
  

 

 

 

 دفترچه حضور غیاب و ارزشیابی دانشجویان

 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 پیراپزشکی دانشکده

 سالمت اطالعات فناوری گروه

 صمد بیک مهناز دکتر: مدیرگروه

 3و4 عرصه در کار آموزی

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 

 :مسئول محترم لطفاً پیش از تکمیل دفترچه مطالب زیر را مطالعه بفرمایید

 

 ن دفترچه به منظور ثبت حضور و غیاب و نمره ارزشیابی دوره ی کار آموزی در عرصه ی دانشجویان تدوین ای

 .گردیده است

  در فهرست مربوط به حضور و غیاب، پس از ثبت ماه دوره ی کار آموزی، نام و نام خانوادگی و همچنین حضور و

 .ایشان ثبت گرددیا عدم حضور هر دانشجو، در هر روز از دوره ی کار آموزی 

 وزی در بخش ها و واحد های در جدول ارزشیابی دانشجویان، با توجه به عملکرد دانشجو طی دوره ی کار آم

 .نمره ی واحدی، مطابق با مجموع  نظرات مسئولین بخش ها اختصاص یابدمربوطه، 

 غیاب و نمره ارزشیابی گروه  پس از اتمام دوره ی کار آموزی هر گروه از دانشجویان، اطالعات مربوط به حضور و

 .بعد در ادامه ی فهرست ثبت گردد

  در پایان ترم دفترچه را پس از تکمیل اطالعات مربوط به دانشجویان گروه های مختلف کار آموزی، به مربی

 .آموزشی دانشکده تحویل داده و از ارائه دفترچه و موارد ثبت شده در آن به دانشجو خودداری گردد

 مکاری شما و وقتی که صرف تکمیل دفترچه می نمایید قدردانی می گرددپیشاپیش از ه. 

 

 گروه فناوری اطالعات سالمت

 دانشکده پیراپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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 لیست حضور و غیاب دانشجویان
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 لیست حضور و غیاب دانشجویان
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 لیست حضور و غیاب دانشجویان
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 لیست حضور و غیاب دانشجویان
 



 

 ظاتمالح 53 50 55 52 1 1 1 1 1 4 3 0 5 35 32 نام و نام خانوادگی ماه

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 لیست حضور و غیاب دانشجویان
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 لیست حضور و غیاب دانشجویان
 

 :نام و امضای مسئول



  ارزیابی دانشجو نام و نام خانوادگی دانشجو

 بسیار خوب مالحظات مسئول آموزشی
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 خوب
02-81 

 متوسط
81-81 

 نسبتا ضعیف
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 ضعیف
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  ارزیابی دانشجو نام و نام خانوادگی دانشجو

 بسیار خوب مالحظات مسئول آموزشی
02 

 خوب
02-81 

 متوسط
81-81 

 نسبتا ضعیف
81-81 

 ضعیف
81-80 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 نام و امضای سوپروایزر آموزشی:                                                 بخش  نام و امضای مسئول



 


