
 بسمه تعالی

 مهم اطالعیه

 

 می رساند.کارشناسی  رشته های مختلف مقطع دانشجویان محترمبه اطالع 

با توجه به آخرین مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا آغاز فعالیتهای آموزشی دانشگاهها در ترم جاری از تاریخ 

مصوبات شورای مدیران گروه  به شرح ذیل با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی خواهد بود . در این راستا   71/3/99

   دانشجویان گرامی رسانده می شود. به اطالع 

به صورت غیر حضوری و از طریق آموزش های الکترونیک و بارگزاری اسالید و فیلم  تئوری و عملیکلیه کالسهای  -

 و..  برگزار خواهد شد. 

 8ناپیوسته مامایی ، ترم 3کارشناسی پیوسته مامایی ، ترم  1پرستاری ،  8و  6کارآموزی دانشجویان ترم های  -

به صورت حضور در بالین برگزار   71/3/99 در تاریخ اتاق عمل مطابق برنامه بارگزاری شده  1هوشبری و ترم 

 خواهد شد.

اجرا خواهد شد و یا برخی بنا  ، تهیه فیلم و...ه ژورنجام پبرنامه کارآموزی سایر دانشجویان  به صورت مجازی و ا -

 به درخواست مدیر گروه مربوطه ناتمام اعالم خواهد شد تا در ترم های آتی  برنامه ریزی الزم صورت گیرد.

کارآموزی مجازی دقیقا مطابق با  برنامه درج شده در سایت در همان ساعت و روز  برگزار می شود و ضروریست  -

در ارتباط بوده و عکس و فیلم های از طریق سامانه نوید و ... ریخ های مقرر دانشجویان با مربیان خود در تا

 د.نمربی را در روز کارآموزی ارائه نمایتوسط بارگزاری شده را مطالعه و تکالیف تعیین شده 

لذا  الزم است قبل از مراجعت به الزامیست،  در اولین روز  حضور در دانشکده ارائه گواهی سالمت برای دانشجویان  -

رم ف اولین روز کارآموزی در همچنین  د.ود گواهی تندرستی  را دریافت نماییدانشگاه از مرکز بهداشت محل سکونت خ

 را تکمیل و امضا نمایید.خود اظهاری 

سرکار خانم قربانی مربی مقیم مرکز به  حفاظتی    Package دریافت فرم خود اظهاری و دانشجویان گرامی به منظور  -

 یند.مراجعه نما آموزشی و درمانی آیت ا.. موسوی که در طبقه سوم رویروی اتاق آموزش بیمارستان مستقر می باشند 

 71بازه زمانی برگزاری آزمونهای پایان ترم از  کلیه امتحانات به صورت غیر حضوری و  مجازی برگزار خواهد شد . -

 ماه خواهد بود. مرداد  33لغایت  مرداد

تبصره : دانشجویان عزیز می توانند با موافقت استاد و هماهنگی آموزش امتحانات دروس درخواستی خود را زودتر از 

 بازه زمانی اعالم شده  به صورت غیر حضوری برگزار نمایند.

امتحانات پایان ترم بال مانع امکان حذف درس  یا کل ترم با درخواست دانشجو حداکثر تا یک هفته قبل از شروع  -

 بوده و جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.
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