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 اهداف 

 ارزیابی توانمندی دانشجو در اجرای مهارتهای بالینی پرستاری به صورت استاندارد 

 ارزیابی توانمندی دانشجو در تشریح و توضیح دانش پرستاری در اجرای مهارت های بالینی 

  ارزیابی توانمندی دانشجو در برقراری ارتباط حرفه ای با بیمار 

  محیط برگزاری

 )ره(ی دانشکده و بیمارستان امام خمینی مرکز مهارتهای بالین

 شرایط شرکت در آزمون

 پس از اخذ نمره قبولی در تمام دروس تئوری ،عملی، کارآموزی، کارآموزی در عرصه 

 شودایستگاه طراحی می ۶توسط اعضای هیئت علمی در  OSCEسناریوها جهت آزمون  

 

 مرحله یک آزمون عملی آسکی 

 ۱۰ر ایستگاه ایستگاه تخصصی در نظر گرفته می شود مدت زمان ه 8: در این آزمون تعداد  OSCEنحوه برگزاری آزمون 

وسیجر برای آزمون پر ۱ی دقیقه می باشد. در هر ایستگاه مهارتهای بالینی از بین پروسیجرهای بالینی مورد نظر به طور تصادف

درصد  ۸۰داقل ی انجام می شود. در صورت کسب حانتخاب می شود. ارزیابی توسط مربی و بر اساس چک لیست مهارت بالین

 نمره، دانشجو جهت آزمون عملی در بخش بیمارستان به امور بالینی دانشکده معرفی می شود 

 بخش بیمارستانآزمون عملی در  ممرحله دو

 هابی در حیطرزید ادانشجو مطابق با برنامه امور بالین یک شیفت و در صورت لزوم دو شیفت کاری توسط مربی در بخش مور 

 . الزامی استنمره درصد  ۸۰های یادگیری قرار می گیرد کسب حداقل 

 

 مرین تلعه و چنانچه دانشجو در مرحله آزمون آسکی موفق به کسب حداقل نمره نشود می بایست دو هفته به مطا

 بپردازد و مجدداً آزمون به عمل می آید 

  ه کارورزی بایست حداقل دو هفت کسب حداقل نمره نشود میچنانچه دانشجو در مرحله آزمون بالینی موفق به

 بگذراند و مجدداً آزمون به عمل می آید 

 نشود  ل نمرهدر صورتی که دانشجو بار دوم در مرحله آزمون آسکی و یا آزمون بالینی نیز موفق به کسب حداق

 موضوع در جلسه شورای آموزشی دانشکده مطرح می شود
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 موارد آموزشی در آزمون پایان دوره کارشناسی پرستاری

OSCE آزمون بالینی در بیمارستان در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده 

 پروسیجرهای بالینی  1ایستگاه شماره 

 سونداژ پانسمان اکسیژن درمانی... )عملی(

 بیمار( 5انواع تزریقات )حداقل 

 بیمار( 5مایع درمانی و محاسبات دارویی )حداقل 

 بیمار 1پانسمان زخم حداقل 

 بیمار 1پذیرش و ترخیص حداقل 

 آموزش به بیمار حداقل یک بیمار

 ارتباط حرفه ای در محیط بالین

 بهداشت جامعه 2ایستگاه شماره

، واکسیناسیون، تعیین نیازهای اموزشی مددجو در سناریو

 سناریو مربوط به مبارزه ها با بیماری های واگیر.

 3ه شماره ایستگا

 احیای پایه و پیشرفته)عملی(

 پرستاری روان   4ایستگاه شماره 

اخذ شرح حال  بیمار روانپزشکی،داروهای بخش 

 روانپزشکی)کتبی(، تشریح اختالالت روان در سناریو

 5ایستگاه شماره

 استراحت

 6ایستگاه شماره

 مراقبت های پرستاری )کتبی(

 7ایستگاه شماره

 تاری)کتبی(داروشناسی پرس

  8شماره ایستگاه 

 تفسیر نوار قلب )کتبی(

 پرستاری کودکان  9شماره ایستگاه 

 احیا نوزاد )عملی(

 تغذیه در نوزاد نارس و کودک و... 
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 منابع پیشنهادی برای آمادگی در آزمون پایان دوره پرستاری:

 3و 2و  1مراقبت های پرستاری اولریچ جلد 

 )آمادگی در روش های تشخیصی(تست های تشخیصی پاگانا

 کتاب اصول و مهارت های بالینی پرستاری پوتر و پری

 کتاب پرستاری بهداشت جامعه و آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی وزارت بهداشت

 پرستاری کودکان ونگ   

 کتاب پرستاری روان کوشان

 


