برگزاری مرحله دوم آزمون( مصاحبه ) دکتری تخصصی رشته پرستاری سال تحصیلی 1397-98

به اطالع کلیه پذیرفتهشدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی رشته پرستاری در سال  1397 -98میرساند مرحله دوم آزمون
(مصاحبه) در روزهای دوشنبه  -سهشنبه و چهارشنبه  4/26 - 4/25و  97/4/27در دو شیفت صبح و عصر در محل دانشکده
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میشود.
مصاحبهای که پیش رو دارید یک آزمون عینی و ساختارمند است که به شیوه چند ایستگاهی )(Multiple Mini- Interviews
اجرا خواهد شد .در این آزمون به طور دقیق صالحیتهای متقاضیان جهت تحصیل در دورهی دکتری تخصصی ،مورد سنجش و
ارزیابی قرار میگیرد.
نکات مهم و قابل توجه داوطلبان برای شرکت در مصاحبه :

 داوطلبان صبح میبایست راس ساعت  7و داوطلبان عصر راس ساعت  13در دانشکده پرستاری و مامایی حضور داشته باشند. داوطلبان برای حضور در جلسه مصاحبه ،باید کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند. ترتیب حضور داوطلبان در ایستگاههای مصاحبه در ابتدای شیفت صبح و شیفت عصر روز مصاحبه ،به صورت قرعهکشی تعیینخواهد شد.
 باتوجه به اینکه ارائه پایاننامه در روز مصاحبه الزامی میباشد ،الزم است داوطلبان حتماً یک نسخه چاپی از پایاننامه خود راهمراه داشته باشند .دانشجویان ترم آخر نیز باید پایاننامه دفاع شده یا آماده دفاع خود را جهت ارائه به گروه مصاحبه کننده به همراه
داشته باشند.
گردش کار در روز مصاحبه به شرح ذیل می باشد :

 -1ثبت نام و تحویل وسایل (از آوردن وسایل اضافی خودداری نمایید)
 -2استقرار در سالن انتظار محل آزمون
 -3تعیین نوبت مراجعه برای مصاحبه و اعالم به داوطلب
 -4فرآیند مصاحبه به صورت ساختارمند و در قالب  6ایستگاه مجزا انجام خواهد شد و مدت زمان پاسخگویی داوطلبان در هر
ایستگاه  7دقیقه میباشد.
حضور در ایستگاه ها به شرح ذیل می باشد :

ایستگاه شماره  : 1تسلط داوطلب بر پایان نامه و مقاله مستخرج از آن ( 15امتیاز)
ایستگاه شماره  : 2ارائه شفاهی مطالب علمی ) 15( (scientific presentationامتیاز)
ایستگاه شماره  : 3جستجوی منابع علمی ( 5امتیاز)
ایستگاه شماره : 4توانمندیهای تخصصی (یک) بالینی ( 7/5امتیاز)
ایستگاه شماره  : 5توانمندیهای تخصصی (دو) حرفهای (  7/5امتیاز)
ایستگاه شماره  : 6اختصاصی زبان انگلیسی (  7امتیاز)
 بعد از اتمام مصاحبه فرم ارزشیابی به صورت الکترونیکی در محل تعیین شده ،توسط داوطلبین گرامی تکمیل میگردد.
 الزم به ذکر است در هر ایستگاه ،مستندسازی کلیه فرآیندهای مصاحبه انجام میگردد.

با آرزوی موفقیت
تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

