فزآيٌذ صذٍر گَاّي اشتغبل بِ تحصيل جْت داًشجَيبى در حبل تحصيل

اًتخبة ٍاحذ تَسط داًشجَ در تزم جبري

دريبفت فزم اس آهَسش داًشكذُ ٍ تكويل آى ٍ ارائِ بِ كبرشٌبس هزبَطِ ( 5دقيقِ)

تبييذ ٍ تٌظين فزم هزبَطِ تَسط كبرشٌبس هزبَطِ( 5دقيقِ)

دريبفت شوبرُ ًبهِ اس كبرشٌبس هزبَطِ

دريبفت گَاّي اشتغبل بِ تحصيل اس دبيزخبًِ(اس طزيق شوبرُ پس اس تبييذ
تَسط هسئَل آهَسش،هعبًٍت داًشكذُ ٍاهضبء ريبست هحتزم داًشكذُ ( 10دقيقِ)

داًشجَي گزاهي :


در هَاردي كِ آئيي ًبهِ صذٍر گَاّي اشتغبل بِ تحصيل را اس طزف داًشكذُ هوٌَع ًوَدُ ٍ ارائِ آًزا بِ ادارُ كل آهَسش داًشگبُ هَكَل
ًوَدُ ببشذ داًشجَ هي ببيست جْت دريبفت گَاّي هذكَر بِ ادارُ كل آهَسش داًشگبُ هزاجعِ ًوبيذ.

فزآيٌذ حذف ٍ اضبفِ
اطالع اس سهبى حذف ٍ اضبفِ اس طزيق هزاجعِ
بِ بزد آهَسشي رشتِ تحصيلي هزبَطِ ٍ يب پَرتبل داًشكذُ تَسط داًشجَ

دريبفت فزم حذف ٍ اضبفِ ٍ تكويل آى ٍ هشبٍرُ بب استبد راٌّوب
در خصَص حذف يب اضبفِ ًوَدى درٍس هَرد ًظز

هزاجعِ بِ سبيت ثبت ًبم داًشگبُ علَم پششكي اراك

تبييذ تَسط استبد راٌّوب بعذ اس اتوبم سهبى حذف ٍ اضبفِ

ًكبت قببل تَجِ:


در هَرد حذف ٍ اضبفِ درٍس هي ببيست حذ ًصبة ٍاحذّب رعبيت گزدد(حذاقل ٍ 12احذ ٍحذاكثز ٍ 20احذ)



فزهْب هي ببيست تَسط استبد راٌّوب اهضبء ٍدر صَرت لشٍم تغييز دادُ شَد.



فزهْب هي ببيست تَسط ادارُ آهَسش داًشكذُ هْز گزدد.



پس اس ثبت كبهپيَتزي ٍاهضبء داًشجَ ٍاستبد راٌّوب فزم هخصَص را بِ آهَسش داًشكذُ ارائِ ًوبيٌذ.

فزآيٌذ ًقل ٍ اًتقبالت

هطبلعِ ٍ آگبّي اس آييي ًبهِ آهَسشي دٍرُ ّبي كبرداًي ٍ كبرشٌبسي

ارائِ درخَاست بِ آهَسش داًشكذُ حذاقل ّ 6فتِ قبل اس شزٍع ًيوسبل تحصيلي

دريبفت ٍ تكويل فزم ّبي هزبَطِ اس آهَسش داًشكذُ

طزح در شَراي آهَسش داًشكذُ

بزرسي در شَراي آهَسشي داًشكذُ

ببيگبًي در پزًٍذُ

خيز

آيب بب اًتقبل داًشجَ در داًشكذُ هَافقت هي شَد؟

داًشجَ در داًشكذُ

بلي
بزرسي در شَراي ًقل ٍ اًتقبالت ( 2سبعت)

بایگانی در پرونده
آموزش کل

خيز

آيب بب اًتقبل داًشجَ هَافقت هي شَد؟

بلي
اقذام تَسط كبرشٌبس ًقل ٍ اًتقبالت آهَسش كل ( 10دقيقِ)

اهضبء ًْبيي تَسط هذيز كل آهَسش ( 5دقيقِ)

دبيز خبًِ آهَسش كل ٍ ارسبل بِ داًشگبُ هقصذ

فزآيٌذ هيْوبًي

هطبلعِ ٍ آگبّي اس آييي ًبهِ آهَسشي دٍرُ ّبي كبرداًي ٍ كبرشٌبسي

ارائِ درخَاست بِ آهَسش داًشكذُ حذاقل ّ 3فتِ قبل اس شزٍع اهتحبًبت پبيبى تزم

بزرسي تَسط آهَسش داًشكذُ ٍ تبئيذ استبد راٌّوب

ببيگبًي در پزًٍذُ

خيز

آيب بب هيْوبًي داًشجَ در داًشكذُ هَافقت هي شَد؟( 2سبعت)

داًشجَ در داًشكذُ

بلي
ارجبع بِ آهَسش كل (ّ 2فتِ پس اس تحَيل فزم ّب)

دستَر تَسط هذيز كل آهَسش
ٍ اقذام تَسط كبرشٌبس هيْوبًي ( 20دقيقِ)

دبيزخبًِ آهَسش كل ٍ ارسبل بِ داًشگبُ هقصذ( 20دقيقِ)

فزآيٌذ اًصزاف اس تحصيل

هطبلعِ ٍ آگبّي اس آييي ًبهِ آهَسشي دٍرُ ّبي كبرداًي ٍ كبرشٌبسي

ارائِ درخَاست اًصزاف بِ آهَسش داًشكذُ

بزرسي تَسط آهَسش داًشكذُ ٍ اعالم ًظز

ابالغ بِ داًشجَ

بلي

آيب بب اًصزاف داًشجَ در داًشكذُ هَافقت هي شَد؟( 2سبعت)

هزاجعِ بِ داًشكذُ
جْت تسَيِ حسبة

خيز
آيب داًشجَ حذاكثز يكوبُ قبل اس پبيبى ًيوسبل
اًصزاف خَد را پس گزفتِ است؟

خيز
صذٍر حكن اًصزاف اس تحصيل( 10دقيقِ)

هزاجعِ داًشجَ بِ داًشكذُ جْت تسَيِ حسبة

