
 

 

 

 

 موافقت نامه

انستیتوت علوم  اداره اهنگی الزم میان اولیاء محصالن وو تأمین همموثر موافقتنامه به منظور ایجاد رابطاین 

و محصالن  و سایر مکلفیتهای ایجاد فضای مصئون وبانظم، امور درسی کیفیت بهبودبه هدف  صحی عاطفی

  تنظیم شده است. ادارهء انستیتوت 

 .، موارد زیر قابل یاد آوری استبرای دستیابی به مسایل باال

های مقررات انستیتوت علوم صحی فرهنگ ملی از اولویت در نظر داشتن رعایت موازین اخالق اسالمی و .1

 عاطفی میباشد.

نظم مقررات مربوط به رعایت وت بخصوص ف به رعایت مقررات مطروحه انستیتمکلن تمام محصال .2

 .باید رعایت نمایندرا قوانین وزارت صحت عامه  بوده وودسپلین  

محصل از انستیتوت باید  حاضری منظم در اوقات درسی الزامی است، در صورت نیاز برای بیرون شدن .3

 و یا دلیل موجه برای این امر وجود داشته باشد. با اداره انستیتوت به تماس شده محصل یکی از اولیای

اخطار رسمی را در پی داشته و در  رمتواتغیر و ده روز به صورت  رمتواتبیش از سه روز غیابت  .4

صورت تکرار موجب اخراج محصل میگردد؛ مگر این که تصدیق الزم و یا با دلیل موجه قناعت انستیتوت را 

 اصل نماید.ح

این  را درن اآن و نمودهآماده  فرزندان خودشرایط مناسب تحصیل را برای تا  تعهد مینمایند نمحصال اولیای .5

 امر کمک نمایند. 

همچنان  و وندباید به آن حاضر شها دارند، در شفاخانهکارعملی که مطابق به تقسیم اوقات،  ینمحصال .6

ضرورت  محصالنی اولیا موافقه قابلگی عالی های نرسنگ عالی وبخصوص در رشتهه نبرای اجرای نوکری شبا

 میباشد.

برای مورد نیاز پروسهء تدریس تیوری و عملی را معنوی  ت رهبری انستیتوت تمام امکانات مادی وهیأ .7

 را جستجو و دریافت میناید.مناسب  هایراه حلبرای حل مشکالت شان نموده و  فراهم نصالمح
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