بسمٍ تعالی
بروامٍ عملیاتی آزمًن فایىال داوطجًیان پرستاری در عرصٍ دی ماٌ 0411
آزهَى فبیٌبل جْت ارزیبثی عولکرد ٍ تَاًبیی ّبی داًؽجَیبى ترم ّؽتن در عرصِ پرظتبری جْت فبرغ التحصیلی ٍ ٍرٍد ثِ هحیظ
کبر در ؼرایظ ٍاقعی یعٌی در هحیظ ثیوبرظتبى ٍ ثیوبراى ٍاقعی در ثخػ ّبی داخلی ،جراحی ،کًدکان ي مراقبت َای يیژٌ ٍ
ريان ثرگسار هی ؼَد .الزم ثِ رکر اظت کِ کعت ًورُ حذًصبة ٍ داراثَدى گَاّی قجَلی در آزهَى جْت فبرغ التحصیلی الساهی
اظت.

تعذاد داوطجًیان در َر گريٌ  3الی  4وفر
تاریخ ي ريز برگساری 0411/10/7 :لغایت  0411/10/15داخلی ،جراحی ،کَدکبى ٍ ٍیصُ
مکان برگساری:
ثیوبرظتبى ؼْیذ هصغفی خویٌی ٍ ثیوبرظتبى اهبم خویٌی (رُ) :ثخػ ّبی داخلی هرداى ،داخلی زًبى ،جراحی زًبى ،جراحی
هرداى ،2 ٍ 1کَدکبى ٍ ICU2 ٍ ICU1

در صَرت ًجَد کیط جْت ارزؼیبثی در ایعتگبُ ّب ،ثب ًظر هوتحي ٍ پط از ّوبٌّگی ثب هذیر گرٍ اهکبى اظتفبدُ از ظرفیت ظبیر
ثیوبرظتبى ّب از جولِ ثیوبرظتبى زاگرض هی ثبؼذ.
ایعتگبُ رٍاى :ارزؼجبثی ایعتگبُ رٍاى تَظظ خبًن دکتر اعبقی ٍ ثصَرت هجبزی در تبریخ  11 /18ثرگسار هیؽَد.

ممتحىیه در َر ایستگاٌ:
 .1ثخػ جراحی هرداى ایعتگبُ پبًعوبى ٍ هراقجت ّبی ثعذ از عول گرٍّْبی  :3 ٍ 2 ٍ 1آقبی ایوبًی
 .2ثخػ جراحی هرداى ایعتگبُ پبًعوبى ٍ هراقجت ّبی ثعذ از عول گرٍّْبی  : 5 ٍ 4آقبی هبهٌِ
 .3ثخػ جراحی هرداى ٍ زًبى ایعتگبُ پبًعوبى ٍ هراقجت ّبی ثعذ از عول گرٍّْبی  :9 ٍ 8خبًن هحوذ ًصاد
 .4ثخػ جراحی زًبى ایعتگبُ پبًعوبى ٍ هراقجت ّبی ثعذ از عول گرٍّْبی  :7 ٍ 6خبًن کبهراى
 .5ثخػ کَدکبى ایعتگبُ اعفبل :خبًن دکتر پبک ظرؼت
 .6ثخػ  ICU 2 ٍ ICU 1ایعتگبُ ٍیصُ  :آقبی ثعغبهی
 .7ثخػ داخلی هرداى ٍ زًبى ایعتگبُ آهَزغ ثِ ثیوبر ٍ کبردکط گرٍّْبی  :7 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1آقبی حیذرزادُ
 .8ثخػ داخلی هرداى ٍ زًبى ایعتگبُ آهَزغ ثِ ثیوبر ٍ کبردکط گرٍّْبی  :8 ٍ 6خبًن دلؽبدی
 .9ثخػ داخلی هرداى ٍ زًبى ایعتگبُ آهَزغ ثِ ثیوبر ٍ کبردکط گرٍّْبی  :5 ٍ 9خبًن دکتر رئیعی فر
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تقویم برگساری آزمون
مذت زمان ي ایستگاٌ َای بخص جراحی
مذت زمان ایستگاٌ

