
 

 

کارشناسی  هاي دوره آموزشی نامه آیین

 ) پرستاری و مامایی(

 

 تهیه و تدوین : 

  

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و 

 مامایی خرم آباد 

 5931شهریور 

 مقدمه 

 همراه امروز جهان در علمی هاي پیشرفت روزافزون رشد

 به توجه ضرورت آن، در گرفته صورت شگرف تحوالت با

 هاي واقعیت با منطبق و اساسی دقیق، ریزي برنامه

 ایران اسالمی جمهوري ساله بیست انداز چشم وسند موجود

 چشم این بلند افق در .است ساخته روشن پیش از بیش را

 بخش که است هایی ویژگی داراي ایرانی جامعه انداز،

بهداشت درمان و  وزارت سیاست قلمرو آن،در از مهمی

 رسالتی،الزم چنین تحقق براي. دارد قرارآموزش پزشکی 

 بسیج کشور آموزشی هاي ظرفیت و امکانات تمامی است

 آن، نوسازي و موجود وضعیت بررسی و نقد با و شود

 برنامه کیفی سطح ارتقاي و نیازها به پاسخگویی براي

 با منظور، این به .پذیرد انجام الزم تالش آموزشی هاي

 این کشور عالی آموزش نظام رسالتهاي و اهداف به توجه

 تدوین موجود انتظارات و الزمات با متناسب نامه آیین

  .است شده

 دفـه

 آموزش امور تنظیم نامه، آیین این تدوین از هدف

 و متخصص متعهد، انسانی نیروي تربیت براي دانشگاهی

 فعالیت در هماهنگی ایجاد و جامعه نیازهاي با متناسب

 کشور عالی آموزش موسسات و دانشگاهها آموزشی هاي

 ارتقاي جهت در موجود هاي ظرفیت از بهینه استفاده

  .است دانشجویان آموزش کیفی سطح

 :تاریخچه 

دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد به عنوان اولین 

با جذب  2631دانشکده دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  از سال 

پرستاری شروع به فعالیت نمود. در سال کاردانی دانشجوی 

اولین  2631اولین دوره کارشناسی پرستاری و در سال  2633

یرش شد. دوره کاردانی مامایی و کارشناسی پرستاری شبانه پذ

اولین دوره کارشناسی ناپیوسته  2631همچنین در سال 

 2613پرستاری به رشته های دانشکده اضافه گردید و تا سال 



 

ادامه یافت. اولین دوره کارشناسی پیوسته مامایی از سال 

پذیرش شد.  2636و کارشناسی ناپیوسته  مامایی در سال  2611

و رشته  2613سال کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت  ویژه در 

تاسیس  2631کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی در سال 

دانشجو در مقاطع کارشناسی پیوسته ، 111گردید.در حال حاضر 

کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی ارشد در دانشکده مشغول به 

 21نفر کارشناسی پرستاری،  311تحصیل می باشند و تا کنون 

کاردان و کارشناس  311ی ویژه ونفر کارشناسی ارشد پرستار

 مامایی از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند. 

 :گروه های آموزشی 

دانشکده پرستاری و مامایی دارای دو گروه آموزشی به 

 شرح زیر می باشد:

عضوهیئت 23الف(گروه پرستاری:این گروه آموزشی دارای

مربی غیر هیئت نفر فرمربی(ویکن 3و نفراستادیار3علمی)

ی باشدکه درگرایشهای داخلی جراحی،بهداشت علمی م

 .مینمایند جامعه،روان پرستاری،کودکان ارائه خدمت

 1عضو هیئت علمی ) 1ب(گروه مامایی: این گروه دارای 

 نفر مربی(  1نفر استادیار و 

تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی خرم 

 آباد به تفکیک مرتبه علمی:

            

 مرتبه علمی

 گروه آموزشی

 جمع کل مربی استادیار

 23 3 3 پرستاری

 1 1 1 مامایی

 

 واحد های تابعه:

 آموزش دانشکده 

 باب کالس درس در دانشکده پرستاری و  21  :کالس

 .مامایی با امکانات کامل فعال است

 :  واحد کامپیوتر و اطالع رسانی

سخت افزاری این مرکز مجهز به کامپیوتروسایرامکانات 

ونرم افزاری ودسترسی به شبکه اینترنت میباشدکه 

درساعات کاری صبح و عصر آماده پاسخ گویی به 

 دانشجویان، اساتید و کارکنان می باشد.

