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دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی اریان

بخشنامه به کلیه واحذهای تابعه دانشگاه

باسالم ،احتشاهاً ضَابظ بشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی ضوي خذهت واسوٌاى داًطگاُ بِ ضشح ریل ابالغ هیگشدد:
ً .1یاصسٌجی آهَصضی ٍ اخز هجَص بشگضاسی ولیِ دٍسُ ّای آهَصضی هٌَط بِ تىویل عشح تذٍیي دٍسُ (پیَست  )1خَاّذ بَد ،
لزا بشای دٍسُ ّای پیطٌْادی بذٍى تىویل عشح تذٍیي ،هجَص صادس ًخَاّذ ضذ.
ً .2یاصسٌجی ٍ اخز هجَص بشای ولیِ دٍسُ ّای آهَصضی ٍاحذّا ّش ضص هاُ یىباس (ًیوِ اٍل اسفٌذ ٍ ًیوِ اٍل ضْشیَس ) اًجام
ٍ تَسظ سابظ آهَصضی هعاًٍت هشبَعِ بِ ستاد داًطگاُ اسسال خَاّذ ضذ .الصم بِ روش است دس صَ ست ًیاص بِ بشگــضاسی
دٍسُ ّای خاظ خاسج اص ًیاصسٌجی اًجام ضذُ ،صذٍس هجَص هٌَط بِ احشاص ضشٍست بشگضاسی دٍسُ بشای وویتِ آهَصش
ٍتَاًوٌذساصی هٌابع اًساًی داًطگاُ هی باضذ.
 .3ولیِ ٍاحذّا هی بایست پس اص اخز هجَص بشگضای دٍسًُ ،سبت بِ تىویل ٍ اسسال فشم تمَین آهَصضی (پایاى اسفٌذ ٍ پایاى
ضْشیَس) بِ تفىیه سشتِ ضغلی ،اص عشیك هعاًٍت هشبَعِ الذام ًوایٌذ (.پیَست .)2
 .4صذٍس گَاّیٌاهِ پایاى دٍسُ ،هٌَط بِ تىویل ٍ اسسال فشم حضَس ٍ غیاب ٍ اسصضیابی پایاى دٍسُ ضشوت وٌٌذگاى هی باضذ
(پیَست  .)3الصم بِ روش است وِ تىویل ٍ اسسال فشم حضَس ٍ غیاب بشای تواهی جلسات الضاهی است.
 .5ولیِ هجَصّای صادسُ تَسظ داًطگاُ ّای علَم پضضىی تْشاى ٍ ضْیذ بْطتی تا پایاى سال  1392هَسد تاییذ هیباضذ  ،لزا
ضشٍسی است ولیِ هذاسن ٍ هستٌذات هشبَط بِ دٍسُ ّای هزوَس پس اص پایاى بشگضاسی ،بِ هذیشیت تَسعِ ساصهاى ٍ
سشهایِ اًساًی داًطگاُ جْت تاییذ ٍ ثبت دس ضٌاسٌاهِ آهَصضی واسوٌاى اسسال گشدد.
 .6ولیِ هعاًٍتْای داًطگاُ ،هی بایست ّش ضص هاُ یىباس ،گضاسش عولىشد آهَصضی (پیَستٍ )4احذّای تابعِ خَد سا جوع آٍسی
ٍ بِ هذیشیت تَسعِ ساصهاى ٍ سشهایِ اًساًی داًطگاُ اسسال ًوایٌذ.
 .7سمف ساعات آهَص ضی هَسد تاییذ جْت دسج دس ضٌاسٌاهِ آهَصضی واسوٌاى بشای هماعع تحصیلی دیپلن ٍ فَق دیپلن
150ساعت ،لیساًس  130ساعت ٍ فَق لیساًس ٍ باالتش  120ساعت هی باضذ.
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