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 بندرعباس دانشکده پیراپزشکی

 بندرعباس پیراپزشکیای و سازمانی دانشجویان دانشکده حرفهاخالق  منشور

آموزشی،  رسالت فراهم نمودن بستر رشد و بالندگی ،دهه فعالیت 4کده پیراپزشکی بندرعباس با قریب دانش

ه، شکدداندانشجویان این که  عهده داشته و اعتقاد دارده دانشجویان این دانشکده را ب پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی

از حقوقی برخوردارند که نه تنها جهت حفظ کرامت آنها ضروری دانشکده  انواع خدماتبه عنوان مخاطبین مستقیم 

 فرایندهای آموزشی و پژوهشی در است، بلکه مطالبه این حقوق از مجاری تعریف شده زمینه ساز ارتقای کیفی

ی سازمانی توسعهراه  ارد متولیان امور را درمو اینامید است دانشجویان عزیز با رعایت  .خواهد شد دانشکده

 یاری رسانند. دانشکده

 شکده: کلیه دانشجویان از شأن و کرامت متعارف در تعامل با اساتید و کارمندان دانكرامت انسانین و أش. 1ماده 

 .رعایت کنند تمالرا در کلیه تعا شکدهموظفند شأن اساتید و کارمندان دان نیز دانشجویاندر مقابل  .برخوردارند

: کلیه دانشجویان، مستقل از نژاد، قومیت، ملیت، دین، جنسیت، سن، و معلولیت حق بهره مندی از برابری. 2ماده 

  .یک سیستم آموزش مناسب و کارآمد را دارند

ا : دانشجویان از حق دسترسی به مصوبات آموزشی دانشکده و دانشگاه که فرایند تحصیل آنها رآگاهی. 3ماده  

از آخرین مصوبات آموزشی را دانشجویان . دانشکده موظف است هستند برخورداردهد، تحت تاثیر مستقیم قرار می

، و این قوانین را در برنامه ریزی آموزشی مطلع نموده وب سایت و برد آموزش در دانشکده و دانشگاهیربط ذ

 خود در نظر بگیرد. 

ورداری از یک برنامه آموزشی منظم درطول سال تحصیلی را برخدانشجویان حق : برنامه ریزی منظم. 4ماده 

دارند به طوریکه تغییر زمان برگزاری کالس ها و آزمون ها پس از نهایی شدن انتخاب واحد، سبب خلل در برنامه 

 درسی آنان نشود. 

ن حق دارند، پیش از ثبت نهایی نمرات توسط استاد، جهت : کلیه دانشجویادرخواست بازنگری نمره. 6ماده  

کنند و از جزییات ارزیابی مطلع  مالقاتبه نمره نهایی، با استاد درس با هماهنگی  رویت اوراق امتحانی و اعتراض

  .شوند. همچنین، کلیه دانشجویان حق دارند نمره نهایی درس را در موعد تعیین شده توسط دانشگاه، دریافت کنند
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آموزشی دانشجو نزد اساتید دانشکده محفوظ است، بجز در صورت درخواست  اطالعات: حریم شخصی. 7ماده 

 .مسئولین دانشگاه از مجاری رسمی و تعریف شده

ضروری درس  کالس: حضور استادی که درس به نام ایشان ارائه شده است، در جلسات حضور استاد. 8ماده 

درس  های برگزار نشده باید توسط استاد کالسهنگی آموزش دانشکده. و با هما صاست، مگر در موارد خا

 .بصورت جبرانی برگزار شود

: کلیه دانشجویان از حق دسترسی به یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده، که توسط معاونت مشاوراستاد . 9ماده 

 .برخوردارند (مشاورتاد مطابق آیین نامه اس)شوند، جهت اخذ مشاوره آموزشی دانشکده معرفی می یآموزش

به منظور بهره مندی مناسب از خدمات سیستم های : کلیه دانشجویان رعایت مقررات آموزشیبه  تعهد. 10 ماده

. این قوانین شامل مواردی بگذارنداحترام به قوانین آموزشی دانشگاه ست ا دستیابی به حقوق خود الزم آموزشی و

، انتخاب واحد، ثبت نامزمانی مهلت زم برای ثبت نام، رعایت ال مدارک شرایط وپوشش حرفه ای، از جمله: 

 منظم شرکتتعهد به ، تخلف، غیبت، تقلب انصراف، انتقال و میهمانی،تغییر رشته، ، حذف و اضافه، حذف اضطراری

 مشاوره و آزمون، بازدید علمیموزی، جلسات دفاع از پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد، آکار، کالسدر 

 می باشند.

 

 


