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 دفتر توسعه آموزش و ژپوهش علوم زپشکی 

 

 شیوه نامه برگزاری آزمون فینال دانشجویان پرستاری و مامایی 

   

  ( ایحرفه)ارزیابی دانشجو از فعالیت های اساسی فرایند آموزشی وحصول اطمینان از کیفیت تربیت نیروی انسانی متخصص ومتعهد  

بخش از شاخص های  است. ازسوی دیگر میزان کارآمدی و مهارت حرفه ای فارغ التحصیالن برای خدمت رسانی ایمن و رضایت 

 ضمین شود.    مهمی است که باید از سوی دانشگاه ها ت 

پرستاری و مامایی بعنوان یک دیسیپلین حرفه ای باید برنامه های آموزشی خود را به گونه ای طراحی نماید که فارغ التحصیالن آن  

بتوانند به شکل حرفه ای نیازهای گسترده و روبه رشد جامعه در حال تغییر را با ارائه خدمات با کیفیت وایمن تامین نمایند و این  

 ا فارغ التحصیالن با کیفیت و توانمند قابل دسترسی می باشد.   هدف ب

برگزاری آزمون عملی نهایی(فینال) برای ارزیابی میزان دستیابی دانشجویان به حداقل صالحیت های حرفه ای می تواند فرصتی  

 برای ارتقای کیفیت آموزش و اصالح نقاط ضعف آموزش، دانشجویان، اعضای هیات علمی و مربیان باشد.  

از   ارزیابی  از شیوه های علمی  استفاده  با  ایجاد   OSCE جملهامیدواریم  و  پرستاری ومامایی کشور  توانمندسازی  قدمی در جهت 
 اطمینان در جامعه مبنی بر احراز توانمندی فارغ التحصیالن برداریم .  

 

 با این هدف این شیوه نامه تدوین شده است.  

 گروه هدف :   -1ماده

مایی می باشند که در صورت داشتن شرایط الزم  وپس  کارشناسی پرستاری  و ما 8گروه هدف آزمون عملی نهایی دانشجویان ترم  

 از قبولی درآزمون دانش آموخته خواهند شد.   

  

 زمان برگزاری :    -2ماده

آزمون عملی نهایی برابر پیشنهاد کوریکولوم دوره کارشناسی پیوسته مصوب پنجاه وچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم  

 پزشکی پس از اتمام کاراموزی درعرصه و با تعیین وقت توسط کمیته اجرایی برگزار خواهد شد.   

 ریزی ، اجرا و نظارت بر آزمون را به عهده  خواهد داشت .  مدیران محترم گروه های پرستاری و مامایی مسئولیت برنامه  

 

 اهداف برگزاری آزمون عملی نهایی :    -3ماده

 هدف کلی :   

اطمینان از صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی پیوسته در حیطه های مراقبت  از بیمار، دانش پرستاری،  

 مهارت های ارتباط با بیمار و همکاری ،یادگیری مبتنی بر عمل وبهبود آن، مهارت حرفه ای وعملکرد مبتنی بر سیستم می باشد.   
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 اهداف اختصاصی :    -

 ارزیابی و سنجش میزان دستیابی دانشجویان به توانمند ی های مراقبت از بیمار  -1

 ارزیابی و سنجش میزان دستیابی دانشجویان به مهارت عملی بالینی   - 2

 ارزیابی و سنجش میزان دستیابی دانشجویان به مهارت های ارتباطی    -3

 بر عمل و بهبود آن    ارزیابی و سنجش میزان دستیابی دانشجویان به یادگیری مبتنی -4

 ارزیابی و سنجش میزان دستیابی دانشجویان به اخالق و رفتار حرفه ای    -5

 ارزیابی و سنجش میزان دستیابی دانشجویان به توانمندی های تفکر انتقادی    -6

 ارزیابی و سنجش میزان دستیابی دانشجویان به توانمندی قضاوت وتصمیم گیری بالینی   -7

  