 واحد کتابخانه 
در  2613کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی در سال 

محل فعلی دانشکده راه اندازی شد.مساحت کتابخانه 

 1قفسه کتاب و  11مخزن،  211و دارای متر مربع 631

قفسه ژورنال بوده و شامل دو سالن مطالعه خواهران و 

دانشجو عضو کتابخانه  2111برادران می باشد. تعداد 

دانشکده پرستاری و مامایی هستند که از این تعداد 

نفر اعضای معتبر این واحد محسوب می شوند. سیستم  311

باشد و ساعات کاری صبح  امانت کتابخانه رایانه ای می

 و عصر به مراجعین خدمت رسانی می نماید.

 واحد فصل نامه:

با شماره مجوز  11/1/2611فصلنامه افالک در تاریخ 

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت  2136/211

امور مطبوعاتی و اطالع رسانی کشور انتشار یافت. تا 

 شده است.شماره از این فصلنامه منتشر 21کنون   

 واحد سمعی بصری: 

این واحد دارای وسایل سمعی بصری مانند: پروژکتور، 

ویدئو پروژکتور، ویژیوالیزر، کامپیوتر، فیلم و 

 موالژهای آموزشی می باشد. 

EDO: 

در دانشکده پرستاری و مامایی  2611این واحد از سال 

خرم آباد فعال است. برخی از وظایف این مرکز به شرح 

 اشد:زیر می ب



 

 ارزشیابی کیفیت تدریس دروس تئوری و آموزش بالینی 
 برگزاری کارگاه های مورد نیاز اعضای هیئت علمی 

 جمع آوری و ارزشیابی طرح درس ها 
 ارزشیابی سواالت امتحانی دانشجویان 
 

 