وام ایستگاٌ

مکان ایستگاٌ

پاوسمان

ثخػ ّبی جراحی زًبى ٍ  21دقیقِ

ومرٌ
12

هرداى()2 ،1
مراقبت َای بعذ از عمل

ثخػ ّبی جراحی زًبى ٍ  11دقیقِ

8

هرداى()2 ،1
کل زمان

جوع 21

 31دقیقِ

مذت زمان ي ایستگاٌ َای بخص داخلی
وام ایستگاٌ

مکان ایستگاٌ

يريد اطالعات از پريوذٌ بٍ ثخػ ّبی داخلی

مذت زمان ایستگاٌ
زًبى ٍ  11دقیقِ

کاردکس

هرداى

آمًزش بٍ بیمار

ثخػ ّبی داخلی زًبى ٍ

15دقیقِ

ومرٌ
8
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هرداى
کل زمان

جوع 21

25دقیقِ

مذت زمان ي ایستگاٌ َای بخص کًدکان
وام ایستگاٌ

مکان ایستگاٌ

مذت زمان ایستگاٌ

ومرٌ

داريدرماوی

ثخػ کَدکبى

 11دقیقِ

12

کار با وبًالیسر

ثخػ کَدکبى

5دقیقِ
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کل زمان

جوع 21

 15دقیقِ

مذت زمان ي ایستگاٌ َای بخص مراقبت َای يیژٌ ()CCU/ICU
وام ایستگاٌ

مکان ایستگاٌ

مذت زمان ایستگاٌ

ومرٌ

ماویتًریىگ بیمار

ثخػ CCU/ICU

 8دقیقِ

ً 6ورُ

کار بادستگاٌ الکتريضًک ي ثخػ CCU/ICU

11دقیقِ

ً 6ورُ

ترالی کذ
 12دقیقِ

محاسبات داريیی ي کار با ثخػ CCU/ICU

ً 8ورُ

پمپ اوفًزیًن
کل زمان

جوع 21

 31دقیقِ

مذت زمان ي ایستگاٌ َای بخص ريان
وام ایستگاٌ

مکان ایستگاٌ

مذت زمان ایستگاٌ

ومرٌ

ضرح حال

ثخػ رٍاًپسؼکی

 15دقیقِ

5

سًال از پريوذٌ

ثخػ رٍاًپسؼکی

2

وطاوٍ ضىاسی

ثخػ رٍاًپسؼکی

 5دقیقِ

6

داريَای رياوپسضکی

ثخػ رٍاًپسؼکی

 5دقیقِ

4

ECT

ثخػ رٍاًپسؼکی

 5دقیقِ

3

کل زمان

 31دقیقِ

جوع 21

آزمًن فایىال پرستاری ريان:
آزهَى فبیٌبل کبرآهَزی رٍاى در دٍ ایعتگبُ ًین ظبعتِ ثِ ؼرح زیر اًجبم هی ؼَد:
3

ایستگاٌ ايل :هغبلعِ  3پرًٍذُ رٍاًپسؼکی تَظظ  3داًؽجَ (ّر داًؽجَ یک پرًٍذُ) هی ثبؼذ .هذت زهبى هغبلعِ  3پرًٍذُ تَظظ
داًؽجَیبى ًین ظبعت هی ثبؼذ .یبدداؼت ثرداری از پرًٍذُ ٍ یب گرفتي عکط از پرًٍذُ هجبز ًوی ثبؼذ .ثعذ از اتوبم ًین ظبعت3 ،
داًؽجَ از ایعتگبُ اٍل خبرج ؼذُ ٍ ثِ ایعتگبُ دٍم ٍارد هی ؼًَذ .ثب تَجِ ثِ تعذاد ً 6فر از داًؽجَیبى در ّر ؼیفت داًؽجَیبى
ثِ دٍ گرٍُ ظِ ًفری جْت آزهَى تقعین هی ؼًَذ.
ایستگاٌ ديم :در ایي ایعتگبُ هوتحي از  3داًؽجَ ّوسهبى آزهَى ثعول هی آٍرًذ .ایي ایعتگبُ ؼبهل  4قعوت ثِ ؼرح زیر هی
ثبؼذ:
زمان کل

