
 بسمه تعالی 

 برگزاری آزمون عملی صالحیت بالینی ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری یراهنما

 مقدمه

با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهی و امید سربلندی برای 

 .گردد به شرح زیر اعالم می 9318 درسال پرستاری رشته دانشجویان عزیز، ضوابط و شرایط برگزاری آزمون صالحیت بالینی 

 بالینی پرستاریاری آزمون صالحیت هدف برگز

هدف برگزاری آزمون صالحیت بالینی ارزشیابی توانمندی های دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری در حیطه های 

 مهارتی، آموزشی، ارتباطی در جهت ایفای اثربخش نقش ها و وظایف حرفه ای قبل از ورود به کارآموزی عرصه می باشد.

 برگزاری و مکان زمان

بیمارستان شهدای بالینی واقع در  مهارت های رکزصبح در محل ساختمان م 0337ساعت راس دی ماه  91 برگزاری آزمونتاریخ 

 می باشد.عشایر خرم آباد 

 درباره آزمون آسکی

زمون آامروزه به منظور ارزیابی توانمندی دانشجویان و فراگیران رشته های تخصصی پرستاری، برگزاری شکل بالینی ساختارمند 

 . نماید رابررسی فراگیران بالینی صالحیت عینی و مطلوب نحو به است قادر که است (OSCE) آسکی

 نکات مهم 

درب محل  .دقیقه قبل از زمان برگزاری آزمون به سالن انتظار مرکز مهارت های بالینی دعوت می گردند 37فراگیران  .9

  بسته می شود. صبح70377 .ساعت راسآزمون 

 الزامی است.  ادمدو  رکادخو روپوش سفید، اتیکت،داشتن  .2

استفاده از موبایل در آزمون ممنوع است، توصیه می شود از همراه داشتن موبایل در آزمون خودداری فرمائید در غیر  .3

 مهارت های بالینی تحویل داده شود. اینصورت گوشی موبایل دانشجو باید به صورت خاموش به کارشناس 

 تمام را خود آزمون که زمانی در قرنطینه قرار دارید و  آزمون  از پیش قرنطینه خواهیم داشت، یعنی قبلر این آزمون، د .4

  .دشوی خارج مرکز از توانید می کردید،

مواد غذایی سبک و آب حین قرنطینه از پذیرایی شما معذوریم. ضمن پوزش، درخواست می کنیم حتماً با خود،  .5

  .باشیدبه همراه داشته آشامیدنی 

هر گونه سر و صدا و بی نظمی در برگزاری آزمون یا تخلف در آزمون منجر به مردود شدن دانشجو و خروج از ایجاد   .6

  .چرخه امتحان می گردد



مسئولیت هرگونه کاهش زمان درحین انجام پروسیجر های آزمون به عهده خود دانشجو می باشد. لذا الزم است با  .0

 .انجام پروسیجر وقت را تنظیم نماییدداشتن ساعت مچی در هنگام 

 

 نحوه برگزاری آزمون

  5 زمان هر یک از ایستگاه ها .اجرا می گرددایستگاه استراحت  2و  ایستگاه  93طراحی و در قالب  OSCE بصورت  آزموناین 

 ایباصد هیستگادر ا رکامتمااز ا پس و هشدقتاوارد ادانشجو  نگز ایباصد. است یک دقیقه گردش بین ایستگاه ها به عالوه دقیقه

مشخص شده است که باید آن را انجام یا اجرای یک مهار  در هرایستگاه وظیفه ای به صورت سناریو  میکند. كتررا  قتاا دوم نگز

یا  راهنمایی گونه هیچ نباید آزمون گیرندگان هیچ گونه آموزشی در هنگام آزمون به دانشجویان نمی دهد، بنابراین دانشجو دهید.

