوق جهـت         

دریافت ریز نمرات و مداك اولیه ثبت نامی خود به این امور مراجعه نماین

    

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  دانشجویان

مرخصی تحصیلی نیمسال 

 

  

  انصراف از تحصیل 

دانشجویانی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشند باید تقاضاي انصراف خـود را  -

به آموزش دانشکده ارائه 

وفرم میزان بدهی به همراه باقی مدارك مورد نیاز از طرف  تسویه

جهت مشخص شدن میزان بدهی آموزش رایگان با مرکز 

رفاه دانشجویان مکاتبه گردد و دانشجویان می تواننـد پـس از تسـویه حسـاب بـا مراکـز فـوق جهـت         

دریافت ریز نمرات و مداك اولیه ثبت نامی خود به این امور مراجعه نماین

  



 

7 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

فرایندهاي مستند شدهفرایندهاي مستند شده

تحصیالت تکمیلیتحصیالت تکمیلی

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

فرایندهاي مستند شدهفرایندهاي مستند شده

تحصیالت تکمیلیتحصیالت تکمیلیاداره اداره      

  

   

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

فرایندهاي مستند شدهفرایندهاي مستند شده   
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

   

مربوطه ومجوز احکام به دانشکده  ارسال

 ادامه تحصیل

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس 

تحصیالت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تکمیلی

 شروع

تکمیلی تحصیالت اداره  : نام اداره

:عنوان فرایند

 بدون مرخصی یا آموزشی ماموریت احکام دریافت

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 مربوطه سازمان یا وزارت با مکاتبه

مدارك تکمیل جهت  

 خیر

 بلي

 توسط فوق احکام بررسی

مربوطه کارشناس

 به ریت تحصیالت تکمیلیمدی

تکمیلی تحصیالت  اداره

ارسال

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس 

وارسال به  امضاء  نامه توسط مدیریت

 دبیرخانه

 یا آموزشی ماموریت احکام

 وزارت یا سازمان از حقوق

 و آموزشی امور دبیرخانه

مدیریت به ع

 پایان

 کامل احکام آیا

 است؟

 نام اداره

 عنوان فرایند

دریافت

 حقوق

 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

مکاتبه

بررسی

 کارشناس

مدی از نامه ارجاع

اداره ئیس ر  

احکام دریافت

حقوق بدون مرخصی

دبیرخانه توسط متبوع

عارجا  
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

  مربوطه سازمان به معدل اعالم نامه تهیه

 

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس 

 اداره

تحصیالت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تکمیلی

  تکمیلی تحصیالت اداره :  نام اداره

:عنوان فرایند

دانشجو معدل اعالم 

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 خیر 

  

مربوطهارجاع رئیس اداره  به کارشناس 

 بر مبنی مربوطه دانشکده با مکاتبه

 به معدل اعالم موافقت عدم

مربوطه سازمان  

 خیر

 بلي

 عدم لحاظ از معدل اعالم گواهی

مقررات با مغایرت  

 رئیس اداره به تحصیالت تکمیلی مدیریت

تکمیلی تحصیالت 

 

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به 

 دبیرخانه  

 پایان

 سازمان به معدل اعالم آیا

 نامه آئین با مغایر نظر مورد

  

نام اداره

 عنوان فرایند

  گواهی

  

  دانشکده از دانشجو معدل تایید گواهی

 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس 

 بایگاني

گواهی بررسی

مدیریت از نامه ارجاع

 تحصیالت 

آیا

مورد

گواهی نامه ارسال  
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

  تحصیالت  تکمیلی اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

 از دانشجو قبلی مقطع رفاه صندوق فرم 

  دانشکده به مربوطه 

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

مربوطه ارجاع رئیس اداره  به کارشناس

بایگاني

 رفاه صندوق نامه پرونده دانشجو و

مربوطه کارشناس توسط

 ریاست به تحصیالت تکمیلی مدیریت 

تکمیلی تحصیالت   

 صندوق نامه تصویر ارسال جهت

 دانشکده به تبوع م وزارت

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس اداره

تحصیالت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تکمیلی

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 پایان

  

نام اداره

 عنوان فرایند

 ارسال

 وزارت

 توسط مربوطه وزارت رفاه صندوق نامه

مدیریت به ارجاع و آموزش دبیرخانه

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس

 بایگاني

پرونده دانشجو و بررسی

 توسط

 از نامه ارجاع

جهت نامه تهیه

وزارت رفاه  

 تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس اداره

نامه دریافت

 دبیرخانه
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 آموزشی خدمات مرکز جهت نامه تهیه

 جهت آن رونوشت ارسال و متبوع وزارت

فوق وزارت دانشجویان رفاه صندوق  

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس 

 اداره

تحصیالت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تکمیلی

تحصیالت  تکمیلیاداره : نام اداره 

:فرایند

 تسویه مراحل و دانشجو انصراف اعالم 

دانشجو حساب

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 مدارك تکمیل جهت در مربوطه دانشکده

نظر مورد  

خیر

 بلي

 مغایرت عدم ازلحاظ دانشجو انصراف

مربوطه کارشناس توسط مقررات

تکمیلی تحصیالت  اداره ریاست به تحصیالت تکمیلی

تهیه

وزارت

 

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس 

وارسال به امضاء  نامه توسط مدیریت  

 دبیرخانه

 پایان

است؟ کامل 

 نام اداره 

فرایندعنوان   

 گواهی

 حساب

  

 به دانشکده از آن ضمیمه مدارك و انصراف

تحصیالت تکمیلی مدیریت

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره  به کارشناس مربوطه ارجاع  

 بایگاني

دانشکده با مکاتبه

 خیر

انصراف مدارك بررسی

مقررات با  

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع  

  مدارك آیا

انصراف فرم ارسال

 مدیریت
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 بایگاني

تکمیلیداره تحصیالت  ا : هنام ادار

:عنوان فرایند

 تحصیلی جدید هاي رشته تاسیس مجوز دریافت

پذیرش ظرفیت اعالم

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 تحصیلی جدید هاي رشته تاسیس مجوز

پذیرش ظرفیت اعالم و  

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

مربوطه کارشناس توسط بررسی

 تحصیالت  اداره ریاست به تحصیالت تکمیلی

 به رئیس اداره جاعتهیه پیش نویس نامه و ار

 جهت ارسال به دانشکده

تحصیالت تکمیلیارجاع رئیس اداره به مدیر 

نامه توسط مدیریت امضاء    

 پایان

 نام ادار

 عنوان فرایند

دریافت

اعالم و  

  

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجوز دریافت

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بررسی

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

تهیه پیش نویس نامه و ار

 ارجاع رئیس اداره به مدیر 
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 ادامه سلب بر مبنی مربوطه دانشکده به اعالم

 ورونوشت به رایانه ومعاونت دانشجویی تحصیل

ادارهتهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس   

تحصیالت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تکمیلی

تحصیالت  تکمیلیاداره :  نام اداره

:عنوان فرایند

 ارجاع جهت دانشجویان تحصیلی وضعیت بررسی

خاص موارد کمیسیون یا آموزشی شوراي

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 به دانشجو تحصیل ادامه بر مبنی دانشکده

