
 

 شرح وظایف دانشجویان در حوزه برگساری آزمون ها دانشکده پرستاری و مامایی

 .است ثیست تب غفز اس عذدی غَرت ثِ وِ است درس ی ًوزُ داًطجَ تحصیلی پیشرفت ارزیابی معیار

 تبریخ اس رٍس 10 هذت فظز را داًطجَیبى درس هَلت ًْبیی ارسیبثی ی ًوزُ گشارش است هَظف درس ّز هذرس :1 تجػزُ

 .وٌذ اعالم هزثَعِ ٍاحذ یب داًطىذُ آهَسش ی ادارُ ثِ ، درس آى ًیوسبل پبیبى آسهَى ثزگشاری

 تمبضبی ٍ ) ثالفبغلِ ثعذ اس اهتحبى ( ًتیجِ اعالم ٍ َىآسه ثزگشاری سهبى اس ، داًطجَ لغعی ًْبیی ًوزُ اعالم: ًَضت:  پی

 . است) وبری رٍس 10 هذت ثِ( آى ثِ رسیذگی ٍ ًظز تجذیذ

 تبریخ اسسبعت  72 هذتف زظ تَاًذ هی ، ثبضذ داضتِ ًظز تجذیذ تمبضبی ، درس ارسیبثی ی ًوزُ ثِ وِ داًطجَیی: 2 تجػزُ

 فظز است هَظف ًیش درس ّز هذرس . وٌذ تسلین هزثَط ٍاحذاس عزیك سبیت ثِ  را خَد ًظز تجذیذ تمبضبی ، ًوزُ اعالم

 را بلیاحتو اضتجبّبت ٍ رسیذگی داًطجَیبى اعتزاضبت ثِ داًطجَیبى، ًظز تجذیذ تمبضبی دریبفت تبریخ اس ّفتِ یه هذت

 .وٌذ اعالم هزثَط ٍاحذ یب داًطىذُ آهَسش ی ادارُ ثِ را لغعی ی ًوزُ ٍ فثزعز

 ثب تَأم هػَة درسی ثزًبهِ در وِ درٍسی ٍ عزغِ در آهَسی برو ، یعول وبرٍرسی، وبرآهَسی، ، توزیي درٍس ًوزات :3 تجػزُ

 یه عَل در ّب آى تىویل هزثَط، آهَسضی گزٍُتأییذ ٍ هذرس تطخیع ثِ وِ غَرتی در ضَد؛ هی ارائِ پژٍّطی تىلیف

 پبیبى تبریخ اس رٍس )پبًشدُ( 15ظزف هذت  حذاوثز ثبیذ ًبتوبم ی ًوزُ . ضَد هی تلمی ًبتوبم ، ًجبضذ هیسز تحػیلی ًیوسبل

 .ضَد تجذیل لغعی ی ًوزُ ثِ ، هبدُ ایي 2 ی تجػزُ در هذوَر ّبی هْلت رعبیت ثب ، اهتحبًبت

 .است آى ثِ رسیذگی ٍ ًظز تجذیذ تمبضبی ، ًوزُ اعالم اس اعن رٍس، 15 سهبًی هذت : ًَضت پی

 . است تغییز لبثل غیز ، ضذى لغعی اس پس درس ی ًوزُ: 4 تجػزُ

 آیٌذُ تحػیلی ًیوسبل دٍ تب ذاللح ، درس ی بثمِس عٌَاى ثِ را درس ّز آسهَى ّبی ثزگِ است هَظف آهَسش : 5 تجػزُ

 .ًوبیذ ًگْذاری

 ثبضذ. 12اس  ووتز ًجبیذ تحػیلی ًیوسبل ّز در داًطجَ ًوزات هعذل ٍ است 10 تئَری درس ّز در لجَلی ی ًوزُ حذالل

 ثب را فَق درٍس ثعذی ّبی ًیوسبل در چٌبًچِ ، ًىٌذ وست لجَلی ی ًوزُ درس چٌذ یب یه در وِ داًطجَیی: 1 تجػزُ

 هحبسجِ ول ٍ فَق ًیوسبل هعذل در ٍ َدف هی ض حذ داًطجَ ی وبرًبهِ اس لجلی ی ًوزُ ، ثگذراًذ 16 ی ًوزُ حذالل

 . ضذ ًخَاّذ



 ُالشاهیست آسهَى جلسبت در داًطجَیی وبرت اغل داضتي ّوزا . 

