
 
 

 باسمه تعالی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

 گروه پرستاری

زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس   97ثب سپبس ثیىطاى ثِ زضگبُ ایعز هٌبى ٍ آضظٍی تَفیك ثطای زاًطدَیبى پطستبضی ٍضٍزی هْط 

 .گطزز هی اػالم ظیط ضطح ثِ 1401 سبلتیطهبُ  زض پطستبضی ضضتِ ثبلیٌی صالحیت آظهَى ضاٌّوبی ،ثٌسضػجبس

 الف( اقذاهات رٍز آزهَى

 حضَر در هحل آزهَى -1

 پعضىیسبذتوبى  4طجمِ زضهحل ثطگعاضی آظهَى ٍالغ زض  21/4/1401ضٌجِ هَضخ سِ ضٍظ  0000زاًطدَیبى ثبیس زض سبػت 

زلیمِ صجح  0000ثستِ ذَاّس ضس. سبػت ضطٍع آظهَى گطٍُ اٍل  0000حضَض زاضتِ ثبضٌس. زضة ّبی هحل اهتحبى سبػت 

 هی ثبضس.

 

 راٌّوایی درخصَص آزهَى: -2

ذالصِ ای اظ ًحَُ اًدبم آظهَى ثِ اطالع   0000ػالٍُ ثط اطالػیِ ّبیی وِ لجال ثِ زاًطدَی اضائِ ضسُ است زض سبػت 

 زاًطدَیبى ذَاّس ضسیس. 

  

 ثبت ًام شرکت کٌٌذگاى -3

ثٌسضػجبس حضَض ٍاحس سبذتوبى ػلَم پعضىی زاًطگبُ آظاز اسالهی صجح ضٍظ آظهَى زض  0000 ى ثبیس لجل سبػتزاًطدَیب

 زاضتِ ثبضٌس.

 . است العاهی هلی وبضت یب زاًطدَیی وبضت زاًطدَ، َّیت احطاظ ثطای

 استفبزُ اظ ولیِ ٍسبیل اضتجبطی اظ لجیل تلفي ّوطاُ، هَثبیل، تجلت، لت تبة هوٌَع است. 

ّسایت ضًَس. لصا ثطای ایي زاًطدَیبى گطٍُ اٍل ثطای اًدبم آظهَى آهبزُ هی ضًَس. زاًطدَیبى گطٍُ زٍم ثبیس ثِ اتبق لطًطیِ 

زضًظط گطفتِ ضسُ است. الظم ثِ شوط است ولیِ ٍسبیل اضتجبطی اظ لجیل تلفي ّوطاُ، هَثبیل، تجلت، لت تبة  هٌظَض اتبق هدعا 

 ضز هحل آظهَى گطزز. ًجبیس ٍا

 

 شرٍع آزهَى: -4

اػالم هی گطزز.  هسیَل اتبق پطاتیهٍ ثب استفبزُ اظ ظًگ اذجبض تَسط  21/4/1401صجح تبضید  0000ضطٍع آظهَى ضاس سبػت 

ثب ذَضزى ظًگ اٍل زاًطدَیبى ثبیس ذَز ضا ثِ هحل آظهَى ضسبًسُ ٍ ثب ذَضزى ظًگ زٍم ثب فبصلِ حساوثط یه زلیمِ ثب ٍضٍز ثِ 

وت ًوبیس. ظًگ سَم ًطبى زٌّسُ پبیبى آظهَى هی ثبضس ٍ زاًطدَ تب ّط هطحلِ ای اظ آظهَى ثبیس ّط چِ اتبق زض آظهَى ضط

سطیؼتط هحل آظهَى ضا تطن ًوبیس ٍ ثب ذَضزى ظًگ چْبضم ثب فبصلِ حساوثط یه زلیمِ ثالفبصلِ زض هحل ایستگبُ ثؼسی حضَض 

 یبفت. یبثس. ایي هطاحل تب پبیبى اهتحبى گطٍُ اٍل ازاهِ ذَاّس 

ثب زض زست زاضتي سبػت هچی ظهبى ذَز ضا تٌظین ًوبیس. پس اظ پبیبى ظهبى ایستگبُ زاًطدَ ثبیس ّط  است هَظف زاًطدَ ّط 

 چِ سطیؼتط ایستگبُ ضا تطن ًوبیس ٍ ًوی تَاًس هبثمی پطٍسیدط ّب ضا اًدبم زّس. 



 

 ًحَُ برگساری آزهَى: -5

 یه فطاگیط ّط ثِ. است زلیمِ ٍلت خبثدبیی 1 +زلیمِ 10 . ظهبى ّط یه اظ ایستگبُ ّب، زاضز ایستگبُ 0ایي آظهَى زض هدوَع 

اثتسا اظ ایستگبّی  OSCE آظهَى ضطٍع ٌّگبم زاًطدَیبى وِ ثبضس هی هؼٌب آى ثِ ایي ٍ ضَز هی زازُ 0 تب 1 اظ ػسزی ضوبضُ

هی ثبیست فؼبلیت ذَیص ضا آغبظ ًوبیٌس وِ زاضای ضوبضُ آى ایستگبُ هی ثبضٌس. لیىي پس اظ ثطگعاضی اٍلیي آظهَى حطوت 