 مشروط یا آزاد صورت

 خیر

 بلی

 کارشناس توسط دانشجو تحصیلی 

 تحصیالت  اداره ئیسر به تحصیالت تکمیلی

اعالم

 تحصیل

 

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 پایان

 موارد کمیسیون یا آموزشی

 موافقت دانشجو تحصیل ادامه

  

 نام اداره

 عنوان فرایند

بررسی

شوراي به  

  

 دانشجو نمرات ریز و تحصیلی وضعیت

تحصیالت تکمیلی مدیریت توسط دانشکده

 یا دانشگاه آموزشی شوراي در طرح

خاص موارد کمیسیون  

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

دانشکده به اعالم

 صورت

  وضعیت بررسی

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

آموزشی شوراي آیا

ادامه با خاص

  است؟ نموده

وضعیت دریافت

دانشکده از  

طرح
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 به یناقص مدارك باذکر گزارش اعاده

تکمیل جهت مربوطه دانشکده  

  تکمیلی تحصیالت اداره  : نام اداره

:عنوان فرایند

دانشجو تحصیل از فراغت اعالم بررسی

 شروع

تهیه پیش نویس نامه توسط کارشناس 

وارجاع به رئیس اداره

ارجاع ازرئیس اداره به مدیریت 

 تیامضاء نامه توسط مدیر

  تحصیالت  تکمیلی

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

اعاده

 خیر

 بلي

 وپرونده  تحصیل از فراغت گزارش 

مربوطه کارشناس توسط دانشجو

تحصیالت  اداره ریاست به تحصیالت تکمیلی 

 پایان

 از فراغت گزارش آیا

است؟ کامل تحصیل  

  

نام اداره

 عنوان فرایند

 بررسی

  

 از دانشجو تحصیل از فراغت اعالم گزارش

تحصیالت تکمیلی مدیریت توسط 

 اداره به ارسال جهت اداره رئیس به  ارجاع

ها گواهینامه  

تهیه پیش نویس نامه توسط کارشناس 

 وارجاع به رئیس اداره

 ارجاع ازرئیس اداره به مدیریت 

 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 

گزارش بررسی

 دانشجو

تحصیالت تکمیلی  مدیریت از نامه ارجاع

گزارش دریافت

  دانشکده

ارجاع
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 سپردن جهتی دفترحقوق بهی معرف

یا ضمانت بانکی ووثیقه ملکی يتعهدمحضر

تحصیالت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تکمیلی

تحصیالت  تکمیلی اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

 یتعهدمحضر سپردن جهتی دفترحقوق به

یاضمانت بانکی به منظور خروج ازکشور

 شروع

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس 

 اداره

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 تکمیل جهت مربوطه دانشکده با 

 مدارك

 بلي

مربوطه کارشناس توسط دانشجو

 تحصیالت  اداره ئیسر به تحصیالت تکمیلی

تکمیلی

 تعهدمحضر

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 پایان

صدورگواهی اشتغال به 

 بخشنامه مطابق تحصیل

 هااست؟

 نام اداره

 عنوان فرایند

بهی معرف

 یاضمانت بانکی به منظور خروج ازکشور

  

ي سفرها جهت مربوطه دانشکدهي ازسو

)بامقاله یابدون مقاله

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

 مکاتبه

 خیر

دانشجو پرونده بررسی  

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

 تکمیلی

صدورگواهی اشتغال به آیا

تحصیل

ازسو لیتحصبه  اشتغال اعالم

بامقاله یابدون مقاله(یعلم  
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

ازکشور جهت خروج موقت  نامهی 

:کد شناسه فرایند

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 توسط مقررات با مغایرت عدم ازلحاظ

مربوطه کارشناس

 اداره ئیسر به تحصیالت تکمیلی 

صدورگوا هی اشتغال به تحصیل قابل ترجمه 

 وبدون عنوان

تهیه پیش نویس نامه وارسال به رئیس اداره

جهت امضاء معاون آموزشی ارسال نامه به 

و ارسال به معان آموزشی امضاء  نامه توسط 

  دبیرخانه

 پایان

 نام اداره

 عنوان فرایند

ی معرف  

 کد شناسه فرایند

ي تعهدمحضر براخذی مبندانشگاه ی 

 ازدانشجو

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

ازلحاظ دانشجو مدارك بررسی

 کارشناس

  مدیریت از نامه ارجاع

صدورگوا هی اشتغال به تحصیل قابل ترجمه 

 تهیه پیش نویس نامه وارسال به رئیس اداره

 ارسال نامه به 

امضاء  نامه توسط 

ی دفترحقوق وصول نامه از
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تهیه پیشنویس نامه جهت ارسال به دانشکده 

 مبنی بر معرفی نماینده معاونت آموزشی 

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

 ph.dدانشجویان  آزمون جامعمعرفی نماینده جهت 

 شروع

رئیس ادارهبه پیش نویس نامه  ارسال 

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

 رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 تکمیل جهت مربوطه دانشکده

 مدارك

 بلي

 مربوطه کارشناس توسط

ازنظرسنوات،معدل ونمره زبان 

 تحصیالت  اداره ئیسر به تحصیالت تکمیلی

تکمیلی

تهیه پیشنویس نامه جهت ارسال به دانشکده 

 

 

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 پایان

آیا پرونده دانشجو تکمیل 

می باشد

 نام اداره

 عنوان فرایند

معرفی نماینده جهت 

  

 ارسال 

دریافت نامه درخواست نماینده به انضمام کارنامه و نمره زبان 

ازدانشکدهدانشجو 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره  به کارشناس مربوطه نامه از ارجاع  

 بایگاني

دانشکده با مکاتبه

 خیر

توسط دانشجو پرونده بررسی

 ازنظرسنوات،معدل ونمره زبان 

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

 تکمیلی

آیا پرونده دانشجو تکمیل 

 می باشد

دریافت نامه درخواست نماینده به انضمام کارنامه و نمره زبان 

 دانشجو 
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تهیه پیشنویس نامه جهت ارسال به دانشکده 

 مبنی بر معرفی نماینده معاونت آموزشی

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

تکمیلی تحصیالت  اداره : نام اداره

:عنوان فرایند

 جلسه دفاع از رساله دانشجویانمعرفی نماینده جهت 

 

رئیس ادارهبه پیش نویس نامه  ارسال 

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 تکمیل جهت مربوطه دانشکده

 مدارك

 بلي

از نظر سنوات  مربوطه کارشناس توسط

وتسویه حساب

 تحصیالت  اداره ئیسر به تحصیالت تکمیلی

تکمیلی

تهیه پیشنویس نامه جهت ارسال به دانشکده 

 

 

