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11ساعت زمان جلسه :     80/11/99تاریخ جلسه:  دانشکده 0کالس مکان جلسه :         

  دستور جلسه:

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

جناب آقای  درابتدای جلسهشد  برگزار دانشکده 0محل کالس در اکثریت اعضا حضور با   40/11/11در تاریخ  فاینالجلسه کمیته اولین  جلسه: کلیات

 بحث سپس درمورد موضوعات زیرو  نمودندطرح م موضوع جلسه را ،خوش آمد گویی به اعضای محترمضمن  (دبیر کمیتهسرکار خانم اقوامی)  پوررحیمی و

 وتصمیم گیری بعمل آمد.

و به منظور بهبود  تحویل گردد EDOمقرر شدد سناریواای فاینال پس از رراحی و تایید توس  مدیران محترم گروه اا به کمیته فاینال   مصوواات جلسه: 

شنهاد یکیفیت سدناریواا پیشدنهاد شددکارگاه آموزش نحوه ی نوشتن سناریو استاندارد جهت اساتید محترم ایعت علمی دانشکده برگزار گردد. ام ننین پ   

ورود به عرصه( برگزار گردد. ا قبل از ورود دانشجویان به عرصه) جهت امتحان آسدکی در پایان ار سال تحصیلی) برای دو نیمسال تحصیلی آن سال( ت  شدد 

زمان حضور دانشجویان در ایستهااها و اینکه ار ایستهاه به نه تعداد سناریو احتیاج دارد توس  مدیران محترم گرواها  مقررشدد اسدامی تمامی ایستهااها،  

ا دو نمره می باشد) در مجموع نمره فاینال از بیست مقرر شدد تعداد ده ایسدتهاه در آزمون فاینال رراحی گردد که نمره ی ار یا از ایستهااه   تعیین گردد.

ایستهاه موجود( در آزمون فاینال  14ایستهاه از  7کسب نمره قبولی در  )گرفتن حداقل نمره نهارده از بیسدت دانشدجویان با  و نمره محاسدبه خوااد شدد(   

نهارده( را بدسددت آورد، پس از سددپری شدددن مدت زمان دو افته  در صددورتی که دانشددجو نتواند در آزمون حداقل نمره قبولی) قبول محسددوب می گردند.

باید توسد  معرفی نامه ای که ازرر  دانشکده به بیمارستان ارسال می گردد دربش  مورد   مدتاین  رول مجددا باید در آزمون فاینال شدرکت نموده و در 

ار  اقل نمره قبولی درسددتهاه از ده ایسددتهاه نمره قبولی را بدسددت نیاورد) حداگر دانشددجو در بی  از سدده ای تمرین کند.نظر در بیمارسددتان حضددور یافته و 

ی لدرصد نمره ی آن ایستهاه می باشد( مجددا پس از گذراندن تمرینات الزم باید در آزمون فاینال شرکت نموده و از ایستهااهایی که نمره قبو  04 ایستهاه 

ضافه ا ت ثبت نمره فاینالپیشنهاد شد یا ستون در کارنامه دانشجویان کارشناسی پرستاری جه در آنها کسدب نکرده است از وی امتحان بعمل خوااد آمد. 

درصورت بروز مشکل برای دانشجو و عدم حضور وی در جلسه آزمون فاینال،  تعیین شدد.  1044زمان برگزاری آزمون فاینال اشدت خرداد ماه سدال   گردد. 

ع آزمون ام ننین مطالب فوق یا ماه قبل از شرو موضوع در جلسه شورای آموزش مطرح گردیده و ربق موصوبات جلسه شورای آموزشی عمل خوااد شد.

 .خوااد شدفاینال در قالب ) شیوه نامه نحوه برگزاری آزمون فاینال( در سایت دانشکده جهت ارالع دانشجویان بارگزاری 

     -سرکار خانم دکترنسرین جعفری -سرکار خانم اقوامی -جناب آقای پوررحیمی -سرکار خانم آوازه -سرکار خانم دکتر حجت انصاری حاضرین جلسه:

 سرکار خانم ابراایمی  -سرکار خانم روحانی -سرکار خانم افشین جو

سرکار خانم ربیع  :غایبین جلسه  
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