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22ساعت زمان جلسه :     12/21/2022تاریخ جلسه:  دانشکده 8کالس مکان جلسه :         

  دستور جلسه:

 1911-044بررسی برنامه فاینال دانشجویان کارشناسی پرستاری در خرداد ماه نیمسال دوم سال تحصیلی  -1

 کارشناسی پرستاری  8انجام هماهنگی های الزم برای برگزاری آزمون فاینال دانشجویان ترم  -2

 جناب آقای پوررحیمی و درابتدای جلسهشد.  برگزار دانشکده 8محل کالس در  14راس ساعت اکثریت اعضا حضور با  فاینالجلسه کمیته  جلسهه:  کلیات

تصمی   سپس درمورد موضوعات زیر بحث وو  نمودندطرح م موضرو  جلسه را  ،گویی به اعضرای محترم  خوش آمدضرم    (دبیر کمیتهسررکار خان  اقوامی   

 گیری بعمل آمد.

استراحت( باشد که از ای  تعداد جدول  جهتایستگاه  2ایسرتگاه پاسددهی به سوال    8ایسرتگاه    14تعداد کل ایسرتگاه ها  مقرر شرد   مصهواات جلسهه:  

 ایستگاههای تدصیص یافته به گروههای مدتلف به شرح زیر می باشد:

 مجموع گروه سالمت جامعه ، مادر و نوزادگروه اطفال گروه ویژه و اورژانس گروه داخلی و جراحی نام گروه آموزشی

 واحد 22 واحد 0 واحد 8 واحد 5 واحد 14 تعداد واحدهای کارآموزی

تعداد ایستگاههای آزمون 

 فاینال مختص گروه
 ایستگاه 8 ایستگاه 1 ایستگاه 2 ایستگاه 2 ایستگاه 9

در محل مرکز آزمون  10-8نفر( از سرراعت  29روز دوم  -نفر 20گروه  روز اول  2در دو روز و در  10/20/2022و  11/20در مورخ فاینال مقرر شررد آزمون 

هر  نمره چک ییست 9/2مصروب شد نمره هر ایستگاه از بیست نمره اعالم شود و اگر دانشجو دوسوم   برگزار شرود.   خیابان صرفا(  دانشرگاه  صرالحیت بایینی 

هر  در درصد نمره چک ییست آن ایستگاه می باشد. 24قبول محسوب می شود. مالک قبویی در هر ایستگاه کسب  به دست آوردایسرتگاه  آن  از ایسرتگاه را 

روز آزمون ییسرتی جهت انجام حضرور و ایاب دانشجویان و تبت نمره آنها در آن ایستگاه موجود باشد.پیامکی با محتوای زمان و محل برگزاری   ایسرتگاه در  

 گردد.ارسال آزمون برای دانشرجویان ارسرال شرود و یک هفته قبل از زمان برگزاری آزمون پیامک یادآوری با همان محتوا مجددا برای ا ال  به دانشجویان    

هماهنگی های الزم جهت برگزاری آزمون در محل مرکز آزمون صالحیت دقیقه( می باشد.  6دقیقه  میانگی   2تا  5زمان اختصرا  یافته برای هر ایسرتگاه   

برای ریاسررت محترم  فاینال ا ال  از مفاد برنامه آزمونبایینی توسررج جناب آقای پوررحیمی با جناب آقای اوجاقلو صررورت گرفت. مقرر شررد نامه ای جهت  

 ارسال شود.جناب آقای دکتر ایوب پزشکی پزشکی دانشکده 

 -سرکار خان  افشی  جو -سرکار خان  دکترنسری  جعفری -سرکار خان  اقوامی -جناب آقای پوررحیمی -سرکار خان  دکتر حجت انصاری حاضرین جلسه:

 سرکار خان  ابراهیمی  -سرکار خان  روحانی

  سرکار خان  آوازه :غایبین جلسه
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