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در  95ني دانشجويان كارشناسي پرستاري ورودي بهمن يپيرو تعيين تاريخ برگزاري ششمين دوره آزمون صالحيت بال

اد هماهنگي در امور مربوط به آزمون طي ج، كميته ارزشيابي دفتر توسعه آموزش  به منظور اي 3/10/99روز چهارشنبه 

ن و ارزيابان آزمون برگزار نمود كه به تفكيك تاريخ هاي آذر ماه جلساتي را با حضور مسئولي 25الي  23روزهاي 

  . جلسات بشرح ذيل مي باشد

اهم . رايي و معاون آموزشي دانشكده حضور داشتندجآذر ماه ناظرين آزمون ، مسئولين ا 23در جلسه روز  -1

  :موضوعات مطرح شده و تصميمات حاصل بشرح ذيل مي باشد

و نگهبان با اطالع ) ورودي و خروجي(ابان و مسئولين قرنطينه آزمون تصميم گيري در خصوص انتخاب ارزي -

  مسئول حراست دانشكده

  تعيين تعداد ايستگاههاي آزمون و موضوعات مورد آزمون -

  تاييد مدت زمان آزمون و هر ايستگاه همانند آزمون قبلي -

  برآورد تجهيزات و پذيرايي روز آزمون  -

با توجه به اينكه . و نيز محيط آزمون برگزار شد ابا حضور ارزيابان درون ايستگاهه 24/9/99جلسه دوم در تاريخ  -2

شدند در اين جلسه شركت نمودند  اتعدادي از اساتيد جديد الورود در اين آزمون مسئول ارزيابي درون ايستگاهه

  : موضوعات مطرح شده در اين جلسه بشرح ذيل بوده است 

چرخش در  –ورود به آزمون  –ندي فعاليتها در روز آزمون شامل نحوه قرنطينه ورود معرفي فرآيند آزمون و زمان ب -

  پايان آزمون و قرنطينه خروجي  -ايستگاهها

موجود ضمن اينكه از اعضا خواسته شد نسبت به بازنگري چك ليستها آشناسازي اعضا با سناريوها ، چك ليستهاي  -

  .و مدير گروه داخلي جراحي اعالم نمايند  EDOديرآذر به م 30و تا تاريخ  اظهار نظر نمايند 

در زمينه چگونگي استفاده از تجهيزات با هدف صرفه جويي در آنها توضيح داده شد ودر مورد استفاده از دستكش  -

  .تزريقات و دارو توافق حاصل شداستريل و تجهيزات مربوط به 

  .ا و اسامي ارزيابان مربوطه اعالم گرديد در اين جلسه عناوين ايستگاهه -
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در محل مركز مهارتهاي  skill labبا حضور مسئولين اجرايي آزمون با مسئول  25/9/99جلسه سوم در تاريخ  -3

  .باليني برگزار شد

    Bو سري    A در ايستگاهها بصورت سري  در اين جلسه ضمن ارائه ليست تقسيم بندي دانشجويان -

تزريقات ، مقرر شد از آب مقطر با  د نياز برآورد شده بدليل عدم دسترسي به دارو براي ايستگاههاتجهيزات مور

lable  دارو استفاده شود.  
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