
 مهر كنترل
 5 از 1 صفحه

 

 

 

 

 

 

 روش اجرایی

 فرمهای خارج ازكشورارسال 

 

 
 :  كد مدرك

IR-PR- 002 
 5:  كل صفحات 00   شماره بازنگری :

 
       

 مهر مدرك معتبر تصویب كننده تایيد كننده تهيه كننده شرح

 نام
 

 سمت

 مریم شجاعی

کارشناس مسئول امور بین 

 الملل

 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

 معاون بین الملل

 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

 معاون بین الملل

 

 3/2/9315 3/2/9315 3/2/9315 تاریخ

 امضا

   

درماني ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي  
 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:
 IR-PR- 002\00 

 روش اجرایی

 فرمهای خارج ازكشورارسال 

 

 

 مهر كنترل
 

 5 از 2 صفحه

 

 

 درماني تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 شرح بازنگری تاریخ بازنگری شماره بازنگری ردیف

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:
 IR-PR- 002\00 

 روش اجرایی

 فرمهای خارج ازكشورارسال 

 

 

 مهر كنترل
 

 5 از 3 صفحه

 

 

 درماني تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 اجرایی تكميل فرمهاي خارج از كشور مراحل

 
  دقيقه( 95كارشناس: دریافت درخواست كتبی، فرم موسسه و ریز نمرات و دانشنامه ترجمه شده از متقاضی )بازه زمانی 

 )كارشناس: بررسی پرونده متقاضی در سایت تحصيلی و تكميل فرم مربوطه و تهيه كارنامه التين )تبدیل ساعت دروس- 

 اعت(س 91تایپ واسكن فرم تكميل شده )بازه زمانی 

  دقيقه( 5رئيس دانشكده: در صورت تأیيد،پاراف فرم ها )بازه زمانی 

 دقيقه( 5مه )بازه زمانی : اسكن فرمهای پاراف شده و مدارك ضميمسئول دفتر 

  دقيقه(  95كارشناس: دریافت اسكن و تهيه پيشنویس نامه ارسال مدارك به خارج كشور با پيوستها )بازه زمانی 

  دقيقه( 21كارشناس: اطالع به متقاضی جهت مراجعه و دریافت فرم وسرفصل مهمور )بازه زمانی 

 دقيقه( 5)بازه زمانی  ریيس دانشكده: بررسی و در صورت تأیيد ارجاع به معاون بين الملل 

 دقيقه( 5: تأیيد نهایی و امضای نامه و ارجاع به امور آموزشی دانشگاه )بازه زمانی ریيس دانشكده 

  دقيقه( 5كارشناس: ارسال فيزیك مدارك به دانشگاه)بازه زمانی 

 

 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:
 IR-PR- 002\00 

 روش اجرایی

 فرمهای خارج ازكشورارسال 

 

 

 مهر كنترل
 

 5 از 4 صفحه

 

 

 درماني تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

     

                 :                 

           11      15      

كارشناس
دریا ت در وا ت کتبی   ر   ری نمرا  و 

دان نامه  ر مه شده از مت اضی
          15      

كارشناس
برر ی  رونده مت اضی در  ایت  حصیلی و  کمیل  ر  مربو ه 

 ای  وا کن  ر   -) بدیل  اعت دروس(و   یه کارنامه   ین 
 کمیل شده 

           10     

ریيس دانشكده

ا کن  رم ای  ارا  شده و مدارك ضمیمه
          5      

       

دریا ت ا کن و   یه  ی نوی  نامه ار ال مدارك به 
 ار  ک ور با  یو ت ا و ار ا  به ریی  اداره آموز 

          15      

نام  ارسا  مدار  براي خار  ا   شور 
ES-FR-039-00

ریيس دانشكده

  یید ن ایی نامه و ام ا 
د ی ه 5بازه زمانی

امور آموزشی دانشگاه

دریا ت نامه با ضما م
د ی ه 5بازه زمانی 

در صور    یید  ارا   ر   ا
          5      

مسئول دفتر

برر ی و در صور    یید ار ا  به  ریی  
دان کده

          5      

معاون بين الملل اطالع به متقاضی
دریا ت  ر  و ر صل م مور

د ی ه 20

 
 
 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:
 IR-PR- 002\00 

 روش اجرایی

 فرمهای خارج ازكشورارسال 

 

 

 مهر كنترل
 

 5 از 5 صفحه

 

 

 درماني تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

  :هاوليتئمس -
 هامسئوليت -9جدول 

 عنوان سازمانی تعریف مسئوليت ردیف

  دان کده  ی ر  RN ارا   ر   1

 معاون بین الملل دان کده دان جویان   ید اولیه مدارك  2

 ی دان کدهآموزش معاون دان جویانمدارك  ن ایی   ید  3

 دان کده  ی ر    یه  رم ا و نامه  ا 4

 

  :مراجع و مستندات -6

 مراجع و  مستندات -2جدول 

 

  :هاپيوست -7
 هاپيوست -3جدول 

 كد پيوست نام پيوست ردیف

 ES-FR-039\00 ونامه ار ال مدارك به  ار  از ک ور دان نامه و ری نمرا  1
 

 نگهداری سوابق:  -1

 نگهداری سوابق -4جدول 

 عنوان سابقه ردیف
مدت زمان 

 نگهداری 
 مسوول نگهداری 

 محل نگهداری

 سوابق كاغذی
سوابق 

 الكترونيكی

 چارگون  رونده بایگانی  و نی  ر   ای   ین رونده  1

 

 مرجعكد  مرجعنام  ردیف

 بخ نامه  ا 1
- 

 