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 پایان

آیا پرونده دانشجو کامل 

می باشد 

 نام اداره

 عنوان فرایند

معرفی نماینده جهت 

ph.d 
  

 ارسال 

دریافت نامه جهت درخواست نماینده از دانشکده مربوطه

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

دانشکده با مکاتبه

 خیر

توسط دانشجو پرونده بررسی

 وتسویه حساب

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

 تکمیلی

آیا پرونده دانشجو کامل 

 می باشد 

 دریافت نامه جهت درخواست نماینده از دانشکده مربوطه
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تهیه پیشنویس جهت ارسال به دانشکده مبنی بر 

اعالم موافقت با تقاضاي مرخصی تحصیلی دانشجو 

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

تکمیلی تحصیالت  اداره : اداره

:عنوان فرایند

 نامه موافقت  با اعطاي مرخصی تحصیلی  خارج از آئین

 آموزشی

رئیس ادارهبه پیش نویس نامه  ارسال 

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 مبنی برعدم موافقت با مربوطه

تقاضاي مرخصی تحصیلی دانشجو

 بلي

 کارشناس توسط دانشجو پرونده تقاضاي مرخصی تحصیلی و

جهت طرح در شورا ي آموزشی دانشگاه

 

 ادارهئیس ر به تحصیالت تکمیلی

تهیه پیشنویس جهت ارسال به دانشکده مبنی بر 

 اعالم موافقت با تقاضاي مرخصی تحصیلی دانشجو 

 

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 پایان

 تقاضاي مرخصی تحصیلی

مورد تائید شورا می باشد؟

ادارهنام   

 عنوان فرایند

موافقت  با اعطاي مرخصی تحصیلی  خارج از آئین

آموزشی

  

 ارسال 

دریافت نامه درخواست مرخصی تحصیلی از دانشکده مربوطه

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

مربوطه دانشکده با مکاتبه

 تقاضاي مرخصی تحصیلی دانشجو

 خیر

تقاضاي مرخصی تحصیلی و بررسی

جهت طرح در شورا ي آموزشی دانشگاه مربوطه  

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع  

تقاضاي مرخصی تحصیلیآیا 

 مورد تائید شورا می باشد؟

 دریافت نامه درخواست مرخصی تحصیلی از دانشکده مربوطه



 

20 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تهیه پیشنویس جهت ارسال به دانشکده،معاونت 

لغو قبولی دانشجو به دانشجویی وواحد سما مبنی بر 

 دلیل رد صالحیت عمومی

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

تکمیلی تحصیالت  اداره : نام اداره

:عنوان فرایند

لغو قبولی دانشجو به دلیل رد صالحیت عمومی 

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

نامه هسته تحقیق درباره وضعیت ادامه تحصیل دانشجو 

 

 تحصیالت  اداره ریاست بهتحصیالت تکمیلی 

تهیه پیشنویس جهت ارسال به دانشکده،معاونت 

دانشجویی وواحد سما مبنی بر 

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 پایان

 نام اداره

 عنوان فرایند

 لغو قبولی دانشجو به دلیل رد صالحیت عمومی 

  

دریافت نامه از هسته تحقیق ونظر دهی دانشگاه

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

نامه هسته تحقیق درباره وضعیت ادامه تحصیل دانشجو  بررسی  

 

تحصیالت تکمیلی  مدیریت از نامه ارجاع

 دریافت نامه از هسته تحقیق ونظر دهی دانشگاه
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 

تهیه پیشنویس مبنی بر اعالم موافقت با بورس تحصیلی 

دانشجو به دانشکده وارجاع به رئیس اداره 

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

دانشجویان  داخل مکاتبات مربوط به بورس 

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

پرونده دانشجو و نامه دانشگاه محل بورس 

 تحصیالت  اداره ئیسر به تحصیالت تکمیلی

تکمیلی

تهیه پیشنویس مبنی بر اعالم موافقت با بورس تحصیلی 

 دانشجو به دانشکده وارجاع به رئیس اداره 

 
 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 پایان

 نام اداره

 عنوان فرایند

 مکاتبات مربوط به بورس 

  

محل بورس دانشجووصول نامه از دانشگاه 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

پرونده دانشجو و نامه دانشگاه محل بورس  بررسی  

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

 تکمیلی

 وصول نامه از دانشگاه 
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تهیه پیشنویس نامه جهت اعالم گواهی اشتغال به تحصیل به 

وزارت متبوع یانظام وظیفه وارسال به رئیس اداره 

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

تحصیالت  تکمیلی اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

به تحصیل به مرکز خدمات  اعالم گواهی اشتغال

 آموزشی وزارت متبوع ونظام وظیفه

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

وضعیت تحصیلی وپرونده دانشجو 

توسط کارشناس مربوطه

 تحصیالت  اداره ریاست به تحصیالت تکمیلی

  تکمیلی

تهیه پیشنویس نامه جهت اعالم گواهی اشتغال به تحصیل به 

 وزارت متبوع یانظام وظیفه وارسال به رئیس اداره 

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به 

 دبیرخانه  

 پایان

 نام اداره

 عنوان فرایند

اعالم گواهی اشتغال

 آموزشی وزارت متبوع ونظام وظیفه

  

  وصول گواهی اشتغال به تحصیل  دانشجو از دانشکده 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

وضعیت تحصیلی وپرونده دانشجو  بررسی  

 توسط کارشناس مربوطه

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

تکمیلی

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به 

وصول گواهی اشتغال به تحصیل  دانشجو از دانشکده 
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تهیه پیشنویس جهت انجام فرآیند مورد نظر 

 وارجاع به رئیس اداره 

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

 پایان

تحصیالت  تکمیلی اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

امه هاي داخلی وارسال آن به کلیه صدور بخشن

دانشکده ها

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

مصوبات توسط کارشناس مربوطه

 

 تحصیالت  اداره ئیسر به تکمیلیتحصیالت 

  تکمیلی

تهیه پیشنویس جهت انجام فرآیند مورد نظر 

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 نام اداره

 عنوان فرایند

صدور بخشن

 دانشکده ها

  وصول مصوبات هیئت رئیسه ،هیئت امنا ،شوراي آموزشی  دانشگاه

اعالم بخشنامه  ها وآئین هاي جاري به دانشکده به منظور انجام دقیق 

 وصحیح فرآیند مورد نظر

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

مصوبات توسط کارشناس مربوطه بررسی  

تکمیلیتحصیالت  مدیریت از ارجاع

تکمیلی

 

وصول مصوبات هیئت رئیسه ،هیئت امنا ،شوراي آموزشی  دانشگاه

اعالم بخشنامه  ها وآئین هاي جاري به دانشکده به منظور انجام دقیق 

 وصحیح فرآیند مورد نظر
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تهیه پیشنویس جهت ارسال سرفصل دروس به دانشکده ها 

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

 پایان

تحصیالت  تکمیلی اداره : نام اداره

:عنوان فرایند

ي درمورد برنامه هابررسی وانجام مکاتبات الزم 

وسرفصل دروس آموزشی

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

  بررسی نامه سرفصل دروس وضمائم آن   

 

 تحصیالت  اداره ئیسر به تحصیالت تکمیلی

  تکمیلی

تهیه پیشنویس جهت ارسال سرفصل دروس به دانشکده ها 

 وارجاع به رئیس اداره

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 نام اداره

 عنوان فرایند

بررسی وانجام مکاتبات الزم 

 آموزشی

  

