اهم وظایف و امور محوله اداره آموزش دانشکده پیراپسشکی
 - 1ثبت ًام پذیزفتِ ضذگاى ٍرٍدی جذیذ؛ کٌتزل هذارک ٍ تطکیل پزًٍذُ فیشیکی ٍ الکتزًٍیک؛ تحَیل کارت
داًطجَیی؛ ارسال هذارک ٍ اػالم اساهی پذیزفتِ ضذگاى هزاجؼِ ًکزدُ بِ داًطگاُ
 - 2کٌتزل ٍ تؼزیف بزًاهِ درٍس ارائِ ضذُ ًیوسال بِ تفکیک رضتِ ٍ ٍرٍدی در ٍب سایت ٍ سیستن سوا؛ ثبت
ساػت ٍ رٍس ارائِ درس در سیستن
- 3تکویل اطالػات اساتیذ فؼال ًیوسال در سیستن جْت تؼزیف کذ استاد؛ هکاتبِ ٍ تواس با داًطگاُ جْت اصالح
اطالػات اساتیذ
 - 4فؼال ًوَدى سیستن اًتخاب ٍاحذ؛ بزرسی ٍضؼیت داًطجَیاى فاقذ اًتخاب ٍاحذ؛ ثبت اًتخاب ٍاحذ هتأخزیي
 - 5تأییذ بزگِ ّای اًتخاب ٍاحذ ٍ بایگاًی در پزًٍذُ ّا پس اس اػوال در سیستن ٍ ثبت در دفاتز
 - 6توذیذ اػتبار کارت ّای داًطجَیی در ابتذای ّز ًیوسال
 - 7اًجام اهَر حذف ٍ اضافِ ؛ بزرسی ٍضؼیت درٍس هزدٍدی داًطجَیاى هطوَل حذف ٍ اضافِ؛ تؼزیف ٍ ثبت
درٍس در باسُ سهاًی اػالم ضذُ؛ تأییذ بزگِ ّای حذف ٍ اضافِ پس اس کٌتزل درٍس پیص ًیاس ٍ ّن ًیاس ٍ
بایگاًی در پزًٍذُ پس اس اػوال در سیستن ٍ ثبت در دفاتز
 - 8آهادُ ساسی لیستْای حضَر ٍ غیاب پس اس تأییذ کذ درٍس ٍ اساتیذ در سیستن ٍ تْیِ آهار داًطجَیاى
 - 9حذف تکذرس در باسُ سهاًی اػالم ضذُ پس اس بزرسی ٍضؼیت غیبت ّای داًطجَ ٍ اػوال در سیستن ،ثبت در
دفاتز ٍ بایگاًی در پزًٍذُ؛ اطالع بِ ادارُ اهتحاًات بِ هٌظَر حذف ًام داًطجَ اس لیست ّای هزبَطِ
 - 10تْیِ آهار داًطجَیاى بِ تفکیک ّز درس جْت اهتحاًات ٍ آهادُ ساسی صَرتجلسِ اهتحاى ٍ لیست ًوزات
درٍس بِ تفکیک رضتِ ٍ ٍرٍدی
 - 11ثبت ًوزات درٍس در سیستن ٍ دفاتز آهَسش ٍ بایگاًی لیست ًوزات
 - 12اػالم اساهی داًطجَیاى هطزٍط ًیوسال بِ داًطگاُ پس اس صذٍر اخطار کتبی بزای داًطجَیاى ٍ کٌتزل
تؼذاد ٍاحذّای اخذ ضذُ (حذاکثز ٍ 14احذ بزای دٍرُ کارضٌاسی)
 - 13هکاتبِ با داًطگاُ جْت پیگیزی ٍ ارسال ریشًوزات هقطغ قبلی؛ کٌتزل ریشًوزات ارسالی اس داًطگاُ جْت
ثبت ٍ بایگاًی در سیستن ،دفاتز ٍ پزًٍذُ
 - 14هکاتبات اداری آهَسضی ٍ تْیِ ًاهِ ّای داخلی ٍ خارج اس داًطکذُ؛ گشارضات آهَسضی ضاهل اخطار ػذم
