
 دانشجویان کارشناسی پرستاری  صالحیت بالینی ویژهبرگزاری آزمون عملی راهنمای 

 صالحيت بالينی  عزيز، ضوابط و شرايط برگزاري آزمون   دانشجويانبا سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي  

 .م ميگردداعالبه شرح زير  ۱۴۰۱سال  رشته پرستاري در

در حيطه هاي  دانشجويان مقطع کارشناسی پيوسته پرستاري هدف ازبرگزاري آزمون صالحيت بالينی،ارزشيابی توانمندي هاي  

 . قبل از ورود به کارآموزي عرصه می باشد جهت ايفاي اثربخش نقش ها و وظايف حرفه ايمهارتی، آموزشی، ارتباطی در 

 شرایط شرکت در آزمون:

 دروس تئوري و کارآموزي ها  کسب نمره قبولی در کليه  •

در صورتی که دانشجو تا پايان ترم شش، واحد باقيمانده داشته باشد می تواند با ارائه درخواست به شوراي آموزشی دانشكده  

 و با اخذ موافقت شورا در آزمون شرکت نمايد. 

 زمان برگزاری: 

 محل در صبح در محل دانشكده پرستاري می باشد. حضور 8:30راس ساعت  ۱۴۰۱شهريور  ۲۳و  ۲۲تاريخ برگزاري آزمون 

 الزامی است.  آزمون شروع  از قبل دقيقه ۱۵ حداقل امتحان

 :برگزاری آزمون  و شرایط  نحوه

 . ايستگاه اجرا می گردد 6طراحی و در قالب  OSCE بصورت آزمون صالحيت بالينیآزمون عملی  •

 می باشد.  14حداقل نمره قبولی و  20حداکثر نمره آزمون  •

 در صورت عدم کسب نمره قبولی ، دانشجويان مذکور جهت تصميمات بعدي به شوراي آموزشی معرفی خواهند شد.  •

 عدم حضور در جلسه امتحان چه بصورت موجه يا غير موجه به منزله صفر می باشد و طبق مقررات رفتار خواهد شد.  •

 . باشد می الزامی شئونات رعايت-اتيكت نصب -کارآموزي   کامل پوشش از استفاده •

 

 ها:   تقسیم بندی ایستگاه

 بزرگساالن پرستاري مراقبت ايستگاه •

 اورژانس  و فوريت ايستگاه •

 نوزاد و  مادر از مراقبت ايستگاه •

 کودک  از مراقبت ايستگاه •

 بررسی وضعيت مددجو ايستگاه •

 ايستگاه مراقبت در بخش ويژه  •

 ستگاه پرستاري بهداشت جامعه اي •

 مان هر ایستگاه: ز



دقيقه در نظر گرفته شده است و زمان   10مدت  OSCE زمان اختصاص يافته جهت کليه ايستگاهها يكسان و براي هر ايستگاه

 جابجايی دانشجويان بين ايستگاهها نيز يك دقيقه لحاظ می گردد. 

 نكات مهم : 

 .از آوردن موبايل، تبلت، کيف و وسايل اضافی جداً خودداري فرماييد  •

 .روپوش سفيد و نصب اتيكت شناسايی در اين آزمون الزامی است وشيدنپ - •

را    مشاهدات خودچون در برخی ايستگاه ها از شما خواسته شده است   .همراه داشته باشيدمداد به    وحتماَ خودکار   •

 .بنويسيد

 در اين آزمون، قرنطينه خواهيم داشت •

 نمونه سناریو آزمون: 

بستري است لطفا طبق استانداردهاي موجود دارو هاي   COPDساله اي است که در بخش داخلی با تشخيص  50بيمار آقاي 

 بيمار را تزريق نماييد و آموزش هاي الزم را به بيمار بدهيد.  

 