  وصول نامه سرفصل دروس ازشوراي عالی برنامه ریزي  وزارت متبوع

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  

  

  

            

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

بررسی نامه سرفصل دروس وضمائم آن   

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

تکمیلی

 

وصول نامه سرفصل دروس ازشوراي عالی برنامه ریزي  وزارت متبوع
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

یت تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

 پایان

تکمیلی تحصیالت  اداره : نام اداره

:عنوان فرایند

ارسال اسامی پذیرفته شدگان آزمون دوره هاي 

به دانشکده هاي  mp.hو  phdکارشناسی ارشد ، 

  مختلف 

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 تحصیالت  اداره رئیس به تحصیالت تکمیلی

  تکمیلی

پذیرفته شدگان آزمون تهیه پیشنویس جهت ارسال اسامی 

به دانشکده  mp.hو    phdدوره هاي کارشناسی ارشد ، 

  ،گزینش ومعاونت دانشجویی

یت تحصیالت تکمیلی جهت امضاء ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 نام اداره

 عنوان فرایند

ارسال اسامی پذیرفته شدگان آزمون دوره هاي 

کارشناسی ارشد ، 

مختلف 

  

پذیرفته شدگان آزمون دوره هاي کارشناسی ارشد ، 

  از مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  

  

  

            

 

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 بایگاني

تحصیالت تکمیلی مدیریت از اسامی ارجاع

تهیه پیشنویس جهت ارسال اسامی 

دوره هاي کارشناسی ارشد ، 

،گزینش ومعاونت دانشجویی

 ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 

پذیرفته شدگان آزمون دوره هاي کارشناسی ارشد ، وصول اسامی 

phd  وmp.h از مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 بایگاني

اعالم تکمیل مدارك به پذیرفته شده وتایید نهایی توسط 

هرئیس ادار  

دریافت تاییدیه ثبت نام وشماره دانشجویی توسط داوطلب جهت 

 مراجعه به دانشکده 

 پایان

تحصیالت  تکمیلی اداره : نام اداره

:عنوان فرایند

ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان مقاطع 

 PhD-MPH-PhDby Resarh -کارشناسی ارشد

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

آیا مدارک کامل است

     
  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                

 بلی  

  

داوطلب ورود به سامانه ثبت  نام وتکمیل اطالعات واسکن مدارك  توسط

بررسی مدارك توسط کارشناس 

 اختصاص (وارد نمودن اطالعات اولیه وتعریف اسامی آنها براي ورود به سیستم

  )کدکاربري ورمزعبور

اعالم تکمیل مدارك به پذیرفته شده وتایید نهایی توسط 

دریافت تاییدیه ثبت نام وشماره دانشجویی توسط داوطلب جهت 

  تکمیل مدرك توسط پذیرفته شده

 نام اداره

 عنوان فرایند

ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان مقاطع 

کارشناسی ارشد

  

  شدگان ازسازمان سنجش آموزش پزشکی

  اعالم نقص مدرك به پذیرفته شدگان

تهیه اطالعیه ثبت نام واعالم سامانه و زمان ثبت نام درسایت معاونت 

 آموزشی

ارجاع اموررایانه به رئیس اداره

ارجاع از رئیس اداره به کارشناس

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 آیا مدارک کامل است

  
  

  

  

 

                                                         

            

  

 

 

 

 خیر    

 ورود به سامانه ثبت  نام وتکمیل اطالعات واسکن مدارك  توسط

 بررسی مدارك توسط کارشناس 

وارد نمودن اطالعات اولیه وتعریف اسامی آنها براي ورود به سیستم

کدکاربري ورمزعبور

 تکمیل مدرك توسط پذیرفته شده

شدگان ازسازمان سنجش آموزش پزشکیدریافت لیست پذیرفته 

اعالم نقص مدرك به پذیرفته شدگان

تهیه اطالعیه ثبت نام واعالم سامانه و زمان ثبت نام درسایت معاونت 

 ارجاع اموررایانه به رئیس اداره

 ارجاع از رئیس اداره به کارشناس
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 بایگاني

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه 

  

تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

مکاتبات الزم باوزارت متبوع و دانشکده هاي تابعه در 

  مورد ظرفیت پذیرش دانشجو

 شروع

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

آموزشی به کارشناس مربوطه وتهیه اعالم راي شوراي 

پیشنویس جهت  اعالم به وزارت متبوع

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه 

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 تحصیالت  اداره ئیسر به تحصیالت تکمیلی

  نامه وزارت متبوع  به دانشکده ها

یت تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه 

 نام اداره

 عنوان فرایند

مکاتبات الزم باوزارت متبوع و دانشکده هاي تابعه در 

مورد ظرفیت پذیرش دانشجو
   

وصول نامه از وزارت متبوع مبنی بر اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو 

  توسط دبیرخانه وارجاع به مدیریت تحصیالت تکمیلی

ذیرش پوزارت متبوع مبنی بر اعالم ظرفیت 

   از گروههاي آموزشی ودانشکده

  تکمیلی  تحصیالت اداره رئیس به

فرآیندادامه   

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

بررسی جوابیه دانشکده وطرح در شوراي 

آموزشی و شوراي دانشگاه

اعالم راي شوراي 

یت تحصیالت ارجاع رئیس اداره به مدیر  پیشنویس جهت  اعالم به وزارت متبوع

تکمیلی جهت امضاء 

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه 

  

بایگاني

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  

  

  

            

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

تحصیالت تکمیلی مدیریت از ارجاع

نامه وزارت متبوع  به دانشکده هاتهیه پیشنویس جهت ارسال 

یت تحصیالت تکمیلی جهت امضاء ارجاع رئیس اداره به مدیر   

 پایان

وصول نامه از وزارت متبوع مبنی بر اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو 

توسط دبیرخانه وارجاع به مدیریت تحصیالت تکمیلی

وزارت متبوع مبنی بر اعالم ظرفیت ي نامه  جوابوصول 

از گروههاي آموزشی ودانشکده دانشجو

به تکمیلیتحصیالت  مدیریت از ارجاع

بررسی جوابیه دانشکده وطرح در شوراي 

 آموزشی و شوراي دانشگاه

ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تکمیلی جهت امضاء 

 بایگاني
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 بایگاني

تهیه پیشنویس جهت ارسال درخواست 

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه 

  

تحصیالت  تکمیلی اداره : نام اداره  

:عنوان فرایند  

اعالم وضعیت تحصیلی دانشجو به 

  مراجع درخواست کننده 

  

 شروع

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

یت تحصیالت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تکمیلی جهت امضاء 

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه 

یت تحصیالت تکمیلی جهت امضاء ارجاع رئیس اداره به مدیر 

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  بله                                                              

 

 

  

  

  

