
 

 رًش کار ً فرایند میيمانی بو سایر دانشگاه ىا از دانشکده پرستاری شازند

 

 .مراحل انجام امٌر در اداره آمٌزش دانشکده صٌرت می گیرد 

 شرایط درخٌاست میيمانی:

 گذراًذى حذاقل یک ًین سال تحصیلی در داًطگاٍ هبذاء 

 اًتخاب ّاحذ اس بیي درّس ارائَ ضذٍ در داًطگاٍ هبذاء 

  درصذ کل ّاحذُای دّرٍ  84) تعذاد ّاحذُایی کَ داًطدْ بَ صْرت هیِواى توام ّقت ّ تک درس در یک یا چٌذ داًطگاٍ هی گذراًذ ًبایذ اس .سقف تعذاد ّاحذرعایت

باالتز گذراًذٍ باضذ با هْافقت ّ  59درصذ کل ّاحذُای دّرٍ را با هیاًگیي  74درصذ ّ حذاقل  84تداّس کٌذ. در صْرتی کَ داًطدْ درّس دّرٍ هیِواًی را حذاکثز 

 . (دّرٍ را هیِواى ضْد ُایدرصذ کل ّاحذ 84داًطگاُِای هبذاء ّ هقصذ هی تْاًذ بیص اس 

 ًین سال بَ طْر توام ّقت بزای داًطدْیاى کارضٌاسی پیْستَ ّ یک ًین سال بزای  6تعذاد ًیوسال ُای هداس بزای هیِواًی حذاکثز  .)رعایت حذاکثز سقف

 .(کارضٌاسی ًاپیْستَ هی باضذ داًطدْیاى

 

 مراحل درخٌاست میيمانی:

 اعالم سهاى درخْاست هیِواًی تْسط ادارٍ آهْسش داًطکذٍ بَ داًطدْ (5

 هزاخعَ داًطدْ بَ ادارٍ آهْسش در سهاى اعالم ضذٍ  (6

 بزرسی آى تْسط ادارٍ آهْسشّ ارائَ درخْاست کتبی ّ هذارک ّ هستٌذات درخْاست هیِواًی تْسط داًطدْ  (7

 :هزاخعَ داًطدْ بَ استاد هطاّر خِت بزرسی ّضعیت تحصیلی داًطدْ ّ اظِار ًظز کتبی خِت ارسیابی  (8

(a) اًتخاب ّاحذ اس بیي درّس ارائَ ضذٍ در داًطگاٍ هبذاء 

(b) اًتخاب ّاحذ بز اساس هعذل ًین سال قبل 

(c) رعایت درّس پیص ًیاس 

 (.قت استاد هطاّردر صْرت هْاف)بزرسی درخْاست داًطدْ در ضْرای آهْسضی داًطکذٍ  (9

 اعالم ًظز ّ درج ًظز ًِایی در صْرت خلسَ ضْرای آهْسضی داًطکذٍ  (:

 است.اعالم ًتایح ًِایی بَ داًطدْیاى هتقاضی هیِواًی ّ بایگاًی درخْاست ّ هذارک آى دستَ اس داًطدْیاًی کَ با درخْاست آًِا هْافقت ًطذٍ  (7

 آًِا هْافقت ضذٍ است خِت دریافت فزم هیِواًی ّ تِیَ ّ اسکي هذارک السم اطالع رساًی بَ داًطدْیاى در صْرتی کَ با هیِواًی  (8

ّ ارخاع آى بَ ادارٍ آهْسش داًطگاٍ خِت بزرسی ثبت ًام ّ ارسال هذارک ّ هستٌذات داًطدْ در ساهاًَ هیِواًی تْسط ادارٍ آهْسش داًطکذٍ در هْعذ هقزر  (9

 (.در صْرت عذم ًقص هذارک)اًدام هزاحل بعذی 

 بایگاًی یک ًسخَ اس کلیَ هذارک ّ هستٌذات ّ هکاتبات در پزًّذٍ آهْسضی داًطدْ در بایگاًی ادارٍ آهْسش داًطکذٍ   (54

     


