
 پزشکی اصفهان دانشگاه علومفرایند ثبت نام و پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 * ضمائم:

کلیه فرم هاي مورد نیاز جهت ثبت نام دستیار 
 تخصصی 

 ورودي:
 ـ فرم تعهدنامه محضري عام / خاص

  3×4قطعه عکس  6ـ 

 ـ کپی کل صفحات شناسنامه 

 ـ کپی کارت ملی 

 ـ کپی کارت معافیت نظام وظیفه

ـ فرم تعهدنامه محضري همسران (خانم هاي 

 متأهل)

 ـ  فرم پذیرش دستیار در آزمون دستیاري

 ـ فرم تأیید صالحیت عمومی 

 گواهینامه/  عمومی دکتراي دوره ـ دانشنامه

 )قبلی مقطع تحصیلی تأییدیه(موقت 

 دوره تحصیل محل دانشگاه استعالم ـ فرم

 عمومی دکتري

  تحصیلی معافیت درخواست ـ برگ

 هاي رشته شدگان پذیرفته مشخصات ـ فرم

 )برگ 2( تخصصی مختلف

 )رفاه صندوق( قبلی مقطع حساب ـ تسویه

 تعهدات انجام به مربوط مقررات و ـ قوانین

  دستیاري

  دستیاران دندانپزشکی عمومی ـ اطالعات

 دستیار انضباطی ـ تعهدنامه

 کار به اشتغال عدم تعهدنامه ـ فرم

 جهت( آموزشی مأموریت حکم ـ ارائه

 )دولت مستخدمین

 جهت( دانشگاه آموزشی معاون به ـ نامه

 )پرونده تکمیل و مدارك ارسال

 مزایاي از مندي بهره تقاضانامه ـ برگه

 کشور هاي دانشگاه در رایگان آموزش

  آموزشی مأموریت ارائه تعهدنامه ـ فرم

 جهت( اول هاي رتبه% 5 سهمیه ـ گواهی

 )مشمولین

 غیبت مهر بدون خدمت به آماده ـ دفترچه

 اول هاي رتبه براي

 خدمت قانون مشموالن وضعیت ـ گواهی

 پزشکان

 

 

 خروجی: 

 دستیاري ابالغـ     
 

 

 همکاران: 
 ـ معاون آموزش تخصصی دانشکده 

 ـ ـ معاون آموزشی دانشکده 

 ـ رئیس آموزش دانشکده

 کارشناسان مسئول آموزش تخصصیـ 

 ـ معاونت آموزش دانشگاه 

 ـ هسته تحقیق و نظرخواهی 

 ـ سرپرست تخصصی گروه هاي آموزشی 

 ثبت نام دستیار پذیرفته شده به صورت حضوري و انتخاب واحد
 

 آموزش تخصصی دانشکده کارشناس توسط 

 شروع فرآیند

 معرفی دستیار تخصصی به گروه مربوطه
 

 آموزش تخصصی دانشکدهکارشناس توسط 

 معرفی دستیاران تخصصی به هسته تحقیق و نظردهی
 

 تخصصی دانشکدهآموزش کارشناس 

 اعالم نظر هسته تحقیق و نظردهی در خصوص صالحیت عمومی دستیار

 

 هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه

 خیر

 بلی

 آیا پرونده دستیار کامل است؟
 اعالم به دستیار جهت تکمیل پرونده 

 

 کارشناس آموزش تخصصی دانشکدهتوسط 

 

 دانشجوییاخذ شماره دانشجویی و کارت موقت 
 

 آموزش تخصصی دانشکدهکارشناس توسط 

 بررسی پرونده دستیاري 
 

 آموزش تخصصی دانشکده کارشناس توسط 

 اعالم شروع به آموزش دستیار به معاونت آموزش تخصصی دانشکده 
 

 توسط سرپرست تخصصی گروه 

 پایان فرآیند

 صدور ابالغ دستیاري 

 
 دانشکدهآموزش تخصصی کارشناس توسط 

 

 دریافت سند محضري
 

 کارشناس آموزش تخصصی دانشکدهتوسط 

 

 آیا صالحیت عمومی دستیار تخصصی تأیید شده است؟

 عدم پذیرش دستیار تخصصی
 

 توسط شورا / معاون آموزش تخصصی 

 خیر

 بلی

 ؟سند تعهد محضري به امور حقوقی دانشگاه سپرده شده استآیا 

 جهت تحویل سند محضرياعالم به دستیار 

 

