
 ھمکاری در امور ارجاعی از طرف معاونت آموزشی 

 موزشیھمکاری و ھماھنگی با آموزش کل در امور آ  

 قوانین و مقررات آموزشی  ھمکاری در آشنا نمودن دانشجویان جدیدالورود به   

 ھمکاری در برگزاری جلسه مسئولین دانشکده با دانشجویان  

 ھمکاری در تھیه توزیع ترمی وتفکیک لیست دروس نیمسال  

 ھمکاری با اساتید مشاور در تھیه پرونده آموزشی جھت دانشجویان  

 د ، حذف و اضافه و حذف تکدرسنظارت بر انتخاب واح  

 نظارت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان بطور مرتب با ھمکاری و ھماھنگی اساتید مشاور  

 نظارت بر اداره امور کالس ھا  

 نظارت بر برگزاری امتحانات پایان ترم و جمع آوری نمرات از اساتید   

  زم در زمینه انجام وظايف و تقسیم كارنظارت بر كاركنان تحت سرپرستي و ھماھنگي فعالیتھا و راھنمايي ال  

 شرکت در جلسات شورای آموزشی وسایر جلسات مورد لزوم از طرف دانشکده و یا اداره کل آموزش  

 شرکت در جلسات شورای نقل و انتقال دانشکده و تھیه صورتجلسه و آماده نمودن مکاتبات  

 جھت نامه ھای ارسالی  تھیه پیش نویس  

 و ھماھنگی با بیمارستانھا و مراکز بھداشت   در ھر نیمسال ازگروه ھای آموزشی  آموزی و کارورزیدریافت برنامه ھای کار.    

  بازدید از محیط ھای آموزشی ، درمانی و بھداشتی به ھمراه معاونت آموزشی و مدیران گروه ھا.  

  معاونت آموزشی برای پیشبرد اھداف آموزشی قبل از ایجاد تعامل بین مدیریت دفاتر پرستاری و مدیریت مراکز بھداشتی با

  .شروع ھر ترم تحصیلی

  ارائه پیشنھادات در جھت ارتقاء کمی و کیفی شرایط آموزش  

 تعیین دانشجویان ممتاز رتبه اول تا سوم  

 معرفی دانشجویان برتر به کمیته استعدادھای درخشان  

 مکاتبه در خصوص مشکالت آموزشی دانشجویان  

  به دانشجویان در خصوص مشروطیاخطار کتبی  

 برای واحدھای درخواستی  آمار مربوط به اساتید ودانشجویان  تھیه  

 معرفی دانشجویان جھت کار دانشجویی با ھماھنگی مدیران گروه و معاون آموزشی دانشکده به معاونت دانشجویی  

 تایید گواھی اشتغال به تحصیل دانشجویان  

 معاونت آموزشی جھت ارسال به دانشگاه مبدأ اعالم نمرات دانشجویان میھمان به  

 انجام امور مربوط به کاربری نرم افزار سما  

 


