
فاطمه معتمدي وکیمیا خجیر انکاس : تهیه شده توسط 

به روز رسانی واصالح فرآیندهاي 

اداره تحصیالت تکمیلی

96پاییز 



دریافت احکام ماموریت آموزشی یا مرخصی 
بدون حقوق دانشجویان مقطع دکترا از سازمان 

مربوطه توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی احکام فوق توسط کارشناس مربوطه

آیا احکام کامل است؟

بلی

خیر

ارسال احکام به دانشکده مربوطه و مجوز ادامه 

تحصیل

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

مکاتبه با وزارت یا سازمان مربوطه 
جهت تکمیل مدارك

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند 

دریافت احکام ماموریت آموزشی یا مرخصی  

PhDبدون حقوق دانشجویان مقطع 



دریافت نامه گواهی تایید معدل دانشجو از 
دانشکده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

آیا اعالم معدل یا رتبه به سازمان مورد

نظر مغایر با آئین نامه است؟ 

خیر

بله

تهیه پیش نویس نامه جهت اعالم معدل یا رتبه و 

ارسال به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه

مکاتبه با دانشکده مربوطه مبنی بر عدم 
موافقت اعالم معدل به سازمان مربوطه

اداره تحصیالت تکمیلی 

:    عنوان فرایند

  گواهی اعالم معدل ورتبه دانشجو



دریافت وضعیت تحصیلی و ریز نمرات دانشجو از 
دانشکده توسط مدیرتحصیالت تکمیلی 

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع از رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو وتهیه گزارش 
توسط کارشناس 

      
آیا شوراي آموزشی 

یا کمیسیون موارد خاص با ادامه تحصیل دانشجو

نموده است؟ موافقت 

اعالم به دانشکده مبنی بر ادامه تحصیل دانشجو به 
صورت آزاد یا مشروط 

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

اعالم به دانشکده مربوطه مبنی بر 
سلب ادامه تحصیل دانشجو و 
رونوشت به رایانه و معاونت 

دانشجویی

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت ارجاع  
به شوراي آموزشی یا کمیسیون بررسی موارد 

خاص

بررسی و درج اطالعات دانشجو توسط رئیس اداره در 

دستورجلسه شورا یا کمیسیون بررسی موارد خاص

خیر

بلی



وصول نامه دانشکده  یا درخواست دانشجو توسط مدیریت 
تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رییس اداره 

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

بررسی پرونده دانشجو توسط کارشناس و استعالم مرکزمشاوره 
دانشگاه درمورد توانایی ادامه تحصیل 

بلیایا درخواست دانشجویا دانشکده بالمانع می باشد؟

خیر

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه  

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي  موافق 
کمیسیون  به  دانشکده

اداره  تحصیالت تکمیلی 
:عنوان فرایند

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در  کمیسیون بررسی موارد 
خاص جهت بازگشت به تحصیل ،فرصت ارفاقی ، فرصت 

اضافی ،مواردخاص 

ارجاع پیشنویس تنظیم شده به رییس اداره

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي مخالف  کمیسیون به دانشکده  

ارجاع رئیس اداره به مدیر یت تحصیالت 
تکمیلی جهت امضاء 

تهیه گزارش توسط کارشناس  جهت طرح در کمیسیون دانشگاه 

بررسی ودرج اطالعات دانشجو  توسط رئیس اداره 
درصورتجلسه کمیسیون  



دریافت مجوز تاسیس رشته هاي تحصیلی جدید  و 

اعالم ظرفیت پذیرش از وزارت متبوع

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی توسط کارشناس مربوطه

ارسال مجوز تاسیس رشته به دانشکده 

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

اداره تحصیالت تکمیلی
:عنوان فرایند 
تاسیس رشته هاي جدید تحصیلی و اعالم  

ظرفیت پذیرش



دریافت گزارش اعالم فراغت از تحصیل دانشجو و 
مدارك مربوطه از دانشکده توسط مدیریت

تحصیالت تکمیلی 

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی گزارش فراغت از تحصیل و پرونده دانشجو 
توسط کارشناس مربوطه

آیا گزارش فراغت از تحصیل کامل است؟

اعاده گزارش با ذکر مدارك ناقصی به دانشکده مربوطه 

جهت تکمیل

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

ارجاع کارشناس به رئیس اداره با 
تایید فارغ التحصیلی دانشجو

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند 

بررسی اعالم فراغت از تحصیل دانشجو  

بلی

خیر
ارجاع رئیس اداره به اداره صدور دانشنامه 

و گواهینامه ومسئول بایگانی تصویري



ارائه کلیه مدارك ثبت نامی و فیش پرداخت هزینه جهت 
صدور مجوز موقت معافیت تحصیلی به دانشکده مربوطه

جمع آوري مدارك مشمولین توسط دانشکده ها و ارسال آنها 
به کارشناس نظام وظیفه ستاد

اداره تحصیالت تکمیلی

 :عنوان فرایند 
صدور مجوز معافیت تحصیلی دانشجویان جدید الورود 

 10+ هماهنگی کارشناس نظام وظیفه ستاد  با مسئول پلیس 
جهت مراجعه و دریافت مدارك مشمولین و تنظیم صورت 