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

 تحصیالت  اداره ریاست به تحصیالت تکمیلی

تهیه پیشنویس جهت ارسال درخواست 

  وضعیت تحصیلی به دانشکده

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه 

  وصول نامه درخواست وضعیت تحصیلی دانشجو از مراجع درخواست کنده 

  مبنی بر اعالم وضعیت تحصیلی

   به مرجع درخواست کننده

 تحصیالت  اداره ریاست به تحصیالت تکمیلی

فرآیندادامه   

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

تهیه پیشنویس جهت ارسال  وضعیت تحصیلی 

  مرجع درخواست کنندهبه 

ارجاع رئیس اداره به مدیر 

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه 

  

بایگاني

 ارجاع رئیس اداره به مدیر 
جهت اعالم به مرجع درخواست کننده 

  مبنی برعدم موافقت با اعالم وضعیت تحصیلی

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  

  

                                                              

  آیا درخوست برابر 

  مقررات می باشد

  خیر

            

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

تحصیالت تکمیلی مدیریت از ارجاع

 پایان

وصول نامه درخواست وضعیت تحصیلی دانشجو از مراجع درخواست کنده 

مبنی بر اعالم وضعیت تحصیلی از دانشکدهنامه  جوابوصول 

به مرجع درخواست کننده

تحصیالت تکمیلی مدیریت از ارجاع

تهیه پیشنویس جهت ارسال  وضعیت تحصیلی 

به 

 بایگاني

جهت اعالم به مرجع درخواست کننده تهیه پیشنویس 

مبنی برعدم موافقت با اعالم وضعیت تحصیلی
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

بررسی تفاهم نامه توسط کارشناس مربوطه وارسال به معاونت آموزشی جهت تایید

  

  تکمیلی تحصیالت  اداره : نام اداره

:عنوان فرایند  

 تنظیم تفاهم نامه 

  

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  بلی

  

  

 

 

  

            

  

بررسی وتنظیم فرم تفاهم نامه در فرمت تنظیم شده وتحویل به 

نماینده دانشگاه مربوطه

 تحصیالت  اداره رئیس به تحصیالت تکمیلی

بررسی تفاهم نامه توسط کارشناس مربوطه وارسال به معاونت آموزشی جهت تایید

 

 پایان

ارسال نامه تفاهم نامه همکاري  بین دانشگاهی از معاونت 

  آموزشی دانشگاه  به مدیریت تحصیالت تکمیلی

باسربرگ دانشگاه مربوطه )نسخه 3در( تنظیم تفاهم نامه امضاء شده 

  تکمیلیوارائه توسط نماینده ي دانشگاه مربوطه به اداره تحصیالت 

 

ارسال به ریاست دانشگاه جهت امضاء 

 

  تحویل یک نسخه تفاهم نامه امضاء شده به نماینده دانشگاه مربوطه 

 

ارجاع ازرئیس اداره به کارشناس مربوطه

تهیه نامه به دانشکده جهت اعالم نظر

وشوراي دانشگاه درشوراي آموزشی
 موافقت

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  

  

  

                                               

            

 

 

 

 

 

بررسی وتنظیم فرم تفاهم نامه در فرمت تنظیم شده وتحویل به 

 نماینده دانشگاه مربوطه

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

 بررسی تفاهم نامه توسط کارشناس مربوطه وارسال به معاونت آموزشی جهت تایید

ارسال نامه تفاهم نامه همکاري  بین دانشگاهی از معاونت 

آموزشی دانشگاه  به مدیریت تحصیالت تکمیلی

تنظیم تفاهم نامه امضاء شده 

وارائه توسط نماینده ي دانشگاه مربوطه به اداره تحصیالت 

 ارسال به ریاست دانشگاه جهت امضاء 

تحویل یک نسخه تفاهم نامه امضاء شده به نماینده دانشگاه مربوطه 

 ارجاع ازرئیس اداره به کارشناس مربوطه

 تهیه نامه به دانشکده جهت اعالم نظر

درشوراي آموزشیطرح      

 موافقت
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

  

  تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

مکاتبات مربوط به بررسی صالحیت عمومی 

 شروع

تهیه پیشنویس جهت ارسال نتیجه صالحیت 

 عمومی دانشجو به دانشکده

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

پیشنویس تنظیم شده به رییس ادارهارجاع 

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

بایگاني

 پایان

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 لیب    

  آیا ادامھ تحصیل دانشجو

  بالمانع می باشد

  

ارجاع ریاست اداره به کارشناس مربوطه

   تحصیالت  اداره ریاست به تحصیالت تکمیلی

نام اداره

 عنوان فرایند

 مکاتبات مربوط به بررسی صالحیت عمومی 

  

وصول نامه بررسی صالحیت عمومی دانشجو از هسته 

  تحقیق توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

بررسی نتیجه صالحیت عمومی وپرونده 

  دانشجو توسط کارشناس مربوطه 

تهیه پیشنویس جهت ارسال نتیجه صالحیت 

 ارجاع 

 بایگاني

تهیه پیشنویس جهت ارسال نتیجه صالحیت عمومی 

  )در صورت ذکور بودن دانشجو

مرکز خدمات رایانه اي آموزشی جهت حذف 

  اعالم به محل کار ویا بورس

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  

  

  

آیا ادامھ تحصیل دانشجو             

بالمانع می باشد                 

 خیر        

                                         

            

 

 

 

 

 

 ارجاع ریاست اداره به کارشناس مربوطه

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

وصول نامه بررسی صالحیت عمومی دانشجو از هسته 

تحقیق توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

بررسی نتیجه صالحیت عمومی وپرونده 

دانشجو توسط کارشناس مربوطه 

تهیه پیشنویس جهت ارسال نتیجه صالحیت عمومی 

  :دانشجو به 

  دانشکده )1

در صورت ذکور بودن دانشجو(اداره مشمولین  )2

مرکز خدمات رایانه اي آموزشی جهت حذف  )3

  مشخصات دانشجویی

اعالم به محل کار ویا بورس )4
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

اعالم راي کمیسیون بررسی مواردخاص 

بازگشت به  دانشگاه  جهت درخواست

تحصیل

 شروع

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي کمیسیون 

بررسی مواردخاص به دانشجو  ویا به دانشکده

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

پیشنویس تنظیم شده به رئیس ادارهارجاع 

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

بایگاني

 پایان

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 خیر    

  آیا ادامھ تحصیل دانشجو

  بالمانع می باشد

  

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

 نام اداره تحصیالت  اداره ئیسر به تحصیالت تکمیلی

 عنوان فرایند

اعالم راي کمیسیون بررسی مواردخاص 

دانشگاه  جهت درخواست

 تحصیل

وصول نامه از دانشکده یادرخواست دانشجو مبنی بر 

درخواست بازگشت به تحصیل توسط مدیریت تحصیالت 

پرونده دانشجو توسط کارشناس وتهیه گزارش 

  دانشگاه  کمیسیون بررسی مواردخاص

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي کمیسیون 

 بررسی مواردخاص به دانشجو  ویا به دانشکده

 ارجاع 

 بایگاني

کمیسیون بررسی 

  )در صورت ذکور بودن دانشجو

  مرکز خدمات رایانه اي آموزشی جهت اقدام الزم

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  

  