دانشجو حق پرسیدن سوال از استاد ارزیاب را ندارد و د. نو همچنین نباید در مورد نمره خود صحبت نمای درخواست کند سوالی را

داده می شود و  95تا  9به هر فراگیر یک شماره عددی از خواسته شده را اجرا می نماید.  یا مهارت فقط به صورت عملی سناریو

ابتدا از ایستگاهی می بایست فعالیت خویش را آغاز نمایند که  OSCE ه دانشجویان هنگام شروع آزموناین به آن معنا می باشد ک

دارای شماره آن ایستگاه می باشند. لیکن پس از برگزاری اولین آزمون حرکت فراگیران بر طبق عقربه های ساعت به سمت جلو 

هماهنگی آزمون نیز برای فراگیران تشریح می گردد. اعضای تیم  می باشد. این امر قبل از شروع آزمون در ابتدا توسط مسئول

ب از ها به نحو مناس اجرایی به فراگیران در انتخاب مسیر صحیح حرکت بین ایستگاه های آزمون کمک می نمایند. کلیه ایستگاه

 .شماره گذاری گردیده و مسیر حرکت فراگیران نیز بایک پیکان مشخص می باشد 95تا  9شماره 

 

 شرایط کلی قبولی در آزمون صالحیت بالینی

. در هر ایستگاه با توجه به شروط استاد ارزیاب نمره قبولی مشخص شده است و در صورت عدم قبولی دانشجو در هر ایستگاه با 9

  ی قرار بگیرد.نظر استاد ارزیاب دانشجو مکلف است که در قالب گذراندن یک هفته کارورزی، کارگاه یا مطالعه مجددا مورد ارزیاب

 . زمان برگزاری آزمون مجدد با هماهنگی دانشجو با استاد ارزیاب مشخص خواهد شد. 2

ی آموزشی دانشکده ا. به هر دانشجو فرصت داده می شود تا سه نوبت در آزمون شرکت نماید و در صورت عدم پذیرش در شور3

 برای وی تصمیم گیری خواهد شد. 

به صورت منتور و  هر ایستگاه کارورزیملزم به گذراندن  ایستگاه را در مرحله اول مردود شود 0از  یا بیشتر 0هر دانشجو که . 4

شرکت در آزمون صالحیت بالینی در ترم آینده می باشد. شرکت در آزمون صالحیت بالینی ترم بعد به منزله قبولی نمی باشد و 

 . مجددا شرایط فوق پا برجا می باشد

 

 نتایج آزمون

نتیجه بعد از برگزاری آزمون از طریق سایت دانشکده، معاونت آموزشی، دایره امتحانات اعالم خواهد شد.  ساعت 02نتایج طی 

اً آزمون به هیچ عنوان در روز برگزاری یا بعد از آن به دانشجو اعالم نخواهد شد. لطفا از مراجعه یا تماس با اساتید ارزیاب جد



با توجه به ماهیت عملی آزمون اعتراض به نتیجه آزمون  فا از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد شد. خوداری فرمائید و نتایج صر

 به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اعتراضات بررسی نخواهد شد. 

 

 ایستگاه های آزمون 

در این ایستگاه با مطرح کردن یک سناریو توسط ارزیاب از او خواسته می شود که اقدامات الزم برای یک:  CPR. ایستگاه 1

 را انجام دهد. و ... احیای بیمار از جمله بازکردن راه هوایی، ماساژ قفسه سینه، اکسیژن تراپی 

 انجمن قلب آمریکا، کتاب جامع فوریت های پرستاری  CPR 2795گاید الین  منابع:

 آقای دکتر غالمی، آقای یاراحمدیارزیابان:

و در صورت عدم اجرای صحیح دانشجو ملزم به گذراندن  درصد پروسیجر های مورد نیاز 67اجرا صحیح بیشتر از  شرایط قبولی:

 همین ایستگاه خواهد بود. از محتوی  یک هفته کارورزی در بخش اورژانس یا فوریت و سپس ارزیابی مجدد

 

در این ایستگاه با مطرح کردن یک سناریو توسط ارزیاب از او خواسته می شود که اقدامات الزم برای  :دو CPR. ایستگاه 2

 احیای بیمار از جمله شناخت آریتمی، استفاده از دارو ها، استفاده از دفیبریالتور و.... را انجام دهد. 