جلسه

ثبت نام اینترنتی دانشجویان در سامانه

ثبت در پرونده اکترونیکی دانشجو توسط بایگانی و ارجاع به 
دانشکده مربوطه

به  10+ارائه معافیت تحصیلی هاي صادره توسط نماینده پلیس 
کارشناس نظام وظیفه

ثبت و اسکن مجوزهاي مربوط به کلیه دانشجویان مشمول  
توسط دبیرخانه



دریافت اشتغال به تحصیل دانشجو از سوي دانشکده 
مربوطه جهت سفرهاي علمی

توسط مدیر تحصیالت تکمیلی( بامقاله یا بدون مقاله) 

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی پرونده دانشجو توسط کارشناس مربوطه

آیا صدورگواهی اشتغال به تحصیل 

مطابق بخشنامه ها است؟

معرفی به دفترحقوقی جهت سپردن تعهد محضري یا 

ضمانت بانکی و وثیقه ملکی

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

مکاتبه با دانشکده مربوطه جهت 
تکمیل مدارك

اداره تحصیالت تکمیلی
:عنوان فرایند 
معرفی به دفترحقوقی جهت سپردن تعهد محضري  

یاضمانت بانکی به منظور خروج ازکشوردانشجویان 

غیر مشمول

خیر

بلی



وصول نامه از دفترحقوقی دانشگاه مبنی براخذ تعهد محضري 
یاضمانت بانکی از دانشجو توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی مدارك دانشجو از لحاظ عدم مغایرت
با مقررات توسط کارشناس مربوطه 

آیا صدورگواهی اشتغال به تحصیل مطابق 

بخشنامه ها است؟

صدورگواهی اشتغال به تحصیل قابل ترجمه و 
بدون عنوان 

تهیه پیش نویس نامه و ارجاع به رئیس اداره

ارسال نامه به معاونت آموزشی جهت امضاء 

امضاء نامه توسط معاون آموزشی

و ارسال به دبیرخانه  

مکاتبه با دانشکده مربوطه جهت تکمیل 
مدارك

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت خروج 

موقت  ازکشورجهت دانشجویان غیر مشمول

خیر

بلی
تهیه پیش نویس نامه و ارجاع به رئیس 

اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت 

تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 



اعالم اشتغال به تحصیل ازسوي دانشکده مربوطه بهمراه 

تاییدیه مقاله وسفر علمی توسط معاونت پژوهشی 

   
ارجاع نامه از مدیریت  به ریس اداره تحصیالت تکمیلی      

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

بررسی مدارك وپرونده دانشجو توسط کارشناس مربوطه

بلیآيا مطابق بخشنامه است؟

خیر

امضاء  نامه توسط مديريت وارسال به دبيرخانه  

معرفی به دفترحقوقی جهت سپردن 
تعهدمحضری

تهيه پيش نويس نامه و ارسال به رئيس 
اداره 

اداره  تحصیالت تکمیلی 
:عنوان فرایند

معرفی به دفترحقوقی جهت سپردن تعهدمحضري به 

( باارائه مقاله)منظور خروج ازکشور در سفرهاي علمی 

رجاع رئیس اداره به مدیر یتا

مکاتبه با دانشکده مربوطه جهت تکمیل مدارك



اعالم اشتغال بتحصیل ازسوي دانشکده مربوطه جهت 

سفرهاي زیارتی وسیاحتی  

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به ریس اداره 
تحصیالت تکمیلی 

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

بررسی مدارك وپرونده دانشجو توسط کارشناس مربوطه

بلیآیا مطابق بخشنامه است؟

خیر

امضاء  نامه توسط مدیریت وارسال به دبیرخانه  

معرفی به دفترحقوقی جهت سپردن 
تعهدمحضري

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به رئیس 
اداره 

اداره  تحصیالت تکمیلی 
:عنوان فرایند

معرفی به دفترحقوقی جهت  خروج از کشور سفرهاي 

زیارتی وسیاحتی   

ارجاع رئیس اداره به مدیر یت

مکاتبه با دانشکده مربوطه جهت تکمیل مدارك



نامه دفترحقوقی وارسال تعهدمحضري وضمانت بانکی یا 

وثیقه ملکی دانشجو

ارجاع نامه از مدیریت  به رییس اداره تحصیالت تکمیلی 

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

بررسی کارشناس نظام وظیفه  از لحاظ ثبت نام دانشجو 

درسامانه نظام وظیفه ، واخذ مدارك ضمانتی دانشجو

بلیآیا مدارك کامل وثبت نام انجام شده است؟

خیر

ثبت تایید توسط کارشناس نظام وظیفه  درسامانه 
نظام وظیفه 

اداره تحصیالت تکمیلی 
:عنوان فرایند

معرفی نامه خروج ازکشورجهت مشمولین  

اخذ مدارك ضمانتی دانشجو توسط 
کارشناس مربوطه 

مراجعه دانشجو به سامانه وتکمیل اطالعات 



وصول نامه از دفتر حقوقی توسط مدیریت 

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی  به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

