
       

 :مفاد آیین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین  اهم  

باتوجه به کمبود شدید نیروهای کادر پرستاری درسطح بیمارستان ها و به منظور آمادگی ، افزایش مهارت های عملی و  

، این آیین نامه تهیه و  توانایی های حرفه ای ، کسب تجربه دانشجویان پرستاری برای حضور در بخش های درمانی

و با آگاهی کامل فرم را تکمیل لذا شما دانشجوی گرامی به دقت مفاد آیین نامه را مطالعه نموده .تدوین شده است 
 .نمایید 

 :دانشجویان مشمول این آیین نامه :  1ماده 

 ( به بعدنیمسال ششم و )دانشجویان کارشناسی رشته های پرستاری و اتاق عمل و هوشبری سال سوم  -1

  (و گذراندن واحدهای عملی عمومی 41با شرط معدل )واحد های درسی را با موفقیت گذرانده اند  57 که حداقل

 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی ارشد و دکتری -2

 .دانشجوی متقاضی باید درخواست فعالیت خود را کتبا به اداره آموزش دانشکده محل تحصیل خود ارائه نماید : 1تبصره 

 :شرایط فعالیت دانشجویی: 2ماده 
 دارابودن صالحیت عمومی ، علمی و حرفه ای به تشخیص دانشکده پرستاری  -1

می شوند ، از ادامه کار دانشجویی  مشروطدانشجویانی که در نیمسال های پس از اشتغال به کاردانشجویی  -2

 .منع می گردند 

هیچگونه تعهد شغلی یا استخدامی ایجاد ننموده و هدف دانشگاه  فعالیت های موضوع این آیین نامه با توجه به: 3ماده 

 .جزء سوابق محسوب نمی شود 

درصورت دریافت گزارش مبنی بر واگذاری فعالیت به غیر از سوی دانشجو یا عدم رضایت از عملکرد وی یا عدم : 4ماده 

 .شگاه فعالیت وی ، خاتمه می یابدنیاز دانشگاه به استمرار فعالیت وی ، بنا بر تشخیص مدیریت پرستاری دان
 :حق الزحمه جبران خدمت دانشجویان مشمول این آیین نامه عبارت است از : 5ماده 

ریال و بابت  55555مبلغ  1333بابت جبران خدمت دانشجویان کارشناسی مشمول به ازای هر ساعت در سال  -1

 .ال در نظر گرفته شده استری 05555دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مبلغ 

دانشجویان مشمول این آیین نامه از مزایای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی و دریافت اضافه کاری ،  -2

 .برخوردار نمی باشند...کارانه و 
 :شرایط خدمتی و حرفه ای کاردانشجویان : 6ماده 

به کار اشتغال ساعت  155 تا سقف این آیین نامه ، ماهانه دانشجویان مشمول این آیین نامه می توانند براساس مفاد    

 .داشته باشند 

همکاری می نمایند (general)دانشجویان دوره کارشناسی مشمول این طرح صرفا در بخش های عمومی : 1تبصره    
بری فقط ، ضمنا دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشو نمی توان از خدمات ایشان در بخش های ویژه استفاده نمود

  .دربخش اتاق عمل به کار گرفته می شوند 

مدیران پرستاری دانشگاهها نوبت کاری های دانشجویان را به گونه ای تنظیم کنند که با شروع کالس : 2تبصره   

 .های درس در دانشکده ها تداخل نداشته باشد 
 
 