 ٍرٍدی وبرت- داضتي دست در ثذٍى داًطجَ ٍرٍد اس هَظفٌذ اهتحبًی ّبی سبلي ٍرٍدی در هستمز اًتظبهبت عَاهل 

 .وٌٌذ جلَگیزی آسهَى ی جلسِ ثِ

   داًطجَ اس ٍرٍد آسهَى آغبس اس پس .ثبضٌذ حبضز جلسِ در آسهَى ضزٍع اس لجل دلیمِ 15 داًطجَیبى است ضزٍری 

 . آیذ هی ثعول جلَگیزی ، جلسِ سبلي ثِ

 : است سیز ضزح ثِ تقلب مصادیق اس ثزخی . ضذ خَاّذ ثزخَرد ضذت ثِ ّب آسهَى در تملت هَضَع ثب  

  جعلی داًطجَیی وبرت داضتي . 

 ُهجبس غیز وتبة ٍ جشٍُ یبدداضت، ًَضتِ، ّزگًَِ اس استفبد . 

  داًطجَیبى سبیز ثب ًَضتِ ّزگًَِ وزدى ثذل ٍ  رد. 

 هزالجیي ثب ّوبٌّگی ثذٍى .... ٍ وص خظ للن، حسبة، هبضیي ًظیز ٍسیلِ ّزگًَِ وزدى رد ٍ ثذل . 

 ُآسهَى ثزگشاری هحل هىبى ثِ دلیل ّز ثِ ّوزاُ تلفي آٍردى یب ّوزاُ تلفي اس استفبد  

  ُدیگزی ثِ ثزگِ دادى ًطبى یب ٍ دیگز داًطجَیبى آسهَى ی ثزگِ رٍی اس وزدى ًگب . 

 غٌذلی یب ٍ لجبس پب، دست، رٍی ثز اعالعبت ّزگًَِ ًَضتي 

  .هزالجیي ثب هطبجزُ ّزگًَِ ٍ ضذُ تعییي هحل در ًطستي عذم آسهَى، ی جلسِ ًظن سدى ّن ثز . 

 آسهَى ی جلسِ ثِ غیزهجبس ثبسگطت ٍ خزٍج . 

 دیگزی ثجبی آسهَى در ضزوت یب ٍ جلسِ در خَد ثجبی دیگزی ضخع فزستبدى . 

 سیز ضزح ثِ اًضجبعی ی وویتِ ٍ آهَسضی ضَرای تطخیع ثِ ثٌب آسهَى جلسبت در تقلب از ناشی هاي مجازات اس ثزخی

 هعزفی ثِ وویتِ اًضجبعی ثزای اخذ تػوین : است

 داًطجَ آهَسضی ی پزًٍذُ در هَضَع ثجت ٍ وبرًبهِ در 25/0 تٌجیْی ًوزُ - درج. 

  تحػیلی ًیوسبل یه هحزٍهیت. 

 داًطگبُ اس - خزاجا. 

 . ًذارد ٍجَد تخػػی ٍ اغلی پبیِ، عوَهی، درٍس هیبى تفبٍتی ّیچ تملت، هَضَع ثب ثزخَرد ی ًحَُ خػَظ در : تجػزُ

 

 نیمسال پایان هاي درآزمون غیبت

 .حذف پشضىی هٌَط ثِ ارایِ پزًٍذُ ثستزی در ثیوبرستبى است 

   ِآهذ ًخَاّذ عول ثِ هجذد آسهَى ٍی اس ٍجِ ّیچ ثِ ًوبیذ غیجت ًیوسبل پبیبى آسهَى در داًطجَیی چٌبًچ . 



 هَجِ هجٌب غیز ایي ثز غیجت ٍ ثَد ًخَاّذ غیجت ثزای هَجْی دلیل ًیوسبل، پبیبى ّبی آسهَى عَل رد  هسبفزت 

 . است

 ُضَرای آهَسضی در آهَسضی، علوی، هسبفزت درخَاست خبظ، ضزایظ تحت درخطبى استعذادّبی درهَرد : تجػز 

 . است ثزرسی لبثل

  داًطجَیی ٍ یب فزٌّگی ثبضذ ثب غالحذیذ استبد اهتحبى هجذد گزفتِ هی  –غیجتی وِ در حَسُ هعبًٍت آهَسضی

 ضَد.

