به نام خدا
دانشگاه علوم پسشکي شهيد بهشتي
دانشکده پرستاري و مامايي – اداره آموزش

گردش کبر ياحذ بروبمٍ ریسی

برنامه ریسی دروس مقاطع کارشناسی
تطبیك آرایص دريس بب سرفصل دريس َر رضتٍ

تذيیه بروبمٍ دريس تئًری ،عملي ،ي کبرآمًزی بر اسبس آرایص دريس َر رضتٍ

ارائٍ بروبمٍ
خبم بٍ ياحذ
امتحبوبت

اعالم بروبمٍ َبی دريس تئًری ي

اعالم بروبمٍ َبی کبرآمًزی َب بٍ

عملي بٍ تفکیک ريز ي سبعت،

تفکیک تبریخ ي عرصٍ کبرآمًزی،

بٍ مذیران گريٌ َبی آمًزضي

بٍ مذیران گريٌ َبی آمًزضي

جُت معرفي اسبتیذ،

جُت معرفي اسبتیذ،

در ببزٌ زمبوي تعییه ضذٌ

در ببزٌ زمبوي تعییه ضذٌ

فرستبدن دعًت وبمٍ برای اسبتیذ مذعً ي
گريٌ َبی آمًزضي خبرج از داوطکذٌ

پس از عًدت اسبمي اسبتیذ از طرف مذیران گريٌ َبی آمًزضي،
بررسي عذم يجًد تذاخل زمبوي ي مکبوي
بروبمٍ اسبتیذ معرفي ضذٌ برای کالس َب ي کبرآمًزی َب

اعالم بروبمٍ َبی تکمیل ضذٌ بٍ مسئًل

تفکیک بروبمٍ َبی کبرآمًزی َب بر اسبس

کبمپیًتر جُت لرار دادن ريی سبیت داوطکذٌ،

بیمبرستبن ي درمبوگبٌ َبی مًرد وظر،

برای آگبَي داوطجًیبن از زمبن بىذی کالس َب

ي فرستبدن آن بٍ صًرت فیسیکي ي اتًمبسیًن

ي کبر آمًزی َب ،جُت اوتخبة ياحذ

بٍ مراکس مربًطٍ

پیگیری اجرای کلیٍ مًارد فًق در طًل ترم ي فع مطکالت احتمبلي

به نام خدا
دانشگاه علوم پسشکي شهيد بهشتي
دانشکده پرستاري و مامايي – اداره آموزش

گردش کبر ياحذ بروبمٍ ریسی

برنامه ریسی دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
تطبیك آرایص دريس بب سرفصل دريس َر رضتٍ

تذيیه بروبمٍ دريس تئًری ،عملي ،ي کبرآمًزی بر اسبس آرایص دريس َر رضتٍ

ارائٍ بروبمٍ خبم بٍ

ارائٍ بروبمٍ خبم بٍ

مذیران گريٌ َبی

مسئًل تحصیالت

آمًزضي جُت

تکمیلي

ارائٍ بروبمٍ خبم بٍ
ياحذ امتحبوبت

تعییه اسبتیذ

پس از عًدت اسبمي اسبتیذ از طرف مذیران گريٌ َبی آمًزضي،
فرستبدن دعًت وبمٍ برای اسبتیذ تعییه ضذٌ

اعالم بروبمٍ َبی تکمیل ضذٌ بٍ مسئًل

تفکیک بروبمٍ َبی کبرآمًزی َب بر اسبس

کبمپیًتر جُت لرار دادن ريی سبیت داوطکذٌ،

بیمبرستبن ي درمبوگبٌ َبی مًرد وظر،

برای آگبَي داوطجًیبن

ي فرستبدن آن بٍ صًرت فیسیکي ي اتًمبسیًن

از زمبن بىذی کالس َب ي کبر آمًزی َب

بٍ مراکس مربًطٍ

پیگیری اجرای کلیٍ مًارد فًق در طًل ترم ي فع مطکالت احتمبلي

به نام خدا
دانشگاه علوم پسشکي شهيد بهشتي
دانشکده پرستاري و مامايي – اداره آموزش

گردش کبر ياحذ بروبمٍ ریسی

برنامه ریسی کارگاه های آموزشی
استخراج کبرگبٌ َبی آمًزضي َر ویمسبل
بر اسبس سرفصل دريس

اعالم لیست کبرگبٌ َبی آمًزضي بٍ مذیر گريٌ جُت
تعییه اسبتیذ مذرس کبرگبٌ

پس از عًدت اسبمي اسبتیذ از طرف مذیران گريٌ َبی آمًزضي،
َمبَىگي بب اسبتذ ي داوطجًیبن جُت تعییه تبریخ ي سبعت برگساری کبرگبٌ

َمبَىگي بب امًر کالس َب
جُت تعییه محل برگساری کالس َب

اعالم بروبمٍ َبی تکمیل ضذٌ کبرگبٌ َب بٍ مسئًل کبمپیًتر
جُت لرار دادن ريی سبیت داوطکذٌ،
برای آگبَي داوطجًیبن

پیگیری کلیٍ مًارد مرتبط بب تطکیل کبرگبٌ َب
در طًل ترم ي فع مطکالت احتمبلي

