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صالحيت باليني پرستاري صبح شنبه ششم ديماه با حضورناظرين اجرايي و  جلسه خود ارزيابي ششمين دوره آزمون

ارزيابان آزمون برگزار شد در اين جلسه كه با هدف بررسي نقاط ضعف و قدرت و راهكارها و پيشنهادات بشرح ذيل 

  .بوده است 

  :مشكالت مطرح شده

  ي از صحبت در ايستگاههاسروصداي محل آزمون ناش      -

  سواالت متعدد ارزيابان در حين اجراي پروسيجر     -

-lable    ون منجربه ابهام در آب مقطر هايي كه به جاي دارو استفاده شد خوانا نبودند كه در حين آزم

  دانشجويان شد

  خواست تجهيزاتركمبود دستكش التكس و يكبار مصرف در ايستگاهها عليرغم د  -

    skill   labاطالع دانشكده از آمار تجهيزات درخواستي تحويل گرفته شده توسط عدم   -

  كمبود محلول هند راب   -

  پيشنهادات

موالژ گذاشته شود تا دانشجو موضع تزريق عضالني را براساس سن كودك انتخاب  2براي تزريقات كودكان   - 

  كند

 بگذرانند "وراان و نوزادان را حضواحد  بخش كودكدانشجويان بهيار -
ق در صورت تاخير دانشجويان در ترك ايستگاه بعد از اتمام زمان مجاز ارزيابان ختم فعاليت را اعالم كنند تا ح -

  دانشجوي بعدي ضايع نشود

  نياز به بازنگري در چك ليست پانسمان -

  تهيه بانك سناريو ي آزمون صالحيت -

درخواست تجهيزات آزمونهاي دوره اي صالحيت باليني يكماه زودتر از اجراي آزمون جهت بررسي آمار  -

  تجهيزات دريافتي
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  : اعضاي حاضر در جلسه 
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