و دیالیز )محمد رضا  CCU, ICUپرستاری در بخش های انجمن قلب آمریکا، کتاب مراقبت های  CPR 2795گاید الین منابع:

 عسگری(

 آقای دکتر غالمی، آقای یاراحمدیارزیابان:

درصد پروسیجر های مورد نیاز و در صورت عدم اجرای صحیح دانشجو ملزم به  67صحیح بیشتر از  یاجرا شرایط قبولی:

 همین ایستگاه خواهد بود. از محتوی و سپس ارزیابی مجدد کارگاه گذراندن یک 

 

 : یک بالینی . ایستگاه مهارت های3

 کتاب ملیحه سادات موسویمنابع: 

 دکتر محمدی پور خانم دکتر حسنوند، خانم: ارزیابان

و ارزیابی و در صورت عدم کسب نمره قبولی دانشجو ملزم به گذراندن کارگاه  درصد نمره کل07کسب حداقل شرایط قبولی: 

 ایستگاه خواهد بود. مجدد در همین

 

 : دو  بالینی . ایستگاه مهارت های4

 کتاب ملیحه سادات موسویمنابع: 



 خانم دکتر حسنوند، خانم دکتر محمدی پور:ارزیابان

و ارزیابی و در صورت عدم کسب نمره قبولی دانشجو ملزم به گذراندن کارگاه  درصد نمره کل07کسب حداقل شرایط قبولی:  

 تگاه خواهد بود.مجدد در همین ایس

 

 در این ایستگاه با طرح یک سناریو از مباحث بیماریهای مزمن سیستم های مختلف، از:  . ایستگاه معاینات فیزیکی5

 دانشجو خواسته میشود معاینات بالینی مورد نظر را انجام داده و شواهد بالینی قابل انتظار را ذکر نماید.

 منابع: 

 پرستاری معاینات بالینی باربارا بیتز، آخرین چاپ  -9

 آخرین چاپ  برونر تنفس، -2

 آخرین چاپ  برونر اعصاب، -3

 آخرین چاپ  برونر قلب و عروق، -4

 آخرین چاپ  برونر کلیه و مجاری ادراری -5

 آخرین چاپ  برونر خون  -6

 آخرین چاپ  برونر گوارش  -0

   چاپ آخرینبرونر آبو الکترولیت  -8

 خانم دکتر کردستانی، خانم دکتر رئوفیارزیابان: 

 درصد امتیازات 67ارزیاب مربوطه بر اساس چک لیست  دانشجو را ارزیابی نموده و در صورت کسب شرایط قبولی:  

مجدد در و ارزیابی و در صورت عدم کسب نمره قبولی دانشجو ملزم به گذراندن کارگاه رد نظر، نمره قبولی محسوب می شود مو

 همین ایستگاه خواهد بود.

 

از مباحث بیماریهای مزمن سیستم های مختلف ، از دانشجو در این ایستگاه با طرح یک سناریو : . ایستگاه تشخیص پرستاری 6

 ری را بر اساس اولویت لیست نماید. مورد از تشخیص های پرستا 8خواسته می شود 

 منابع: 

 پرستاری معاینات بالینی باربارا بیتز، آخرین چاپ  -9

 آخرین چاپ  برونر تنفس، -2

 آخرین چاپ  برونر اعصاب، -3



 آخرین چاپ  برونر قلب و عروق، -4

 آخرین چاپ  برونر کلیه و مجاری ادراری -5

 آخرین چاپ  برونر خون  -6

 آخرین چاپ  برونر گوارش  -0

   چاپ آخرینبرونر آبو الکترولیت  -8

 خانم دکتر کردستانی، خانم دکتر رئوفیارزیابان: 

 درصد امتیازات 67ارزیاب مربوطه بر اساس چک لیست  دانشجو را ارزیابی نموده و در صورت کسب شرایط قبولی:  

مجدد در  و ارزیابیو در صورت عدم کسب نمره قبولی دانشجو ملزم به گذراندن کارگاه  رد نظر، نمره قبولی محسوب می شود مو

 همین ایستگاه خواهد بود.

