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اطالع رساني در زمينه الزام اخذ واحد اصولي ومباني مديريت خطر حوادث و سوانح ** 

و باليا توسط كليه دانشجويان رشته هـاي علـوم پزشـكي صـرف نظـر از سـال ورود بـه        

  انجام شد  1400-1401تحصيل از نيمسال اول 

دس طاهر زاده در مورد شيوه نامه آزمون ها شرح داده و بيان نمودند كـه  ن** آقاي مه

آزمون هاي بر خط  تفاوت چنداني شيوه نامه با مصوبه پيشين شوراي آموزشي در زمينه

  ندارد . در نهايت مقرر شد :

انشـجويان حـين   د كالتكارشناس آزمون حتما در زمان آزمون ، بـر خـط باشـد ومشـ    -

  آزمون توسط ايشان به مدير گروه اطالع داده شود 

رد و دانشجو بايد قبل از آزمون بعنوان يك تعهد نامه قرار بگيحتما دستور العمل  -

 .د آن را تاييد كن

   .زمان آزمون بر اساس سختي سواالت مشخص شود -

درصد سوال  20تا  10 بازگشت به عقب براي سواالت حذف وهمانند شيوه نامه  -

 در آزمون قرار گيرد   اضافي

دفي سواالت ، سختي سواالت يكسان در نظر گرفته شـود  با توجه به چيدمان تصا -

 (به ويژه براي سواالت اضافي براي جبران برگشت به عقب )



قبـل  ت ساع 24كه دانشجو موظف است در آن شركت كند  اييليست آزمون ه -

بدون خصوصيات ويژگي هاي آزمون (تعداد ، سواالت ، زمان ، ....) قابل مشـاهده  

 براي دانشجو باشد 

 نامه آزمون هاي بر خط اعمال شود. زمان سواالت چهار گزينه اي بر اساس شيوه -

توسـط مسـئولين   شكده هـا  وبينار براي هماهنگي و توجيه كارشناسان آزمون دان -

 زار شود .آزمون هاي مجازي برگ

در مورد شفاف سازي عملكرد وفعاليت هاي حوزه معاونت آموزشـي توضـيحات و    -

نشكده هـا مـورد بحـث و    يد . پيشنهادات معاونين محترم دااخميت آن بيان گرد

) جلسه  دي ماه 22مقرر گرديد كه يك هفته ديگر ( تحليل قرار گرفت در نهايت

رگـزار شـود و كليـه دانشـكده هـا      پيرامون بررسي فرايند هاي معاونت آموزشي ي

وحوزه هاي تابعه معاونت ليست فرآيند هاي خـود را ارائـه و مـورد بررسـي قـرار      

 گيرد همچنان تاكيد گرديد كه وب سايت دانشكده ها به روز باشد 

ي اعضاي هيات علمي آقاي دكتر بحريني شـرح  در مورد معادل سازي فعاليت ها -

چوب اوليـه  ارفعاليت ها كه در يكي چـ ا كليه كامل داده و بيان نمودند كه مجدد

معادل سازي شده ، مورد بررسي مجـدد در دانشـكده هـا قـرار گيـرد و چنانچـه       

گنجانده نشده مجدد طرح شـود تـا سـطح فعاليـت     فعاليتي در چارچوب پيشين 

ت توسط آقاي دكتر اكبر زاده تاكيد گرديد كه دقت شود محاسبه گردد و در نهاي

كاري زيادي بر  توزيع شود كه بارفعاليت ها بر اساس ميزان واحد موظفي اساتيد 

يك استاد وارد نشود و نظارت بر حسن اجراي اين فرآيند (توزيـع فعاليـت هـا و    

 ن دانشكده ها مي باشند .) بر عهده مسئوليواحد ها


