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  بار در سال (شهريورماه و اسفندماه) برگزار مي گردد2فرآيند برگزاري امتحاني پره اينترني كه 
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و بوردهاي  دانشكده در سايت اعالم 

آموزشي جهت مراجعه و نام نويسي 

ماه قبل از امتحان با 3دانشجويان تا 

  مورد نياز ك مدار

ليست دانشجويان اكسترني كه واجد شرايط شركت در امتحان 

  مي باشند تهيه مي گردد.

دانشجو با يك قطعه عكس جهت نام نويسي به آموزش مراجعه 

  مي نمايد

  و مشخصات كامل خود را بر روي فرم مشخص درج دانشج

  مي نمايد

  شماره تلفن ضروري براي تماس با دانشجو اخذ ميگردد

  براي هر دانشجو كارآموزيهيه كارنامه مربوط به دروس مقطع ت

ثبت تمامي نمرات دانشجو و 

  تصويب پروپوزال 
مكاتبه با بخش در خصوص اعالم سريع 

  نمرات

  محاسبه مي گرددنمرات كامل مي باشد و ميانگين نمرات 

آيا دانشجو براساس 

مقررات حدنصاب ميانگين 

  الزم را دارد؟

  اطالع به دانشجـو 

بررسي فرم تسويه حساب هر دانشجو با مقاطع 

  علوم پايه و فيزيوپاتولوژي درج در پرونده

انشجو از نظر نمرات و آيا د

ميانگين با مقاطع قبلي 

  تسويه نموده

كنترل مجدد نمرات يكماه قبل از 

  برگزاري امتحان

دانشجو كليه بخشها  

  .را اتمام نموده است

  ميانگين نمرات محاسبه 

  مي گردد

بررسي علت عدم 

  اتمام بخش

عدم اتمام بخش 

  دانشجو

ارجاع فرم به مقطعي كه فرم تسويه 

  حساب را تكميل ننموده اند

  اجازه شركت در آزمون را ندارد
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مقطع علوم پايه يا فيزيوپاتولوژي فرم 

تسويه حساب و نمرات دانشجو را 

  مجدداٌ كنترل مي نمايد

يا دانشجو مقطع مورد آ

نظر از نظر نمرات تسويه 

  نموده

مربوطه در خصوص عدم شرايط مقطع 

شركت در امتحان به آموزش باليني 

  اطالع مي دهد

آموزش باليني اطالع رساني را به 

  دانشجو مي نمايند

دانشجو از بخش اكسترني خارج و به 

  مقطع مورد نظر ارجاع ميگردد

عدم شرايط شركت در امتحان 

ذف نام دانشجو از ليست و ح

  پره اينترني

�  
نام دانشجو در ليست واجدين شرايط 

  ثبت گردد

اسال ليست واجدين شرايط به 

  وزارتخانه در زمان مقتضي 

تهيه كارت ورود به جلسه امتحان و 

  الصاق عكس

يكروز قبل از امتحان شماره داوطلبين 

شركت كننده در امتحان به دانشكده 

  اعالم ميگردد

آيا نام همه دانشجويان 

واجد شرايط در ليست 

  ديده؟وزارتخانه ثبت گر

درج شماره داوطلبين بر روي كارت 

  عكس دار ورود به جلسه امتحان

دانشجو به آموزش مراجعه و كارت 

ورود به جلسه امتحان همراه با 

  راهنماي امتحان دريافت مي نمايد

  واجدين شرايط در امتحان شركت 

  مي نمايند

اطالع به نماينده وزارتخانه كه يكروز 

  داردقبل از امتحان در دانشكده حضور 

در صورت اجازه نماينده 

وزارتخانه دانشجو با شماره 

سيار در امتحان شركت و در 

  صورتجلسه امتحان قيد ميگردد

  بلي

  خير

  نتايج امتحان پره اينترني اعالم 

آيا همه دانشجويان در 

  امتحان قبول شده اند؟

دانشجويان به آموزش جهت انتخاب 

 واحد مراجعه مي نمايند. 

  

اعالم و ارسال اسامي 

دانشجويان اينترن براساس 

روتيشن ماهانه به گروههاي 

  باليني 

  بلي


