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 کنفرانس دانشکده اتاق مکان جلسه :  19/31-31  مان جلسه :ز 31/90/08: تاریخ جلسه 
 

  موضوع جلسه:

o   تدوین دستورالعمل و شیوه نامه فینال دانشجویان پرستاری 

 

 مصوبات جلسه:

دانشکده تشکیل و در خصوص  کنفرانس در اتاق  مدیران گروه پرستاری کمیته و ی با حضور اعضا 03/21راس ساعت جلسه 

 قرار گرفت . بحث  فینال دانشجویان پرستاری مورد موضوع  

از معاونت ابالغ شججده کارورزی دانشجججویان پرسججتاری پیش  با آئین نامه اجرائی  در آغاز جناب آقای دکتر امینی در رابطه

توضجیحات کاملی ارائه فرمودند که پس از اشجاره به نکات ممهد در این پیشنویس نحوه اجرای    وزارت بهداشجت  پرسجتاری  

 فینال را بنا به به دستورالعمل جدید به بحث و بررسی گذاشتند.   

 مهمترین مواردی که در پیش نویس در ابهام بود به شرح زیر می باشد :

 نحوه محاسمه حق الزحمه به عوامل اجرائی مشخص نشده است  -2

به  99برای شجرکت در آزمون پیشنهاد شد که این شر   برای دانشجویان ورودی   21با توجه به شجر  معدل بایی   -1

 بعد اجرا گردد .

هر دو جنس  پیشجنهاد شجد ایستهاه مهارتهای اورنانس و فوریتها از حالت وی ه برای دانشجویان پسر خارو و برای   -0

 اجرا گردد.

منظور از شر  معدل برای دروس تخصصی یا کلیه واحدهای نظری اعد از تخصصی و عمومی می باشد که مورد ابهام  -1

 می باشد. 

 در ادامه خاند دکتر ملکی پیشنهاد خود را در رابطه با اجرای فینال ارائه دادند که :

 تشکیل کمیته برگزاری فینال   -2

 شرح وظایف مشخص بود.  تعیین دبیر کمیته با -1

 مصوبات جلسه کمیته پایش و ارزشیاب :

از طریق وزارت بهداشت   یابالغ شده از معاونت پرستار یپرستار انیدانشجو یکارورز شیپ مقرر شجد شجیوه نامه   -2

به کلیه اعضائ هیأت علمی ومدیران گروه های پرستاری و اعضائ کمیته علمی و اجرائی برگزاری  اتوماسیون مجدداً

معاونت آموزشی آزمون پیش کارورزی ارسجال و پیشنهادات مطرح شده ظر  مدت ی  هفته به وورت مکتوب به  

طریق معاونت آموزشی از و پس از جمع بندی و تصویب نهائی در شورای آموزش دانشکده  دانشکده پرستاری اعالم

 به وزارت متموع اعالم گردد.دانشهاه 
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کمیته علمی و اجرائی آزمون پیش کارورزی دانشجویان پرستاری در جلسه مطرح و به شرح ی لیسجت اسامی اعضا  -1

 زیر نهائی شد. 

–فاطمه مرادی –مهین روحانی  –دکتر نسرین حنیفی –مهناز افشجین جو   –دکتر نسجرین جعفری  کمیته علمی: خانمها 

 و آقایان دکتر محمدرضا دین محمدی و دکتر کورش امینی   –م گان السادات اقوامی 

 و کارشناسان آموزش گروه پرستاری    –منی ه نجاتی  –کمیته اجرائی : خانمها آذر آوازه 

ام در خصوص پرستاری و وجود ابه 6با توجه به ابالغ دسجتورالعمل برگزاری آزمون پیش کارورزی دانشججویان ترم    -0

لوم تدوین شده مقرر گردید موضوع پس وپرستاری بر اساس کوریک 8تداوم برگزاری آزمون فینال دانشججویان ترم  

وزارت متموع در دستور کار گروه پرستاری قرار  به واسطه معاونت آموزشی دانشهاه ازاز اسجتعالم و کسجب تکلیف   

 گیرد.

 6کننده در برگزاری آزمون پیش کارورزی دانشجویان ترم  موضجوع نحوه محاسجمه حق الزحمه اسجاتید مشجارکت     -1

پرسجتاری در جلسجه مطرح و مقرر شد به ازای هر ساعت حضور در جلسه آزمون معادل ساعت کارورزی و یا واحد   

 عملی محاسمه گردد.

موضجوع ارزشجیابی دوره و پیشجرفت تحصجیلی دانشججویان ارشجد پرستاری در جلسه مطرح و مقرر شد گزارش        -5

پیشرفت تحصیلی دانشجویان توسط جناب آقای دکتر دین محمدی مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده و شجیابی  ارز

 روز کاری به معاونت آموزشی دانشکده تحویل داده شود. 23ظر    EDOدوره توسط مدیر ارزشیابی 

 
 

 -سرکار خاند آذر آوازه - سرکار خاند دکتر اعظد ملکی -کورش امینی دکتر  آقا-خاند دکتر میترا پیامی :حاضرری  در جلسه 

مهناز افشین سرکارخاند  –سرکار خاند زینب قهرمانی – نسرین بهرامی ن اد سرکار خاند دکتر - سجرکار خاند فریده اسجدی  

 مهین روحانی  سرکار  – م گان اقوامی سرکار خاند  – دکتر نسرین جعفری سرکار خاند -جو 

 پروین محمی سرکار خاند :غایبي  جلسه
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