 ِاعالع ثِ را هزاتت ثستزی، تبریخ ّوبى در ثبیذ ضَد ثستزی ثیوبرستبى درثیوبر ٍ  آسهَى تبریخ در داًطجَ چٌبًچ 

 هعتوذ پشضه ثِ ثزرسی ثزای را ثیوبرستبى هذارن ولیِ تزخیع، اس پس ٍ رسبًذُ هعتوذ پشضه ٍ آهَسضی اهَر

 ثِ تزخیع اس رٍس پس 3 تب حذاوثز ثبیذ ثیوبرستبى ثب هبلی حسبة تسَیِ رسیذ ٍ ضذى ثستزی گَاّی . ًوبیذ ارائِ

 .ضَد دادُ تحَیل آهَسش

 ثز ثبیذ ًجبضذ، هیسز آًْب ثزای آسهَى در ضزوت اهىبى وِ ًحَی ثِ ثَدُ، اعػبة ّبی ًبراحتی ثِ هجتال وِ وسبًی 

 .ًوبیٌذف حذ همزر درهَعذ ٍ وبهل ثغَر را خَد ًیوسبل ضَاثظ، عجك ٍ ضذُ تبئیذ ّبی گَاّی اسبس

 ثزای درآسهَى غیجت ٍ است اهتحبًبت در ضزوت ٍ ًیوسبل ی اداهِ ثزای آهبدگی هالن ، ًیوسبل ىزدىً حذف 

 . ضَد هی دادُ تطخیع هَجِ غیز غیجت افزاد، ایٌگًَِ

 هزالجیي اس یىی ّوزاّی ثب ثالفبغلِ است السم ضَد، حبد ثیوبری دچبر آسهَى ی جلسِ عی در داًطجَ غَرتیىِ در 

 . است هعتوذ پشضه ی عْذُ ثز جلسِ، در ضزوت اداهِ ثِ ًجَدى لبدر تطخیع . ًوبیذ هزاجعِ هعتوذ پشضه ثِ

 پذیزفتِ پشضىی حذف ثزای سزگیجِ ٍ سزدرد ،) استفزاغ ٍ اسْبل( گبستزٍآًتزیت سزهبخَردگی، لجیل اس هَاردی 

 . ضَد ًوی

 آسهَى پس اس درس آى پشضىی حذف ثزرسی اهىبى ثبضذ، حبضز درسی آسهَى ی جلسِ در داًطجَ غَرتیىِ در 

 . ًذارد ٍجَد

 اهتحبًی ّیچ در جَداًط وِ تاس ثزرسی لبثل غَرتی در تٌْب حبدثِ، یب ثیوبری علت ثِ ًیوسبل حذف درخَاست 

 . ثبضذ ًىزدُ ضزوت

 اس پس ، گزفتِ آهَسضی اهَر اس را ) پیَست ی ًوًَِ(  هزثَعِ فزم داًطجَ است السم درس، پشضىی فحذ ثزای 

 . دّذ تحَیل یآهَسض اهَر ثِ ًظز هَرد درس حبىاهت اس ثعذ رٍس 5 حذاوثز هعتوذ پشضه اهضبی اخذ ٍ تىویل

   هٌتخت ی وویتِ یب داًطگبُ آهَسضی ضَرای ی عْذُ ثِ آسهَى در ٍ درس جلسبت در غیجت ثَدى هَجِ تطخیع 

 . ضَراست آى



 ِدرس آى ،ثزای ًطَد دادُ تطتخیع هَجِ دالیل ثزرسی ی وویتِ تَسظ آسهَى ی جلسِ در داًطجَ غیجت چٌبًچ 

 .ضَد هی ثجت وبرًبهِ در غفز ی ًوزُ

 ِهحسَة وبهلًیوسبل  یه د،ضَ ووتز )ٍاحذ (14  السم ًػبة حذ اس داًطجَ ٍاحذّبی ، فحذ ی ًتیجِ در چٌبًچ 

 . است ًیوسبل یه همزرات هطوَل ٍ ضَد هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


