
 

   

 و امتحانات ی و آموزش یز ی برنامه رشرح وظایف اداره 

 

برگزاری شورای آموزشی دانشجوئی دانشگاه جهت تصمم گیری در خصوص وضعیت تحصیلی   .1

تحصیلی دارند و بررسی الزم قبل از جلسه )ماهیانه( و تنظیم صورتجلسات   دانشجویانی که مشکل

 به دانشکده ها  شورای آموزشی و ارسال مصوبات

خ .2 در  گیری  تصمیم  جهت  خاص  موارد  بررسی  کمیسیون  تحصیلی برگزاری  وضعیت  صوص 

دانشجویانی از شورای آموزشی به کمیسیون موارد خاص ارجاع می شوند و اجرای آئین نامه ناجا  

به دانشکده   جهت دانشجویان مذکر تنظیم صورتجلسات کمیسیون مواردخاص و ارسال مصوبات

 ها

 ارجاع می شوند تکمیل فرم و جمع آوری مدارک و مستندات دانشجویانی که به کمیته منطقه ای  .3

سال  .4 در  بار  دو  کارورزی  پیش  و  پزشکی،دندانپزشکی  پایه  علوم  جامع  های  آزمون  برگزاری 

 )شهریور و اسفند(و انجام مکاتبات قبل از برگزاری آزمون 

پایه   .5 علوم  جامع  های  آزمون  در  شرکت  جهت  شده  معرفی  دانشجویان  شرایط  احراز  بررسی 

 ی )تعداد واحدها،میانگین کل،تصویب پروپوزال( دندانپزشکی و پیش کارورز پزشکی،

 انجام مکاتبات اداری با وزارت متبوع ، سایر دانشگاهها و دانشکده های تابعه.  .6

 نظارت در برگزاری امتحانات پایان ترم  .7

 نظارت در برگزاری کالسها در ابتدا و انتهای ترم  .8

 رفع اشکاالت پرونده های ارجاعی از اداره فارغ التحصیالن  .9

ها،مرکز   .10 خانواده  با  تحصیلی)تماس  افت  دارای  دانشجویان  تحصیلی  وضعیت  پیگیری 

 مشاوره،دانشکده های مربوطه(به جهت تقویت بنیه علمی 

پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان .11 ایثارگر دانشگاه در خصوص  با ستاد شاهد و  تحت   تعامل 

 پوشش ستاد. 

 قبل از برگزاری آزمون  بالینی و انجام مکاتبات و هماهنگی های الزم   برگزاری آزمون صالحیت .12

و   .13 پزشکی  دستیاری  درآزمون  شرکت  جهت  دانشجویان  تحصیل  به  اشتغال  گواهی  صدور 

م آمار  و کارشناسی ارشد د رهر دوره و معرفی دانشجویان مامائی جهت تکمیل فر  دندانپزشکی 

 زایمانی 

 معادل سازی واحدهای دانشجویان در مقاطع قبلی   بررسی .14

 کوریکولوم آموزشی و چیدمان واحدهای رشته های موجود   بررسی .15

 جهت تعریف کد جدید در سیستم سما  بررسی دروس در سرفصل های بازنگری شده .16

بررسی تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان انصرافی )به تفکیک تئوری،عملی،کارآموزی(و اعالم  .17

 به وزارت متبوع جهت محاسبه هزینه آموزش رایگان 



 EDC تائید و معرفی دانشجویان حائز شرایط استفاده از تسهیالت استعدادهای درخشان به مرکز .18

شی و اعضای هیات علمی معرفی شده جهت طراحی سواالت  مکاتبه با دانشکده ها ، گروههای آموز .19

 آزمون های جامع 

 مکاتبه و هماهنگی با حراست و دفتر حقوقی دانشگاه جهت خروج دانشجویان از کشور  .20

معرفی نفرات اول تا سوم آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی جهت تقدیر در روز دانشجو   .21

 به امور دانشجویی 

 به دانشکده ها  م صورتجلسات شورای آموزشی،کمیسیون مواردخاص و ارسال مصوباتتنظی  .22

 بررسی شورای سیاستگذاری )ماهیانه(  .23

و   .24 پزشکی  دستیاری  درآزمون  شرکت  جهت  دانشجویان  تحصیل  به  اشتغال  گواهی  صدور 

و کارشناسی ارشد د رهر دوره و معرفی دانشجویان مامائی جهت تکمیل فرم آمار    دندانپزشکی 

 زایمانی 

 معادل سازی واحدهای دانشجویان در مقاطع قبلی   بررسی .25

 نظارت در امر آموزش تئوری و بالینی فراگیران کمک پرستاری پذیرش شده در جهاد دانشگاهی .26

 بازدید از کارآموزی و کارورزی دانشجویان در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه .27

پاسخگویی به سواالت کارشناسان دانشکده ها و راهنمائیهای الزم و تاکید بررعایت بخشنامه ها و   .28

 تورالعملهادس

 نظارت در امر آموزش تئوری و بالینی فراگیران کمک پرستاری پذیرش شده در جهاد دانشگاهی .29

معرفی نفرات اول تا سوم آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی جهت تقدیر در روز دانشجو   .30

 به امور دانشجویی 

دانشکده های تابعه و هیات علمی مدعو    بررسی گواهی حق التدریس مربوط به اساتید هیات علمی .31

و معاونت  EDC و غیر هیات علمی کارمند و گواهی کارگاه های آموزشی روزانه ارسالی از واحد

 پژوهشی 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


