
 بسمه تعالی

 اطالعیه

 کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی رشته های دانشجویان محترم 

 با سالم و احترام 

ورای بدینوسیله اهم تصمیمات شآرزوی سالمتی و قبولی طاعات و عبادات، با توجه به تداوم فاصله گذاری هوشمندانه در مقابله با کرونا  نضم

ل به شرح ذیها و فرآیندهای آموزشی  آغاز مجدد فعالیتپروتکل های وزارت بهداشت در خصوص  دستورالعمل ها و بر اساساموزش دانشگاه 

 اعالم می گردد:

 صورت زیر خواهد بود:برنامه های آموزشی با رعایت حداقل تراکم دانشجو در بخش و خوابگاه  به   تاریخ شروع  

  02/0/99مایی از تاریخ و جراحی و  مشاوره در مامقطع کارشناسی ارشد رشته های داخلی 

 0/99/ 02معه از تاریخ مقطع کارشناسی ارشد رشته سالمت جا  

  20/3/99مقطع  کارشناسی ارشد رشته های اورژانس و ویژه  از تاریخ  

 عد از تعطیالت عید فطر مقطع کارشناسی ب 

   از نیمه دوم اردیبهشت در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه کارآموزی در عرصه رشته های اتاق عمل و هوشبری و مامایی

 خواهد بود. ماه

ارائه گواهی سالمت برای دانشجویان و همکاران در زمان حضور در دانشگاه الزامیست، لذا  الزم است قبل از مراجعت به دانشگاه از مرکز 

 محل سکونت خود گواهی تندرستی  را دریافت نمایند. بهداشت

 دانشجویان در بدو ورود به دانشکده ملزم به تکمیل و امضای فرم خود اظهاری می باشند.

 مرداد ماه 51های پایان ترم از اول لغایت  پایان ترم جاری  برای تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی آخر تیر ماه و بازه زمانی برگزاری آزمون

 خواهد بود.

ساعته و فشرده  تنظیم خواهد شد. برخی روزهای کارآموزی به صورت النگ برگزار می شود و با  0روز هفته به صورت  0کارآموزیها در قالب 

 توجه به کوتاه بودن زمان ارائه دروس، روزهای  تعطیالت رسمی نیز  برنامه های کارآموزی دایر خواهد بود.

 برای کلیه رشته ها و مقاطع ادامه داشته و تمامی دروس تئوری به صورت غیر حضوری برگزارخواهد شد. صرفا کالسآموزش های الکترونیک 

 های رفع اشکال دروسی که به صورت مجازی برگزار شده است  تا حد یک الی دو جلسه  با رعایت اصول ایمنی امکان پذیر می باشد.

جو حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایان ترم بال مانع بوده و جزو سنوات تحصیلی امکان حذف درس  یا کل ترم با درخواست دانش

 دانشجو محسوب نمی شود.

ه بدانشجویانی که تمایل به میهمان شدن واحدهای کارآموزی در دانشگاه محل اقامت خود می باشند می بایست با ارائه کارت دانشجویی 

داکثر وافقت آن را حنامه م  "گذراندن دوره آموزشی محدود  "تکمیل تعهد نامه دانشگاه پذیرنده مبنی بر من دانشگاه مقصد مراجعه نموده و ض

در غیر اینصورت موظف به حضور در دانشکده و شرکت در برنامه های کارآموزی  اردیبهشت به آموزش دانشکده تحویل نمایند. 03تا تاریخ 

 می باشند.
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