
 مهر كنترل
 5 از 1 صفحه

 

 

 

 

 

 

 روش اجرایی

 روش كار فرصت هاي مطالعاتی

 
 :  كد مدرك

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

 
       

 مهر مدرك معتبر تصویب كننده تایيد كننده تهيه كننده 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

 

 4/2/15 4/2/15 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 
 ییروش اجرا

 کار فرصت های مطالعاتی روش

 

 

 مهر كنترل
 

 5 از 2 صفحه

 

 

 درماني تهران، علوم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 شرح بازنگري تاریخ بازنگري شماره بازنگري ردیف

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR-000\00 
 ییروش اجرا

 کار فرصت های مطالعاتی روش

 

 

 مهر كنترل
 

 5 از 3 صفحه

 

 

 درماني تهران، علوم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 فرصت هاي مطالعاتیاجرایی  مراحل
 

 ، تائيد درخواست متقاضی و فرم تكميل شده توسط مدیر گروه و ارسال به معاونت  بين الملل مدیر گروه .1

 و بررسی مدارك دریافت ، كارشناس بين الملل .2

  معاونت بين الملل ،بررسی كارشناسی مدارك و طرح در شوراي بورس دانشكده .3

 مكاتبه با دانشگاه جهت مطرح شدن در شوراي بورس و دریافت  تایيد نهایی كارشناس بين الملل، .4

كارشناس بين الملل ،گزارش در سایت ،درخواست صدور حكم شروع به كار ،تماس با حسابداري دانشگاه جهت پرداخت مابقی  .5

 هزینه

 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR-000\00 
 ییروش اجرا

 کار فرصت های مطالعاتی روش

 

 

 مهر كنترل
 

 5 از 4 صفحه

 

 

 درماني تهران، علوم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

شروع

 

مدیر گروه

تائيد درخواست متقاضی و فرم تكميل شده 
ارائه به معاونت بين الملل دانشكده

د يقه 60-بازه زمانی 

كارشناس امور بين الملل              

دریافت وبررسی مدارك

د يقه 15بازه زمانی 

معاون بين الملل 
طرح در شوراي بورس دانشكده 

د يقه 60 _بازه زمانی 

كارشناس
مكاتبه با معاونت بين تهيه صورت لسه و 

الملل دانشگاه جهت مطرح شدن درشوراي 
بورس دانشگاه و دریافت تایيد نهایی

د يقه 100 _بازه زمانی  

روش كار فرصت هاي 
مطالعاتی 

 30 سا ت و 4 –بازه زمانی  
     د يقه

كارشناس
گزارش در سایت، درخواست صدور حكم شروع 

به كار ،تماس با حسابداري دانشگاه جهت 
پرداخت مابقی هزینه

د يقه 60 _بازه زمانی  
 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR-000\00 
 ییروش اجرا

 کار فرصت های مطالعاتی روش

 

 

 مهر كنترل
 

 5 از 5 صفحه

 

 

 درماني تهران، علوم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

  :ها وليتئمس -
 هامسئوليت -1جدول 

  نوان سازمانی مسئوليتتعریف  ردیف

  مدیر گروه تایید و ارسال درخواست و تکمیل فرم متقاضی 1

 کارسناس امور بین الملل  بررسی اولیه 2

 دانشکده بین الملل معاون  بررسی نهایی و طرح در شورای بورس 3

 الملل ینکارسناس امور ب صورتجلسه و مکاتبه با معاونت بین الملل دانشگاهتهیه  4

 رییس دانشکده تایید و امضای نامه نهایی 5

 

  :مراجع و مستندات -6

 مراجع و  مستندات -2جدول 

 

  :ها پيوست -7
 هاپيوست -3جدول 

 كد پيوست نام پيوست ردیف

  درخواست و حکم کارگزینی و صورتجلسه بورس 1
 

 نگهداري سوابق:  -9

 نگهداري سوابق -4جدول 

  نوان سابقه ردیف
مدت زمان 

 نگهداري 
 مسوول نگهداري 

 محل نگهداري

 سوابق كاغذي
سوابق 

 الكترونيكی

 چارگون پرونده بایگانی طوالنی بورسپرونده  1

 

 مرجعكد  مرجعنام  ردیف

 بخشنامه ها 1
- 

 