 کارشناس آموزش تخصصی دانشکدهتوسط 

 
 بلی

 خیر

 سند محضريو تأیید دریافت 
 

 توسط امور حقوقی دانشگاه

 تشکیل پرونده و اخذ مدارك طبق دستورالعمل موجود
 

 آموزش تخصصی دانشکده کارشناس توسط 

 هماهنگی با سایر دانشکده جهت برنامه ریزي دروس وابسته
 

 آموزش تخصصی دانشکده کارشناس توسط 



انشگاه علوم پزشکی اصفهان د پزشک پژوهشگر دانشکده دندانپزشکیفرایند ثبت نام و پذیرش   

   
 شروع فرآیند

 معرفی دستیاران تخصصی به هسته تحقیق و نظردهی
 

 دانشگاهآموزش تخصصی کارشناس 
 

 نظردهی در خصوص صالحیت عمومی دستیاراعالم نظر هسته تحقیق و 

 
 هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه

 خیر

 بلی

 آیا پرونده دستیار کامل است؟

 اعالم به دستیار و آموزش تخصصی دانشکده 

 آموزش تحصیالت تکمیلی دانشگاهکارشناس توسط 
 

 پایان فرآیند

 صدور ابالغ دستیاري 

 
 آموزش تخصصی دانشکدهکارشناس توسط 

 

 دریافت سند محضري
 

 کارشناس آموزش تخصصی دانشکدهتوسط 

آیا صالحیت عمومی دستیار تخصصی تأیید شده 
 است؟

 عدم پذیرش دستیار تخصصی
 

  دانشگاه  توسط معاون آموزش تخصصی

 بلی

حقوقی دانشگاه سپرده شده سند تعهد محضري به امور آیا 
 ؟است

 اعالم به دستیار جهت تحویل سند محضري

 

توسط کارشناس آموزش تخصصی 
 دانشکده

 بلی

 خیر

 سند محضريو تأیید دریافت 
 

 توسط امور حقوقی دانشگاه

 تشکیل پرونده و اخذ مدارك طبق دستورالعمل موجود
 

 آموزش تخصصی دانشکده کارشناس توسط 

 تخصصی به گروه مربوطهمعرفی دستیار 
 

 آموزش تخصصی دانشکدهکارشناس توسط 
 

 عنوان دستیار تخصصی دانشکدهپذیرفته شده به ثبت نام 

 

 آموزش تخصصی دانشکده کارشناس توسط 

 عنوان پزشک پژوهشگر به صورت حضوريثبت نام پذیرفته شده به 

 

 آموزش تحصیالت تکمیلی دانشگاهکارشناس توسط 

 هاي درسیانتخاب واحد

 

 آموزش تخصصی دانشکده کارشناس توسط 

 دستورالعمل موجودتشکیل پرونده و اخذ مدارك طبق 
 

 آموزش تحصیالت تکمیلی دانشگاهکارشناس توسط 

 معرفی پزشک پژوهشگر به دانشکده
 

 توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
 

 ارائه برنامه آموزشی دوره تحصیلی به معاونت تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 

 آموزش تحصیالت تکمیلی دانشگاه کارشناس توسط 
 

اعالم شروع به آموزش دستیار به معاونت آموزش 
 تخصصی دانشکده 

 توسط سرپرست تخصصی گروه 

 هماهنگی با سایر دانشکده جهت برنامه ریزي دروس وابسته
 

 

 آموزش تخصصی دانشکده کارشناس توسط 

 خیر



 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دندانپزشکی دستیاري دانشکده  پذیرش فلوچارت اجرایی آزمون

 

 

 

 

 

 

 

  

