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دانشجو

دقیقه 15حداکثر 

درخواست کتبی و ارائه مدارک به معاونت آموزشی دانشکده مربوطه

دانشجو

دقیقه 15حداکثر 

شروع

دریافت و بررسی مدارک ارائه شده 

کارشناس آموزشی دانشکده مربوطه

دقیقه 60

دریافت و بررسی مدارک ارائه شده 

کارشناس آموزشی دانشکده مربوطه

دقیقه 60

رییس کمیسیون (ارسال نامه به رییس مرکز بهداشت و درمان دانشجویی
)پزشکی

معاون آموزشی دانشکده مربوطه

روز کاری 1

رییس کمیسیون (ارسال نامه به رییس مرکز بهداشت و درمان دانشجویی
)پزشکی

معاون آموزشی دانشکده مربوطه

روز کاری 1

دریافت و بررسی اولیه مدارک 

رییس مرکز بهداشت و درمان (رییس مرکز بهداشت  و درمان دانشجویی
)دانشجویی 

روز کاری 1

دریافت و بررسی اولیه مدارک 

رییس مرکز بهداشت و درمان (رییس مرکز بهداشت  و درمان دانشجویی
)دانشجویی 

روز کاری 1

ارجاع و تشکیل کمیسیون پزشکی 

رییس مرکز بهداشت و درمان (رییس مرکز بهداشت  و درمان دانشجویی
دانشجویی 

روز کاری 7

ارجاع و تشکیل کمیسیون پزشکی 

رییس مرکز بهداشت و درمان (رییس مرکز بهداشت  و درمان دانشجویی
دانشجویی 

روز کاری 7

ایا مدارک ارسالی کامل میباشد؟

اعالم به دانشجو یا اموزش دانشکده مربوطه جهت تکمیل مدارک

مسئول دفتر مرکز بهداشت و درمان دانشجویی

روز کاری 1

اعالم به دانشجو یا اموزش دانشکده مربوطه جهت تکمیل مدارک

مسئول دفتر مرکز بهداشت و درمان دانشجویی

روز کاری 1

خیر

بلی

تکمیل مدارک درخواستی

دانشجو

روز کاری 1حداقل

تکمیل مدارک درخواستی

دانشجو

روز کاری 1حداقل

1



1

اعالم نتیجه کمیسیون به معاونت آموزشی دانشکده مربوط

مسئول دفتر مرکز بهداشت و درمان دانشجویی

روز کاری 1

اعالم نتیجه کمیسیون به معاونت آموزشی دانشکده مربوط

مسئول دفتر مرکز بهداشت و درمان دانشجویی

روز کاری 1
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