 امور دانشجویی : 
نظارت و کنترل بر امور خوابگاهها، امور رفاهی 

دانشجویان، سلف سرویس و ایاب و ذهاب دانشجویان ، 

واحد دانشجویی،معرفی دانشجویان برای کار دانشجویی 

 –دادن بن کتاب و ژتون غذا برگزاری اردوهای تفریحی 
 زیارتی  

 تعاریف

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت :وزارت

 عالی آموزش موسسات و دانشگاهها کلیه منظور :مؤسسه

 و ناپیوسته کارشناسی کاردانی، دوره چند یا یک مجري

 .است وزارت تایید مورد پیوسته کارشناسی

 .است «مؤسسه»آموزشی شوراي منظور: آموزشی شوراي

 است پیوسته کارشناسی کاردانی، هاي دوره منظور :دوره

 طبق حضوري، نیمه دوم، نوبت روزانه، صورت به که

 .شود می برگزار مربوط ضوابط

 بهره با دانشجو که است آموزشی شیوه منظور :روزانه

 پرداخت با یا و رایگان آموزش قانون از گیري

 «مؤسسه» از یکی در حضوري صورت به و( مورد حسب)شهریه

 .کند می تحصیل عالی آموزش هاي

 امور به مسلط و آگاه علمی هیئت عضو: تحصیلی راهنماي

 شود می انتخاب مربوط «مؤسسه» سوي از که است آموزشی

 و فرهنگی علمی، امور در دانشجویان راهنماي تا

 .باشد تحصیلی

 به آن مفاد که است درسی میزان یا مقدار :درسی واحد

 ساعت، 11 آزمایشگاهی یا عملی ساعت، 23 نظري صورت

 ساعت، 31 کاربرد حوزه در کار یا کارورزي و کارآموزي

 طبق و تابستانی دوره یا تحصیلی نیمسال یک طول در

 داراي که هایی رشته. شود می ارائه درسی مصوب برنامه

 از آن واحد با متناسب پروژه اجراي مدت هستند، پروژه

  .شود می تعیین مربوط استاد سوي

 آموزشی، گروه تشخیص با که است درسی :جبرانی درس

 دانشجو، مهارت یا و دانش کمبود رفع براي آن گذراندن

 . است ضروري مربوط تحصیلی دوره طی یا آغاز در

 دانشگاهی ازدروس اي پیوسته هم به مجموعه:تحصیلی رشته

 برنامه قالب در خاص شناسی روش و محتوا با که است

 اجراء  به مختلف تحصیلی هاي دوره در درسی هاي

 .شود می گذاشته

 متوسطه ازدوره پس که است تحصیلی دوره: کاردانی دوره

 واحددرسی 31تا 31 گذراندن با دانشجو و شود می آغاز

 مدرك دریافت به تحصیلی رشته مصوب درسی برنامه طبق

 .شود می نائل کاردانی

 از پس که است تحصیلی دوره :پیوسته کارشناسی دوره

 261 گذراندن با دانشجو و شود می آغاز متوسطه دوره

 رشته، حسب)مصوب درسی برنامه طبق و درسی واحد 211 تا

 به( شود می شامل نیز را نامه پایان یا پژوهشی طرح

 .شود می نائل کارشناسی مدرك دریافت

 از پس که است تحصیلی دوره :ناپیوسته کارشناسی دوره

 گذراندن با دانشجو و شود می آغاز کاردانی دوره

  مصوب درسی برنامه طبق و درسی واحد 31 الی 31 تعداد

 .گردد می نائل ناپیوسته کارشناسی مدرك دریافت به

 که است تحصیلی مختلف هاي رشته مجموعه :آزمایشی روهگ

 برگزار مشترك آزمونی مواد آنان، تحصیل به ورود براي

 .شود می



 

 دانشگاهی سازمانی واحد ترین بنیادي: آموزشی گروه

 بر تاکید با که است علمی هیئت عضو تعدادي از متشکل

 حوزه یک در علم انتشار و ترویج تولید، به آموزش،

 .پردازد می تخصصی

 و مقرر مهلت در که است اي شده پذیرفته فرد :دانشجو

 می نام ثبت «مؤسسه» در جاري، مقررات و ضوابط براساس

 .کند

 را تحصیلی هاي دوره از یکی که است فردي :آموخته دانش

 معین، ضوابط برابر و برساند پایان به موفقیت با

 .کند دریافت را مربوط تحصیلی مدرك یا گواهی

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله  امتحان :

گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه 

می گردد . تشخیص در امتحان هر درس موجب حذف آن درس 

موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای 

 آموزشی دانشگاه است . 

در دوره های  از تحصیلکثر مدت مج: حدال دوره تحصیلطو

سال و در دوره  6اسی ناپیوسته روزانه نکاردانی وکارش

سال ودر دوره های شبانه  3کارشناسی پیوسته روزانه 

سال است . در صورتی که دانشجو  3سال و  1/6به ترتیب 

نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل 

 با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود . 

 دوره به ورود اختصاصی و عمومی ضوابط

 برابر عالی آموزش به ورود عمومی شرایط داشتن 

 ذیصالح، مراجع مقررات و مصوبات

 وزارت مقررات مطابق علمی توانمندي احراز 

 به و تحصیلی نیمسال دو از مرکب تحصیلی سال هر 

 نیمسال هر و است تابستانی دوره یک مؤسسه انتخاب

 امتحانات هفته دو و آموزش هفته 23 شامل تحصیلی

 یک و آموزش هفته 3 شامل تابستانی دوره و  پایانی

 .است دوره پایان امتحانات هفته

 است واحدي نظام بر مبتنی «مؤسسه» در آموزش. 

