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  1394سال 

 مقدمه : 

صصی بوژيه رد گروههای زپشکی و رشته اهی وابسته هب آن  تخ
امروزه هب منظور ارزيابی توانمندی دانشجويان و فراگيران رشته اهی 

فراگيران را ضمن  شایستگی سطح و ميزان عينی صورتربگزاری يك شكل بالينی ساختارمند كه اقرد باشد هب نحو مطلوب و عينی هب 

شناخته شده رتین  .يك آزمون حفظ نمايد بسيار مورد توجه و استفاده نظام اهی آموزشی معتبر واقع گرديده است اعتبار حفظ

بالينی كه بیش از هر آزمون می باشد "   ”OSCEروش ربای آزمودن مهارتهای بالينی آزمون بالينی ساختاردار عينی

 پنجاهآسکی اکنون رد بیش از . توسط اهردن وگلیسون معرفی شد 1970ديگر مورد مطالعه قرار گرفته است این آزمون رددهه 

کار گرفته می شود.  کشور رد سراسر دنيا ب

گاه علوم زپشکی فسا نيز این آزمون ربای اولین بار ربگزار  با توجه هب اهمیت ارزيابی هب روش عينی تصمیم گرفته شد كه رد دانش

نفر از دانشجويان رپستاری ورودی  50بعد از ظهر با شرکت  4صبح ات  8از ساعت  20/10/94این آزمون رد اتریخ گردد. 



انم جعفرزاده، سرکار خانم بشيری، جناب سرکار خانم دکتر اثبت، سرکار خاساتيد دانشکده رپستاری ربگزار گرديد.  94

گاه يك ااتق قرنطینه نيز وجود داشت كه  آاقی حرریی و جناب آاقی عسکری گاهها حضور داشتند. قبل از هر ایست رد ایست

گاه حاضر میشدند.   دانشجويان رد این ااتق قرنطینه بودند و هب رتتيب رد هر ایست

 رديد: انجام گ  زریمراحل  ربای اجرای این آزمون

گاه علوم زپشکی شيراز و مشاوره ربای طراحی سوالهاربانمه رزیی ربای اجرای آزمون ) بازديد از د -1  ( انش

 اطالع رسانی و توجیه دانشجويان ) رد طول رتم دانشجويان با روش آزمون آشنا شدند( -2

 (سواالت و چك لیست ارزيابی تهیه گرديدطراحی سوال و سناریو )  -3

رکات و تجهيزات  -4 د کافی(تدا  ) خريد وسایل و تجهيزات هب تعدا

رکات (  -5  رپسنل و نيروی انسانی ) اساتيد، انتظامات و تدا

 فعاليتهای اجرایی آزمون )روز قبل از امتحان، روز امتحان، پايان آزمون( -6

گاه و رياست دانشکده رپستاری از امتحان آسکی (  -7  بازديد از آزمون  ) بازديد معاونت آموزشی دانش

 



 

گاه هب شرح زری داشت:  5این آزمون   ایست

  گاه اول: نحوه گرفتن فشار خون و سواالتی ردباره عالئم حياتی  ایست

  گاه دوم: نحوه دادن غذا هب بیماران از طریق   NG tubeایست

 گاه سوم: نحوه پانسمان کردن هب روش استریل  ایست

  گاه چهار: نحوه زتریقات هب روش د قطرات سرم IVایست  و محاسبه تعدا

  گاه پنجم : نحوه اکسيژن ردمانی و شناسایی وسایل الزم ربای ساکشن و  ETTایست

 

تصحیح اوراق جمع آوری گرديد. و وسایل جمع آوری گرديد. رد نهایت 
رد پايان امتحان سواالت و فهرست وارسی اه جهت 

رکات با لوح تقدری تشکر و قدردانی گرديد. رد نهایت رضایت دانشجويان از این  از زحمات اساتيد و رپسنل انتظامات و تدا

 د. آزمون هب روش مصاحبه اهی کیفی ارزيابی گردي