بررسی توسط کارشناس   

بلیآیا مطابق بخشنامه است؟

خیر

امضاء  نامه توسط معاونت آموزشی وارسال به دبیرخانه  

(  گواهی بدون عنوان)تهیه پیش نویس 
توسط کارشناس

اداره  تحصیالت تکمیلی 
:عنوان فرایند

صدورگواهی جهت خروج از کشور  دانشجویان غیرمشمول

رجاع نامه از رئیس اداره به مدیریت ا
ومعاونت آموزشی

تهیه نامه جهت تکمیل مدارك

بررسی وارجاع نامه به مدیریت جهت امضا

امضاء  نامه توسط مدیریت امور آموزشی وارسال به دبیرخانه  



وصول نامه از دفتر حقوقی توسط مدیریت 

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی  به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

بررسی توسط کارشناس   

بلیآیا مطابق بخشنامه است؟

خیر

امضاء  نامه توسط معاونت آموزشی وارسال به دبیرخانه  

(  گواهی بدون عنوان)تهیه پیش نویس 
توسط کارشناس

اداره  تحصیالت تکمیلی 
:عنوان فرایند

صدورگواهی جهت خروج از کشور  دانشجویان غیرمشمول

رجاع نامه از رئیس اداره به مدیریت ا
ومعاونت آموزشی

تهیه نامه جهت تکمیل مدارك

بررسی وارجاع نامه به مدیریت جهت امضا

امضاء  نامه توسط مدیریت امور آموزشی وارسال به دبیرخانه  



وصول درخواست گواهی خروج ازکشور           

دانشجو ازسوي پردیس یا دانشکده توسط مدیریت           

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رئیس اداره 
تحصیالت تکمیلی

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

بررسی پرونده دانشجو توسط کارشناس مربوطه

بلیآیا مطابق بخشنامه هااست؟

خیر

امضاء  نامه توسط معاونت و ارسال به دبیرخانه  

تهیه پیش نویس  جهت صدورگواهی 
بدون عنوان وارجاع به رئیس اداره

اداره تحصیالت تکمیلی 
:  عنوان فرایند

خروج ازکشور دانشجویان شهریه پرداز وپردیس 
بین الملل

مکاتبه با پردیس یا دانشکده مربوطه جهت تکمیل مدارك    

ارجاع رئیس اداره به معاونت اموزشی 
جهت امضاء 



وصول گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو از پردیس بین 

الملل  توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رئیس اداره 
تحصیالتکمیلی

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

بررسی مدارك وپرونده دانشجو توسط کارشناس مربوطه

بلیآیا مطابق بخشنامه است؟

خیر

امضاء  نامه توسط مديريت وارسال به دبيرخانه  

تهیه پیش نویس جهت ارسال به وزارت 
بهداشت یا وزارت علوم

ارسال  پیش نویس نامه به رئیس اداره

اداره  تحصیالت تکمیلی 
:عنوان فرایند

صدورگواهی اشتغال به تحصیل  جهت دانشجویان 
اتباع بیگانه

ارجاع رئیس اداره به مدیر یت

مکاتبه با پردیس مربوطه جهت تکمیل مدارك



وصول فرم تکمیل شده درخواست سنوات اضافی دانشجویان   
مشمول ازدانشکده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رییس اداره 

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه

بررسی توسط کارشناس  

بلیآیا فرصت مورد نیازدرکمیسیون مطرح شده است؟

خیر

امضاء  فرم توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه  

تکمیل  فرم تقاضاي فرصت جهت ارسال 
 وارجاع به رئیس اداره 10+به پلیس

اداره تحصیالت تکمیلی 

(مرحله اول): عنوان فرایند
درخواست فرصت تحصیلی اضافی دانشجویان 

مشمول از نظام وظیفه

تهیه گزارش جهت طرح مورد دانشجو درکمیسیون دانشگاه 
وارائه به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به مدیر یت تحصیالت 
تکمیلی جهت امضاء 

بررسی وثبت وضعیت دانشجو درصورتجلسه کمیسیون توسط 
رئیس اداره

تهیه نامه جهت اعالم راي کمیسیون با تقاضاي  فرصت   
دانشجو به دانشکده

آیا کمیسیون با فرصت درخواستی         
موافق می باشد؟

بلی

خیر



وصول جوابیه فرصت اضافی دانشجویان          

مشمول از نظام وظیفه توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی    

ارجاع نامه از مدیریت به رییس اداره تحصیالت تکمیلی

ارجاع رئیس اداره  به کارشناس مربوطه 

بررسی توسط کارشناس 

بلیآیا نظام وظیفه با فرصت اضافی موافقت کرده ؟

خیر

امضاء  نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه  

اعالم موافقت با ادامه تحصیل دانشجو به 
دانشکده توسط کارشناس

اداره  تحصیالت تکمیلی 
(مرحله دوم): عنوان فرایند

 مشمول دانشجویان اضافی تحصیلی فرصت درخواست
وظیفھ نظام از

تهیه پیش نویس حکم اخراج دانشجو توسط کارشناس 

ارجاع  پیش نویس نامه تهیه شده به رئیس 
اداره  

ارجاع رئیس اداره به مدیر یت تحصیالت 
تکمیلی جهت امضاء 



دریافت نامه درخواست نماینده به انضمام 
کارنامه و نمره زبان دانشجو از دانشکده توسط 

مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیرتحصیالت تکمیلی 
به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی پرونده دانشجو توسط کارشناس مربوطه از 
نظرسنوات، معدل و نمره زبان 

آیا پرونده دانشجو کامل می باشد؟

بلی

خیر

تهیه پیشنویس نامه جهت ارسال به دانشکده مبنی 

بر معرفی نماینده معاونت آموزشی

ارجاع پیش نویس نامه  به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

مکاتبه با دانشکده مربوطه جهت 
تکمیل مدارك

اداره تحصیالت تکمیلی
: عنوان فرایند

PhDمعرفی نماینده جهت آزمون جامع دانشجویان  



دریافت نامه جهت درخواست نماینده دفاع به همراه 
پذیرش مقاالت از دانشکده مربوطه توسط مدیریت 

تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی پرونده دانشجو توسط کارشناس مربوطه از 
نظر سنوات و تسویه حساب

آیا پرونده دانشجو کامل می باشد؟

بلی

خیر

تهیه پیشنویس نامه جهت ارسال به دانشکده مبنی 

بر معرفی نماینده معاونت آموزشی

ارجاع پیش نویس نامه  به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

مکاتبه با دانشکده مربوطه جهت 
تکمیل مدارك

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند

 معرفی نماینده جهت جلسه دفاع از رساله دانشجویان
PhD  



دریافت نامه درخواست مرخصی تحصیلی از دانشکده 
مربوطه توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی تقاضاي مرخصی تحصیلی و پرونده دانشجو توسط 
کارشناس مربوطه جهت طرح در شورا ي آموزشی دانشگاه

آیا تقاضاي مرخصی تحصیلی

مورد تائید شورا می باشد؟ 

بلی

خیر

تهیه پیشنویس جهت ارسال به دانشکده مبنی بر اعالم 

موافقت با تقاضاي مرخصی تحصیلی دانشجو 

ارجاع پیش نویس نامه  به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

مکاتبه با دانشکده مربوطه مبنی برعدم موافقت 
با تقاضاي مرخصی تحصیلی دانشجو

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند     

درخواست مرخصی تحصیلی     



ریافت نامه از هسته تحقیق و نظر دهی دانشگاه توسط د
مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی نامه هسته تحقیق درباره وضعیت ادامه تحصیل 
دانشجو 

ارجاع پیش نویس نامه  به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند 

لغو قبولی دانشجو به دلیل رد صالحیت عمومی  

تهیه پیشنویس نامه جهت ارسال به دانشکده و رونوشت به معاونت 
دانشجویی و واحد رایانه مبنی بر لغو قبولی دانشجو به دلیل رد 

صالحیت عمومی



وصول نامه از دانشگاه محل بورس دانشجو توسط 

مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی پرونده دانشجو و نامه دانشگاه محل بورس 

تهیه پیشنویس مبنی بر اعالم موافقت با بورس 

تحصیلی دانشجو به دانشکده  

ارجاع پیش نویس نامه به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

اداره تحصیالت تکمیلی
:عنوان فرایند

 مکاتبات مربوط به بورس داخل دانشجویان 



وصول گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو از 

دانشکده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی وضعیت تحصیلی و پرونده دانشجو توسط 
کارشناس مربوطه

تهیه پیشنویس نامه جهت اعالم گواهی اشتغال به 

تحصیل به وزارت متبوع یا نظام وظیفه 

ارجاع پیش نویس نامه به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه

اداره تحصیالت تکمیلی
:عنوان فرایند 
اعالم گواهی اشتغال به تحصیل به مرکز خدمات آموزشی  

وزارت متبوع ونظام وظیفه



دریافت لیست پذیرفته شدگان ازسازمان سنجش 
آموزش پزشکی کشور

تهیه اطالعیه ثبت نام واعالم آدرس سامانه و زمان 

ثبت نام درسایت معاونت آموزشی

وارد نمودن اطالعات اولیه وتعریف اسامی پذیرفته شدگان 
براي ورود به سیستم ثبت نام توسط واحد رایانه 

(اختصاص کدکاربري و رمزعبور)

ورود به سامانه ثبت نام و تکمیل اطالعات و 
اسکن مدارك توسط پذیرفته شدگان

آیا مدارك ثبت نام تکمیل است؟

بله

اعالم تکمیل مدارك به پذیرفته شده و تایید نهایی 
رئیس اداره

دریافت تاییدیه ثبت نام و شماره دانشجویی

توسط داوطلب جهت مراجعه به دانشکده  

اعالم نقص مدرك به پذیرفته شدگان

اداره تحصیالت  تکمیلی

:عنوان فرایند

ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی  

MPHو PhD PhD by Research-ارشد  دکتري 

دریافت اطالعات پذیرفته شدگان درسامانه توسط 

رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس جهت بررسی

تکمیل مدارك توسط داوطلب

خیر



وصول اسامی پذیرفته شدگان آزمون دوره هاي 

از مرکز سنجش   MPHو   PhDکارشناسی ارشد، 

آموزش پزشکی و زارت متبوع

ارجاع اسامی پذیرفته شدگان از مدیریت تحصیالت 

به رئیس اداره   تکمیلی

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی رشته ها وظرفیت هاي اعالم شده ازسوي مرکز 
سنجش آموزش پزشکی با ظرفیت هاي پیشنهادي

