
 بسمه تعالی

 راهنمای دانشجویان پرستاری برای شرکت در آزمون جامع پایان دوره کارشناسی

 آزمون ساختارمند بالینی چیست؟

آزمون بالینی و عینی ساختارمند یا آزمون آسکی روشی برای سنجش صالحیت بالینی است. این آزمون یکسری از ایستگاه 

 ایستگاه به ایستگاه دیگر حرکت می کنید.زمانبندی شده دارد. که در آن شما از یک 

 در آزمون چه کارهایی باید انجام دهم؟

با روپوش سفید و اتیکت پرستاری، خودکار و مداد در ساعت اعالم شده در مرکز آزمون حاضر می شوید، وارد اتاق انتظار می 

س نقشه آزمون که به شما گفته می شوید حاضر شوید، حق استفاده از موبایل در آزمون را ندارید. در تمامی ایستگاهها براسا

 با صدای زنگ وارد اتاق شده و پس از اتمام کار در ایستگاه با صدای زنگ اتاق را ترک می کنید.می شوید. 

 مدت هر ایستگاه چقدر است؟

وع آزمون همه قبل از شردقیقه است.و شما حق خروج زودتر یا دیرتر از این زمان را ندارید.  01مدت تمام ایستگاهها 

نفر از دانشجویان آماده ورود به ایستگاهها می  7دانشجویان در سالن انتظار به صورت قرنطینه منتظر می مانند و در هر راندی 

 دقیقه در نظر گرفته شده است.  01شوند پس از ایستگاه کودک ایستگاه استراحت به مدت 

 در این آزمون چه کاری باید انجام دهم؟ 

دقیقه فعالیت مورد نظر در ایستگاه را به  01و از شما خواسته می شود در  تراهنمای ایستگاه نصب شده اسگاه در هر ایست

 انجام برسانید.

 هایی دارد؟ آزمون چه ایستگاه

ایستگاه اخالق: در این ایستگاه همه دانشجویان در ازمون کتبی که در ابتدای شروع آزمون اجرا می شود شرکت می  -0

خواسته می شود به یک موقعیت اخالقی چالش برانگیز که به عنوان سناریو مطرح می شود  یاندانشجوکنند. از 

 . رفرنس مورد استفاده فصل آخر کتاب پوتر و پری خواهد بود.پاسخ دهند و  فرایند تحلیل موقعیت را اجرا کنند

 ارزیاب: دکتر مژگان خادمی

یک مهارت بالینی پرستاری به طور عملی بر روی مانکن توسط  : در این ایستگاه0ایستگاه مهارت های بالینی  -2

 ارزیاب: دکتر فاطمه محدی پور دانشجو اجرا می شود.

در این ایستگاه یک مهارت بالینی پرستاری به طور عملی بر روی مانکن توسط  :2ایستگاه مهارت های بالینی  -3

 ارزیاب: دکتر شیرین حسنوند دانشجو اجرا می شود.

اقبت از کودک بیمار: در این ایستگاه یک نفر مادر استاندارد و کودک بیمار حضور دارد و یک سئوال در ایستگاه مر -4

مه ارزیاب: دکتر فاط اختیار دانشجو قرار می گیرد و با توجه آن ارتباط و مراقبت از کودک بیمار انجام خواهد شد.

 قاسمی



در این ایستگاه با مطرح کردن یک کیس از دانشجو خواسته می شود به صورت عملی بر  ء پیشرفته:ایستگاه احیا -5

 ارزیاب: دکتر حشمت اهلل حیدری روی مانکن احیای پیشرفته را اجرا کند.

: در این ایستگاه از دانشجو سئوالی پرسیده می شود و با استفاده از ایستگاه معاینه فیزیکی و تشخیص پرستاری -6

 رئوفیشهین ارزیاب: دکتر  وی سئوال پرسیده خواهد شد. یتشخیص بیمار و معاینه فیزیکمانکن درمورد 

 : در این ایستگاه نحوه مصاحبه روانپزشکی توسط ارزیاب مورد بررسی قرار می گیرد.ایستگاه مشاوره روانپزشکی -7

 ارزیاب: دکتر ماندانا ساکی

 چگونه در هر ایستگاه ارزیابی می شوم؟

ناظر قرار دارد. ناظران اساتید و مربیان دانشکده پرستاری و مامایی هستند که با داشتن چک  در هر ایستگاه یک

می باشد که از مجموع نمرات  04لیست های استاندارد کار شما را ارزیابی می کنند. نمره قبولی در آزمون 

 ایستگاهها محاسبه می شود. 

 چگونه از نتایج آزمون مطلع شوم؟ 

از زمانی که متعاقبا اعالم خواهد شد در اختیار اداره آموزش دانشکده قرار می گیرد و از ان طریق نتایج آزمون بعد 

 مطلع خواهید شد.

درصورتی که موفق نشوم از یک ایستگاه نمره کامل بگیرم چه کاری الزامی است انجام دهم؟ به شما فرصت داده می 

 ولی ، در شورای آموزشی دانشکده تصمیم گیری خواهد شد.بار در آزمون شرکت کنید و در صورت عدم قب 3شود تا 

 چه مواردی به موفقیت من در آزمون کمک خواهد کرد؟ 

 تمرین در مرکز مهارت های بالینی 

 مطالعه علمی

 داشتن مدیریت زمان و انسجام فکری

 کنترل استرس

 

 با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان گرامی

 پرستاری و ماماییکمیته امتحانات دانشکده 

 دکتر کبری کرمی

 


