به نام خدا
دانشگاه علوم پسشکي شهيد بهشتي
دانشکده پرستاري و مامايي – اداره آموزش

گزدش کار اهَر کالس ّا

پیش از شروع ترم تحصیلی

گزفتي تزًاهِ درٍسً ،ام استاد ،رٍس ٍ ساػت تزگشاری کالس ّا اس ٍاحذ تزًاهِ ریشی

ٍارد کزدى تزًاهِ کالس ّا داخل فزم هخػَظ تزًاهِ ّفتگی ٍ ،تقسین تٌذی کالس ّا

گذاضتي فزم تزًاهِ ّفتگی کالس

گزفتي فزم حضَر ٍ غیاب

ّا رٍی تَرد اهَر کالس ّا جْت

داًطجَیاى اس ٍاحذ کاهپیَتز

اطالع داًطجَیاى
درخَاست اًثار جْت ٍسایل هَرد ًیاس اهَر کالس ّا در طَل تزم:
-

پَضِ پالستیکی تِ تؼذاد هَرد ًیاس ( رًگ پَضِ تز اساس
رضتِ تحػیلی اًتخاب هی ضَد)

-

تختِ پاک کي ٍ هاصیک

-

ٍسایل پذیزایی اس اساتیذ

-

....
اقذام تزای آهادُ کزدى پَضِ ّای کالسی:
-

فزم هطخػات کالس ( غفحِ اٍل)

-

فزم هالحظات اساتیذ

-

فزم اػالم هَضَع تذریس ّز جلسِ

-

فزم حضَر ٍ غیاب داًطجَیاى

تزرسی کلیِ کالس ّا تز اساس چک لیست گشارش

ًظارت تز تزرسی کلیِ کاهپیَتزّا ٍ دیتا پزٍصکتَرّا

ظزفیت ٍ اهکاًات کالس ّا تِ ادارُ آهَسش،

تَسط ٍاحذ سوؼی تػزی ٍ IT

ٍ گشارش کوثَدّای ّز کالس
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گزدش کار اهَر کالس ّا

در طول ترم تحصیلی
قزار دادى پَضِ ّای کالسی تز اساس رٍسّای ّفتِ ٍ ساػات تطکیل کالس در قفسِ هزتَطِ

ػالهت دار کزدى کلیِ

ًظارت تز تطکیل کالس ّا

گزفتي اطالػات ضزٍری

غیثت ّای داًطجَیاى در

در سهاى هقزر ٍ حضَر تِ

پَضِ کالسی

اساتیذ هذػَ ،طثق فزم

هَقغ استاد

هزتَطِ

اػالم ّز گًَِ

گَضشد افشایص غیثت ّای

تغییز در تطکیل

داًطجَیاى

کالس ّا

در ّ 8فتِ اٍل تزم

تا خَدکار قزهش ،تالفاغلِ
پس اس اتوام ّز کالس

گزفتي ضوارُ تلفي
ًوایٌذگاى ّز گزٍُ اس
داًطجَیاى
تواس تا استاد ٍ داًطجَیاى
در غَرت ػذم تطکیل

کالس تِ ّز ػلت

درج گشارش

گشارش ٍ ًػة اساهی

رٍساًِ ٍ هَارد

داًطجَیاى تا غیثت تیص اس

قاتل تَجِ در

حذ هجاس رٍی تَرد اهَر

دفتز گشارش

کالس ّا در پایاى تزم

پیگیزی کالس ّایی

پیگیزی کالس ّایی

کِ تذٍى اطالع

کِ اساتیذ آى ٌَّس

تطکیل ًطذُ اًذ

هطخع ًیست

چک کزدى رٍساًِ کالس ّا اس ًظز ًظافت ٍ ًظن ٍ تزتیة
تزرسی کلیِ کالس ّا تز اساس چک لیست گشارش

ًظارت تز تزرسی کلیِ کاهپیَتزّا ٍ دیتا پزٍصکتَرّا

ظزفیت ٍ اهکاًات کالس ّا تِ ادارُ آهَسش،

تَسط ٍاحذ سوؼی تػزی ٍ IT

ٍ گشارش کوثَدّای ّز کالس در طَل تزم

در طَل تزم
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گزدش اهَر کالس ّا

در پایان ترم تحصیلی

اػالم اساهی داًطجَیاى تا غیثت تیص اس حذ هجاس ،تِ
ادارُ آهَسش

تْیِ آهار کالس ّا تز اساس فزم هزتَطِ،
ٍ تحَیل آى تِ ٍاحذ اهتحاًات،
دو ماه پیش از پایان ترم

ارائِ فزم اطالػات ضزٍری

ارائِ ضوارُ تلفي ًوایٌذگاى ّز

اساتیذ هذػَ

گزٍُ اس داًطجَیاى تِ ٍاحذ

تِ ٍاحذ اهتحاًات

اهتحاًات

تایگاًی پَضِ ّای حضَر ٍ غیاب داًطجَیاى در سًٍکي هخػَظ
( تِ هذت دٍ تزم )