تهیه پیشنویس جهت ارسال اسامی پذیرفته شدگان آزمون  
مقاطع تحصیالت تکمیلی به دانشکده مربوطه، هسته 

گزینش و معاونت دانشجویی

ارجاع پیش نویس نامه به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

اداره تحصیالت تکمیلی
:عنوان فرایند

ارسال اسامی پذیرفته شدگان آزمون هاي مقاطع 

مختلف تحصیالت تکمیلی به دانشکده هاي مربوطه



وصول نامه برنامه آموزشی و سرفصل دروس از 

معاونت آموزشی وزارت متبوع

از مدیریت تحصیالت تکمیلی ارجاع نامه

به رئیس اداره  

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی نامه برنامه پیشنهادي و ضمائم آن

تهیه پیشنویس نامه جهت ارسال سرفصل دروس 
به دانشکده ها 

ارجاع پیش نویس نامه به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند

مکاتبات الزم در مورد برنامه هاي آموزشی و  

سرفصل دروس



وصول مصوبات هیئت رئیسه، هیئت امنا و شوراي 

آموزشی دانشگاه از معاونت آموزشی

از مدیریت تحصیالت تکمیلی  ارجاع نامه

به رئیس اداره   

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی مصوبات توسط کارشناس مربوطه

اعالم بخشنامه ها و آئین نامه هاي جاري به دانشکده ها 
به منظور انجام دقیق و صحیح فرآیند مورد نظر

تهیه پیش نویس و ارجاع  به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند
صدور بخشنامه هاي داخلی و ارسال آن به کلیه  

دانشکده ها 



وصول نامه از دانشکده مبنی بر درخواست استفاده از بورس کوتاه 
مدت تکمیلی همراه با مدارك مورد نیازتوسط مدیریت تحصیالت 

تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی پرونده دانشجو از نظر سنوات تحصیلی و آزمون 
جامع و نمره زبان توسط کارشناس مربوطه

آیا اعطاي بورس کوتاه مدت با توجه به وضعیت 

تحصیلی دانشجو و مدارك امکانپذیرمی باشد؟

بلی

تهیه پیشنویس با امضاء معاون آموزشی جهت ارسال 

مدارك به مرکزخدمات آموزشی وزارت متبوع 

ارجاع پیش نویس نامه به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط معاونت آموزشی و ارسال به دبیرخانه

اعالم به دانشکده مبنی بر نقص مدارك و 
یا عدم موافقت با درخواست اعطاي 

بورس کوتاه مدت

اداره تحصیالت تکمیلی
:عنوان فرایند 
مکاتبات مربوط به بورس کوتاه مدت تکمیلی  

PhD خارج از کشور دانشجویان

تکمیل مدارك و ارسال مجدد

خیر



وصول نامه از مرکزخدمات آموزشی وزارت متبوع مبنی بر اخذ 

وثیقه ملکی واعالم موافقت بابورس کوتاه مدت تکمیلی 

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

تهیه پیش نویس نامه ومعرفی دانشجو به واحد حقوقی 
جهت اخذ وثیقه ملکی

ارجاع پیش نویس نامه به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت وارسال به واحد 
حقوقی

وصول وثیقه ملکی اخذ شده ومدارك 
مربوطه از واحد حقوقی دانشگاه

اداره تحصیالت تکمیلی
:عنوان فرایند 
مکاتبات مربوط به بورس کوتاه مدت تکمیلی  

(2مرحله )  PhD خارج از کشور دانشجویان

تهیه پیشنویس نامه با امضاء معاون آموزشی جهت 
ارسال مدارك به مرکزخدمات آموزشی وزارت 

متبوع 

امضاء نامه توسط معاونت آموزشی و ارسال به 
دبیرخانه

الف

الف



وصول نامه مبنی بر درخواست فرصت تحصیلی اضافی 

از دانشکده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی نامه دانشکده و پرونده دانشجو توسط کارشناس و تهیه 
گزارش جهت طرح در شوراي آموزشی یا کمیسیون بررسی موارد 

خاص دانشگاه

آیا با درخواست فرصت

اضافی موافقت بعمل آمد؟ 

بلی

خیر

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي شوراي آموزشی یا 

کمیسیون بررسی موارد خاص به دانشکده

ارجاع پیش نویس نامه به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

تهیه پیشنویس نامه جهت اعالم راي شوراي 
آموزشی و یا کمیسیون بررسی موارد خاص به 

دانشکده

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند

درخواست فرصت تحصیلی اضافی



وصول نامه از دانشجوي سابق یا از وزارت متبوع 

توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

تهیه پیشنویس جهت درخواست اعالم نظر مرکز 

مشاوره دانشجویی و دانشکده مربوطه

تکمیل فرم کمیته منطقه اي و تهیه نامه جهت ارسال 
مدارك به کمیته منطقه اي در دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی 