 محل آزمون:     -4ه ماد

 دانشکده علوم پزشکی   (Skill Lab)مرکز مهارت های بالینی

  

 :   شرایط شرکت در آزمون - 5ماده 

 :  باشند دانشجویان برای شرکت در آزمون عملی نهایی باید دارای شرایط زیر 

 کسب نمره قبولی در کلیه دروس تئوری و کارآموزی ها  -

 تکمیل آمار زایمانی طبق نظر مدیر گروه آموزشی -

 تکمیل الگ بوک با تایید مدیران گروه های آموزشی مربوطه  -

   

 نحوه برگزاری آزمون :  - 6ماده 

 ایستگاه یا بیشتر اجرا می گردد.    8بر اساس شرایط در قالب    OSCEآزمون عملی نهایی بصورت 

 تبصره:   

توانند  با توجه به طوالنی بودن زمان آزمون و قرنطینه در طول آزمون، دانشجویانی که دارو یا وسایل خاصی استفاده می نمایند می 

 همراه داشته باشند.   

اعضای هیات علمی ومربیان بالینی با پیشنهاد مدیر گروه و  ابالغ معاون علوم     - کمیته علمی آزمون شامل : مدیر گروه مربوطه-

 پزشکی  

  

 وظایف کمیته اجرایی   -7ماده 

 تشکیل جلسه هماهنگی حداقل یک ماه قبل از برگزاری آزمون در هر نیمسال  -

 دروس نظری و کار آموزی  شامل   کلیه نمرات دانشجویان   اطمینان از ثبت -

 آماده سازی فهرست نهایی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون عملی  -

 زمون و اعالم از طریق سایت دانشکده   آ تعیین زمان و محل -
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 ه سازی فضای فیزیکی ومحیط وامکانات مورد نیاز آزمون   مادآ-

 آزمون    کننده آموزش کارکنان برگزار-

 اجرای آزمون  -

 حداکثر یک هفته پس از گزارش آزمون از سوی کمیته علمی  گروه آموزشی  اعالم نتایج آزمون در بورد  - 

تصمیم معاونت علوم پزشکی جهت حوزه  به  ایستگاه ها نشده اندی که موفق به اخذ نمره قبولی در یک یا همه معرفی دانشجویان -
   گیری 

 

 وظایف کمیته علمی   -8ماده 

 ضمن حفظ محرمانه ماندن محتوای آزمون حداکثر دوهفته قبل از آزمون های آموزشی   وسناریو تسواال یطراح  -

 هر ایستگاه   برگزار کنندگان آزمون انتخاب - 

    را ایفا می کنند بیمارنما  افرادی که نقش انتخاب و آموزش -

 آزمون   کننده  اساتید برگزار برای  تشکیل جلسات هماهنگی- 

 آزمون    فرایند آشنایی دانشجویان  با  جهتبرنامه ریزی وبرگزاری کارگاه توجیهی -

 ماده سازی ایستگاه ها  آطراحی و-

 تهیه و ارایه چک لیست ایستگاه ها  -

 ارایه لیست وسایل و امکانات مورد نیاز آزمون حد اقل دو هفته قبل از آزمون  -

 تشکیل جلسه جهت تحلیل نتایج آزمون -

 رسیدگی به اعتراض های دانشجویان --

 

 شرایط قبولی  در آزمون  -9ماده 

    .ماید در صورت غیبت یا عدم قبولی در بیش از سه ایستگاه ،دانشجو موظف است در آزمون مجدد شرکت ن

 آزمون مجدد از همان ایستگاه ها برگزار خواهد شد. ،ننموده است در یک یا دو ایستگاه نمره قبولی کسب برای دانشجویی که   -

  

 مالحظات   -10ماده

 دانشکده بایگانی خواهد گردید.    EDOتمام مستندات وسوابق آزمون دراداره آموزش و -

آموزشی    مدیر گروهبه    ی کتببه طورموضوع را  ساعت پس از اعالم نتایج،    72حداکثر تا    می توانددرصورت هر گونه اعتراض دانشجو  -  

 نماید. ارائه 

 

 