  

آیا ادامھ تحصیل دانشجو             

بالمانع می باشد                 

 بلی        

                                         

            

 

 

 

 

 

 ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

وصول نامه از دانشکده یادرخواست دانشجو مبنی بر 

درخواست بازگشت به تحصیل توسط مدیریت تحصیالت 

پرونده دانشجو توسط کارشناس وتهیه گزارش وبررسی نامه دانشکده 

کمیسیون بررسی مواردخاصجهت طرح در 

کمیسیون بررسی تهیه پیشنویس جهت اعالم راي 

  :مواردخاص به دانشجو  ویا به 

  دانشکده)1

در صورت ذکور بودن دانشجو(اداره مشمولین )2

مرکز خدمات رایانه اي آموزشی جهت اقدام الزم)3
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

  

  تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

فرصت تحصیلی اضافی درخواست 

 شروع

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي شوراي 

 آموزشی ویا کمیسیون به دانشکده

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

پیشنویس تنظیم شده به رئیس ادارهارجاع 

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

 پایان

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 خیر    

  با درخواست فرصت ارفاقی

  ؟موافقت بعمل آمد

  

مربوطهارجاع ریاست اداره به کارشناس 

   تحصیالت  اداره ریاست به تحصیالت تکمیلی

نام اداره

 عنوان فرایند

 درخواست 

 تحصیلی اضافیاعطاي فرصت وصول نامه مبنی بر درخواست 

  ت تکمیلیتوسط مدیریت تحصیال

پرونده دانشجو توسط کارشناس وتهیه گزارش 

  دانشگاه یاکمیسیون برسی مواردخاص جهت طرح در شوراي آموزشی 

 ارجاع 

 بایگاني

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي شوراي آموزشی یا کمیسیون 

  دانشکدهبررسی مواردخاص به 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  

  

  

با درخواست فرصت ارفاقیآیا              

موافقت بعمل آمد           

 بلی        

                                         

            

 

 

 

 

 

 ارجاع ریاست اداره به کارشناس 

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

وصول نامه مبنی بر درخواست 

توسط مدیریت تحصیالازدانشکده 

پرونده دانشجو توسط کارشناس وتهیه گزارش وبررسی نامه دانشکده 

جهت طرح در شوراي آموزشی 

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي شوراي آموزشی یا کمیسیون 

بررسی مواردخاص به 
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

مکاتبات مربوط به بورس کوتاه مدت 

  کمیلی خارج از کشوردانشجویانت

 

 شروع

 بایگاني

و ارسال به  معاونت آموزشیامضاء  نامه توسط 

 دبیرخانه  

ارسال جهت با امضاء معاون آموزشی  یشنویسپتهیه 

مدارك به مرکزخدمات آموزشی وزارت متبوع وارجاع به 

  رئیس  اداره

 اداره به مدیریت تحصیالت تکمیلی رئیسارجاع پیشنویس از 

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

    

  توجه بهآیادرخواست اعطاي بورس به دانشجو با

 ؟ دانشجو امکانپذیرمی باشدمدارك ووضعیت تحصیلی 

          بلی                                                                                          

 

   

وصول نامه از دانشکده مبنی بر درخواست استفاده از 

  بورس کوتاه مدت تکمیلی همراه با مدارك موردنیاز

 نام اداره

 عنوان فرایند

مکاتبات مربوط به بورس کوتاه مدت 

ت

 
دانشجو از نظر سنوات تحصیلی وآزمون جامع 

  ونمره زبان  توسط کارشناس مربوطه

 پایان

ارجاع نامھ از مدیریت تحصیالت تکمیلی بھ رئیس اداره

ارجاع نامھ از رئیس اداره بھ کارشناس مربوطھ

ویا عدم موافقت با اعالم به دانشکده مبنی بر تکمیل مدارك 

 وارجاع به رئیس اداره

امضاء  نامه توسط 

مدارك به مرکزخدمات آموزشی وزارت متبوع وارجاع به 

 ارجاع پیشنویس از 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  

  

  

  

   

آیادرخواست اعطاي بورس به دانشجو با

مدارك ووضعیت تحصیلی  

                                                                                          

     خیر        

            

 

 

 

 

 

وصول نامه از دانشکده مبنی بر درخواست استفاده از 

بورس کوتاه مدت تکمیلی همراه با مدارك موردنیاز

دانشجو از نظر سنوات تحصیلی وآزمون جامع پرونده بررسی 

ونمره زبان  توسط کارشناس مربوطه

 ارجاع نامھ از مدیریت تحصیالت تکمیلی بھ رئیس اداره

 ارجاع نامھ از رئیس اداره بھ کارشناس مربوطھ

اعالم به دانشکده مبنی بر تکمیل مدارك 

وارجاع به رئیس اداره درخواست اعطاي بورس  
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

  

  تکمیلی تحصیالت  اداره : نام اداره

:عنوان فرایند

  اعالم راي کمیته نظارت

 

 شروع

 پایان

ارهتنظیم شده بھ رئیس ادارجاع پیشنویس   

اره بھ مدیریت تحصیالت تکمیلیارجاع رئیس اد

 امضاء نامھ توسط مدیریت وارسال بھ دبیرخانھ

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

   

وصول نامھ ازوزارت متبوع یا دانشکده یا درخواست دانشجوی سابق توسطمدیریت 

  تحصیالت تکمیلی

  

نام اداره

 عنوان فرایند

اعالم راي کمیته نظارت

رئیس ادارهارجاع نامھ از مدیریت تحصیالت تکمیلی بھ 

  ارجاع ازرئیس اداره بھ کارشناس مربوطھ

بررسی نامھ وسنوات وسوابق تحصیلی دانشجوتوسط 

  مربوطھ کارشناس

وتھیھ نامھ جھت ارسال مدارک بھ 

  کمیتھ منطقھ ای کھ دردانشگاه علوم پزشکی تھران تشکیل 

   ارجاع ازرئیس اداره بھ کارشناس مربوطھ

وصول نامھ ازوزارت متبوع مبنی براعالم رای کمیتھ نظارت 

   توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

   ارجاع نامھ ازمدیریت تحصیالت تکمیلی بھ رئیس اداره

 ارجاع رئیس اد

 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  

  

  

 

 

 

وصول نامھ ازوزارت متبوع یا دانشکده یا درخواست دانشجوی سابق توسطمدیریت 

تحصیالت تکمیلی

 ارجاع نامھ از مدیریت تحصیالت تکمیلی بھ 

ارجاع ازرئیس اداره بھ کارشناس مربوطھ

بررسی نامھ وسنوات وسوابق تحصیلی دانشجوتوسط 

کارشناس

وتھیھ نامھ جھت ارسال مدارک بھ  تکمیل فرم کمیتھ منطقھ ای

کمیتھ منطقھ ای کھ دردانشگاه علوم پزشکی تھران تشکیل 

  .می شود

ارجاع ازرئیس اداره بھ کارشناس مربوطھ

وصول نامھ ازوزارت متبوع مبنی براعالم رای کمیتھ نظارت  

توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامھ ازمدیریت تحصیالت تکمیلی بھ رئیس اداره 
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

