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 رودي:و

ـ  مجوزهاي صادر شده توسط 

 وزارت 

ـ معرفی نمایندگان وزارت، 

معاونت آموزشی دانشگاه، 

 حراست 

ـ شماره داوطلبی و شماره 

 ندلیص

  ـ کارت آزمون عوامل اجرایی 

 

 خروجی: 

مکاتبات معاونت آموزش  ـ  

 تخصصی 

 ـ لیست عوامل اجرایی آزمون 

 ـ  صورتجلسه آزمون 

 

 

 همکاران: 

 آموزشی دانشگاه  معاونـ 

ـ مشاور معاون آموزش دانشگاه در 

 امور تخصصی و فوق تخصصی

 رییس دانشکده دندانپزشکیـ 

معاون آموزش تخصصی ـ 

 دانشکده 

ـ معاون آموزشی دانشکده   ـ

 ـ معاون مالی اداري دانشکده 

 آموزش تخصصی مسئول ـ 

 نماینده معاون آموزشی دانشگاه  ـ 

 ـ اداره حراست دانشگاه 

 ـ واحد تأسیسات دانشکده 

 ـ واحد سمعی بصري دانشکده 

 ـ  واحد خدمات دانشکده 
 پایان فرآیند

 گزینه اي گروه هاي آموزشی  4اخذ سواالت کتبی 
 

 ارسال لیست ثبت نام شدگان آزمون به تفکیک رشته به وزارت متبوعثبت و 
 

 وصول لیست نهایی از وزارت و برنامه ریزي جهت برگزاري آزمون کتبی
 

با رعایت بررسی سواالت اخذ شده از گروه هاي آموزشی و تهیه دفترچه سواالت 
 اصول حفاظت آزمون

 

 جهت داوطلبان OP scanتهیه 
 

 کتبی هماهنگی با مسئولین معاونت آموزشی و حراست جهت برگزاري آزمون

 برگزاري آزمون کتبی در تاریخ اعالم شده
 

 برگزاري آزموناعالم کلید اولیه بعد از 
 

 تصحیح اولیه آزمون کتبی
 

 مون کتبی طبق برنامه زمانی اعالم شدهزاخذ اعتراضات به آ
 

 تشکیل جلسه رسیدگی به اعتراضات
 

 اعمال تغییرات در کلید و اعالم کلید نهایی از طریق سایت
 

 تصحیح اوراق و اعالم نتایج کتبی نهایی شده
 

از بین داوطلبانی که موفق به  OSCEبرگزاري آزمون  دانشکده جهتهماهنگی با حراست 
 کسب حد نصاب نمره قبولی شده اند.

 OSCEجمع بندي نمرات کتبی و آزمون 
 

 اعالم نتایج نهایی به وزارت متبوع حداکثر طی دو هفته
 

 اعالم افراد قبول شده نهایی از طریق وزارت متبوع
 

از گروه  ملزومات مورد نیازو  OSCEنیاز سنجی آزمون 
  هاي آموزشی

 از گروه هاي آموزشی تربیت کننده دستیار فلوشیپ پذیرش و منابع آزمون ظرفیتاستعالم 

 شروع فرآیند

 به وزارت متبوع جهت آزمون پذیرش و منابع آزمون ظرفیتاعالم 

نشر آگهی در روزنامه هاي کثیر االنتشار و یا ترجیحاً اعالم به 
شامل  و بارگذاري اطالعیهو انجمن هاي علمی دانشگاه ها 

 در وبسایت دانشگاه شرایط ورود به دوره و زمان آزمون 

 داوطلبین ثبت نام اینترنتی  و راه اندازيبرنامه ریزي 
 طبق برنامه زمانبنديهماهنگی واحد خدمات ماشینی با 

 آیا مدارك آپلود شده کامل می باشد؟

 عاونت آموزشی تخصصی دانشکده دندانپزشکی آپلود شده داوطلبین شرکت در آزمون در م بررسی مدارك

 بلی



 

 

 دوره هاي تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) فلوچارت ثبت نام پذیرفته شدگان 

 اصفهان دندانپزشکی دانشکده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به پذیرفته شدگان ثبت نام حضوري بازه زمان  اعالم 

 شروع فرآیند

اخذ شماره دانشجویی و جهت ارسال لیست پذیرفته شدگان به واحد خدمات ماشینی 
 کارت موقت دانشجویی

 معرفی به حوزه مالی جهت پرداخت شهریه مصوب

 معرفی به گروه آموزشی مربوطه جهت شروع دوره 

 به معاونت آموزش تخصصی  شروع دوره آموزشی توسط گروهاعالم 

 پایان فرآیند

 

 

 ورودي:

 ـ  مجوزهاي صادر شده توسط وزارت

 ـ فرم هاي ثبت نام  

 مدارك آپلود شده پذیرفته شدگان  ـ 

 

 خروجی: 

 ـ گزارش لیست ثبت نام شدگان  

 ـ مکاتبات اداري در خصوص شهریه 

ـ معرفی پذیرفته شدگان به گروه هاي 

 آموزشی مربوطه 

 ـ کارت پذیرفته شدگان 

 

 

 همکاران: 

 آموزشی دانشگاه  معاونـ 

ـ مشاور معاون آموزش دانشگاه در امور 

 تخصصی و فوق تخصصی

 رییس دانشکده دندانپزشکیـ 

 معاون آموزش تخصصی دانشکده ـ 

 ــ معاون آموزشی دانشکده 

 ـ معاون مالی اداري دانشکده 

 آموزش تخصصیمسئول ـ 

 ثبت نام حضوري و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان 

  پذیرفته شدگان طبق دستورالعمل موجودثبت نام اخذ و بررسی مدارك 