 

 . ایستگاه روانپزشکی یک 7

 سعیدواقعی-کتاب پرستاری بهداشت و روان محسن کوشانمنابع: 

 خانم دکتر ساکی، خانم دکتر بیرانوندارزیابان:  

و در صورت عدم کسب نمره قبولی دانشجو ملزم به گذراندن یک هفته کارورزی  درصد نمره کل 67کسب حداقل شرایط قبولی:  

 و ارزیابی مجدد در همین ایستگاه خواهد بود. می باشد

 

 . ایستگاه روانپزشکی دو 8

 محسن کوشا و سعید واقعی 2کتاب پرستاری بهداشت روان  –ورتیناش فطرح های مراقبتی بیماری های روان منابع: 

 خانم دکتر ساکی، خانم دکتر بیرانوندارزیابان:  

و در صورت عدم کسب نمره قبولی دانشجو ملزم به گذراندن یک هفته کارورزی   درصد نمره کل 67کسب حداقل شرایط قبولی:  

 و ارزیابی مجدد در همین ایستگاه خواهد بود.

 

 شامل شرح حال ، معاینه ، آموزش به مادر: ایستگاه کودک یک . 9

 منابع: 

 9312رسولی مریم،میرالشاری ژیال،عبد الرضاقره باغ زهرا.پرستاری کودکان 3کودك بیمار، نشراندیشه،چاپ سوم، تهران، .9



تهران  –.نشربشری،چاپ اول9. ونگ  داناال ، هاکنبری مریلین ،ویلسون دیوید .ترجمه پوران سامی .درسنامه پرستاری کودکان 3
93154 . 

 .جزوات و یادداشتهای کالسی 3

 خانم دکتر ولی زاده، خانم دکتر  قاسمی ارزیابان:  

 ملزم به گذراندن کسب حد نصاب دانشجوو در صورت عدم  امتیاز چک لیست مربوطه درصد پ 67کسب حداقل شرایط قبولی:  

 و سپس ارزیابی مجدد در همین ایستگاه خواهد بود. کارگاه در  این زمینه یک 

 

 و مراقبت های دارو و سرم  درمانی  در کودکانمحاسبات : . ایستگاه کودک دو 11

 منابع: 

انتشارات نور دانش ،چاپ اول،  تهران،تکنیکهای عملی ویژه پرستاران بخش اطفال .، حبیبی هادی ، نوریان جواد. رحیمی معصومه

9312 

 تجارب کسب شده در کارآموزی / کارورزی های کودکان و نوزادان 

 زاده، خانم دکتر  قاسمیخانم دکتر ولی ارزیابان:  

 ملزم به گذراندن کسب حد نصاب دانشجوو در صورت عدم  امتیاز چک لیست مربوطه درصد پ 67کسب حداقل شرایط قبولی:  

 و سپس ارزیابی مجدد در همین ایستگاه خواهد بود. کارگاه در  این زمینه یک 

 

 . ایستگاه گزارش نویسی 11

 اصول گزارش نویسیمنابع: 

 خانم دکتر حیدری زادهارزیابان:  

 4و در صورت عدم کسب نمره قبولی دانشجو ملزم به گذراندن یک کارگاه  درصد نمره کل 67کسب حداقل شرایط قبولی:  

 ساعته و ارزیابی مجدد در همین ایستگاه خواهد بود. 

 

 . ایستگاه سالمت جامعه یک 12

 دستورالعمل -پرستاری سالمت جامعه، تالیف ایلدرآبادی و همکاران -  Community health Nursing, Lancasterمنابع: 

 18ملی واکسیناسیون کشور، سال 

 آقای دکتر حیدری، خانم دکتر ساالروندارزیابان:  



 در صورت عدم قبولی برگزاری کارگاه –درصد نمره کل  67کسب حداقل شرایط قبولی:  

 

 . ایستگاه سالمت جامعه دو 13

 ، تالیف ایلدرآبادی و همکاران)آخرینپرستاری سالمت جامعه -  Community health Nursing, Lancasterمنابع: 

 ویرایش(

 آقای دکتر حیدری، خانم دکتر ساالروندارزیابان:  

 در صورت عدم قبولی برگزاری کارگاه –درصد نمره کل  67کسب حداقل شرایط قبولی:  

 

 

 

 

 

 

 ماماییو  ریپرستاهنشکددا تمتحاناا میکمیتهاگرننشجویادا شما ایبر موفقیتآرزوی  با

 

 

 

 

 