 مکاتبه با حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت معرفی نماینده 

 شروع فرآیند

 مکاتبه با حراست دانشگاه جهت معرفی نماینده

 مکاتبه با معاونت پشتیبانی جهت مکاتبه با سازمان آب و برق در روز آزمون

 مکاتبه با اورژانس جهت حضور در روز آزمون 

 حضور در روز آزمونمکاتبه با آتش نشانی جهت 

 مکاتبه با واحدهاي تأسیسات و خدمات پشتیبانی و سمعی بصري دانشکده

 دریافت نامه معرفی نماینده وزارت بهداشت

 هماهنگی جهت اقامت نماینده وزارت 

دریافت شماره داوطلبی و شماره صندلی اعالم شده از مرکز سنجش آموزش 
 پزشکی

 مکاتبه جهت حوزه برگزاري آزمون با معاونت مالی اداري دانشکده 

 تنظیم لیست عوامل اجرایی آزمون  

 اعالم اسامی عوامل اجرایی به حراست دانشگاه جهت تأیید  

 صدور کارت عوامل اجرایی توسط حراست 

ساعت قبل از شروع  12پلمپ حوزه آزمون توسط حراست و نماینده وزارت 
 آزم  

 حضور کلیه عوامل اجرایی در حوزه در روز آزمون 

 برگزاري آزمون در زمان اعالم شده  

 پایان آزمون 

 تحویل پاسخنامه به نمایندگان وزارت و حراست دانشگاه 

 مسئولین  تنظیم صورتجلسه آزمون و امضاء توسط 

 تحویل یک نسخه صورتجلسه به نماینده وزارت، حراست و دانشگاه  

 بایگانی سوابق آزمون در معاونت آموزش تخصصی

 پایان فرآیند

 

 

 ورودي:

 ـ  مجوزهاي صادر شده توسط وزارت 

ـ معرفی نمایندگان وزارت، معاونت 

 آموزشی دانشگاه، حراست 

 ندلیصـ شماره داوطلبی و شماره 

  ـ کارت آزمون عوامل اجرایی 

 

 خروجی: 

 مکاتبات معاونت آموزش تخصصی  ـ  

 ـ لیست عوامل اجرایی آزمون 

 ـ  صورتجلسه آزمون 

 

 

 همکاران: 

 رییس دانشکده دندانپزشکیـ 

 معاون آموزش تخصصی دانشکده ـ 

 ــ معاون آموزشی دانشکده 

 ـ معاون مالی اداري دانشکده 

 ـ رئیس آموزش دانشکده

 کارشناس آموزش تخصصیـ 

 معاونت آموزش دانشگاه حوزه ـ 

 ـ اداره حراست دانشگاه 

 ـ واحد تأسیسات دانشکده 

 ـ واحد سمعی بصري دانشکده 

 ـ  واحد خدمات دانشکده 



 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دندانپزشکی فلوچارت اجرایی آزمون ارتقاء دستیاري دانشکده 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مکاتبه با حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت معرفی نماینده 

 شروع فرآیند

 مکاتبه با حراست دانشگاه جهت معرفی نماینده

 مکاتبه با معاونت پشتیبانی جهت مکاتبه با سازمان آب و برق در روز آزمون

 مکاتبه با اورژانس جهت حضور در روز آزمون 

 مکاتبه با آتش نشانی جهت حضور در روز آزمون

 مکاتبه با واحدهاي تأسیسات و خدمات پشتیبانی و سمعی بصري دانشکده

 دریافت نامه معرفی نماینده وزارت بهداشت

 هماهنگی جهت اقامت نماینده وزارت 

صندلی اعالم شده از مرکز سنجش آموزش  دریافت شماره داوطلبی و شماره
 پزشکی

 مکاتبه جهت حوزه برگزاري آزمون با معاونت مالی اداري دانشکده 

 تنظیم لیست عوامل اجرایی آزمون  

 اعالم اسامی عوامل اجرایی به حراست دانشگاه جهت تأیید  

 صدور کارت عوامل اجرایی توسط حراست 

ساعت قبل از شروع  12پلمپ حوزه آزمون توسط حراست و نماینده وزارت 
 آزم  

 حضور کلیه عوامل اجرایی در حوزه در روز آزمون 

 برگزاري آزمون در زمان اعالم شده  

 پایان آزمون 

 تحویل پاسخنامه به نمایندگان وزارت و حراست دانشگاه 

 مسئولین  تنظیم صورتجلسه آزمون و امضاء توسط 

 تحویل یک نسخه صورتجلسه به نماینده وزارت، حراست و دانشگاه  

 بایگانی سوابق آزمون در معاونت آموزش تخصصی

 پایان فرآیند

 

 

 ورودي:

 ـ  مجوزهاي صادر شده توسط وزارت 

ـ معرفی نمایندگان وزارت، معاونت 

 آموزشی دانشگاه، حراست 

 ندلیصـ شماره داوطلبی و شماره 

  ـ کارت آزمون عوامل اجرایی 

 

 خروجی: 

