
 بسوِ تعالی

 راٌّوای داًشجَیاى پرستاری برای شرکت در آزهَى جاهع پایاى دٍرُ کارشٌاسی

 آزهَى ساختارهٌد بالیٌی چیست؟

آزهَى ثبلیٌی ٍ ػیٌی سبختبرهٌذ یب آزهَى آسىی رٍضی ثرای سٌجص صالحیت ثبلیٌی است. ایي آزهَى یىسری از ایستگبُ 

 ایستگبُ ثِ ایستگبُ دیگر حروت هی وٌیذ.زهبًجٌذی ضذُ دارد. وِ در آى ضوب از یه 

 در آزهَى چِ کارّایی باید اًجام دّن؟

ثب رٍپَش سفیذ ٍ اتیىت پرستبری، خَدوبر ٍ هذاد در سبػت اػالم ضذُ در هروس آزهَى حبضر هی ضَیذ، ٍارد اتبق اًتظبر هی 

س ًمطِ آزهَى وِ ثِ ضوب گفتِ هی ضَیذ حبضر ضَیذ، حك استفبدُ از هَثبیل در آزهَى را ًذاریذ. در توبهی ایستگبّْب ثراسب

 ثب صذای زًگ ٍارد اتبق ضذُ ٍ پس از اتوبم وبر در ایستگبُ ثب صذای زًگ اتبق را ترن هی وٌیذ.هی ضَیذ. 

 هدت ّر ایستگاُ چقدر است؟

ٍع آزهَى ّوِ لجل از ضردلیمِ است.ٍ ضوب حك خرٍج زٍدتر یب دیرتر از ایي زهبى را ًذاریذ.  01هذت توبم ایستگبّْب 

ّب  ًفر از داًطجَیبى آهبدُ ٍرٍد ثِ ایستگبُ 8داًطجَیبى در سبلي اًتظبر ثِ صَرت لرًغیٌِ هٌتظر هی هبًٌذ ٍ در ّر راًذی 

 دلیمِ در ًظر گرفتِ ضذُ است.  01هی ضًَذ پس از ایستگبُ وَدن ایستگبُ استراحت ثِ هذت 

 در ایي آزهَى چِ کاری باید اًجام دّن؟ 

دلیمِ فؼبلیت هَرد ًظر در ایستگبُ را ثِ  01ٍ از ضوب خَاستِ هی ضَد در  تراٌّوبی ایستگبُ ًصت ضذُ اسدر ّر ایستگبُ 

 اًجبم ثرسبًیذ.

 ّایی دارد؟ آزهَى چِ ایستگاُ

، ارجبع ٍ ضٌبخت سبختبر ًظبم سالهت ایراى ٍ  PHCایستگبُ سالهت جبهؼِ: در ایي ایستگبُ سئَاالتی درهَرد اصَل  -0

ّویٌغَر هذیریت اًجبم یه ٍاوسیٌبسیَى سبلن ٍ استبًذارد ثرای ثسرگسبالى ٍ وَدوبى هَرد سٌجص لرار هی گیرد. 

 ارزیبثبى: آلبی دوتر حیذری، خبًن دوتر سبالرًٍذ

: در ایي ایستگبُ یه هْبرت ثبلیٌی پرستبری ثِ عَر ػولی ثر رٍی هبًىي تَسظ 0ایستگبُ هْبرت ّبی ثبلیٌی  -2

 خبًن دوتر حیذری زادُ، دوتر فبعوِ هحذی پَرخبًن : بىارزیبث هی ضَد.داًطجَ اجرا 

در ایي ایستگبُ یه هْبرت ثبلیٌی پرستبری ثِ عَر ػولی ثر رٍی هبًىي تَسظ  :2ایستگبُ هْبرت ّبی ثبلیٌی  -3

 ، خبًن ضیرزادگبى: دوتر ضیریي حسًٌَذبىارزیبث داًطجَ اجرا هی ضَد.

در ایي ایستگبُ یه ًفر هبدر استبًذارد ٍ وَدن ثیوبر حضَر دارد ٍ یه سئَال در ایستگبُ هرالجت از وَدن ثیوبر:  -4

دوتر خبًن : بىارزیبث اختیبر داًطجَ لرار هی گیرد ٍ ثب تَجِ آى ارتجبط ٍ هرالجت از وَدن ثیوبر اًجبم خَاّذ ضذ.

