
 بسمه تعالی 

 پرستاری 6دانشجویان ترم  آزمون پیش کارورزی شرایط و نحوه برگزاری

در محل  93/9/39شنبه مورخ دودر روز  39-39با حول و قوه الهی اولین آزمون فینال عملی دانشجویان پرستاری ورودی مهر 

 :برگزاری آزمون به شرح زیر می باشدسالن مهارت های بالینی بیمارستان شهدای عشایر برگزار خواهد شد. نحوه 

  به صورت  و 0:98برگزاری آزمون از ساعتOSCE  .خواهد بود 

  نفره طبق لیست اعالم شده در محل آزمون مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 9گروه  5دانشجویان در قالب 

  ثانیه میباشد. 98دقیقه و فاصله تعویض هر ایستگاه  98مدت زمان هر ایستگاه 

 .آوردن موبایل و هرگونه وسیله ارتباطی در روز امتحان ممنوع است 

 :ایستگاه های آزمون شامل موارد زیر هستند 

 ایستگاه  5ها شامل  ایستگاه-1

و آموزش به بیمار همراه با   پروسیجر( 9) انجام مراقبت پایه پرستاری  بررسی مهارت های  در این ایستگاه ایستگاه اول:

 های ارتباطی با بیمار مورد تأکید است.توجه به مهارت 

 ارزیاب کنندگان : 

 دکتر محمدی پور  خانم –دکتر حسنوند خانم 

مورد  اخالقی caseیک  به همراه سواالتی در مورد مورد پروسیجری( 9)پرستاری مراقبت پایه در این ایستگاه : ایستگاه دوم

 ارزیابی قرار می گیرد.

 ارزیاب کنندگان :

 خانم ایمانی -خادمیدکتر خانم 

بیان  و از بیماری های شایع داخلی جراحی مورد ارزیابی قرار می گیرد و بررسی فیزیکی بیمار بررسی بیمار ایستگاه سوم: 

  مرتبط با آن مد نظر می باشد. تشخیص پرستاری حداقل دو 

 ارزیاب کنندگان : 

 دکتر کردستانی خانم  –ئوفی ردکتر خانم 

 مورد ارزیابی قرار می گیرد.احیای قلبی ریوی در این ایستگاه   ایستگاه چهارم:

  رزیاب کنندگان :ا

 دکتر حسین آبادی   - دکتر غالمیآقای دکتر حیدری، آقای 



) بررسی و شناخت و آموزش والدین( محاسبات داروییبر مراقبت از کودک بیمار با تاکید در این ایستگاه   ایستگاه پنجم:

 گیرد. مورد بررسی قرار می

 ارزیاب کنندگان : 

 قاسمی  دکتر خانم –دکتر ولیزاده  خانم –دکتر کرمی  خانم

 در این ایستگاه نحوه مصاحبه و ارزیابی وضعیت روانی بیمار با اختالل روانی شایع مورد تأکید است.  ایستگاه ششم:

 ارزیاب کنندگان :

 دکتر بیرانوند خانم  –دکتر ساکی خانم 

 