 مکاتبات معاونت آموزش تخصصی  ـ  

 ـ لیست عوامل اجرایی آزمون 

 ـ  صورتجلسه آزمون 

 

 

 همکاران: 

 رییس دانشکده دندانپزشکیـ 

 معاون آموزش تخصصی دانشکده ـ 

 ــ معاون آموزشی دانشکده 

 ـ معاون مالی اداري دانشکده 

 ـ رئیس آموزش دانشکده

 کارشناس آموزش تخصصیـ 

 معاونت آموزش دانشگاه حوزه ـ 

 ـ اداره حراست دانشگاه 

 ـ واحد تأسیسات دانشکده 

 ـ واحد سمعی بصري دانشکده 

 ـ  واحد خدمات دانشکده 



 نپزشکی دندادر جلسه آموزش تخصصی دانشکده مقطع دکتراي تخصصی دستیاران  پروپوزالفرایند تصویب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورودي:

 ـ فرم پروپوزال

 ـ صورتجلسه شوراي گروه

 ـ فرم جمع آوري اطالعات

ـ پیش فاکتور خرید مواد و وسایل و 
 پروپوزالخدمات تخصصی 

 ـ فرم رضایتنامه اخالقی 

 خروجی: 

 ـ پروپوزال تصویب شده

 ـ صورتجلسه شوراي پژوهشی

 واحد پروپوزال دانشجو 2ـ اعالم نمره 

ـ صورتجلسه پذیرش و تأمین 
اعتبارمالی توسط شوراي پژوهشی 

 دانشگاه

 ـ اختصاص کد مصوب تحقیقاتی

 ـ پروپوزال تصویب نشده

 

 همکاران: 

 یـ معاون پژوهش

 ـ کارشناسان پژوهشی

 ـ معاون آموزشی 

 * ضمائم:

CD  فایلword  پروپوزال ـ فرم جمع آوري
اطالعات پروپوزال ـ  فاکتور مواد و وسایل و 
خدمات تخصصی ـ فرم رضایتنامه اخالقی در 

 صورت نیاز

 از پروپوزال دستیار تخصصیو دفاع  برگزاري شوراي تخصصی

 معاون تخصصی دانشکده

 تصویب پروپوزال

 معاون تخصصی دانشکده

 حداقل یک هفته قبل از تاریخ شورا و ارسال دستور کار و پروپوزال ها براي آنهاتخصصیدانشکده  هماهنگی با اعضاي شوراي پژوهش

 آموزش تخصصیکارشناس 

 آیا پروپوزال مورد تأیید است؟

 تخصصی دانشکده حداکثر یک هفته قبل از شورا شورايالح شده پروپوزال و ضمائم مربوطه ومعرفی دستیار تخصصی  به دریافت نسخه اص

 کارشناس پژوهشی

 بلی

 تخصصی براي اصالحاتارجاع به دستیار 

 کارشناس پژوهشی

 خیر

 دریافت پروپوزال تأیید شده شوراي گروه

 کارشناس پژوهشی

 تنظیم صورتجلسه و ارسال یک نسخه به معاونت آموزشی دانشکده، معاونت پژوهشی دانشکده، مدیران گروه 

 کارشناس آموزش تخصصی

 بلی

 پایان فرآیند

 بررسی موضوع و استاد راهنما

 کارشناس پژوهشی

یا موضوع و استاد راهنما مورد تأیید است؟آ  

 و استاد راهنمادستیار تخصصی ثبت عنوان، 

 کارشناس پژوهشی

 شروع فرآیند

 بلی

 دریافت درخواست تأیید عنوان و استاد راهنما

 کارشناس پژوهشی

 ارجاع به دستیار  تخصصی براي اصالحات

 کارشناس پژوهشی

 خیر

 و ارسال جهت داوري در صورت نیاز پروپوزالهزینه پیشنهادي  روش تحقیق، روش آماري و  ،نگارششیوه کارشناسی

 کارشناس پژوهشی

 تأیید شوراي تخصصی  می باشد؟آیا پروپوزال مورد 

اعالم نتیجه و اشکاالت مطرح شده در 
 شورا به دستیار تخصصی جهت اصالح

 کارشناس آموزش تخصصی

 خیر
 ارجاع به شوراي گروه جهت بررسی

 کارشناس آموزش تخصصی

 راهنمایی ثبت در سامانه پژوهشیار جهت اخذ کد 

 کارشناس آموزش تخصصی



  


