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مدیر امور حضور با  04/11/1041 مورخ شنبهپنج روز ،در دانشگاه« 1041ماه بهمنگروه پرستاری  یاحرفهصالحیت »آزمون  هماهنگیۀ جلس

 .دادنداطالعاتی از آزمون ارائه سعادت شعاع، آقای  ابتدا اجرایی آزمون برگزار شد. مسئوالنو  آموزشی دانشگاه

یادشده در محل آزمون  روزح صبنوبت در که  است نفر 93 ،درمجموع، تعداد داوطلبان. شودمیبرگزار  04/11/1041مورخ  شنبهپنجروز آزمون در 

کالس  ،محل برگزاری آزمون است. یاغذکصورت شود و بهصبح شروع می 3رأس ساعت است و  العملمطابق با دستورآزمون زمان  .یابندمیحضور 

 .هم برای داوطلبان کرونایی تعیین شدمجاور   کالس شد. تعیین)طبقۀ همکف سبز(  141

 و تصویب شد: تعیینو عوامل اجرایی به شرح زیر  واحدهامحترم  مسئوالنو  نمایندگانسپس وظایف 

 :و مسئول حفاظت آزمون دانشگاه محترم حراست ۀح وظایف نمایندشر

 اقری هستند.نمایندۀ محترم حراست دانشگاه و مسئول حفاظت آزمون جناب آقای محمدرضا ب 

  از تمام ارکان آزمون و حراستحفاظت. 

  در اطراف ساختمان برگزاری آزمون کنترل تردد وحفاظت محوطه مجتمع و محوطه بیرونی و داخلی سالن برگزاری. 

 د همراه ورود فر توضیح: آزمون.به مجتمع در روز  داوطلبانمحترم و  مسئوالنورود و خروج عوامل اجرایی آزمون،  هماهنگی و کنترل

باید از داوطلبانی که تصویر کارت ورود به جلسه آزمون را همراه ندارند اطالعات  حراستهمکاران . داوطلب به داخل مجتمع ممنوع است

د و بعد از اخذ امضا از داوطلب، اجازه ورود به ثبت کننثابت و همراه و آدرس محل سکونت را دریافت و  تلفنشمارهای و کامل شناسنامه

 .بدهند نآنا

 نیروهای ؛ تعداد مسئول برگزاری آزمون جهت صدور ابالغ کتبی به صورتبهو مسئول تطبیق عکس حراست  اسامی نیروهای اعالم

آقا نفر  یکتطبیق عکس و  یتمسئولها و برای بازرسی خانم، یک نفر خانم آزمون یک نفر مسئول حراست :استنفر   9 حراست موردنیاز

 است.م مسئول حراست آزمون اعالسایر موارد با وسایل اضافی داوطلبان.  یآورجمعورود و خروج و  بازرسی و کنترلبرای 

  آزموناجرایی  عوامل ۀبرای کلی دارعکسصدور کارت شناسایی معتبر و. 

 اتاق اصلی  تعیین محل مخزن ،هاآناز  و حفاظتن ااخذ لوازم اضافی داوطلب(OMR )تأمین ،دو مخزنهر حفاظت  ( و041اتاق ) و فرعی 

موبایل در محل نصب بلوکر  ،... حراستی و جلساتصورتتمام تنظیم  تا پایان آزمون، سؤاالت ۀآزمون از قرنطینحفاظت  ،گاوصندوق

هماهنگی با نیروی انتظامی برای حضور در صورت ضرورت  و از تمام مراحل آزمون برداریجهت تصویردوربین مداربسته  نصب ،آزمون

 ا.ناج مأمورین

  :از ساعت  آن از پسدقیقه باز است؛  04به مدت  8امتحانی از ساعت  ۀحوزبرگزاری آزمون با هماهنگی مدیر محل در ورودی توضیح

 .شودمیامتحانی باز  ۀحوزهماهنگی مدیر  بادر ورودی به بعد،  8:04

  اتاقOMR اختیار معاونت آموزشی خواهد بود. درمخزن فرعی  عنوانبه 041مخزن اصلی و اتاق  عنوانبه ،دانشکده پزشکی 

 .تعیین پارکینگ وسایل نقلیه داوطلبان 

  برگزاری آزمون مسئولپیگیری و انجام سایر موارد مرتبط با هماهنگی. 

