شیوه نامه برگزاری آزمون صالحیت بالینی پایان دوره دانشجویان کارشناسی
پرستاری
مقدمه:
پرستاران یکی از بزرگترین گروه های ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی و درمانی به شمار می روند .آموزش
پرستاری در دو حیطه تئوری و بالینی صورت می گیرد و هدف آن ایجاد سطح مناسبی از دانش و مهارت دانشجویان
پرستاری و دانش آموختگانی است که با دریافت آموزش های نظری و عملی برنامه ریزی شده در طی یک دوره چهار
ساله ،توانمندی های الزم برای انجام موثر نقش ها و وظایف حرفه ای را به دست آورند .رسالت دانشکده های
پرستاری آن است که اطمینان حاصل نمایند که دانشجویان پرستاری بعد از اتمام دوره کارشناسی توانمندی الزم در
انجام وظایف حرفه ای خود را دارند .لذا این امر نیازمند آن است که مسئولین آموزش دانشکده قبل از فراغت از
تحصیل دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی با برگزاری آزمونی جامع از میزان دستیابی دانشجو به صالحیت
های حرفه ای اطمینان حاصل نمایند.
گروه هدف:
دانشجویان کارشناسی پرستاری پس از اتمام کارآموزی های در عرصه ،جهت فراغت از تحصیل گروه هدف می باشد.
اهداف برگزاری آزمون:
هدف کلی:
اطمینان از دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری به توانمندی های مهارتی ،آموزشی ـ ارتباطی،
تفکر انتقادی ،حل مسئله و وظایف حرفه ای.
اهداف جزئی:
سنجش میزان دستیابی دانشجویان به توانمندی های مهارتی مراقبتی
سنجش میزان دستیابی دانشجویان به توانمندی های آموزشی ـ ارتباطی
سنجش میزان دستیابی دانشجویان به توانمندی های تفکر انتقادی و حل مسئله
سنجش میزان دستیابی دانشجویان به توانمندی های حرفه ای
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زمان برگزاری:
دوشنبه

98/10/02

گروه اول از ساعت 7:30-13:30
گروه دوم از ساعت 13:30 -18:30
برگزارکننده :معاونت آموزشی و واحد امور بالینی دانشکده علوم پزشکی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای آزمون را به
عهده خواهند داشت.
محیط برگزاری :این آزمون در مرکز مهارت های بالینی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار خواهد شد.
شرایط شرکت در آزمون :دانشجویان برای شرکت در این آزمون باید نمره قبولی در کلیه دروس تئوری و کارآموزی ها
را کسب نموده باشند.
روش برگزاری:
الف) استفاده از بیمار نما
ب) استفاده از سناریو
نحوه برگزاری آزمون:
 آزمون پایانی دوره دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری به صورت  OSCEطراحی و در قالب  7ایستگاه
برگزار می گردد .
 ایستگاه های  1تا  3به صورت تئوری (انتخاب سوال به صورت تصادفی) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت .
 در ایستگاه های  4تا  7از بین چند سناریو به صورت تصادفی دانشجو دو مورد را انتخاب و انجام می دهد .و
برای ارزیابی هر دانشجو ،چک لیست توسط ارزیاب تکمیل می شود .میانگین نمره چک لیست نتیجه
عملکرد دانشجو را مشخص می نماید.

معیار های قبولی در آزمون:
 حداقل نمره قبولی در هر ایستگاه  12و در کل آزمون نیز  12می باشد.
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 در صورت عدم کسب نمره قبولی در یک یا دو ایستگاه ،برای بار اول در یک فاصله  11روزه پس از کسب
مهارت های الزم در ارتباط با ایستگاه های فوق( ،یک هفته کارآموزی مرتبط با واحد مردود شده در نوبت
صبح تحت نظر سرپرستار بخش و هیئت علمی بالین) آزمون مجددا برگزار خواهد شد.
 در صورت عدم کسب نمره قبولی در  3ایستگاه و یا بیشتر دانشجو موظف به انجام کارآموزی در طی یک
دوره یک ماهه بوده و می بایست در امتحان مجدد از تمام ایستگاه ها آزمون دهد.
 در صورت عدم احراز نمره قبولی برای بار دوم در مورد نحوه امتحان مجدد در جلسه شورای آموزشی
دانشکده تصمیم گیری خواهد شد.

توجه:


تاریخ امتحان  98/10/02از ساعت  7:30تا  18:30می باشد.



اسامی و گروه بندی ها (براساس شماره دانشجویی) متعاقبا اعالم خواهد شد.



حضور دانشجویان گروه اول از ساعت  7:30و دانشجویان گروه دوم از ساعت  13:30در مرکز مهارت های
بالین(پراتیک) الزامی می باشد.



به همراه داشتن گوشی همراه ،تبلت و ماشین حساب ممنوع می باشد.



رعایت پوشش حرفه ای (روپوش سفید و اتیکت ) الزامی می باشد.



به همراه داشتن کارت دانشجویی و خودکار الزامی می باشد.



پذیرایی(میان وعده و ناهار) به عهده خود دانشجو می باشد.

3

