
 

 

 

 دانشکده پرستاری شازند فارغ التحصیلی درروش کار و فرایند 

 

 .کلیو مراحل در اداره آموزش دانشکده صورت می گیرد 

 

 :فارغ التحصیلیشرایط 
 

 َگذراًذى کلیَ ّاحذُای درطی در هقطع هْرد تحصیل طثق تزًاهَ هصْب ّ تز اطاص هقزرات ّ آییي ًاه 
 تحصیل دّرٍ پایاى در )توام 23 (ًوزات کل هیاًگیي حذاقل کظة 

 
 :فارغ التحصیلیمراحل 

 
 

اس ّضعیت  تزرطی پزًّذٍ ُای آهْسشی داًشجْیاى تزم آخز تْطظ کارشٌاطاى آهْسع داًشکذٍ،چک کارًاهَ ُای ًین طال ُای تحصیلی گذراًذٍ ّ تِیَ گشارع (2
 تحصیلی ّ ّاحذُای گذراًذٍ شذٍ داًشجْ

 در پایاى ُز ًین طال تْطظ ادارٍ آهْسع داًشکذٍ تَ ادارٍ اهْر فارغالتحصیالى آهْسع داًشکذٍارطال اطاهی داًشجْیاى فارغ التحصیل  (3

 ادارٍ تَ تاییذ جِت آى ارطال ّ یوظالاخذ کارًاهَ آخزیي ًین طال تحصیلی داًشجْ تْطظ کارشٌاص آهْسع داًشکذٍ پض اس ثثت ًِایی کلیَ درّص اًتخاتی در آى ً (4
 داًشکذٍ آهْسع ادارٍ تاییذ اس پض داًشگاٍ هاشیٌی خذهات

 اخذ کارًاهَ کل داًشجْ تْطظ کارشٌاص آهْسع داًشکذٍ ّ تاییذ آى تْطظ ادارٍ آهْسع داًشکذٍ  (5
 داًشجْ تَ داًشکذٍ آهْسع ادارٍ تْطظ حظاب تظْیَ جِت هزاجعَ سهاى اعالم (6
 شذٍ اعالم سهاى در داًشکذٍ آهْسع ادارٍ تَ داًشجْ هزاجعَ (7
 داًشکذٍ آهْسع کارشٌاص تْطظ داًشجْ اس التحصیلی فارغ هزاحل اًجام جِت السم هذارک اخذ (7
 ارائَ دّ تزگ تظْیَ حظاب داخلی تَ داًشجْ جِت اًجام تظْیَ حظاب تا هزاکش درهاًی، آسهایشگاٍ ُا ّ ّاحذُای داخلی داًشکذٍ (8
 هعاًّت یا ریاطت ّ داًشکذٍ آهْسع طزپزطتًِایی پض اس هِز ّ اهضای داخلی پض اس تکویل اس داًشجْ ّ ارائَ پٌج تزگ تظْیَ حظاب اخذ دّ تزگ تظْیَ حظاب  (9

 داًشکذٍ آهْسشی
 داًشکذٍ در دتیزخاًَ هزاحل اًجام (21
 حْسٍ،صذّر شوارٍ دتیزخاًَ ّ اخذ فزم اعالم تذُیهزاجعَ داًشجْ تَ حْسٍ هعاًّت داًشجْیی ّ فزٌُگی داًشگاٍ ّ اًجام اهْر تظْیَ حظاب تا ّاحذُای آى  (22
 تَ تذُی اعالم فزم آهْسع هذیزیت ًظخَهزاجعَ داًشجْ تَ هذیزیت آهْسع ّ تحصیالت تکویلی داًشگاٍ، اًجام هزاحل اهضای هذیزیت ،صذّر شوارٍ دتیزخاًَ ّ تحْیل (23

 دتیزخاًَ
 کارشٌاص آهْسع داًشکذٍ(هزاجعَ داًشجْ تَ آهْسع داًشکذٍ، تحْیل فزم تظْیَ حظاب ًِایی ّ ًظخَ آهْسع داًشکذٍ فزم اعالم تذُی تَ 24
 هذکْر فزم تز عکض الصاق ّ داًشکذٍ(تِیَ  ّ تٌظین فزم اعالم فزاغت اس تحصیل داًشجْ تز اطاص طْاتق تحصیلی ّ هذارک شٌاطایی تْطظ کارشٌاص آهْسع 25
 فزم اهضای ّ داًشکذٍ آهْسع طزپزطت تْطظجذد هذارک داًشکذٍ ،تزرطی ه( پیْطت هذارک هْرد ًیاس تَ فزم اعالم فزاغت اس تحصیل داًشجْ تْطظ کارشٌاص آهْسع 26

 داًشکذٍ در دتیزخاًَ هزاحل اًجام ّ داًشکذٍ آهْسشی هعاًّت یا ریاطت تْطظ هذکْر
 داًشگاٍ تکویلی تحصیالت ّ آهْسع هذیزیت تَ ضوائن ّ داًشجْ تحصیل اس فزاغت اعالم فزم ارطال (27
 داًشکذٍ آهْسع ادارٍ تایگاًی در داًشجْ آهْسشی پزًّذٍ در هکاتثات ّ هظتٌذات ّ هذارک کلیَ اس ًظخَ یک تایگاًی (27


