
 980913–درخواست حذف پزشکي  فلوچارت

 

 

 

 

 دانشجو 

 ارسال به اتوماسيون

 /دانشکده پرديس کارشناس

 

 

 کارشناس دانشکده در پيشخوان خدمت

 

  

 در پيشخوان خدمت پرديسکارشناس 

 /دانشکدهپرديس رئيس اداره آموزشتاييد 

 ارسال درخواست-۱

 ارسال مدرک گواهي پزشکي -۲
 مراجعه به کارشناس دانشکده جهت ارائه اصل مدارک -3

 

 نقص مدرک
 پيام به دانشجو

 دعوت دانشجو به کميسيون پزشکي مشروط موافقت
 ارجاع به متخصص مرکز بهداشت

 پيام به دانشجو 

 بررسي و تاييد مدارک گواهي پزشکي دانشجو و فرم کميسيون پزشکي -۱

 دانشجو به پرونده از طريق پيشخوان مربوطهارسال کارنامه -۲
 ارسال پاکت مدارک پزشکي به پرديس-3

 )بررسي دائم(۱کارشناس مرکز بهداشت * 

 

شماره دانشجويي وتاريخ و ساعت ارسال بر روي پاکت دريافت پاکت مدارک)-
 و در باالي گزارش قابل مشاهده است(نوشته شده است.اين تاريخ در گردش کار 

 بررسي و ثبت نظر کميسيون پزشکي-

 

 )بمنتظر اقدام دانشجو(۲مرکز بهداشت کارشناس *

 

 رئيس مرکز بهداشت

 ت به دانشجوخالفپيام م

 تغيير وضعيت درس و يا ترم به حذف پزشکي
 ارسال نامه به اتوماسيون اداري

 

 امضا خودکاررئيس مرکز بهداشت

 
 دانشکدهثبت در 

 

 مخالفت
 
 

 دانشکدهپرديس/تاييد رئيس اداره آموزش 

 

 

 رئيس مرکز بهداشت 
 پيام موافقت به دانشجو

 

 بررسي شرايط دانشجو -۱
در  ثبت اين تاريخ و ساعتو همچنين  پاکت مدارک فيزيکيبر روي  شماره دانشجويي ،تاريخ و ساعت جاريثبت -۲

 بهداشتدرخواست به کارشناس مرکز  و سپس ارسال پيشخوان خدمت  توضيحات

 

 جهت مراجعه پيام به دانشجو

 

 )سند موافقت با حذف پزشکي(ثبت در پرونده

  ۱906سند موافقت: 
 ۱9۱7سند موافقت مشروط:

 ارسال به اتوماسيون

 امضا خودکاررئيس مرکز بهداشت

 
 ثبت در دانشکده

 

 ثبت در پرونده)سند مخالفت با حذف پزشکي(
 ۱9۱3سند مخالفت:

 

 

 )بررسي دائم(۱*کارشناس مرکز بهداشت 

 

عدم امکان انتخاب اين گزينه در صورت وجود 
 دانشجو ۱9۱7يک موافقت مشروط در پرونده

  موافقت

 دانشجو 

در صورت انتخاب نقص مدرک براي اصالح مدارک 

ايد مدارک دانشجو  را عدم ب،کارشناس مرکز بهداشت 

 اند مدارک خود را اصالح کند.وتاييد کند تا دانشجو بت

تمامي تاييدات –ارجاع به مرحله اول 
دانشکده و کارشناس مرکز بهداشت 

 .مجددا انجام مي شود

 

 نياز به مراجعه به مرکز مشاوره

 پيام به دانشجو

 
 ارجاع پرونده به مرکز مشاوره  کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه

 