ارجاع پیش نویس نامه به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه

ارجاع رئیس اداره به کارشناس

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند
تکمیل فرم کمیته منطقه اي و اعالم راي کمیته نظارت 

برحسن اجراي مقررات آموزشی وزارت متبوع

بررسی پرونده و وضعیت تحصیلی دانشجو
توسط کارشناس 

الف

الف

وصول نامه از وزارت متبوع مبنی براعالم راي 
کمیته نظارت توسط مدیریت تحصیالت 

تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره 

تهیه پیش نویس نامه توسط کارشناس و 
ارجاع به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت 
تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت



وصول نامه دانشکده به همراه نامه مدیرگروه 
و فرم هاي تکمیل شده توسط مدیریت 

تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

درخواست گروه وفرم هاي) بررسی مدارك 

( تکمیل شده 

آیا شورا با تاسیس رشته موافق است ؟

بلی

خیر

تهیه پیشنویس نامه جهت ارسال مدارك به شوراي 
گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی وزارت متبوع

ارجاع پیش نویس نامه به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي مخالف  
شورا به دانشکده  

اداره تحصیالت تکمیلی
:عنوان فرایند 

درخواست تاسیس رشته جدید 

ارجاع به رئیس اداره جهت طرح در شوراي 
دانشگاه و شوراي آموزشی



وصول فرم درخواست مهمانی دانشجو از دانشکده 
توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی درخواست مهمانی و پرونده دانشجو توسط 
کارشناس  

آیادرخواست مهمانی مطابق با مقررارت 

آموزشی می باشد؟

بلی

تهیه پیشنویس جهت ارسال درخواست مهمانی 
دانشجو به دانشگاه مقصد و رونوشت به دانشکده  

 

ارجاع پیش نویس نامه به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیر تحصیالت تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه

تهیه پیشنویس نامه جهت اعالم مخالفت 
با مهمانی دانشجو به دانشکده

اداره تحصیالت تکمیلی
:عنوان فرایند

معرفی دانشجو جهت مهمانی به دانشگاههاي دیگر

خیر



وصول درخواست مهمانی دانشجوي دانشگاه دیگر در 

سامانه مهمانی 

ارجاع درخواست مهمانی دانشجو در        
سامانه مهمانی به کارشناس توسط رئیس اداره           

بررسی مدارك واصله توسط کارشناس 

آیا کمیسیون با مهمانی موافق است؟

خیر

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به 
دبیرخانه  

اعالم نقص مدارك به متقاضی  

اداره تحصیالت تکمیلی 

:عنوان فرایند 

پذیرش دانشجوي مهمان از دانشگاههاي دیگر 

   

تکمیل مدارك توسط متقاضی           

اعالم مخالفت در سامانه و تهیه نامه مخالفت با مهمانی به 
دانشگاه مبداء

اعالم موافقت درسامانه و تهیه پیشنویس مبنی بر 
اعالم  موافقت با درخواست مهمانی دانشجو به 

دانشکده و دانشگاه مبداء 

پرینت مدارك وتهیه گزارش جهت کمیسیون مهمانی و انتقال  

توسط رییس اداره

ایا مدارك کامل است؟

بلی

خیر

بلی

بررسی نامه تنظیم شده توسط رئیس اداره

مدیرتحصیالت تکمیلیارجاع رئیس اداره به 



وصول گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوي تبعه   
خارج ازکشور از دانشکده  توسط مدیریت 

تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه 

بررسی پرونده و سوابق آموزشی توسط کارشناس 

آیا صدور گواهی اشتغال مطابق بخشنامه 
می باشد؟

بلی

خیر

امضاء نامه توسط مدیریت
و ارسال به دبیرخانه   

صدور معرفینامه جهت وزارت علوم 
یا وزارت بهداشت درمان وآموزش 

پزشکی 

اداره تحصیالت تکمیلی 

:  عنوان فرایند

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان غیرایرانی 
جهت خروج از کشور، تمدید اقامت و یا سفارت

اعالم نقص مدارك به دانشکده           

ارجاع پیش نویس تهیه شده به رئیس 
اداره  

مدیرتحصیالت ارجاع رئیس اداره به 
 تکمیلی 



وصول نامه موافقت با انتقال از مرکز خدمات 
آموزشی وزارت متبوع توسط دبیرخانه و ارجاع به 

           مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس 

تهیه نامه به دانشکده به منظور تسویه حساب و   
درخواست  مدارك آموزشی دانشجو 

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به 
دبیرخانه جهت ارسال پرونده آموزشی 

دانشجوبه دانشگاه مقصد

وصول مدارك و تسویه حساب دانشجو از 
دانشکده توسط مدیریت

اداره تحصیالت تکمیلی 

:عنوان فرایند

مرحله )نتقال دانشجوي این دانشگاه به دانشگاه دیگرا
(دوم

ارجاع مدیریت به رئیس اداره

 

