
 بسوه تعبلی

 قزوین دانش آهوختگی دانشگبه علوم پزشکی هراسن آئین نبهه برگزاری

 دانش آهوختگی:1هبده

شىی لضٍیي ساعجك ثشًبهِ هظَة ٍثش اسبس ولیِ صدٍسُ ّبی آهَصشی داًشگبُ ػلَم ح ولیِ ٍاحذّبی دسسی یىی اص داًشجَیی وِ ثِ:تؼشیف

 داًش آهَختِ اعالق هی گشددُ ثبشذ همشسات آهَصشی ثب هَفمیت دشت سشگزاشت

 .دس آى تحظیل وشدُ است داًشىذُ ای است وِ داًشجَ(حظیلفشاغت اص ت)هشجغ تشخیض دٌّذُ تبسیخ داًش آهَختگی (1تبصره

 هراسن دانش آهوختگی:2هبده 

 .ثشگضاسهی گشدد یب چٌذ داًشىذُ گبى یهت ایي آئیي ًبهِ ثشای داًش آهَختهشاسوی است وِ اصعشف داًشگبُ ثشاسبس همشسا

هششٍط ثشایٌىِ ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت فشٌّگی ثغَس هشتشن ثب .ّشداًشىذُ هی تَاًذ ّشسبل یه ثشًبهِ داًش آهَختگی ثشگضاس ًوبیذ(1هتبصر

 .ٍدس عی یه یب دٍ سٍص اًجبم شَدسبیش داًشىذُ ّب 

تظَیت  اػالم ًوبیٌذ ٍدس اصفشٌّگی هؼبًٍت سبل تحظیلی ثِ  اثتذای  سا هَختگبى سبالًِ  خَدآهبس داًش آ ثبیستیهی داًشىذُ ّب (2تبصره

 .ثِ اعالع داًشجَیبى ثشسبًٌذدس شَسای فشٌّگی ٍتجویغ هشاسوبت 

 ./ثِ دلیل لشائت سَگٌذ ًبهِ ثِ طَست هشتشن ثشگضاس هی گشددشىی صهشاسن فبسؽ التحظیلی داًشىذُ دضشىی ٍدًذاًخ( 3تبصره

 اهداف:3هبده 

 داًش ٍداًش آهَختگیتجلیل اص همبم (1

 تجلیل ٍتمذیش اص داًش آهَختگبى ثشتش(2

 رئیس دانشکده هی ببشده هسئولیت برگزاری هراسن دانش آهوختگی به عهد:4هبده

 .هی ثبشذختگبى ثشتش ثِ ػْذ سئیس داًشىذُ ٍثب ّوىبسی هؼبًٍت فشٌّگی ٍ آهَصشی داًشگبُ ٍاًتخبة داًش آم1-4

ثِ ػْذ هؼبًٍت فشٌّگی ......... سخٌشاًی اسبتیذ ٍولیخ تظَیشی ٍ"شؼش"سن اصلجیل سشٍد جوَْسی اسالهی ایشاى تْیِ ٍاجشای ولیِ ثشًبهِ هشا2-4

 .ثبشذ هی دفتش ًْبد همبم هؼظن سّجشی دس داًشگبُثب ًظبست هؼبًٍت فشٌّگی داًشگبُ ٍ داًشىذُ ٍ

سٍص لجل اصثشگضاسی هشاسن دساختیبس 3تب2داًشجَیبى ساتْیِ ٍحذالل فشٌّگی داًشگبُ هَظف است لجبس داًش آهَختگی داًشجَیی،هؼبًٍت 3-4

 .داًشىذُ لشاس دّذ

 .تْیِ لَح ّبی داًش آهَختگی داًشجَیبى ٍجَایض ثِ ػْذ داًشىذُ ریشثظ هی ثبشذ4-4

ٍاثظ ػوَهی داًشىذُ س ٍدَشش خجشی هٌبست ثِ ػْذُ( هبسستبًْب،هشاوض تبثؼِثی،داًشىذُ )اعالع سسبًی ػبم ٍهغلَة دسسغح داًشگبُ 5-4

 .ٍداًشگبُ است

 .داًشگبُ داسد ٍهسئَلیيهٌظَثیي ًضدیه داًش آهَختِ ٍّوبى سبل  ششوت دس ایي هشاسن طشفب اختظبص ثِ داًش آهَختگبى6-4



 .هسٍَلیت ثشگضاسی ٍثشًبهِ سیضی هشاسن ٍّوبٌّگی ولیِ اػضبءثبسئیس داًشىذُ هیجبشذ7-4

سئیس داًشىذُ ٍهؼبًٍیي آهَصشی ٍفشٌّگی ًٍوبیٌذگبى تشىلْب ٍوبًًَْبی )شبهل وویتِ ثشگضاسی ، هشاسن هغلَةثِ هٌظَس ثشگضاسی 8-4

 .گشدد تشىیل (داًشجَیی

داًشگبُ ثبیستی ضَاثظ حضَس هٌظَثیي هؼبًٍت فشٌّگی داًشىذُ ّب ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت فشٌّگی  لذاست هحیظ داًشگبُثِ هٌظَس حفظ 9-4

 داًشىذُ ٍ داًشگبُ اعالع سسبًی  ًوبیٌذفضبی  دس داًشجَ اػالم ٍثِ وتجب  داًشجَ دس جشي سا

 اجشای هَسیمی صًذُ ثذٍى هجَص شَسای فشٌّگی داًشگبُ هجبص ًویجبشذ(2تبصر

 دس اختیبس داًشىذُ لشاس هیگیشد گبُاػتجبس هبلی ثشگضاسی هشاسن دس اص تظَیت شَسای فشٌّگی اص هحل اػتجبسات فشٌّگی داًش:5هبده 

ثِ تظَیت شَسای فشٌّگی سسیذ ٍولیِ دستَسالؼول ّب ٍآئیي ًبهِ ّبی لجلی 4/8/91دس تبسیخ تجظشُ 5 ثٌذ ٍ 13هبدُ 6ٍآئیي ًبهِ دسایي :6هبده

 .وبى لن یىي تلمی هیشَد

 