فطاگیطاى ثط طجك ػمطثِ ّبی سبػت ثِ سوت خلَ هی ثبضس. ایي اهط لجل اظ ضطٍع آظهَى زض اثتسا تَسط هسئَل ّوبٌّگی 

ططیح هی گطزز. اػضبی تین اخطایی ثِ فطاگیطاى زض اًتربة هسیط صحیح حطوت ثیي ایستگبُ ّبی آظهَى ًیع ثطای فطاگیطاى ت

آظهَى ووه هی ًوبیٌس. یىی اظ اػضبی تین اخطایی زض فَاصل هٌبست ثیي ایستگبُ ّب استمطاض یبفتِ ٍ ثب اتیىت ضاٌّوب وِ ضٍی 

ضوبضُ گصاضی گطزیسُ ٍ هسیط حطوت  0تب  1ست اظ ضوبضُ سیٌِ آًْب ًصت ضسُ هطرص هی ثبضس. ولیِ ایستگبُ ّب ثِ ًحَ هٌب

 .فطاگیطاى ًیع ثب پیىبى هطرص هی ثبضس

 

 ًکات هْن جْت آزهَى گیرًذگاى :

 .است العاهی آظهَى ایي زض ضٌبسبیی اتیىت ًصت ٍ سفیس ضٍپَش پَضیسى-

ثبضس، چَى زض ثطذی ایستگبُ ّب ذَاستِ ضسُ  زاًطدَ ثبیس لجل اظ ٍضٍز ثِ ایستگبُ ّب حتوبَ ذَزوبض یب هساز ثِ ّوطاُ زاضتِ -

 .گعاضضبت پطستبضی ثٌَیسیس است،

 .زض ایي آظهَى، پیص لطًطیٌِ ذَاّین زاضت. ظهبًی وِ آظهَى زاًطدَ توبم هی گطزز، هی تَاًس اظ هطوع ذبضج ضَز -

 ضاٌّوبیی گًَِ ّیچ ًجبیس ًطدَ آظهَى گیطًسگبى ّیچ گًَِ آهَظضی زض ٌّگبم آظهَى ثِ زاًطدَیبى ًوی زّس، ثٌبثطایي زا -

 ًوطُ ذَز صحجت ًوبیس. ثسیْی است پس اظ آظهَى ًتبیح اػالم هی گطزز.  هَضز زض ًجبیس ّوچٌیي ٍ وٌس، زضذَاست

ّط گًَِ سط ٍ صسا ٍ ثی ًظوی زض ثطگعاضی آظهَى یب ترلف زض آظهَى هٌدط ثِ هطزٍز ضسى زاًطدَ ٍ ذطٍج اظ چطذِ اهتحبى  -

 هی گطزز. 

ُ وبفی هَاز غصایی ٍ آة ثب ذَز ثِ ّوطاُ زاضتِ اًساظ ثِ زاضًس لطاض لطًطیٌِ زضاتبق وِ زاًطدَیبًی ضَز، هی تىطاض سزاهد  -

 ثبضٌس. ّوچٌیي الظم است یه ٍػسُ سجه غصایی ّوطاُ زاضتِ ثبضٌس. 

هسئَلیت ّطگًَِ وبّص ظهبى زضحیي اًدبم پطٍسیدط ّبی آظهَى ثِ ػْسُ ذَز زاًطدَ هی ثبضس. لصا الظم است زض ٍلت  -

 ثبلی هبًسُ ثِ اًساظُ وبفی توطیي ًوبییس. 

یبظی تطتیت زض اًدبم الساهبت ّط پطٍسیدط الظم است. لصا اگط الساهی ثؼس اظ ظهبى اًدبم ذَز تَسط زاًطدَ اًدبم گیطز، اهت -

 تؼلك ًرَاّس گطفت.
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ بٌذرعباس

 گرٍُ پرستاری

 79آزهَى جاهع صالحیت بالیٌی داًشجَیاى پرستاری ٍرٍدی 

 

 

 گرٍُ : اٍل

 1441تیرهاُ  21رٍز آزهَى: سِ شٌبِ هَرخ 

 8-14ساعت آزهَى: 

 

 

 

 گرٍُ : دٍم

 1441تیرهاُ  21رٍز آزهَى: سِ شٌبِ هَرخ 

 14-12ساعت آزهَى: 

 

 

 

 گرٍُ : سَم

 1441تیرهاُ  21رٍز آزهَى: سِ شٌبِ  هَرخ  

 12-14ساعت آزهَى: 

 

 

 

 

 

 هجیذ عٌایتی هحوذ فیاض بخش هصطفی قرباًی هْذی فریسی

 علی کریوی شریفیپَریا  حسي باًٍذپَری هْذی آقاپَر

 سعیذُ زارع سْیال حسٌی ًفیسِ شوس الذیٌی فاطوِ فاضلی

 عشاقی سعیذ هیرزایی زّرا حسیٌی ّاًیِ ّوتی

 گلچْر شفیعی سَگل شیرهردی زّرا برغوذی هْتاب ًاصری

 یَسفی فاطوِ هٌصَری صذیقِ سلگی هبیٌا جاًعلی