ارجاع پیشنویس تنظیم شده به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه  

ارجاع رئیس اداره به مدیریت جهت امضاء 

الف

الف

بررسی مدارك ارسالی دانشکده و مدارك 
موجود در پرونده دانشجو توسط کارشناس 

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت 
تکمیلی

تهیه پیش نویس نامه و ارجاع به رئیس اداره 



    
وصول درخواست انتقال از مرکز خدمات   

آموزشی وزارت متبوع توسط دبیرخانه و ارجاع به 
مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس 

بررسی نامه و مدارك توسط کارشناس جهت طرح 
درکمیسیون نقل و انتقاالت

بلیآیا کمیسیون با درخواست انتقال موافق است؟

خیر

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به 
دبیرخانه  

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي کمیسیون   
به مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع

اداره تحصیالت تکمیلی 

:  عنوان فرایند

مكاتبات مربوط به  درخواست هاي انتقال

        (مرحله اول) 

ارجاع پیشنویس تنظیم شده به رئیس اداره

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي کمیسیون به مرکز   
خدمات آموزشی وزارت متبوع

مدیرتحصیالت ارجاع رئیس اداره به 
تکمیلی



وصول نامه موافقت با انتقال از مرکز خدمات 
آموزشی وزارت متبوع توسط دبیرخانه و ارجاع به 

          مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس 

تهیه نامه به دانشگاه مبداء بمنظور درخواست   
مدارك آموزشی و تسویه حساب دانشجو و 

رونوشت به دانشکده مربوطه

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال 
مدارك آموزشی به دانشکده مربوطه

وصول مدارك و تسویه حساب از دانشگاه 
مبداء توسط دبیرخانه و ارجاع به مدیریت

اداره تحصیالت تکمیلی 

:عنوان فرایند

انتقال دانشجوي دانشگاه دیگر به این دانشگاه  

ارجاع مدیریت به رئیس اداره

 

ارجاع پیشنویس تنظیم شده به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه  

مدیرتحصیالت تکمیلیارجاع رئیس اداره به 

الف

الف

بررسی مدارك واصله از دانشگاه مبداء و ارجاع 
جهت ارسال مدارك به به رئیس اداره پیش نویس 

دانشکده و رونوشت به معاونت دانشجویی و رایانه 

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت 
تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه



وصول نامه از دانشکده مبنی بر اعالم غیبت ویا 
مشروطی بیش از اندازه دانشجو توسط مدیریت 

تحصیالت تکمیلی 

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی نامه دانشکده و پرونده دانشجو توسط 
کارشناس و تهیه گزارش جهت دستور مدیریت 

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه  

اداره تحصیالت تکمیلی 

:عنوان فرایند

عدم )سلب ادامه تحصیل دانشجو به دالیل مختلف 
. . . (مراجعه، مشروطی و 

وسط بررسی گزارش و درج دستورات الزم ت
  و تحویل به رئیس ادارهمدیریت 

بررسی گزارش توسط رئیس اداره و ارائه گزارش 

به مدیریت 

تهیه پیش نویس حکم قطع رابطه تحصیلی توسط 
کارشناس 

ارجاع نامه به رئیس اداره و رونوشت به معاونت 
دانشجویی و رایانه و بایگانی و نظام وظیفه 

مدیرتحصیالت تکمیلیارجاع رئیس اداره به 



دریافت  فرم انصراف و مدارك ضمیمه آن از 

دانشکده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره  

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی درخواست انصراف دانشجو از لحاظ عدم 

مغایرت با مقررات توسط کارشناس مربوطه

ارائه اصل ریز نمره و حکم انصراف به 
دانشجو

وصول نامه ازوزارت متبوع مبنی برتسویه 
آموزش رایگان دانشجوي انصرافی توسط 

مدیریت 

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند 

گواهی اعالم انصراف دانشجو و مراحل تسویه  
حساب دانشجو

تهیه نامه جهت ارسال به مرکزخدمات آموزشی وزارت 
متبوع و  رونوشت به صندوق رفاه دانشجویان وزارت فوق 

الف

الف

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

حکم  -1: پیش نویس توسط کارشناس2تهیه 
نامه ارائه ریز نمرات و ارجاع به  -2انصراف و

رئیس اداره

مدیرتحصیالت ارجاع رئیس اداره به 
تکمیلی

درخواست پرونده دانشجو از بایگانی  
 توسط کارشناس

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به 
دبیرخانه



وصول نامه از وزارت متبوع مبنی بر استعالم ظرفیت 
پذیرش دانشجوتوسط مدیریت تحصیالت تکمیلی 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی توسط کارشناس وتهیه پیشنویس جهت 

ارسال نامه وزارت متبوع به کلیه دانشکده ها  

تحصیالت تکمیلی به  ارجاع از مدیریت
رئیس اداره

ارجاع نامه از مدیریت تحصیالت تکمیلی به رئیس 
اداره

درج ظرفیت ها در پرتال وزارت بهداشت 
توسط کارشناس در مدت زمان تعین شده 

وصول پاسخ اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو 
ازگروههاي آموزشی دانشکده توسط مدیریت 