ومرٌ

ضرح

قسمت

15

5

دقیقِ

2

ديم

پبظخ  3داًؽجَ ثِ  6ظؤال هوتحي ( 6ظؤال ثرای ّر داًؽجَ) در خصَؾ ًؽبًِ ؼٌبظی اختالالت رٍاى

 5دقیقِ

6

سًم

پبظخ  3داًؽجَ ثِ  4ظؤال هوتحي ( 4ظؤال ثرای ّر داًؽجَ) در خصَؾ دارٍّبی رٍاًپسؼکی

 5دقیقِ

4

چُارم

پبظخ  3داًؽجَ ثِ  3ظؤال هوتحي ( 3ظؤال ثرای ّر داًؽجَ) در خصَؾ ECT

 5دقیقِ

3

31
دقیقِ

21

تَضیح ؼرح حبل هرثَط ثِ پرًٍذُ رٍاًپسؼکی تَظظ  3داًؽجَ

ايل

پبظخ  3داًؽجَ ثِ  2ظؤال هوتحي ( 2ظؤال ثرای ّر داًؽجَ) در خصَؾ پرًٍذُ رٍاًپسؼکی هرثَعِ

مجمًع

وکتٍ  :0داًؽجَ ظؤاالت قعوت ّبی دٍم ،ظَم ٍ چْبرم را ثِ صَرت تصبدفی اًتخبة خَاّذ ًوَد:
قعوت دٍمّ :ر داًؽجَ یک ثرگِ تبؼذُ (ؼبهل ً 6ؽبًِ رٍاًپسؼکی) را ثِ عَر تصبدفی از جعجِ حبٍی  51ثرگِ تبؼذُ ثر هی دارد.
قعوت ظَمّ :ر داًؽجَ  4دارٍ را ثِ صَرت تصبدفی از جعجِ حبٍی دارٍّبی رٍاًپسؼکی (قرؾ ،کپعَل ٍ آهپَل) ثر هی دارد.
قعوت چْبرمّ :ر داًؽجَ یک ثرگِ تبؼذُ (ؼبهل  3ظؤال  )ECTرا ثِ صَرت تصبدفی از جعجِ حبٍی  51ثرگِ تبؼذُ ثر هی دارد.
وکتٍ  :2فرم ًورُ دّی (در اًتْبی ثرًبهِ ضویوِ هی ثبؼذ) ثرای ّر داًؽجَ تَظظ هوتحي در حیي آزهَى تکویل هی ؼَد .در
پبیبى آزهَى ،هیبًگیي ًورات ّر داًؽجَ ثِ عٌَاى ًورُ ًْبیی ثجت خَاّذ ؼذ.

تًضیحات عمًمی


داؼتي لجبض فرم ٍ اتیکت ثرای داًؽجَیبى الساهی اظت ٍ در صَرت عذم رعبیت ایي هَارد ،از داًؽجَ اهتحبى ثعول
ًوی آیذ.



اهکبى جبثجبیی داًؽجَیبى در ثرًبهِ ًیعت.



آزهَى ّبی ثخػ کَدکبى ٍ رٍاًپسؼکی خبى ّب ؼیفت صجح ٍ آقبیبى ؼیفت عصر ثرگسار هی گردد.
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یک تب دٍ ًفر از عرف گرٍُ پرظتبری هعئَل ًظبرت ثر آزهَى هی ثبؼٌذ.



داًؽجَیبى در ؼیفت صجح از ظبعت  ٍ 8:00در ؼیفت عصر از ظبعت  14هَظف ثِ حضَر در ثخػ هرثَعِ هی ثبؼٌذ.



