
  جناب آقايي/ استاد گرامي سركار خانم
   

  سالم عليكم 

كارورزي به نحو احسن به نكات زير /با تشكر از همكاري حضرت عالي، خواهشمند است جهت برگزاري كارآموزي

  .توجه خاص مبذول فرماييد

 . برگزار گرددساعت و روز مقرركارورزي در /  مستدعي است كارآموزي  .1

 درمانگاه يا بيمارستان نمي باشند به خارج شدن از  كارورزي مجاز / كارآموزي  عزيز به هيچ عنوان در ساعات       مربيان محترم و دانشجويان      .2

  ) براي مربيان در موارد بسيار ضروري، با هماهنگي سوپروايزرآموزشي(

آموزش و مدير محترم  به   بالفاصلهمستدعي است در هر جلسه حضور و غياب دانشجويان انجام پذيرد، و اسامي دانشجويان غايب،                 .3

 .كارورزي آنان مورد  بررسي و در صورت نياز جهت جبران، اقدامات الزم صورت گيرد/ گروه مربوطه اعالم تا وضعيت كارآموزي 

 .كارورزي در عرصه باشد/ مجموع ساعات كار آموزي ك دهميميزان غيبت دانشجو نبايد بيش از  .4

 درس غيبـت موجـه   و بـراي  نمره صفركارورزي در عرصه / ر كار آموزيد ك دهمي دانشجو بيش از   غيبت غير موجه  براي   .5

  .خواهد شدحذف 

توسـط   اتيكـت    عدم نـصب  در صورت   مربيان نيز   مستدعي است    به نصب اتيكت مي باشند،       ملزممربيان محترم و دانشجويان      .6

  .نمايند جلوگيري از ورود ايشان به بخش دانشجو

 مـدير گـروه    و    به آموزش  كارورزي مراتب حتما  /ز برگزاري يا عدم برگزاري كارآموزي     خواهشمند است قبل ازهرگونه تغييردر رو      .7

 .محترم مربوطه، اطالع داده و جهت جبران آن با آموزش هماهنگي صورت پذيرد

 همراه ليست نمرات دانشجويان به    ليست حضور و غياب   ،  )از طريق سايت دانشكده   ( كارورزي/  كارآموزي ابالغ، سر فصل   .8

/ هفته پـس از پايـان كـارآموزي   حد اكثر يك  لذا خواهشمند است    )بسته آموزشي  ( تحويل ميگردد، لي  به حضرت عا  

 پرسـتاري و مامـايي گـردد، در غيـر ايـن        تحويل آموزش دانشكده   ) ليست نمرات و حضور و غياب     ( مـدارك    كارورزي

 . خواهد شديك ترم تاخير پرداخت با جنابعالي حق التدريسصورت 

در ساعت   نيم تاخير بيش از داشته و در صورت توجه خواص در بخش دانشجويان تاخير ورودخواهشمند است به  .9

 به آموزش دانشكده جبران كارآموزي جهت) كارورزي تاخير ها /پس از جمع بندي كل ساعات در طول كارآموزي( بخش 

 به آموزش بالفاصله و  در نظر گرفتهير موجهغيبت غ در روز ساعت يك از بيش  غيبتدر صورتهمچنين معرفي گردد 

 .اعالم فرمائيدجبراني  جهت هماهنگي دانشكده پرستاري

و امضاء  نموده ) مشخصات، شماره حساب  بانك رفاه و  شعبه بانك( خواهشمند است فرم ارائه شده  قرارداد، را تكميل  .10

 شروع كارآموزي به پايان هفته دوم تا حداكثردد، و  همچنين تصوير حكم كار گزيني و يا آخرين مدرك تحصيلي ضميمه گر

 .آموزش دانشكده پرستاري و مامايي تحويل فرماييد

� ( .پاسخگويي شماست 770 42 33شماره مستقيم و  فاكسجهت تماس با آموزش دانشكده،  .11 ���ب 	�� ��د ( 

    :    مدارك جهت قرادادحق ا لتدريس شامل .12
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