تحصیالت تکمیلی

اداره تحصیالت تکمیلی 
:عنوان فرایند

مکاتبات الزم باوزارت متبوع و دانشکده هاي تابعه در 
مورد ظرفیت پذیرش دانشجو

ارجاع رئیس اداره به کارشناس 

مدیرتحصیالت تکمیلیارجاع رئیس اداره به 

الف

الف

بررسی ظرفیت هاي اعالم شده از دانشکده جهت 
طرح در شوراي آموزشی دانشگاه

اعالم راي شورا به کارشناس 

امضاء نامه توسط مدیریت و ارسال به دبیرخانه  



وصول تاییدیه تحصیلی مقاطع قبلی دانشجویان از 
دانشگاههاي سراسر کشور توسط دبیرخانه و ارجاع به 

مدیریت تحصیالت تکمیلی 

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی تاییدیه تحصیلی و ریزنمره و سوابق آموزشی 
دانشجو توسط کارشناس

امضاء نامه توسط میریت وارسال به دانشکده مربوطه  

اداره تحصیالت تکمیلی 

:عنوان فرایند 

ارسال تاییدیه تحصیلی وریزنمرات مقطع قبلی  
دانشجو به دانشکده مربوطه

تهیه پیش نویس نامه جهت ارسال به دانشکده وارجاع به 
رییس اداره

ارجاع رییس اداره به مدیریت جهت امضاء



وصول نتیجه گزینش دانشجو از هسته تحقیق و 
نظردهی دانشگاه توسط مدیریت تحصیالت 

تکمیلی 

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی پرونده و سوابق دانشجو توسط کارشناس

امضاء نامه توسط مدیریت وارسال به دانشکده 
مربوطه  

اداره تحصیالت تکمیلی 

:عنوان فرایند 

قبول و قبول با اخذ )اعالم نتیجه  گزینش دانشجو  
به دانشکده مربوطه( تعهد

تهیه پیش نویس نامه جهت ارسال به دانشکده 

وارجاع به رییس اداره

ارجاع نامه توسط رییس اداره به مدیریت جهت 

امضاء

الف

الف

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره 

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

امضاء نامه توسط مدیریت وارسال به 
دانشکده مربوطه  

تهیه پیش نویس نامه  واعالم بالمانع بودن 

ادامه تحصیل دانشجو 

وصول تعهد کتبی دانشجو توسط مدیریت 
درصورتیکه نتیجه گزینش قبول با اخذ تعهد 

باشد

ارجاع نامه توسط رییس اداره به مدیریت 

جهت امضاء



وصول نامه دانشکده یا درخواست دانشجو توسط 
مدیریت تحصیالت تکمیلی

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به کارشناس مربوطه

بررسی پرونده دانشجو توسط کارشناس و استعالم مرکز 
مشاوره دانشجویی درمورد توانایی ادامه تحصیل 

بلیآیا درخواست دانشجو بالمانع می باشد؟

خیر

امضاء نامه توسط مدیریت
و ارسال به دبیرخانه   

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي  
موافقت کمیسیون بررسی مواردخاص 

به دانشکده 

اداره تحصیالت تکمیلی 

:عنوان فرایند 

اعالم راي کمیسیون بررسی موارد خاص جهت بازگشت  
به تحصیل، فرصت ارفاقی، اضافی، مواردخاص 

ارجاع پیشنویس تنظیم شده به رئیس 
اداره

تهیه پیشنویس جهت اعالم راي مخالف کمیسیون بررسی 
مواردخاص به دانشکده  

مدیرتحصیالت ارجاع رئیس اداره به 
تکمیلی

تهیه گزارش توسط کارشناس جهت طرح در کمیسیون 
بررسی مواردخاص دانشگاه 

بررسی و درج اطالعات دانشجو توسط رئیس اداره در 
صورتجلسه کمیسیون بررسی مواردخاص 



دریافت نامه پذیرش و درخواست متقاضی توسط 

تحصیالت تکمیلی  مدیریت

ارجاع نامه از مدیریت به رئیس اداره

ارجاع از رئیس اداره به کارشناس مربوطه

متقاضی توسط کارشناس   CVبررسی سوابق و

       
آیا شوراي آموزشی با پذیرش        

نموده است؟ متقاضی موافقت

اعالم راي شورا ي آموزشی به دانشکده 
ودرخواست  نظر دانشکده درمورد پذیرش 

متقاضی 

تهیه پیش نویس نامه و ارسال به 

رئیس اداره

ارجاع رئیس اداره به مدیرتحصیالت 
تکمیلی

امضاء نامه توسط مدیریت 

اداره تحصیالت تکمیلی

:عنوان فرایند

بررسی درخواست هاي تبدیل بورس خارج به  

PhDداخل در مقطع 

تکمیل فرم تبدیل بورس خارج به داخل جهت 
طرح در شوراي آموزشی

خیر

بلی

اعالم مخالفت با پذیرش به متقاضی




