به نام خدا
دانشکده پرستاری گراش
آیین نامه آزمون  OSCEدانشجویان پرستاری قبل از کارورزی
سال تحصیلی 1400-1401
 مقدمه  :پرستاری به عنوان یک رشته علمی و بالینی ،تحولی رو به رشد دارد  .هدف از برنامه آموزش
کارشناسی پرستاری ،تربیت 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 مؤثر نقش ها و وظایف حرفه
ای را بدست آورند .رسالت و هدف دانشکده های پرستاری آن است که از کسب این توانمندی ها
توسط دانش آموختگان برای ورود به عرصه ارائه خدمات ،اطمینان حاصل نمایند.
تحقق این مهم نیازمند آن است که عالوه بر پایش مستمر و زمان بندی شده یادگیری دانشجو در طی
دوره تحصیلی ،قبل از ورود دانشجو به کارآموزی درعرصه و مقیم شدن در عرصه بالینی ،با برگزاری
آزمون عملی پیش کارورزی ،میزان دستیابی دانشجو به حداقل صالحیت های حرفه ای ،مورد ارزیابی
قرار گیرد تا مدت زمان حضور درکارآموزی در عرصه تبدیل به فرصتی برای تکمیل صالحیت های
حرفه ای از طریق اصالح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت دانشجو گردد.
 دانشجویان شرکت کننده در آزمون :دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری قبل از ورود به کارورزی
 برگزار کننده آزمون :گروه پرستاری
 مسول مستقیم برگزاری آزمون :مدیرگروه پرستاری
 کارگروه صحت علمی و عملی سواالت آزمون :سرکار خانم یگانه ،جناب آقای پارسایی منش ،سرکار
خانم حیدری ،سرکار خانم فرجی ،جناب آقای منصوری ،سرکار خانم مرادی
 مکان برگزاری آزمون :طبقه دوم ساختمان آموزش
 تاریخ و ساعت آزمون 5 :مرداد ماه  1400ساعت  8صبح تا  12ظهر
 آمادگی جهت آزمون :مواد آزمون  OSCEاز یک ماه قبل در اختیار دانشجو قرار گرفته و سه روز
باقیمانده تا آزمون ،پراتیک تا ساعت  12فعال و در اختیار دانشجویان می باشد.
** حضور در پراتیک ،در قالب گروههای کارآموزی و متعاقب هماهنگی نماینده کالس با سرکار
خانم اکبری (مسئول پراتیک) و در حضور ایشان می باشد.
شیوه محاسبه و برگزاری آزمون:
 .1این آزمون به صورت عملی و در قالب ایستگاه های زمان دار می باشد.
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 .2ایستگاههای آزمون شامل:
ایستگاه آزمون

بخش جبرانی

تعداد مسئول ایستگاه

اطفال

1

سرکار خانم یگانه

اطفال

مراقبت های ویژه

1

سرکار خانم حیدری -سرکار خانم فرجی

ICU-CCU

اورژانس

2

استاد پارسایی منش -استاد دژبخت

اورژانس

پرستاری بهداشت جامعه

1

سرکار خانم کاظمی

درمانگاه شماره یک

مادر و نوزاد

1

سرکار خانم فوالدی

بخش زنان

داخلی -جراحی

1

سرکار خانم مرادی

بخش داخلی

احیا

1

استادپوریوسف

اورژانس

پراتیک

1

سرکار خانم اکبری

جراحی

 .3نمره هر ایستگاه توسط چک لیست استاندارد بررسی و قبول یا مردودی دانشجو در آن ایستگاه اعالم
میگردد.
 .4در صورت عدم کسب حداقل نمره قبولی در هر ایستگاه آزمون ،دانشجو موظف است دوره جبرانی
عملی را به مدت  5روز در واحد ذکر شده بگذراند.
 بخش جبرانی هر ایستگاه در فوق مقابل هر ایستگاه ذکر گردیده است.
 .5مبنای کسب مهارت دانشجو پس از گذراندن دوره جبرانی ،تاییدیه مدیر گروه پرستاری می باشد.
 .6در صورت شروع کارورزی  ،دانشجوی گرامی میتواند درکارورزی شرکت نماید اما همچنان باید
جبرانی و تاییدیه مدیر گروه را کسب نماید.
 .7در صورت عدم قبولی دانشجو حتی پس از گذراندن واحد عملی جبرانی ،وضعیت دانشجو در شورای
آموزشی بررسی و تصمیم های الزمه در خصوص ادامه /عدم ادامه کارورزی اتخاذ می گردد.
 .8صدور نامه جبرانی و نظارت بر دوره جبرانی به عهده مدیر گروه می باشد.
 .9عدم شرکت در آزمون به معنی عدم مجوز برای شرکت در دوره های کارورزی می باشد و اگر
دانشجویی در آزمون شرکت ننماید ،شورای آموزشی با توجه به علت عدم حضور در آزمون تصمیم
نهایی را به ایشان اعالم میدارد.
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 . 10کسب نمره برتر اول تا سوم تمامی ایستگاه های آزمون ،شامل کسب لوح تقدیر و جوایز نقدی
میگردد .نفر اول آزمون  200هزار تومان ،نفر دوم  150هزار تومان و نفر سوم  100هزار تومان تشویقی
دریافت می نماید.
باآرزوی موفقیت
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