 ، خبًن دوتر فبعوِ ٍلی زادُوِ لبسویفبع



ثب هغرح وردى یه ویس از داًطجَ خَاستِ هی ضَد ثِ صَرت ػولی ثر در ایي ایستگبُ  ء پیطرفتِ:ایستگبُ احیب -5

 ارزیبثبى: آلبی دوتر غالهی، آلبی یبراحوذی رٍی هبًىي احیبی پیطرفتِ را اجرا وٌذ.

: در ایي ایستگبُ از داًطجَ سئَالی پرسیذُ هی ضَد ٍ ثب استفبدُ از ایستگبُ هؼبیٌِ فیسیىی ٍ تطخیص پرستبری -6

، رئَفیضْیي دوتر  خبًن:بىارزیبث ٍی سئَال پرسیذُ خَاّذ ضذ. یص ثیوبر ٍ هؼبیٌِ فیسیىهبًىي درهَرد تطخی

 خبًن دوتر وردستبًی

 : در ایي ایستگبُ ًحَُ هصبحجِ رٍاًپسضىی تَسظ ارزیبة هَرد ثررسی لرار هی گیرد.ایستگبُ هطبٍرُ رٍاًپسضىی -7

 ذ، خبًن دوتر افسبًِ ثیراًًَدوتر هبًذاًب سبویخبًن ارزیبة: 

ایستگبُ اخالق: در ایي ایستگبُ ّوِ داًطجَیبى در ازهَى وتجی وِ در اثتذای ضرٍع آزهَى اجرا هی ضَد ضروت هی  -8

وٌٌذ. از داًطجَیبى خَاستِ هی ضَد ثِ یه هَلؼیت اخاللی چبلص ثراًگیس وِ ثِ ػٌَاى سٌبریَ هغرح هی ضَد 

رد استفبدُ فصل آخر وتبة پَتر ٍ پری خَاّذ ثَد. پبسخ دٌّذ ٍ  فرایٌذ تحلیل هَلؼیت را اجرا وٌٌذ. رفرًس هَ

 ، خبًن دوتر عَالثیدوتر هژگبى خبدهیخبًن : بىارزیبث

 چگًَِ در ّر ایستگاُ ارزیابی هی شَم؟

در ّر ایستگبُ یه ًبظر لرار دارد. ًبظراى اسبتیذ ٍ هرثیبى داًطىذُ پرستبری ٍ هبهبیی ّستٌذ وِ ثب داضتي چه 

هی ثبضذ وِ از هجوَع ًورات  04لیست ّبی استبًذارد وبر ضوب را ارزیبثی هی وٌٌذ. ًورُ لجَلی در آزهَى 

 ایستگبّْب هحبسجِ هی ضَد. 

 چگًَِ از ًتایج آزهَى هطلع شَم؟ 

ًتبیج آزهَى ثؼذ از زهبًی وِ هتؼبلجب اػالم خَاّذ ضذ در اختیبر ادارُ آهَزش داًطىذُ لرار هی گیرد ٍ از اى عریك 

 هغلغ خَاّیذ ضذ.

درصَرتی وِ هَفك ًطَم از یه ایستگبُ ًورُ وبهل ثگیرم چِ وبری الساهی است اًجبم دّن؟ ثِ ضوب فرصت دادُ هی 

 ٍ در صَرت ػذم لجَلی ، در ضَرای آهَزضی داًطىذُ تصوین گیری خَاّذ ضذ.ثبر در آزهَى ضروت وٌیذ  3ضَد تب 

 چِ هَاردی بِ هَفقیت هي در آزهَى کوک خَاّد کرد؟ 

 توریي در هروس هْبرت ّبی ثبلیٌی 

 هغبلؼِ ػلوی

 داضتي هذیریت زهبى ٍ اًسجبم فىری

 وٌترل استرس

 

 با آرزٍی هَفقیت برای شوا داًشجَیاى گراهی

 ًات داًشکدُ پرستاری ٍ هاهاییکویتِ اهتحا

 دکتر کبری کرهی

 


