اطالعیه شماره :6

اسامی و گروه بندی دانشجویان در آزمون آسکی

بدینوسیله لیست اسامی و گروه بندی دانشجویان پرستاری ورودی مهر  93جهت برگزاری آزمون آسکی در
روزهای شنبه و یکشنبه  16و  17تیر ماه به شرح ذیل اعالم می گردد.
قابل ذکر است انتخاب و گروه بندی دانشجویان با انتخاب قرعه توسط یکی از دانشجویان پرستاری ورودی مهر
 93خانم سیده عسل مومنی در حضور مدیر گروه پرستای آقای دکتر روزبهان انجام شده است.

برنامه مدون زمان بندی آزمون سنجش صالحیت بالینی پرستاری :
تاریخ برگزاری آزمون  :روز اول 97/4/16
زمان شروع آزمون  8 :صبح
زمان اتمام آزمون 2 :عصر
تعداد گروه ها  3 :گروه

تاریخ برگزاری آزمون  :روز دوم 97/4/17
زمان شروع آزمون  8 :صبح
زمان اتمام آزمون 12 :ظهر
تعداد گروه ها  2 :گروه

مکان برگزاری آزمون  :پراتیک پرستاری و مامایی

اسامی و ساعت برگزاری آزمون صالحیت بالینی دانشجویان ترم  8پرستاری به تفکیک گروه ها
روز اول

روز اول آزمون اسکی شنبه 97 /4 /16
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

زمان حضور

زمان حضور

زمان حضور

ساعت 8-10

ساعت 10-12

ساعت 12-14

ردیف

نام دانشجو

ردیف

نام دانشجو

ردیف

نام دانشجو

1

زینب قربانی

1

الهام بهبودی

1

فاطمه قاسمی

2

معصومه امیدی

2

هاجر رضایی

2

زهرا فالح صیقالنی

3

پریوش نظر پور

3

ریحانه زیگساری

3

سارا حسنی نژاد

4

مهسا تقی زاده

4

فهیمه الیگودرزی

4

الهه کوه پر

5

سیمین سیدارونقی

5

هانیه خلیلی

5

رضوانه اسماعیل زاده

6

محبوبه دلخوش

6

نسرین ساالری

6

سمانه کاشف

7

فریده عباس نژاد

7

ماریه صانع دوست

7

مینا عالم پور

8

معصومه مهربان

8

منا محمدخواه

8

شادی قیصره

اسامی و ساعت برگزاری آزمون صالحیت بالینی دانشجویان ترم 8پرستاری به تفکیک گروه ها
روز دوم

روز دوم آزمون اسکی یک شنبه 97 /4 /17
گروه اول

گروه دوم

زمان حضور

زمان حضور

ساعت 8-10

ساعت 10-12

ردیف

نام دانشجو

ردیف

نام دانشجو

1

سیده عسل مومنی

1

شهین عفت دوست

2

سیده محدثه هاشمی

2

سیده فاطمه قوامی

3

سیده فاطمه حسن پور

3

زهرا الکانی

4

فرزانه پوراسماعیل

4

مطهره توانا

5

مژده یونسی

5

سپیده سحرخیزان

6

مروارید دلیر صفت

6

زینب طالبی

7

شقایق عاشوری

7

سلیمه آقایی

نکات مهم :
 عدم حضور در ساعات اعالم شده ،به منزله انصراف از آزمون صالحیت بالینی(آسکی) است. نیم ساعت قبل از زمان اعالم شده در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشید. همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است. لطفاً حداالمکان از آوردن موبایل ،تبلت ،کیف و وسایل اضافی جداً خودداری فرمایید.پوشیدن روپوش سفید و نصب اتیکت شناسایی در این آزمون الزامی است. حتماَ خودکار یا مداد به همراه داشته باشید .چون در برخی ایستگاه ها از شما خواسته می شود نتیجه کار خودرا بنویسید.
 دانشجویان در هر گروه بر طبق برنامه زمان بندی تعیین شده در دانشکده و محل آزمون حاضر خواهند شد. دانشجویان ،روز آزمون منطبق بر برنامه توسط اعضای تیم اجرایی آزمون آسکی ،راهنمایی خواهند گردید. شروع آزمون دانشجویان هر گروه ،منطبق بر فرم راهنمای دانشجو ،با هدایت اعضای تیم اجرایی ،صورت خواهدگرفت.
 دانشجو منطبق بر فرم راهنما ،در هر ایستگاه حاضر خواهد شد. دانشجو موظف است ،در هر ایستگاه پروسیجرها ،و سایر موارد درخواستی را انجام دهد. بعد از اعالن اتمام زمان تعیین شده ،دانشجو بالفاصله به ایستگاه بعدی منطبق بر راهنمایی اعضای تیم اجراییمراجعه نموده ،و این روند تا آخرین ایستگاه ادامه خواهد داشت.
 دانشجویان گرامی در هر گروه بعد از اعالم زمان اتمام آزمون سنجش صالحیت بالینی(آسکی) ،و گذراندن هر 8ایستگاه از دانشکده خارج خواهند گردید.

 پشت در هر اتاق برگزاری آزمون برگه های راهنما شامل نام و
شماره ایستگاه ،استاد ارزیابی کننده و فرم راهنمای برگزاری
آزمون وجود دارد.