هزاجؼِ ،استؼالم ٍضؼیت تحصیلی ٍ  ...در ّز ًیوسال بِ داًطگاُ
 - 15صذٍر اًَاع گَاّی ّای درخَاستی ٍ کار داًطجَیی بزای داًطجَیاى هطابق هقزرات
 - 16هکاتبِ با داًطگاُ جْت اػالم اساهی داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزا کِ بِ سٌَات اضافی ًیاس دارًذ
 - 17اًجام کلیِ اهَر هزبَط بِ داًطجَیاى هتقاضی اًتقالی ٍ هْواىی؛ هکاتبات ،کٌتزل ٍاحذّا ٍ تطکیل پزًٍذُ
 - 18اًجام اهَر هزبَط بِ هزخصی تحصیلی داًطجَیاى هتقاضی ٍ صذٍر هَافقتٌاهِ ٍ اػالم بِ داًطگاُ

 - 19بزرسی پزًٍذُ داًطجَیاى تزم آخز ٍ رفغ هطکالت آهَسضی ٍ ًَاقص پزًٍذُ
 - 20اًجام اهَر فزاغت اس تحصیل ٍ تسَیِ حساب داًطجَیاى؛ اػالم اساهی ٍ ارسال هذارک ٍ ریشًوزات بِ
داًطگاُ؛ بایگاًی پزًٍذُ فارؽ التحصیالى؛ ارسال هذارک داًطجَیاى فاقذ تسَیِ حساب بِ داًطگاُ تا پایاى
ًیوسال
 - 21اًجام اهَر هزبَط بِ داًطجَیاى اًصزافی ٍ اخزاجی؛ تْیِ گشارش ٍ ًاهِ جْت ارسال بِ داًطگاُ؛ حذف اساهی
اس آهارّای ًیوسال جاری؛ بایگاًی پزًٍذُ ّا
 - 22اًجام اهَر هزبَط بِ فارؽ التحصیالى قذیوی (بایگاًی قبل اس سال )65؛ تکویل فزم فزاغت ٍ تحَیل داًطٌاهِ
ٍ ریشًوزات بِ هتقاضی پس اس ارائِ هجَس اس داًطگاُ
 - 23تْیِ ٍ آهادُ ساسی اًَاع آهارّای درخَاستی اس طزف داًطگاُ ٍ ٍاحذّای هختلف داًطکذُ اػن اس حسابذاری
ٍ اهَر داًطجَیی ٍ فزٌّگی ٍ حزاست
 - 24تْیِ اطالػیِ ّای آهَسضی هختلف جْت درج در سایت داًطکذُ ٍ بَرد آهَسش
 - 25تواس با داًطجَیاى جْت اطالع رساًی ًاهِ ّای ارسالی اس داًطگاُ
 - 26تکویل ٍ تأییذ فزم ّای دریافت ٍام داًطجَیی در ابتذای ّز ًیوسال
 - 27تأییذ هؼذل ٍ ثبت ًام داًطجَیاى هتقاضی ضزکت در آسهَى ّای سٌجص پشضکی بزای ٍرٍد بِ هقاطغ باالتز
ٍ تْیِ فْزست ًْائی هتقاضیاى ٍ ارسال بِ داًطگاُ
 - 28کٌتزل داًطٌاهِ ّای ارسالی اس داًطگاُ؛ تأییذ جْت اهضای ریاست داًطکذُ ٍ یا ػَدت بِ داًطگاُ جْت
اًجام اصالحات
ّ - 29وکاری در بزگشاری اهتحاًات ٍ ّوکاری در اًجام ارسضیابی اساتیذ
 - 30کٌتزل اطالػات پزًٍذُ ٍ سَابق آهَسضی داًطجَیاى در ّز هاُ جْت بزٍسرساًی سیستن سوا