  

  تکمیلی  تحصیالت اداره : نام اداره

:عنوان فرایند  

  تبدیل بورس خارج به داخل دانشجویان

 
 

 شروع

 بایگاني

 اعالم راي شوراي آموزشی دانشگاه به داوطلب

آیادرخواست داوطلب مورد تائید شوراي 

؟آموزشی دانشگاه قرار گرفته است  

 وصول جوابیه از پردیس بین الملل

 ارجاع از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رئیس اداره

 ارجاع از رئیس اداره به کارشناس

 تکمیل فرم جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه

 خیر

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

                                                                                          

                                                                                            

        

   

  ارائه درخواست داوطلب به معاونت آموزشی دانشگاه

 

 

  داوطلب توسط کارشناس مربوطه 

 

 پایان

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رئیس اداره تحصیالت تکمیلی

امضاء  نامه توسط مدیریت 

  داوطلب از معاونت آموزشی دانشگاه به مدیریت تحصیالت تکمیلی

تهیه پیشنویس  جهت ارسال درخواست داوطلب  به پردیس بین الملل براي 

اعالم نظر درمورد پذیرش نامبرده

ارجاع از رئیس اداره به کارشناس

  ارسال پیش نویس به رئیس اداره

ارجاع ازرئیس اداره به مدیریت تحصیال ت 

فرآیندادامه   

و ارسال به مرکز  شوراي آموزشی بلی

با امضاءمعاونت آموزشی خدمات آموزشی وزارت و پردیس بین الملل

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  

  

  

  

  

                                                                                        

                                                                                          

        

                         

                

 

 

 

ارائه درخواست داوطلب به معاونت آموزشی دانشگاه

داوطلب توسط کارشناس مربوطه  ومدارك بررسی درخواست

 ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رئیس اداره تحصیالت تکمیلی

 امضاء  نامه توسط مدیریت 

داوطلب از معاونت آموزشی دانشگاه به مدیریت تحصیالت تکمیلیارجاع درخواست 

تهیه پیشنویس  جهت ارسال درخواست داوطلب  به پردیس بین الملل براي 

 اعالم نظر درمورد پذیرش نامبرده

 ارجاع از رئیس اداره به کارشناس

 ارسال پیش نویس به رئیس اداره

ارجاع ازرئیس اداره به مدیریت تحصیال ت 

شوراي آموزشیتهیه پیش نویس جهت اعالم رأي 

 خدمات آموزشی وزارت و پردیس بین الملل
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

  بلی

تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره  

:عنوان فرایند  

 مکاتبات مربوط به درخواست هاي انتقال

 
  

 شروع

 بایگاني

  امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه

اداره به مدیریت تحصیالت تکمیلی رئیسارجاع پیشنویس از 

  جهت امضاء

تهیه پیش نویس جهت اعالم راي کمیسیون نقل وانتقاالت به 

  مرکزخدمات آموزشی وزارت متبوع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

          بلی      

بلی    بلی    آیا کمیسیون با درخواست انتقال  دانشجو

                   

   

  وصول نامه از وزارت متبوع توسط دبیرخانه

 

 

 

 

بررسی نامه ومدارك مربوطه توسط کارشناس جهت طرح 

  درکمیسیون نقل وانتقاالت دانشگاه 
 

 پایان

ارجاع نامھ از رئیس اداره بھ کارشناس مربوطھ

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي کمیسیون نقل 

 امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه  وانتقاالت به مرکزخدمات آموزشی وزارت متبوع

 ارجاع پیشنویس از 

  اداره رئیسارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به 

تهیه پیش نویس جهت اعالم راي کمیسیون نقل وانتقاالت به 

 

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  

  

  

      

آیا کمیسیون با درخواست انتقال  دانشجو    

                 موافق است؟

  خیر

 

            

 

 

 

 

 

وصول نامه از وزارت متبوع توسط دبیرخانه

بررسی نامه ومدارك مربوطه توسط کارشناس جهت طرح 

درکمیسیون نقل وانتقاالت دانشگاه 

 ارجاع نامھ از رئیس اداره بھ کارشناس مربوطھ

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي کمیسیون نقل 

وانتقاالت به مرکزخدمات آموزشی وزارت متبوع

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به 
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

عدم (به دالیل مختلف سلب ادامه تحصیل 

. . . )مراجعه و 

 شروع

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي شوراي 

 آموزشی به دانشکده

یت ارجاع رئیس اداره به مدیر 

 تحصیالت تکمیلی جهت امضاء 

پیشنویس تنظیم شده به رییس ادارهارجاع 

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه 

  

 پایان

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  

  

 

 خیر  

  آیا با درخواست دانشکده مبنی برسلب

  ادامھ تحصیل از دانشجو  موافقت بعمل آمد

  

ارجاع ریاست اداره به کارشناس مربوطه

 نام اداره تحصیالت  اداره ریاست به تحصیالت تکمیلی

 عنوان فرایند

سلب ادامه تحصیل 

 مراجعه و 
  

وصول نامه  از دانشکده مبنی بر سلب ادامه تحصیل از 

  ت تکمیلیمدیریت تحصیالدانشجو توسط 

پرونده دانشجو توسط کارشناس وتهیه گزارش 

  جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه 

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي شوراي 

 ارجاع 

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه 

 بایگاني

  :اعالم راي شوراي آموزشی به  

  مرکز خدمات رایانه اي آموزشی جهت اقدام الزم

  )دانشجویان ذکور

  معاونت محترم دانشجویی وزارت متبوع

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  

  

  

آیا با درخواست دانشکده مبنی برسلب       

ادامھ تحصیل از دانشجو  موافقت بعمل آمد 

 بلی        

                                         

            

 

 

 

 

 

 ارجاع ریاست اداره به کارشناس مربوطه

تحصیالت تکمیلی مدیریت از نامه ارجاع

وصول نامه  از دانشکده مبنی بر سلب ادامه تحصیل از 

دانشجو توسط 

پرونده دانشجو توسط کارشناس وتهیه گزارش وبررسی نامه دانشکده 

جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه 

اعالم راي شوراي آموزشی به   تهیه پیشنویس جهت

  دانشکده) 1

مرکز خدمات رایانه اي آموزشی جهت اقدام الزم)2

دانشجویان ذکور( اداره مشمولین )3

معاونت محترم دانشجویی وزارت متبوع) 4
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

:عنوان فرایند

معرفی دانشجو جهت مهمانی به 

دانشگاههاي دیگر

تهیه پیشنویس جهت اعالم عدم موافقت باارسال  

 درخواست مهمانی دانشجو به دانشگاه دیگر

مدیریت تحصیالت ارجاع رئیس اداره به 

 تکمیلی  جهت امضاء 

پیشنویس تنظیم شده به رییس ادارهارجاع 

و  مدیریت تحصیالت تکمیلیامضاء  نامه توسط 

 ارسال به دبیرخانه  

 شروع

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  

     
  

