برگزاري مرحله دوم آزمون (مصاحبه) دكتراي تخصصي رشته پرستاري سال تحصيلي ۶۹۷۱-۷۹
به اطالع كليه پذيرفتهشدگان مرحله اول آزمون دكتراي تخصصي رشته پرستاري در سال تحصيلي  ۶۹۷۱-۷۹ميرساند ،مرحله دوم آزمون
(مصاحبه) در روزهاي شنبه ،يکشنبه و دوشنبه  ۲/۴2 ،/۲/۴۲و  ۷۱/۲/۴۱در نوبتهاي صبح و عصردر محل دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه
علوم پزشکي اصفهان برگزار ميشود.

نكات مهم و قابل توجه داوطلبان براي شركت در مصاحبه:
 تاريخ و نوبت صبح /عصر مصاحبه داوطلبان در سايت دانشکده/دانشگاه درج شده است.
 داوطلبان ميبايست رأس ساعت  ۹/۹3صبح و  ۶بعداز ظهردر دانشکده پرستاري و مامايي حضور داشته باشند؛
 داوطلبان براي حضور در جلسه مصاحبه ،بايد عالوه بر كارت شناسايي معتبر ،كارت ورود به جلسه خود را نيز به همراه داشته
باشند؛
 از مدارك بارگذاري شده در سامانه مركز سنجش پزشکي ،يك نسخه كپي تهيه كرده و در قالب يك ، CDدر روز مصاحبه به
مسؤولين مربوطه تحويل نماييد؛
 با توجه به اينکه ارائه پاياننامه در روز مصاحبه الزامي ميباشد ،الزم است داوطلبان حتماً يك نسخه چاپي از پاياننامه خود را همراه
داشته باشند .دانشجويان ترم آخر نيز بايد پاياننامه دفاع شده يا آماده دفاع خود را جهت ارائه به گروه مصاحبهكننده به همراه
داشته باشند .در هر حال ،عدم ارائه پاياننامه موجب كسر امتياز مربوط به اين ايستگاه خواهد شد.
 ترتيب حضور داوطلبان در ايستگاههاي مصاحبه ،در ابتداي صبح/عصر روز مصاحبه به صورت قرعهكشي تعيين خواهد شد .
 فرايند مصاحبه به صورت ساختارمند و در قالب  ۱ايستگاه مجزا به شرح ذيل انجام خواهد شد:
 مدت زمان پاسخگويي داوطلبان در هر ايستگاه  ۹دقيقه مي باشد.

ايستگاه شماره  :۶ميزان تسلط بر پاياننامه و مقاالت مستخرج از آن ( ۶۱امتياز)
در اين ايستگاه داوطلبان بايستي در مورد پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد متناسب با رشته مورد پذيرش و مقاله مستخرج از آن به سؤاالت
مطرح شده پاسخ دهند.الزم به يادآوري است ،بايستي اصل پايان نامه و نيز مقاالت مستخرج از آن به همراه محل نمايه شدن مقاالت (به
صورت چاپي) همراه داوطلب بوده و در روز مصاحبه تحويل ممتحنين اين ايستگاه داده شود .دانشجويان ترم آخر نيز بايد پايان نامه دفاع شده
يا آماده دفاع خـود را جهت ارايه به گروه مصاحبه كننده به همراه داشته باشند .عدم ارايه پايان نامه موجب كسرامتياز مربـوط به اين بخش
مي شود.نمره اين ايستگاه منوط به ارائه موارد خواسته شده است.

ايستگاه شماره :۲ارائه شفاهي مطالب علمي( ۶۱( )Scientific Presentationامتياز)
در اين ايستگاه توانايي و مهارتهاي تدريس داوطلبان مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بنابر اين ،به هر داوطلب چند موضوع مرتبط با رشته امتحاني
پيشنهاد خواهد شد .وي يکي از اين موضوعات و مباحث را به دلخواه انتخاب كرده و به صورت فرضي براي گروهي از دانشجويان در كالس
درس تدريس خواهد كرد .بدين صورت كه پس از انتخاب موضوع ،به مدت 2دقيقه فرصت دارد موضوع منتخب را آمادهسازي نموده و با اشاره
ممتحنين بدون استفاده از تکنولوژي خاصي و صرفاً به صورت سخنراني براي مخاطبين فرضي تدريس نمايد.
ايستگاه شماره :۹جستجوي منابع علمي الكترونيک ( ۱امتياز)
در اين ايستگاه ،مهارتهاي جستجوي اطالعات علمي داوطلبان ارزيابي ميشود .ممتحنين چند موضوع مرتبط با رشته مورد پذيرش را براي
جستجو در اختيار داوطلب قرار ميدهند .داوطلب بايستي يکي از موضوعات را به دلخواه انتخاب كرده و حداقل  ۴مقاله مرتبط با آن را در يك
بانك اطالعاتي مناسب جستجو و بازيابي كند .در اين ايستگاه ساير مهارتهاي اطالع يابي داوطلبان نظير روشهاي تشخيص مجالت علمي
معتبر مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
ايستگاه شماره :۴توانمنديهاي تخصصي يک(حرفه اي) ( ۶۱امتياز)
در اين ايستگاه ،يك سؤال در خصوص توانمندي داوطلب در زمينه مباحث حرفه اي پرسيده ميشود و وي بايستي در زمان مقرر به آن پاسخ
دهد.

ايستگاه شماره  :۱توانمنديهاي تخصصي دو ( باليني) ( ۶۱امتياز)
در اين ايستگاه مطابق رشته تخصصي كارشناسي ارشد داوطلب ،از وي يك سناريو يا  ۴سئوال پرسيده خواهد شد كه بايستي در زمان مقرر با
آنها پاسخ دهد.

ايستگاه شماره  :۱اختصاصي زبان انگليسي ( ۶۱امتياز؛  ۹امتياز اين ايستگاه به نمره آزمون زبان طبق دفترچه ثبتنام اختصاص
مييابد)
در اين ايستگاه يك آزمون ۴بخشي شامل مکالمه انگليسي  ،قرائت و درك مطلب متون تخصصي طراحي شده است .بدين صورت كه داوطلب
در زمان مقرر ،ضمن معرفي خود به زبان انگليسي ،متن تخصصي ارائه شده را قرائت نموده و ترجمه مينمايد.
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