 مصوب درسی و آموزشی هاي برنامه. است موظّف مؤسسه 

 دوره براي را «وزارت» عالی آموزش ریزي برنامه شواري

  .نماید اجراء است، داشته دانشجو پذیرش که اي

 اخذ واحد: 

 و 21 حداقل تواند می تحصیلی نیمسال هر در دانشجو

 مجاز واحد حداکثر و کند انتخاب درسی واحد 11 حداکثر

 .است واحد 3 تابستانی دوره در انتخابی

 باشد، 23 حداقل نیمسال یک در دانشجویی معدل اگر 

 واحد 11 تا حداکثر تواند می بعد تحصیلی نیمسال در

 .نماید اخذ را درسی

  صرف تواند می دانشجو تحصیلی نیمسال آخرین در 

 11 تا مشروطی و( نباشد 21 از کمتر)کل معدل از نظر

 .نماید اخذ واحد

 نیمسال هر ابتداي در دانشجو انتخابی واحدهاي 

 دلیلی هر به( تحصیلی نیمسال آخرین جز به) تحصیلی

 واحدهاي که صورتی در. باشد واحددرسی 21از نبایدکمتر

 بنا نیمسال، پایان در دانشجو باقیمانده یا انتخابی

 تشخیص به)دانشجو اراده از خارج و موجه دالیل به

 به نیمسال این. برسد واحددرسی 21از کمتر به «مؤسسه»

 وي تحصیلی سنوات در کامل تحصیلی نیمسال یک عنوان

 یا مشروطی وضعیت بررسی منظور به اما) شود، می محسوب

 نمرات با نیمسال این واحدهاي نمرات دانشجو، ممتازي

 نیمسال دو معدل محاسبه در دانشجو بعدي نیمسال دروس

 .شد خواهد منظور

   (دانشجویان مقطع کارشناسی قبل ازورود به عرصه

دو ترم آخر( وکاردانی قبل ازترم آخر می بایست 

واحد  1احدهای درسی رابه اتمام رسانده ویاحداکثر و

رود به باقی مانده باشد. در غیر اینصورت قادر به و

بایست واحدهای جامانده در یک عرصه نمی باشند و می 

 ترم مجزا اخذ شوند.



 

  با دوره هر دروس کلیه ارائه ترتیب و چگونگی 

 درسی برنامه طبق) دروس (تأخر و تقدم)نیاز پیش رعایت

 .است گروه آموزشی شوراي عهده بر( مصوب

 غیرمرتبط هاي رشته براي جبرانی واحدهاي تعداد 

 و واحد 3 ناپیوسته کارشناسی و کاردانی هاي دوره در

 نمره. باشد می واحد 21 حداکثر کارشناسی دوره براي

 .شود می محاسبه کل و نیمسال معدل در جبرانی دروس

 یک و دوره یک در فقط و زمان هر در دانشجو تحصیل 

 همزمان تحصیل. است پذیر امکان تحصیلی رشته

 «وزارت» مصوب ضوابط تابع ،«علمی برگزیده»دانشجویان

 .است

 حذف، موارد درباره تصمیم اتخاذ و ریزي برنامه 

 آموزشی شوراي عهده بر دروس اضطراري حذف و اضافه

 نیمسال یک دروس کلیه خاص،حذف درشرایط.است مؤسسه

 شوراي تأیید و وجدانش کتبی درخواست با تحصیلی

 پذیر امکان امتحانات شروع از قبل تا مؤسسه آموزشی

 .است

 فرهنگی و علمی هدایت براي است موظف آموزشی گروه 

 به را علمی هیئت اعضاي از یکی ورود بدو از دانشجو

 .نماید اعالم و تعیین تحصیلی راهنماي استاد عنوان

 است الزامی درس جلسات تمام در دانشجو حضور. 

