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جامع پایان دوره کارشناسی  آزمون در شرکت برای 49ورودی  ندانشجویا راهنمای

 پرستاری
 

 مقدمه :

 پرستاری خدمات ارائه نحوه در اشتباه یا کوتاهی هرگونه است، محور مراقبت حرفه ای پرستاری اینکه به توجه با

 .بگذارد جامعه و افراد سالمت بر جبران ناپذیری صدمات است ممکن

 رسالت دانشکده های پرستاری این است که اطمینان حاصل نمایند که دانشجویان پرستاری پس از طی یک

رو ین انجام وظایف حرفه ای خود را دارند. از چهارساله آموزش تئوری و عملی، توانمندی های الزم دردوره ی 

فراغت از تحصیل طبق کوریکولوم وزارت برگزاری آزمون جامع پرستاری در پایان دوره کارشناسی و قبل از 

آن از شروط اولیه نین شرکت در این آزمون و قبولی در میباشد. همچ الزامیآموزش پزشکی درمان و  ،بهداشت

 .است در آینده حرفه ای صالحیت پروانه برای کسب 

 هدف از برگزاری آزمون جامع پرستاری :

 اخالق، مهارت، دانش، از استفاده جهت دانشجویان توانائی سنجش پرستاری، جامع آزمون برگزاری از هدف

 .خود است که در قالب آزمون آسکی انجام میپذیرد نقش حرفه ای ایفای در باورها و ارزشها عقاید، قضاوت،

 چیست؟  OSCEآسکی آزمون

  (objective structural clinical examination) آسکی آزمون یا ساختارمند عینی و بالینی آزمون

 عملی امتحانات شبیه و آسان نسبتا روش یک آسکی آزمون است. بالینی صالحیت سنجش برای روشی

طبق یک برنامه از قبل تعیین  شما آن در که است شده زمانبندی های ایستگاه از یکسری شامل و آزمایشگاهی

 .کنید می حرکت دیگر ایستگاه به ایستگاه یک ازشده 

 مقررات روز آزمون:قوانین و 

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

در تمام مدت  شوید، می قرنطیه تاقگوشی های تلفن همراه خود را تحویل مسئول مربوطه داده و سپس وارد ا

 ندارید. را موبایل از استفاده حق آزمون، محل از شدن خارجزمان  تا برگزاری آزمون

 نحوه برگزاری آزمون :
 ایستگاه سوال و یک ایستگاه استراحت( 8ایستگاه در نظر گرفته شده است ) 9در این آزمون تعداد 

حاضر  ها شده و براساس نقشه ای که در اختیار دارند در ایستگاه ها دانشجو آماده ورود به ایستگاه  8در هر راند 

توجه  .شود می اعالم زنگ با ایستگاه هر اتمام و شروعکه  است دقیقه 01زمان هر ایستگاه مدت میشوند. 

 تمام گرفته نظر در زمان از زودتر کارتان اگر. ندارید را مدت این از دیرتر یا و زودتر خروج حقداشته باشید که 



 پایان زنگ و هستید کار انجام حال در همچنان اگر و نماید اعالم را ایستگاه پایان زنگ که باشید منتظر شد

 .بروید بعدی ایستگاه به و کنید ترک را اتاق بالفاصله بایستی است کرده اعالم را ایستگاه

 ؟یدده انجام باید کاری چه آزمون این در

در  .شوید حاضر ها ایستگاه در شود می داده قرار اختیارتان در که ها ایستگاه نقشه اساس بر دقیقا باید شما

 خوانده دقت به را سوال برگه هر ایستگاه از بین چند سناریو دانشجو به صورت تصادفی یک سناریو را انتخاب و 

 می خواسته شما از ایستگاه هر در .میکند شروع را خود کار آنگاه و

 انجام ایستگاه هر در موجود امکانات به توجه با مانکن روی استاندارد طور به را بالینی پروسیجر یک شود

 و بررسی نمایید، تفسیر را آزمایشی بنویسید، پرستاری گزارش یک یا بگیرید، حال شرح بیمارنما از یا دهید،

 و... دهید آموزش بیمارنما به نمایید، مصاحبه دهید، انجام شناخت

 ؟شوید می ارزیابی چگونه ایستگاه هر در

 های لیست چک داشتن با از اساتید و مربی های دانشکده پرستاری  حضور دارند که  ناظر دو ایستگاه هر در

 که صورتی در. میباشد 01نمره قبولی در هر ایستگاه و در کل آزمون  .کنند می ارزیابی را شما کار استاندارد

یک دوره آموزشی به  در تا شود می داده فرصت شما بهکنید  کسب کامل نمره ایستگاه یک از نشوید موفق

 صورت کارگاه یا کارآموزی شرکت کرده و مجددا ارزیابی شوید. 

 

 عناوین ایستگاه ها : 

 
 ایستگاه شماره یک : بررسی و شناخت 

 شرح حال، معاینه فیزیکی و فرآیند پرستاری

داخلی جراحی برونر و  –معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز  منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 سودارث

 1ایستگاه شماره دو : مهارت های بالینی 

 و... ، مایع درمانی، محاسبات دارویی(IM.ID.SC.INFتزریقات )

 2: مهارت های بالینی 3ایستگاه شماره 

 و...معده -پانسمان، سونداژ، اکسیژن تراپی و لوله بینی

 اصول و مهارت های پرستاری پوتر و پری )آخرین ویرایش( منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 کودک : ایستگاه مادر و 9ایستگاه شماره 



واکسیناسیون، تغذیه تکمیلی، احیا نوزاد و کودک، بستری و ارتباط با کودک و والدین، دارو درمانی در بخش 

دهیدراتاسیون، حمالت تنگی  اطفال، مراقبت های پرستاری از کودک بیمار در شرایط اورژانسی )تب، تشنج،

 نفس و...(

 و...  خانهمنابع پیشنهادی برای مطالعه : درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آخرین دستورالعمل های وزارت

 CPR: احیا پایه و پیشرفته بزرگسال  5ایستگاه شماره 

 آخرین گایدالین انجمن قلب آمریکا منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 پرستاری مراقبت های ویژه محمدرضا عسگری و محمد سلیمانی 

  : روان پرستاری6شمارهایستگاه 

 مصاحبه روانپزشکی، فرآیند پرستاری از بیمار مبتال به اختالالت روانی، اورژانس های روانپزشکی 

 سعید واقی( تالیف محسن کوشان و  2و  0روان پرستاری )بهداشت روان منابع پیشنهادی برای مطالعه : 

 : آموزش به بیمار  7ایستگاه شماره 

 و...انند دیابت، هیپرتانسیون، سرطان بیماری های مزمن م

داخلی جراحی برونر و سودارث  –منابع پیشنهادی برای مطالعه : آموزش به بیمار و خانواده تالیف فاطمه غفاری 

 و....

 : اخالق حرفه ای 8ایستگاه شماره 

 

 

 

 تدوین : خانم الماسی 

 مسئول کمیته امتحانات دانشکده پرستاری بروجرد

 با آرزوی موفقیت 

 


