
                                                                                                                             
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی                 

 موزشاداره آ             

 

 آموزشخدمات شرح وظایف رابط ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده در اداره 

 

به آئین نامه هاي آموزشی و بخشنامه هاي الحاقی آن  اشراف کامل رابط ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده .1
 سهمیه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاهجهت راهنمایی صحیح دانشجویان ) همزمان با صدور آنان(

 هماهنگی با اساتید مشاور ستاد جهت برگزاري جلسات مربوط به دانشجویان  .2

 حضور در جلسات مربوط به ستاد شاهد دانشگاه و دانشکده .3

 تهیه صورتجلسه و ارسال آن به ستاد شاهد دانشگاه .4

 هماهنگی با ستاد شاهد جهت موجه کردن غیبت هاي کالسی و امتحانی دانشجویان  .5

و ستاد شاهد جهت پاك کردن صفرها و نمرات مردودي طبق آئین نامه آموزشی هماهنگی با دانشجویان  .6
 ستاد شاهد دانشگاه

  هماهنگی با مسئول ستاد شاهد دانشگاه جهت نقص مدارك دانشجویان مربوطه .7

 . به دانشجو پرونده اعالم نواقص .8

 و انتقالی ستاد شاهد از دانشگاه هاي دیگر  ثبت نام دانشجویان ورودي هاي جدید و تأخیري .9

 و بعد از آن  شده در بازه زمانی تعیینستادي انجام رفع نقص انتخاب واحد دانشجویان  .10

 در سیستم یان سهمیه اي دانشجو برخی اطالعاتثبت  .11

 ارسال اسامی دانشجویان سهمیه ستاد شاهد  به اساتید مشاور مربوطه  .12

 دانشجویان سهمیه اي و دانشجویان مربوطه و اطالع به ستاد دانشگاههماهنگی با اساتید مشاور  .13

 اطالع رسانی کامل به دانشجویان جهت انجام امور ستادي .14



 هماهنگی با واحد انتشارات دانشکده و معرفی دانشجویان جهت استفاده از سهمیه کاغذ .15

لحاظ ارائه نمودن کپی مدارك از ) شامل جدید الورود و تأخیري(بررسی پرونده دانشجویان سهمیه اي  .16
 .....شناسایی مربوط به امور ستاد شاهد و ایثارگر از قبیل کارت جانبازي و 

بررسی کارنامه کلی دانشجویان از لحاظ تعداد واحد اخذ شده در نیم سال هاي تحصیلی و بررسی وضعیت  .17
 و اعالم به ستاد شاهدتحصیلی آنان از لحاظ آئین نامه 

 لی بر اساس سنوات دانشجویان به ستاد مربوطهاعالم مرخصی تحصی .18

 اعالم مشروطی دانشجویان مربوطه به ستاد  .19

 ارسال حکم اساتید مشاور مربوطه جهت گرفتن حق التدریس به ستاد دانشگاه .20

 هماهنگی با اساتید مشاور و اطالع رسانی بابت برگزاري اردوهاي دانشجویی .21

 ستاداعالم فارغ التحصیلی دانشجویان مربوطه به  .22

 هماهنگی با ستاد جهت برگزاري کالسهاي جبرانی دانشجویان ستادي .23

 )موقت و دائم( سهمیه اي پیگیري کلیه امور مربوط به نقل و انتقال دانشجویان .24

 پی گیري شهریه کالسهاي جبرانی دانشجویان ستادي .25

 سهمیه شاهد و ایثارگرتکمیل نمودن پرونده آموزشی دانشجویان انتقالی  .26

 باشند  هاي آموزشی دانشجویانی که خواستار اخذ درس معرفی به استاد می دهبررسی پرون .27
 به جهت داشتن سنوات

جهت تسریع در امر فارغ )حتی در صورت داشتن معرفی به استاد(بررسی وضعیت دانشجویان ترم آخر  .28
و کوتاه التحصیلی از لحاظ موجود بودن کلیه مدارك اولیه و مدارك الزم جهت صدور مدرك در کمترین 

الزم به تذکر است در صورت داشتن معرفی به استاد، میهمانی، انتقالی، معادل سازي، طرح . ترین زمان ممکن
و انجام کلیه موارد الزم براي فراغت از . ضیافت، سهمیه شاهد و غیره مدارك الزم آن در پرونده موجود باشد

 تحصیل دانشجویان

 تاد شاهد و ایثارگرسهمیه س بررسی وضعیت دانشجویان اخراجی .29

در خصوص تنظیم شورا و درخواست مجوز از کمیسیون موارد خاص با هماهنگی و مجوز مدیر گروه مربوطه  .30
و بعد از اخذ ...) ، افزایش سنوات، حذف پزشکی و درخواست کاردانی در رشتهاز جمله . (قابل انجام می باشد

 جهت دانشجویان سهمیه اي موجودمجوز الزم انجام مکاتبات جهت برطرف شدن مشکالت 



کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندي دروس تعیین شده ، کنترل نمره  .31
 و اعمال ایین نامه هاي مربوطه

 شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی ارسال مدارك دانشجویانی که از سیستم خارج می .32

 و باقیمانده واحد هاي گذرانده شدهالزام و پاسخ گویی به دانشجویان  .33

 قبلی دانشجویان جهت اخذ ریز نمرات تحصیلی مقاطع قبل استعالم از دانشگاه  .34

 براي دانشجویان سنواتیستاد دانشگاه جهت اخذ مجوز سنوات از  خالصه وضعیت تهیه .35

 ط به دانشجویان سهمیه ايمربو رفع مشکالت آموزشی دانشجویان و پاسخگویی الزم .36

ترم مشروط متوالی  3(استخراج گزارش دانشجویان مشروط در هر ترم و گزارش دانشجویان اخراج آموزشی  .37
و صدور حکم و ارائه آن به مدیر گروه جهت اعالم به دانشجو و ارسال رونوشت به ) ترم مشروط متناوب 4یا 

 شاهد دانشگاه و اطالع به ستاد شاهد جهت درج در پرونده بایگان

 ارسال نامه هاي اخطار یا اخراجو ایان هر نیم سال تحصیلی بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در پ .38

و معرفی آنها به انتشارات دانشکده و اعالم اسامی و  A4 اعالم به دانشجویان سهمیه اي جهت گرفتن کاغذ  .39
 مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترامقدار کاغذ استفاده شده به ستاد شاهد دانشکده براي کلیه 

 

 