ثرای آى دظتِ از داًؽجَیبًی کِ ججراًی جْت غیجت لحبػ ؼذُ اظت داًؽجَ پط از اتوبم آزهَى تب پبیبى ظبعت
کبرٍرزی ثبیذ در ثخػ هرثَعِ حضَر داؼتِ ثبؼذ.



داًؽجَیبًی کِ از ثیوبرظتبى دیگری جْت آزهَى حضَر یبفتِ اًذ ،هغبثق ثب ًظر هرثی در ثخػ ّبی ثیوبرظتبى فعلی
حضَر خَاٌّذ داؼت.



توبم داًؽجَیبى در اثتذای ّر ؼیفت هَظف ثِ حضَر در دفتر هرثیبى ٍ اعالم حضَر هی ثبؼٌذ.



ثرای ّر داًؽجَ در ّر هرحلِ چک لیعت ّبی هرثَط ثِ آى تَظظ هوتحي تکویل ٍ ًورُ ًْبیی ثراظبض هیبًگیي ًورات
چک لیعت ّب صَرت هی گیرد.



جْت قجَلی در آزهَى داًؽجَ ثبیذ در ّر ثخػ  71درصذ ًورُ کل در آى ثخػ را کعت ًوبیذ ٍ .کعت ًورُ حذًصبة
در توبهی ثخػ ّب جْت قجَلی در آزهَى الساهی اظت.



درصَرت عذم کعت ًورُ حذًصبة در یک ثخػ ،دٍ ّفتِ ثعذ هجذدا از داًؽجَ اهتحبى ثعول خَاّذ آهذ.



در ثخػ ّبی داخلی ٍ جراحی ،داًؽجَیبى خبًن در ثخػ زًبى ٍ داًؽجَیبى آقب در ثخػ هرداى جْت آزهَى حضَر
خَاٌّذ داؼت.



در ّر ثخػ ثرای ّر ایعتگبُ یک یب دٍ هوتحي در ًظر گرفتِ ؼذُ اظتّ .وسهبى دٍ یب ظِ داًؽجَ (ثراظبض تعذاد
ایعتگبُ ّب در آى ثخػ) ٍراد ثخػ ّبی هرثَعِ ؼذُ کِ ّر کذام در یکی از ایعتگبُ ّب قرار گرفتِ ٍ پط از اًجبم
پرٍظیجر ثیي ایعتگبُ ّب جبثجب هی ؼًَذ ٍ .ظبیر داًؽجَیبى آى گرٍُ هغبثق ًظر هرثی هقین در ثخػ ّبی دیگر ثِ
اًجبم کبرٍرزی خَد عجق رٍتیي ّویؽگی هؽغَل خَاٌّذ ثَد.



در هَرد تکٌیک پبًعوبى ،در صَرتی کِ هَرد ٍاقعی در ثخػ ٍجَد ًذاؼتِ ثبؼذ از هَالش در ّوبى ثخػ اظتفبدُ خَاّذ
ؼذ.



ثب تَجِ ثِ ثرًبهِ رٍتیي ثخػ ّب (هثال ضرٍرت تعَیض پبًعوبى) ،ثرحعت صالحذیذ هرثیبى ترتیت زهبًی ایعتگبُ ّب
قبثل تغییر اظت.



ترتیت داًؽجَیبى جْت آزهَى در ّر ؼیفت ثر اظبض جذٍل زهبى ثٌذی از ثبال ثِ پبییي هی ثبؼذ.



جْت آزهَى ثخػ ٍیصُ ً 3فر اٍل تَظظ هوتحي ثخػ ً 3 ٍ ICU1فر دٍم در ّر ؼیفت تَظظ هوتحي ثخػ ICU2
هی ثبؼذ.

فرم ومرٌ دَی آزمًن فایىال بخص رياوپسضکی
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تاریخ:

امضای ممتحه:
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