 محترم امور عمومی مجتمع: یتشرح وظایف مدیر

 آبادی هستند.مدیر محترم امور عمومی و مسئول پشتیبانی آزمون جناب آقای محسن تاج 

 ی.نورعلیسرکار خانم مارال  ،معاونت بهداشتی ۀمون توسط نمایندبر امور بهداشتی آز نظارت 

 محترم معاونت بهداشتی دانشگاه. ۀهای آزمون قبل از آزمون با هماهنگی با نمایندضدعفونی کامل محیط 
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  ندلی ، چیدمان صنظافت ازنظر( هاسالن آزمون)مخزن اصلی، مخزن فرعی، مرتبط با آزمون  هایمحیطکامل  سازیآمادهدستور صدور

نصب  پرده،، )گرمایش( دمای محیطی ،، نور، صدا، تهویههاکنار یا جلو صندلی با چسباندن کاغذ سفید در همراه دستورالعملمطابق با 

 شود.( نجاما)این امور تا روز قبل از آزمون  نصب ساعت در مخزن فرعی، صندلی مراقب و رابط، هاساعت دیواری و تنظیم دقیق آن

 و  یک نفر()یک نفر( و امور مالی )و کارپرداز یک نفر( ) انتشارات و)یک نفر(  تأسیسات ،نفر( 1) خدمات :موردنیازاسامی نیروهای  اعالم

 .و انجام امور مرتبط مسئول برگزاری آزمون جهت صدور ابالغبصری )یک نفر( به  –سمعی 

 سئول یا مجری آزمون.موارد توسط مجهت اعالم ناسب سیستم صوتی با پوشش م تأمین 

 قبل از آزمون. توضیح: ناهار و شام روز و وزارت قطبو حراست  قطببرای نمایندگان مرکز  وذهابابیا ۀوسیل تأمیناسکان و  هماهنگی 

 شود. ینیبشیپنمایندگان اعزامی  آزمون برایو صبحانه و ناهار روز 

  :برگزاری آزمون مسئولبا هماهنگی عوامل اجرایی  وذهابابیا ۀوسیل تأمیندر صورت نیاز. 

 در  متوسط نفرهیککیک ، ایبسته کاغذیدستمال، کوچک معدنیآب شاملو عوامل اجرایی  ناداوطلب به تعدادپذیرایی اقالم  تأمین

 برگزاری آزمون. مسئولبا هماهنگی بهداشتی  بندیبسته

  در روز آزمون جراییاعوامل و  زنجانتدارک پذیرایی برای نمایندگان. 

  با ی عمومروابطپیگیری و انجام امور در روزهای قبل از آزمون و صدا  یسازآمادهو ساعت  نصب برای صریب - یسمع مسئولتعیین

 تا ظهر روز چهارشنبه آماده و تنظیم شده باشد(. هاسالن یهاساعت. )در تمام مراحل آزمونهماهنگی با خانم مهرنوش هاشمی 

 شودیمن فاقد کارت انجام پرینت کارت ورود به جلسه برای داوطلبا زوم،در صوت ل. 

  شود.نصب  چهارشنبهتا ظهر روز  بنرهاد. بنرهای راهنما( به تعداد کافی تهیه و در محل مناسب نصب شو)راهنمای محیطی آزمون 

  انجام شود تدقبه آزمونپس، آزمون و آزمونپیشاز مراحل مختلف  برداریفیلمگزارش تصویری و. 

  :و استقرار یک دستگاه اسکنر و یک دستگاه رایانه جهت مستقیم اه نمابر متصل به خط گو نصب تلفن و دست تهیهبرای اتاق مخزن فرعی

 الزامی است.روز آزمون  درانتشارات  حضور مسئول .و یک دستگاه تکثیر سالم داوطلبان هاینامهپاسخاسکن 

 برق اضطراری بینیپیشو  آزمون روزهایم قطعی برق در برق برای عد ۀمکاتبه با ادار. 

