
 

 مهر كنترل

 5 از 1 صفحه

 

 

 

 

 

 
 

 پذیرش دانشجویان خارجیروش اجرایی 

 
 :  كد مدرك

IR-PR-000 
 5:  كل صفحات 00   شماره بازنگري :

 
       

 مهر مدرك معتبر تصویب كننده تایيد كننده كننده تهيه شرح

 نام
 

 سمت

 مریم شجاعی

کارشناس مسئول امور بین 

 الملل

ی نصرآباد یکبختن یرضادکتر عل

 الملل ینب معاون

 یکبختن یرضادکتر عل

 الملل ینب ی معاوننصرآباد

 

 3/2/1315 3/2/1315 3/2/1315 تاریخ

 امضا

   

درماني ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 
 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR-000\00 

پذیرش روش اجرایی 

 دانشجویان خارجی

 

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 2 صفحه

 

 

 درماني تهران، خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشكي و 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 شرح بازنگري تاریخ بازنگري شماره بازنگري ردیف

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR-000\00 

پذیرش روش اجرایی 

 دانشجویان خارجی

 

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 3 صفحه

 

 

 درماني تهران، خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشكي و 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 

 پذیرش دانشجویان خارجیروش اجرایی 

 ارسال درخواست پذیرش  ،دانشجو -1

 و ارجاع به دانشکده ررسی درخواست متقاضیدانشگاه، ب معاونت بین الملل. 2

  ارجاع به معاون آموزشی دانشکده جهت بررسی بین الملل دانشکده،  معاون -2

 جهت بررسی و پاسخ به معاونت بین الملل دانشکده  مدیر گروه ارجاع به ،معاون آموزشی دانشکده  -3

  کمیته جذبارسال پاسخ پذیرش و شرکت در  بین الملل دانشکده،  . معاون4

 طرح در شورای بین الملل جذب دانشجویان خارجی معاونت بین الملل دانشگاه، -4

 اطالع به دانشجوی مورد نظر و اعالم نظر موافق به دانشکده ،دانشگاه معاونت بین الملل -5

 بایگانی مداركمسئول دفتر،  -7
 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR-000\00 

پذیرش روش اجرایی 

 دانشجویان خارجی

 

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 4 صفحه

 

 

 درماني تهران، خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشكي و 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

شرو 

 

دانشجوي مت ا ی

ارسال درخواست پذیرش توس  دانشجوي 
مت ا ی

معاونت بي  ا م ل دانشگاه 

    بررسی درخواست مت ا ی وارجا  به دانش ده 
   

معاونت  موزشی  

بررسی درخواست مت ا ی واستع م از  
مدیر  روه

سا ت 3 –بازه زمانی  

مدیر  روه مربو ه

بررسی درخواست و ارسال پاسخ به معاونت 
بي  ا م ل دانش ده

سا ت 3 –بازه زمانی 

روش كار پذیرش دانشجویان خارجی

سا ت 9  -بازه زمانی  

معاون بي  ا م ل دانش ده

ارسال پاسخ پذیرش به معاونت بي  ا م ل و  ضور در 
ج  ه جذ  معاونت بي  ا م ل دانشگاه

سا ت 3 –بازه زمانی  

پایان

 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR-000\00 

پذیرش روش اجرایی 

 دانشجویان خارجی

 

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 5 صفحه

 

 

 درماني تهران، خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشكي و 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

  :ها و يتئم  -
 هام ئو يت -1جدول 

  نوان سازمانی تعریف م ئو يت ردیف

1   

2   

3   

 دانشکده  یسرئ  4

 

  :مراجع و م تندات -6

 مراجع و  م تندات -2جدول 

 

  :ها پيوست -7
 هاپيوست -3جدول 

 كد پيوست نام پيوست ردیف

1  ES-FR-093\00 

 

 نگهداري سوابق:  -9

 نگهداري سوابق -4جدول 

  نوان ساب ه ردیف
مدت زمان 

 نگهداري 
 م وول نگهداري 

 محل نگهداري

 سوابق كاغذي
سوابق 

 ا  تروني ی

 چارگون   طوالنی دانشجویانپرونده  1

 

 مرجعكد  مرجعنام  ردیف

 بخشنامه ها 1
- 

 