 پایان امتحان جلسه در یاو  درسی در دانشجو گرا 

 آموزشی شوراي تشخیص با باشد، داشته غیبت نیمسال

 .شود می حذف درس آن مؤسسه،

 براساس درس هر در دانشجو تحصیلی پیشرفت ارزیابی 

 پژوهشی – آموزشی تکالیف انجام درکالس، فعالیت و حضور

 انجام نیمسال پایان و نیمسال میان امتحانات نتایج و

 .گیرد می

 درس آن مدرس درس، هر در دانشجو ارزیابی مرجع 

 .است

 درس هر براي نیمسال پایان امتحانات برگزاري 

 .است الزامی نظري،

 درس نمره دانشجو تحصیلی پیشرفت ارزیابی معیار 

 می ( 1- 11) بیست تا صفر از عددي صورت به که است

 .باشد

 ارزیابی نمرة گزارش است، موظف هردرس مدرس 

 تاریخ روزاز 21مدت ظرف را دانشجویان درس نهایی

 اداره به درس آن نیمسال پایان امتحان برگزاري

 .نماید اعالم یاواحدمربوط دانشکده آموزش

 تجدید تقاضاي درس، ارزیابی نمره به که دانشجویی 

 اعالم تاریخ از 31 مدت ظرف تواند می باشد، داشته نظر

 از طریق سیستم سما را خود نظر تجدید تقاضاي نمره،

 مدت ظرف است، موظف نیز درس هر مدرس. اعالم نماید. 

 به دانشجویان، تجدیدنظر تقاضاي دریافت تاریخ از ،31

 را احتمالی اشتباهات و رسیدگی دانشجویان اعتراضات

 .کند اعالم را قطعی نمره و برطرف

  در که دروسی و کاآموزی و کارورزی دروس نمرات 

 می ارائه پژوهشی تکلیف با توام مصوب درسی برنامه

 گروه تأیید و مدرس تشخیص به که صورتی در شود،

 تحصیلی نیمسال یک طول در آنها تکمیل مربوط، آموزشی

 باید ناتمام نمره. شود می تلقی ناتمام نباشد، میسر

 پایان تاریخ از روز( 11)پنج و چهل مدت ظرف حداکثر

 این 1 تبصره در مذکور هاي مهلت رعایت با امتحانات،

 .شود تبدیل قطعی نمره به ماده

 است تغییر غیرقابلثبت نهایی  از پس درس نمره . 

 به را درس هر امتحانی هاي برگه است، موظف مدرس 

 بعد تحصیلی نیمسال دو تا حداقل درس، سابقه عنوان

 .نماید نگهداري

  و  ،عملی 21 نظری درس هر در قبولی نمره حداقل

 نیمسال هر در دانشجو نمرات معدل و است 21کارآموزی

 .باشد 21 از کمتر نباید تحصیلی



 

 کسب قبولی نمره درس چند یا یک در که دانشجویی 

 با را فوق دروس بعدي نیمسالهاي در چنانچه نکند،

 کارنامه از قبلی نمره بگذراند، 23 نمره حداقل

 کل و فوق نیمسال معدل در و شود می حذف دانشجو

 .شد نخواهد محاسبه

 دانشجو تحصیلی نیمسال هر نمرات معدل نانچهچ 

 تلقی مشروط نیمسال آن در دانشجو باشد، 21 از کمتر

 آخرین در جز)بعد نیمسال در مشروط، دانشجوي. شود می

 را درسی واحد 21 از بیش انتخاب حق( تحصیلی نیمسال

 .ندارد

 کاردانی دوره در مجاز مشروطی هاي نیمسال حداکثر 

 کارشناسی دوره در و نیمسال دو ناپیوسته کارشناسی و

. است متناوب یا متوالی از اعم نیمسال 6 پیوسته

 در باشد، باالتر یا 21 دانشجو کل معدل که درمواردي

 هاي نیمسال در که زمانی تا تواند می مجاز سنوات سقف

 این غیر در دهد؛ ادامه تحصیل به نشود، مشروط بعدي

 .شود می محروم ازتحصیل صورت

  مرخصی :

 کارشناسی و کاردانی دوره در تواند دانشجومی 

 پیوسته کارشناسی دوره در و نیمسال یک ناپیوسته

 .نماید استفاده تحصیلی مرخصی از نیمسال دو
 تحصیل مجاز مدت سقف رعایت با تواند می مؤسسه 

