تسوِ تؼالی
داًطگاُ ػلَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی دزهاًی ازٍهیِ

هؼاًٍت آهَشضی
چک لیست ادازُ پریسش ٍثثت ًام
امتیاز 100
امتیاز
موضوع

امتیاز

کسب
شده

اطالع زساًی دز هَزد آئیي ًاهِ آهَشضی تِ داًطجَیاى تطَز هٌاسة اًجام هی ضَد

4

چک لیست پسًٍدُ تحصیلی دز پَضِ ًصة ضدُ ٍ اجسا هی ضَد

4

کلیِ هدازک ثثت ًاهی دز پسًٍدُ تحصیلی داًطجَیاى هَجَد است
تسگ ثثت ًام
دیپلن
پیص داًطگاّی
تائیدیِ تحصیلی
فسهْای تؼْد
هؼافیت تحصیلی

4

اطالػات داًطجَیاى تطَز صحیح ٍ کاهل دز سواء ٍازد ضدُ است آخسیي ٍ دقیق تسیي اطالػات آهَشضی
اش جولِ سْویِ ثثت ًاهی ٍ قثَلی ًام زضتِ استفادُ اش ازش ٍ تَزس دٍلتی دز هَزد داًطجَیاى اًتقالی اش
خازج کد سٌجص دز هَزد داًطجَیاى اًتقالی تؼْدات تازیخ ٍ ًوسات ػلَم پایِ ٍ پیص کازٍزشی؛ دز سواء
کٌتسل ٍ ثثت هی گسدد

4

قسوت کاتالَگ دزٍس دز سواء تکویل ضدُ ٍ اش آى استفادُ کازتسدی هی ضَد

4

قاًَى پیص ًیاش ّا تطَز کاهل زػایت هی ضَد

4

قاًَى هطسٍطی تطَز هَثس اجسا هی ضَد

4

اطالع تِ داًطجَ ٍ اٍلیاء ٍ ازسال پسًٍدُ تِ کوسیَى هَازد خاظ اًجام هی ضَد

4

فسآیٌد کٌتسل حضَز اساتید دز کالسْای دزسی ٍجَد دازد  ٍ ،اجسا هی ضَد

4

فسآیٌد کٌتسل هیصاى تطکیل هستة کالسْای دزسی تس اساس تسًاهِ ٍجَد دازد ٍ ،اجسا هی ضَد

4

فسآیٌد حضَزٍغیاب داًطجَیاى ٍجَد دازد ٍ کٌتسل الشم اًجام هی ضَد

4

فسآیٌد تسگصازی اهتحاًات ٍجَد دازد ٍ اجسا هی ضَد

4

ًوسات اهتحاًی تِ هَقغ دز سواء ثثت هی گسدًد

4

اساتیدی کِ ًوسات زا تا 10زٍش تؼد اش تسگصازی اهتحاى ٍازد سواء ًکٌٌد اساهی آًاى تِ ادازُ کل هٌؼکس هی گسدد

4

تجدید ًظس ًوسات فقط اش طسیق سیستن سواء اًجام هی ضَد

4

تسًاهِ ّای کالسی تا ذکس ًام استاد هستَطِ اهتحاًی ٍ سسفصل دزٍس تِ تفکیک ّس زضتِ دز سایت قساز
دادُ ضدُ است

4

فسآیٌد کٌتسل ٍ زسیدگی تِ اهَز داًطجَیاًی کِ هساجؼِ ًوی کٌٌد ٍجَد داضتِ ٍ اجسا هی ضَد

4

داًطجَیاًی کِ تیص اش حد ًصاب چْاز ّفدّن غیثت داضتِ تاضٌد تاشخَزد تِ آًْا دادُ ضدُ ٍ اش ضسکت
آًاى دز کالس ٍ جلسِ اهتحاًی جلَگیسی هی ضَد

4

اساهی داًطجَیاى تصَزت دستی تِ صَزتجلسِ اهتحاًی اضافِ ًوی ضًَد

4

کازضٌاساى آهَشضی تا قَاًیي ٍ هقسزات آهَشضی آضٌایی کاهل داضتِ ٍ دٍزُ ّای هستَطِ زا سپسی کسدُ
اًد

4

داًطجَیاى دکتسی ػوَهی تؼد اش گرزاًدى کلیِ دزٍس ٍ کسة هیاًگیي کل ٍ 12قثَلی دز اهتحاى جاهغ
ػلَم پایِ ٍازد هقطغ تؼدی هی ضًَد

4

داًطجَیاى پصضکی تؼد اش قثَلی دز کلیِ دزٍس هسحلِ دٍم ٍ کسة هیاًگیي کل ٍ 12ازد هقطغ
کازآهَشی هی ضًَد

4

داًطجَیاى پصضکی تؼد اش قثَلی دز کلیِ دزٍس کازآهَشی ٍ کسة هیاًگیي کل  ٍ12قثَلی دز آشهَى
پیص کازٍزشی ٍازد دٍزُ کازٍزشی هی ضًَد

4

داًطجَیاى پصضکی تا قثل اش ضسکت دز اهتحاى پیص کازٍزشی ،هَضَع پایاًٌاهِ خَد زا ثثت هی کٌٌد

4

فسایٌد هْواًی  ،اًتقال  ،هسخصی تحصیلی  ،اًصساف اش تحصیل دز سایت ثثت ضدُ است

4
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