  

  

  

  

  

  مهمانی دانشجو جهت مهمانی در دانشگاه 

  ؟دیگر برابرمقررات و آئین نامه هاي آموزشی می باشد

      خیر                                                                    

     

  پایان                   

ارجاع نامه درخواست مهمانی دانشجو از مدیریت تحصیالت 

  تکمیلی دانشگاه به مسئول اداره تحصیالت تکمیلی

 نام اداره

 عنوان فرایند

معرفی دانشجو جهت مهمانی به 

 دانشگاههاي دیگر

  

تهیه پیشنویس جهت اعالم عدم موافقت باارسال  

 

ارجاع رئیس اداره به 

 ارجاع 

امضاء  نامه توسط 

تهیه پیشنویس جهت ارسال درخواست مهمانی دانشجو به 

  :دانشگاه مقصدورونوشت به دانشکده   

وصول  درخواست مهمانی دانشجو از دانشکده توسط 

  مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه درخواست مهمانی دانشجو ازمسئول 

  اداره تحصیالت تکمیلی به کارشناسان مربوطه 

  کارشناسان مربوطه  بررسی درخواست مهمانی وپرونده دانشجو توسط

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

  
  
  
  

  

  

  

  

مهمانی دانشجو جهت مهمانی در دانشگاه آیا درخواست 

دیگر برابرمقررات و آئین نامه هاي آموزشی می باشد

                                                                    

  بلی        

 

                                         

            

 

 

                  بایگانی

ارجاع نامه درخواست مهمانی دانشجو از مدیریت تحصیالت 

تکمیلی دانشگاه به مسئول اداره تحصیالت تکمیلی

تهیه پیشنویس جهت ارسال درخواست مهمانی دانشجو به 

دانشگاه مقصدورونوشت به دانشکده   

  

وصول  درخواست مهمانی دانشجو از دانشکده توسط 

مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه درخواست مهمانی دانشجو ازمسئول 

اداره تحصیالت تکمیلی به کارشناسان مربوطه 

بررسی درخواست مهمانی وپرونده دانشجو توسط
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

مکاتبات مربوط به : : عنوان فرایند

دانشجویان شهریه پرداز 

مدیریت تحصیالت ارجاع رئیس اداره به 

 تکمیلی  جهت امضاء 

پیشنویس تنظیم شده به رییس ادارهارجاع 

و  مدیریت تحصیالت تکمیلیامضاء  نامه توسط 

 ارسال به دبیرخانه  

 شروع

تهیه پیشنویس جهت اعالم به دانشجو به منظور 

  پرداخت  شهریه باقی مانده

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

     
  

  

  

  

  

  آیا شهریه واریزي  دانشجو برابر مقررات 

  و مبلغ تعیین شده می باشد

      خیر                                                                       

     

  پایان              

واریزي دانشجو توسط رئیس اداره ارجاع نامه فیش  شهریه 

  تحصیالت تکمیلی به کارشناس مربوطه

 نام اداره

عنوان فرایند

 دانشجویان شهریه پرداز 

 

  

ارجاع رئیس اداره به 

 ارجاع 

امضاء  نامه توسط 

تهیه پیشنویس جهت ارسال فیش شهریه  دانشجو به 

  دانشکده وامورمالی و اعالم موافقت با ادامه تحصیل دانشجو

بررسی فیش شهریه واریزي وپرونده تحصیلی 

  دانشجو توسط کارشناس مربوطه

وصول فیش  شهریه واریزي دانشجو توسط مدیریت 

  تحصیالت تکمیلی به اداره تحصیالت تکمیلی

تهیه پیشنویس جهت اعالم به دانشجو به منظور  

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

             

  

  
  
  
  
  

  

  

  

آیا شهریه واریزي  دانشجو برابر مقررات 

و مبلغ تعیین شده می باشد

                                                                       

  بلی        

 

                                         

            

 

 

                   بایگانی

ارجاع نامه فیش  شهریه 

تحصیالت تکمیلی به کارشناس مربوطه

تهیه پیشنویس جهت ارسال فیش شهریه  دانشجو به 

دانشکده وامورمالی و اعالم موافقت با ادامه تحصیل دانشجو

  

بررسی فیش شهریه واریزي وپرونده تحصیلی 

دانشجو توسط کارشناس مربوطه

وصول فیش  شهریه واریزي دانشجو توسط مدیریت 

تحصیالت تکمیلی به اداره تحصیالت تکمیلی
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

  

  تکمیلی تحصیالت  اداره:  نام اداره

پذیرش دانشجوي مهمان از  : :عنوان فرایند

دانشگاههاي دیگر

اعالم موافقت بامهمانی درسامانه وتهیه پیشنویس 

به دانشگاه مبداء ودانشکدهجهت اعالم   

 تکمیل مدارك توسط متقاضی

و  مدیریت تحصیالت تکمیلیامضاء  نامه توسط 

 ارسال به دبیرخانه  

   متقاضی اعالم نقص مدرك به 

 شروع

 بررسی نامھ توسط رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره بھ مدیریت تحصیالت 

 تکمیلی

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 پایان

     
  

  

  

  

  

  خیر

  

                                                                           بلی

     

 بلی        

 خیر  

  وصول درخواست مهمانی دانشجوي دانشگاه دیگر در سامانه مهمانی

  

نام اداره

عنوان فرایند

 دانشگاههاي دیگر

 

  

اعالم موافقت بامهمانی درسامانه وتهیه پیشنویس 

  نویس نامه براي دانشگاه مبداء پیشاعالم مخالفت درسامانه وتهیه 

  ارجاع درخواست مهمانی دانشجو درسامانه مهمانی به کارشناس توسط رئیس اداره

  بررسی مدارك واصله توسط کارشناس

  ارجاع درخواست مهمان دانشجو به کمیسیون ویژه مهمانی توسط کارشناس مربوطه

مدارک کامل 

 است؟

پرینت مدارک وتھیھ گزارش جھت طرح درکمیسیون مھمانی

آیاکمیسیون بامھمانی 

 موافق است؟

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 بایگانی

  
  
  

  

  

  

بلی       

          

 

                        

                 

      

 

  

  

وصول درخواست مهمانی دانشجوي دانشگاه دیگر در سامانه مهمانی

اعالم مخالفت درسامانه وتهیه 

  

ارجاع درخواست مهمانی دانشجو درسامانه مهمانی به کارشناس توسط رئیس اداره

بررسی مدارك واصله توسط کارشناس

ارجاع درخواست مهمان دانشجو به کمیسیون ویژه مهمانی توسط کارشناس مربوطه

 پرینت مدارک وتھیھ گزارش جھت طرح درکمیسیون مھمانی

آیاکمیسیون بامھمانی 
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دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت آموزش

 

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 معاونت آموزش
کارگروه نوآوري در مدیریت

مستند سازي فرایندهاي سازمانی

 کارگروه نوآوري در مدیریت

 مستند سازي فرایندهاي سازمانی