 هاآنو حضور افراد ماهر جهت استفاده احتمالی از  نشانیآتشدو دستگاه کپسول  تأمینو  نشانیآتشبا  مکاتبه. 

  آزمون در مجتمع. در روز تجهیزاتو  یک دستگاه آمبوالنساورژانس با  عواملبرای استقرار  114مکاتبه با اورژانس 

  برگزاری آزمون مسئوالنپیگیری و انجام سایر موارد مرتبط با هماهنگی. 

 :آموزشی معاونت ۀحوز شرح وظایف

  هستند. جناب آقای مرادعلی سعادت شعاعمدیر حوزۀ امتحانی  

 استدانشگاه  آموزشیمعاونت  ۀحوز ۀبر عهد مطابق با دستورالعملاز اخذ دستورالعمل برگزاری تا پایان آزمون امور اجرایی آزمون  ۀکلی . 

 عنوان مسئول مخزن و رابط/ مراقب آزمون انتخاب و تأیید شد.به فرزانه حاتمی سرکار خانم 

  تعیین محل  ،قطبو حراست  با نمایندگان مرکز قطب هماهنگی ،آموزش پزشکی مرکز قطباز  صندلی هایبرچسب واخذ دستورالعمل

 ۀتنظیم کلی ،و مسئول مخزن نامراقبرابطان و  عوامل اجرایی، انتخاب ۀکلی رح وظایفشو اعالم تدوین ، اری آزمونمناسب برای برگز

 ،برای پیگیری هاآن و ابالغ جلسهصورت و تدوین برگزاری ۀتشکیل جلسات کمیت ،با اعضای کمیته هماهنگی مربوط، هایاطالعیه

 موارد مرتبط.سایر  و تا پایان آزمون سؤاالت ۀآزمون از قرنطین اجرای
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 ۀندینمااز طریق سایر مبادی در دسترس رسانی پوشش خبری محل و زمان برگزاری آزمون در پورتال دانشگاه و پیگیری اطالع 

 دانشگاه. یعمومروابطو ( خانم هاشمی)مجتمع  یعمومروابط

  الت تکمیلی دانشگاهو معاون آموزشی و مدیر امور آموزشی و تحصی قطبمرکز پیگیری و انجام سایر موارد مرتبط با هماهنگی. 

 :عاونت آموزشیمحترم امور مالی م شرح وظایف مسئول

 دستورالعمل.با مطابق آزمون  ۀالزحمحقپرداخت  و موردنیازتجهیزات اقالم و خرید تأمین اعتبار شامل  امور مالی ۀو انجام کلی پیگیری 

 با  کنندمیهمکاری آزمون  از برگزاریو بعد ن و روزهای قبل از ابتدا تا انتهای آزمواجرایی آزمون که  مسئوالن ۀالزحممقرر شد حق

 دانشگاه پرداخت شود.مدیر محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی معاون محترم آموزشی و هماهنگی با 

در محل آزمون  حضور اعضای کمیته در روز .استواحد آن  ۀنمایند ۀبر عهد مستقیماً شدهمشخصانجام هریک از وظایف  پیگیری و مسئولیت

اسایی حضور در روز آزمون با کارت شن صورت درو در دسترس باشند  دبای ولی نیستالزامی  ،اجرایی دارند مسئولیتافرادی که  جزبه ،برگزاری

 یابند.میاستقرار  ندر محل میهما

 شود.قدردانی می اعضای محترم جلسه ۀاز کلی

 مضاکنندگان:ا

 دانشگاهو تحصیالت تکمیلی آموزشی  امور مدیر: حمید ابطحیآقای دکتر جناب 

 امور عمومی مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم )ص( مدیر: آبادیتاجمحسن جناب آقای 

 و مسئول حراست مجتمع دانشگاهیحراست دانشگاه  یتمدیر جناب آقای محمدرضا باقری: نمایندۀ

 شعاع: مدیر حوزۀ امتحانیجناب آقای مرادعلی سعادت

 بصری آزمون -مسئول سمعی، مرادیاهلل ولیجناب آقای 


