
 

 درحوزه برگساری آزمون ها دانشکده پرستاری و مامایی شرح وظایف اساتید

   الجتِ.است درس هذرس ی عْذُ ثر آى از هرالجت ٍ آزهَى جلسِ ثرگساری ٍ گرٍُ از هجَز کست ٍ آزهَى تعریف( 

 آزهَى ثرگساری استبد، هسئَل ترتیت ثذیي ضَد( هی افسٍدُ ًیس هذرسبى تذریس السحوِ حك هحبسجِ در جلسِ یک

 .است

   ثبضذ داضتِ استبد ثب را الزم ّبی ّوکبری ،دریبفت سئَاالت ثرای آهَزش ی حَزُ است ضرٍری. 

   اهتحبًیگ سرثر هٌذرجبت تکویل .ضَد تبیپ داًطکذُ هْردار ٍ دار آرم ّبی ثرگِ رٍی ثر ثبیذ آزهَى سَاالت 

 .ضَد هطخص گسرثر در ًیس اعتراضبت ثِ رسیذگی ّبی تبریخ ٍ آزهَى زهبى هذت .الساهیست

 ثبضذ تعییي ضذُ ، داًطکذُ سبیت در ، هذرسبى اهتحبًی ی اثالغیِ در ًیوسبل پبیبى آزهَى ثرگساری سبعت ٍ تبریخ. 

   هطخص ی زهبًی هحذٍدُ در را هجبز غیر غیجت خبطر ثِ ، آزهَى از هحرٍم داًطجَیبى اسبهی است هَظف هذرس 

 .ًوبیذ اعالم داًطکذُ آهَزش ثِ ضذُ،

 الساهیست هرثَطِ درس آزهَى ی جلسِ در هذرس حضَر . 

 ِاست هرثَطِ آزهَى ی جلسِ در هذرس حضَر ثِ هٌَط ، التذریس حك ّفذّن ی جلسِ ی هحبسج. 

   گیرد صَرت الزم ّبی ّوبٌّگی جبیگسیي تعییي ثرای حتوبٌ ، هذرس حضَر عذم صَرت در. 

 داًطجَ از ...ٍ پرٍشُ ، کالسی تحمیك گرفتي تحَیل ثرای هسلَلیتی آهَزش ی حَزُ ٍ آزهَى ثرگساری اجرایی کبدر ، 

 .ًذارًذ

 ضَد هی هحسَة ًْبیی ی ًورُ ٍ ًیست تغییر لبثل عٌَاى ّیچ ثِ داًطکذُ سبیت در ضذُ ثجت ًورات. 

 ضَد هٌظَر ... ٍ گسارش تحمیك، ، ًیوسبل هیبى ًورات ثبیذ ، ًْبیی ی ًورُ اعالم در. 

   الساهیست سرفصل درٍس در ضذُ عٌَاى ثٌذی ثبرم اسبس ثر ... ٍ گسارش ، تحمیك ًیوسبل، هیبى ی ًورُ تخصیص  

 ضَد ثرگسار ّوبٌّگ ثبیذ حتوبً ترثیتی ٍ عوَهی درٍس ثرای هطبثِ ّبی سرفصل ثب ًیوسبل هیبى آزهَى. 

 عوَهی ثرای اًتطبر را آى ٍ کٌذ هطخص را ّب آزهَى ثرگساری زهبى خَد، ًیوسبل درس طرح در است هَظف استبد 

 دّذ. تحَیل آهَزضی گرٍُ ثِ داًطگبُ پَرتبل در

 ًیست هوکي ًورات ی ثرگِ در ًورُ گسارش عذم یب ٍ ًبتوبم ی ًورُ اعالم . 



 ًُورات سطح سایصاف ثرای َدارًو از استفبدُ یب ارفبق از ٍ است داًطجَ ٍالعی ی ًورُ ، سبیت در ضذُ ثجت ی ًور 

 .ضَد خَدداری

 ًیوسبل هیبى ی ًورُ ی دارًذُ ثر در ، ًْبیی ی ًورُ ی ثرگِ پریٌت ی ارائِ ٍ داًطجَ ّر آزهَى ی ثرگِ تکویل ، 

 .الساهیست آهَزش ٍاحذ ثِ آى تحَیل ٍ کالسی فعبلیت ٍ تحمیك ، ًیوسبل پبیبى

   ُثبضذ یکسبى سبهبًِ در هٌذرج ی ًورُ ثب ثبیذ داًطجَ ی ثرگِ در ضذُ درج ًْبیی ی ًور. 

 صَرت ایي غیر در ؛ است اعتراضبت ثِ رسیذگی ٍ ًورات پریٌت رسیذ ی ارائِ ثِ هٌَط التذریس، حك پرداخت ، 

 .ضذ خَاّذ درج ) ٍلت ًیوِ ٍ ٍلت توبم ، التذریس حك از اعن ( استبد ی پرًٍذُ در ، هرثَط سَاثك

 ثگیرد تحَیل پست یب ًوبثر طریك از را ًورات ًجبیذ آهَزش ٍاحذ. 

  سئَاالت اهتحبًی تصحیح ضذُ ثِ ّوراُ پبسخٌبهِ ثِ ٍاحذ آهَزش تحَیل ٍ ثِ هذت یکسبل در ٍاحذ آهَزش

 ًگْذاری هی ضًَذ.

 .استبد ّوبٌّگ کٌٌذُ درس سئَاالت را از ًظر تعذاد ٍ زهبى ّوبٌّگ کٌذ 

  در جلسِ اهتحبى ثِ صَرت ّوبٌّگ ٍ کلی ثبضذ.رفع اضکبل 

  .سئَاالت اهتحبًی حذالل یک ّفتِ لجل از اهتحبى در ٍاحذ آهَزش ثِ هسئَل آهَزش تحَیل دادُ ضَد 

 

 


