
اداره آموزش -دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین  نام سازمان یا اداره 

 عنوان خدمت حذف و اضافه

، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت، اداره آموزش، طبقه  11331791133ی تقزوین، بلوار شهید باهنر، کدپس

 همکف
 نشانی جغرافیایی

آدرس و نحوه دسترسی 

دریافت مردم برای 

 خدمات

- 
نشانی پست 

 الکترونیک

 نشانی وب سایت -

9-11113333-321  

1723الی  1739داخلی:   

11191932تلفن مستقیم:   

شماره تلفن ثابت و 

 گویا

 نشانی پست صوتی -

 دانشکده بهداشت، اداره آموزش
واحد ارائه کننده 

 خدمت

 

ارتباط دستگاه ارائه 

دهنده خدمت با سایر 

در جهت انجام  دستگاه

 خدمت

 
فهرست مدارک الزم 

 جهت دریافت خدمت

حذف و اضافهفرم   
فرم های مورد نیاز برای 

 انجام خدمت

- 

هزینه های مربوط به 

انجام خدمت و چگونگی 

پرداخت آن توسط 

 خدمت گیرنده

 دانشجو حداکثر دو درس را انتخاب یا حذف و یا جابجا نماید. -

دانشجو از حد مجاز تجاوز نکند. تعداد واحدهای اخذ شده -  

قوانین و مقررات مربوط 

 به اداره خدمت

روز 1الی  3  

مدت زمان الزم جهت 

انجام خدمت توسط 

 دانشکده

 دانشگاهی تقویم اساس بر اضافه و حذف فرم اخذ و دانشکده آموزش اداره به دانشجویان مراجعه -3

  شرایط بررسی جهت مربوطه گروه مدیر به دانشجو مراجعه و دانشجو توسط امضا -2

 در صورت رعایت شرایط  مدیر گروهتأیید فرم توسط  -1

 آموزش مدیر توسط نهایی تأیید جهت دانشجو توسط دانشکده آموزش اداره به فرم ارائه -1

 توسط کارشناس مربوطه سماحذف و اضافه دروس در سیستم  -9

 اضافهگرفتن تاییدیه انتخاب واحد توسط دانشجو جهت اطمینان از حذف و  -3

 بایگانی فرم مربوطه در پرونده دانشجو توسط اداره آموزش دانشکده -7

شرح مختصر مراحل 

 روش ارائه خدمت

 در قسمت فلوچارت درج شده است..

نمودار گزارش کار و 

زمانبندی اجرای هر 

 مرحله

 

 



 

دانشگاهی تقویم اساس بر اضافه و حذف فرم اخذ و دانشکده آموزش اداره به دانشجویان مراجعه  

 دانشجو به مدیر گروه مربوطه جهت بررسی شرایط  مراجعهامضا توسط دانشجو و 

 

  شرایط رعایت صورت در مدیر گروه توسط فرم تأیید

 آیا مورد تایید مدیر گروه می باشد؟
درخواست دانشجو منتفی 

 است

 خیر

 بله

 آموزش مدیر توسط نهایی تأیید جهت دانشجو توسط دانشکده آموزش اداره به فرم ارائه

 آیا مورد تایید مدیر آموزش می باشد؟

 

 خیر

درخواست دانشجو 

 منتفی است

 بله

 مربوطه کارشناس توسط سما سیستم در دروس اضافه و حذف

 اضافه و حذف از اطمینان جهت دانشجو توسط واحد انتخاب تاییدیه گرفتن

بایگانی فرم مربوطه در پرونده دانشجو توسط 

 اداره آموزش دانشکده