 تصمیم وي تحصیلی مرخصی صدور به نسبت دانشجو،

 .بگیرد
 نیمسال دو دانشجو زایمان مرخصی مجاز مدت حداکثر 

 . است تحصیلی سنوات در احتساب بدون و تحصیلی
 تأیید صورت در دانشجو، پزشکی مرخصی مجاز مدت 

 نیمسال دو آموزشی، شوراي و «مؤسسه» معتمد پزشک

 .است  تحصیلی سنوات در احتساب بدون و تحصیلی

 نیمسال هر در دانشجو نام ثبت عدمتحصیل: 

 تحصیل از ،انصراف(«مؤسسه» از اجازه کسب بدون)تحصیلی

 .شود می محسوب

 دانشجوي تحصیل به بازگشت مورد در گیري تصمیم 

 مؤسسه آموزشی شوراي عهدة به تحصیل از منصرف

 .است

 باید باشد، داشته تحصیل از انصراف قصد که دانشجویی

 به خودرا انصراف درخواستقبل از شروع ترم تحصیلی 

 مجاز دانشجو این. کند تسلیم «مؤسسه»آموزش اداره

 تقاضاي بعدي، نیمسال شروع تا بار یک براي فقط است،

 از پس صورت، این غیر در. بگیرد پس را خود انصراف

 می صادر تحصیل از وي انصراف حکم مهلت، این انقضاي

  .شود

 که است روزي دانشجو، تحصیل از فراغت تاریخ 

 می ثبت مؤسسه آموزش در درس دانشجو قطعی نمره آخرین

 .شود
  با را دوره درسی واحدهاي کلیه که دانشجویی به 

 مدرك مورد حسب گذرانده باشد، 21 حداقل میانگین

 کارشناسی یا پیوسته کارشناسی کاردانی، تحصیلی

 .شود می ناپیوسته ارائه
 تحصیل مجاز مدت طول در دانشجویی که صورتی در 

 نیمسال یک تنها برساند، 21 به را خود معدل نتواند

 11 حداکثر مجدد اخذ با تا شود می داده فرصت وي به

 به را خود دروس کل میانگین دوره، دروس  از واحد

 کند؛ را دریافت دوره تحصیلی مدرك و برساند 21 حداقل

 .شود می محروم تحصیل از صورت این غیر در

 و میهمانی نامه آیین دانشجومطابق:  وانتقال همانیم

 کارشناسی و کاردانی هاي دوره دانشجویان انتقال

 غیردولتی و دولتی عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها

 .باشد می میسر وزارت مصوب

 به مشروط گرایش، یا رشته تغییر با توأم انتقال*

 و انتقال و گرایش یا رشته تغییر شرایط همزمان احراز



 

 بار یک براي تنها ومقصد مبداء «مؤسسات» توافق با

 .است پذیر امکان

 گذرانده قبلی گرایش یا رشتۀ در دانشجو که دروسی 

 معادلسازي و بررسی جدید رشته آموزشی گروه در است،

 به که شود می پذیرفته وي از دروسی فقط و شود می

 جدید، گرایش یا رشته دروس با آموزشی، گروه تشخیص

 باشد داشته( مصوب درسی برنامه طبق) محتوایی اشتراك

 دراین.نباشد 21 از کمتر دروس آن از یک هر نمرة و

 احتساب با آنها نمره و شده پذیرفته دروس فقط صورت،

 باقی و ثبت دانشجو کارنامه در سنوات و کل معدل در

 .ماند می
 بر حاکم کلی ضوابط و اصول حاوي نامه آیین این 

 و است ناپیوسته و پیوسته کارشناسی کاردانی، دوره

 را مربوط اجرایی هاي نامه شیوه است، موظف «مؤسسه»

 اطالع ضمن و تدوین نامه آیین مفاد چارچوب در صرفا  

 آیین این مفاد تفسیر هرگونه .نماید اجراء رسانی

 معاونت عهدة بر آن اجراي حسن بر نظارت و نامه

        .است «وزارت» آموزشی


