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  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1398ورودی دانشجویان کارشناسی پرستاری  عرصه پره آزمون 

 دانشکده پرستاری و مامای  

 مقدمه: 

 6بعد از پایان ترم  انهای دانشجویبه منظور قضاوت در رابطه با دانش و مهارت یپرستار یکارشناس انیآزمون پره عرصه دانشجو   

 می باشد. رشته پرستاری دانشجویان برای ورود به عرصه کارورزی در   و عملی علمی. هدف این آزمون ارزیابی شایستگی است 

 

 شرایط شرکت در آزمون: 

 نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی پرستاریرشته پرستاری مطابق با آیین تخصصی دروس نظری اتمام

 

  زمان برگزاری:

 

 1401شهریور  28در تاریخ   1بالینی ساختار یافته عینی آزمونبه صورت 8139ورودی برای دانشجویان  ششاین آزمون در پایان ترم 

 برگزار خواهد شد. 8-16ساعت 

 

     برگزار کننده:

 دانشکده پرستاری مامایی پرستاریآموزشی  گروه

 

 های آزمون:شیوه برگزاری آزمون و آیتم

 

  مراقبت پایه پرستاری، پرستاری حیطه های در ایستگاه 14دارای رگزار خواهد شد و بصورت آسکی ب کردیآزمون عمل

همچنین ایستگاه های قرنطینه و استراحت   کودکان های ویژه و پرستاری سالمت جامعه ،بزرگساالن و سالمندان، مراقبت 

 خواهد بود.

 

 نحوه ارزشیابی:

 

 انچک لیست های  مشاهده ای توسط ارزیاب جمع نمره  شامل: نمره کلی آزمون جامع  

  می باشد. 70معیار قبولی در آزمون کسب نمره 

                                                           
1 . Objective Structured Clinical Examination(OSCE) 
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  کارآموزی مبتنی بر رفع اشکاالتی که  روز 10ساعت معادل  51بایست به مدت می 69.99تا  60در صورت کسب نمره

شود، برگزار می پایان ترمنظر یک استاد با معرفی گروه مربوطه تجربه نماید و در آزمون مجددی که در  داشته است را زیر

 شرکت نماید.

  کارآموزی مبتنی بر رفع اشکاالتی که  روز 20ساعت معادل  102بایست به مدت می 59.99تا  50در صورت کسب نمره

شود، برگزار می پایان ترمه تجربه نماید و در آزمون مجددی که در نظر یک استاد با معرفی گروه مربوط داشته است را زیر

 شرکت نماید.

  گیری خواهد نمود.شورای آموزشی دانشکده تصمیم کسب نماید، 50نمره زیر درمورد دانشجویی که 

  شرکت مجدد در آزمون در ترم هب و منوط  دانشجو متوقف ورود به عرصهآزمون به منزله نمره صفر بوده و فرایند  درغیبت 

 خواهد بود. بعد

  شرکت مجدد در آزمون  هب و منوط  دانشجو متوقفورود به عرصه هر گونه تقلب در آزمون به منزله نمره صفربوده و فرایند

 در ترم بعد خواهد بود.

 گیری موزشی دانشکده تصمیمدرمورد دانشجویی که بعد از دو بار شرکت در آزمون موفق به کسب نمره قبولی نشود، شورای آ

 خواهد نمود.

 

 معرفی و تقدیر از نفرات برگزیده

ای آنان گواهی نفرات و بر خواهند گرفت درصد از کل نمرات مورد تشویق قرار 80سه نفر اول آزمون به شرط کسب نمره کل باالی 

 خواهد شد.در نظر گرفته برتر 

 

 منابع آزمون بخش عملکردی: 

o  و پری، پرستاری تایلورکتاب پرستاری پوتر ، 

o کتب پرستاری کوزیر و ارب 

o کتب پرستاری برونر سودارث 

o معاینات بالینی و شرح حال گیری باربارابیتز 

o گایدالین های جدید انجمن قلب آمریکا 

o کتاب روش های پرستاری بالینی 

o  برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری 

o  پرستاری بهداشت جامعه لنکستر 

o  خون و فرآورده های خونی مراقبت های آخرین نسخه 
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 ها و ریز عناوین هر بخش به همراه زمان هر ایستگاهجدول معرفی ایستگاه

 

 ناظر هر ایستگاه
زمان 

 ایستگاه
 عنوان ایستگاه آیتم ها

شماره 

 ایستگاه
 حیطه ها

خانم دکتر 

 معصومیان
 دقیقه 8

 ارتباط با بیمار

 متمرکز اخذ شرح حال

 اندازه گیری عالیم حیاتی

 1 وعالیم حیاتی اخذ شرح حال

ی
تار

رس
ه پ

پای
ی 

ها
ت 

اقب
مر

 

 دقیقه 8 آقای عسکری

 شناخت انواع سرم ها و اندیکاسیون ها

 ز دارو هاومحاسبه د

 دارو ها سرعت تزریقکار با پمپ انفوزیون و تنظیم 

 2 محاسبات دارویی

 دقیقه 8 خانم دکتر میری
وریدی، برقراری خط وریدی، انواع انفوزیون مایعات 

 تزریقات
 3 سرم تراپی و تزریقات

سرکار خانم عباس 

 پور
 سونداژ مثانه دقیقه 8

بیماری مراقبت از بیماران دچار 

 کلیوی و مجاری ادراری های
4 

آقای دکتر میش 

 مست
 الواژ( -سونداژ معده )گاواژ دقیقه 8

بیماری مراقبت از بیماران دچار 

 گوارشی و مسمومیت ها های
5 

  

 دقیقه 8 آقای رحیم خانی

o ( زوج عصب  12معاینه سیستم عصبی

 مغزی(/

o معاینه سیستم تنفسی 

o  عروقی -قلبی 

o معاینه شکم 

 6 معاینه بالینی

ان
ند

لم
سا

 و 
الن

سا
رگ

 بز
ی

تار
رس

پ
 

دقیقه 8 خانم رجب زاده  
آشنایی با فرآورده های خونی و مراقبت های 

 پرستاری
 7 ترانسفوزیون خون

دقیقه 8 آقای نمازی  

رینگ/آزمایشات قلبی/ تفسیر نوارقلب/ کار با مانیتو

داروهای قلبی/ ارائه آموزش به بیمار مبتال به سکته 

 قلبی

 مراقبت از بیمار دچار

 مشکالت قلبی عروقی
8 

دقیقه 8 آقای دکتر قدرتی   تصمیم گیری بالینی –سناریوهای اخالقی  
ای و استدالل  اخالق حرفه

 بالینی
9  

  

دقیقه 8 آقای دکتر شفائی  
شناخت وسایل اکسیژن تراپی و استفاده از ان ها، 

 راه هوایی مدیریت

 مراقبت از راه هوایی و

 اکسیژن تراپی 
10 

ژه
وی

  آقای دکتر اقبالی 

) باز کردن راه هوایی، ماساژ  احیای قلبی ریوی پایه

و زنان  بزرگساالن ،قلبی و ...(/ در نوزادان، کودکان 

 باردار

  احیای قلبی ریوی

  

 11 و  بهداشت جامعه واکسیناسیون/  آموزش به مادر باردار دقیقه 8 آقای رازنهان

ان
دک

کو
 و 

ت
اش

هد
ب

 

  کودکان وبیمار مراقبت از کودک سالم  خانم یعقوبی


