
فرايندهاي جاري مقطع فيزيوپاتولوژي

( ظرف2و1بندي کورس هاي فيزيوپاتولوژي ) مربوطه به برنامه ريزي و زمانپاسخ گروههاي  -2

مدت يک هفته و ارسال آن به کارشناس فيزيوپاتولوژي .

ارسال مجدد برنامه هفتگی قطعی کورس ها به همراه مشخص شدن مکان برگزاري کورس ها -3

از طرف کارشناس فيزيوپاتولوژي به کليه گروه هاي مربوطه.

شروع و برگزاري کالس ها: -4

-

-

*

ارسال پيامک هماهنگی و يادآوري زمان و مکان برگزاري کالس ها از  يک روز قبل به کليه 
اساتيد محترم

حضور کارشناس جهت تحويل ليست حضور و غياب دانشجويان خدمت اساتيد محترم

تبصره: هرگونه  جابجايی در زمان يا مکان برگزاري کالس ها از طرف گروه يا دانشجويان حتما 

با هماهنگی و اطالع دانشکده پزشکی انجام گردد. متعاقبا هرگونه تغيير در برگزاري کالس ها از 

جانب دانشکده به اطالع گروه مربوطه خواهد رسيد.

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتى درمانی لرستان 
دانشکده پزشکی 

1- برنامه ریزى و زمان بندى هفتگى کورس فیزیوپاتولوژى از یک ماه قبل از شروع ترم
جدید توسط مدیر آموزشى و کارشناس فیزیوپاتولوژى دانشکده پزشکى و اطالع بهگروه 

هاى مربوطه از طریق نامه نگارى 
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برگزاري امتحانات: -5

 يامعاون اموزشی گروه جهت تحويل سواالت آزمون از جانب مدير گروههماهنگی -

.از برگزاري آزمون روز قبل 3حداکثر تا  *به کارشناس فيزيوپاتولوژي
تبصره: تاخير در ارسال سواالت طرح شده از طريق گروه به منزله عدم آمادگی در *

برگزار نخواهد  از طريق دايره امتحانات برگزاري آزمون خواهد بود و آزمون مربوطه

 شد.

دانشجويانحضور و غياب برگزاري امتحان و -

تصحيح آزمون و ارسال نمرات از جانب دايره امتحانات به کارشناس فيزيوپاتولوژي-

مربوطه سواالت آزمون هررسی اعتراضات دانشجويان بب-

ارسال اعتراضات از طريق نامه نگاري به مدير گروه مربوطه-

به اعتراضات  به مدير گروه مربوطه پس از رسيدگی گروه  ارسال ليست نمرات نهايی-

دانشجويان به سواالت آزمون 

مجدد ليست به کارشناس فيزيوپاتولوژي و ارسال مربوطه تاييد توسط مدير گروه-

تاييد نهايی توسط مدير آموزش فيزيوپاتولوژي-

وارد کردن نمرات نهايی به سامانه سما توسط کارشناس فيزيوپاتولوژي-




