
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1400گزارش آزمون آسکی دانشجویان پرستاری ورودی 

 درس اصول و فنون مهارت های پرستاری عملی

 

 مقدمه : 

و رشته  یپزشک یبويژه در گروهها یتخصص یدانشجويان و فراگيران رشته ها یتوانمند یامروزه به منظور ارزياب 

سطح و  صورت عينیبه  یساختارمند كه قادر باشد به نحو مطلوب و عين یيك شکل بالين یوابسته به آن برگزار یها

 یآموزش یآزمون حفظ نمايد بسيار مورد توجه و استفاده نظام ها يكاعتبار  فراگيران را ضمن حفظ  یستگيشا نميزا

”    یدار عينساختار یآزمون بالين یبالين یآزمودن مهارتها یروش برا نيمعتبر واقع گرديده است. شناخته شده تر

OSCE" توسط  1970 ردههآزمون د نيديگر مورد مطالعه قرار گرفته است ا یاز هر آزمون   بالين شيباشد كه ب یم

با توجه به  .شود یكشور در سراسر دنيا بکار گرفته م پنجاهاز  شياكنون در بت یشد . آسک یمعرف سونيهاردن وگل

بار برگزار  نياول یآزمون برا نيفسا نيز ا یكه در دانشگاه علوم پزشک گرفته شد ميتصم  یبه روش عين یارزياب تياهم

نفر از دانشجويان پرستاری  36با شركت 14الی  8از ساعت  1401ارديبهشت ماه  19اين آزمون در تاريخ گردد.  

ده آقای امير فقيهی از اساتيد دانشکجناب خانم ساناز روستا، سركار ايستگاه برگزار گرديد كه  7و در  1400ورودی 

به عنوان ناظرين آزمون  98نفر از دانشجويان پرستاری ورودی  2و  97نفر از دانشجويان پرستاری ورودی  3پرستاری، 

خانم رقيه فيروزيان، مسئول مركز مهارت های بالينی به عنوان مسئول تداركات در اين  سركار همچنين حضور داشتند.

كليه دانشجويان قبل از شروع آزمون در يك اتاق قرنطينه قرار داشتند و سپس با اعالم مسئول .آزمون حضور داشتند

. دو نفر از مأمورين حراست دندنفره وارد مركز مهارت های بالينی می ش 7آزمون، دانشجوها به صورت گروه های 

 دراتاق قرنطينه و راهرو حضور داشتند. دانشجوها منظور كنترل و نظارت نيز به 

 

 

 

 



 

 انجام گردید:  ریز آزمون  مراحل نیا یاجرا یبرا

 آزمون  یاجرا یبرا یزیبرنامه ر 

 (دانشجویان ) در طول ترم دانشجویان با روش آزمون آشنا شدند هیو توج یاطالع رسان 

 ( دگردی هیته یارزیاب ستیو چك ل االت)سو ویسوال و سنار یطراح 

 ( یو تجهیزات به تعداد کاف لیتدارکات و تجهیزات ) خرید وسا 

 (انتظامات و تدارکات )اساتید،   یانسان یو نیرو رسنلپ 

 آزمون، روز آزمون ، پایان آزمون( آزمون )روز قبل از  ییاجرا یفعالیتها 

 از  یدانشگاه و ریاست دانشکده پرستار یبازدید از آزمون  ) بازدید معاونت آموزش

 ( یامتحان آسک

 

 جدول آزمون آسکی در یك نگاه

ئم حیاتی، تزریقات )داخل جلدی، زیرجلدی، داخل عضالنی، عال مباحث مورد آزمون

وریدی(، ساکشن ترشحات و اکسیژن رسانی، پانسمان و بانداژ، 

 و گاواژ و الواژ، گذاشتن سونداژ ادراری NGTگذاشتن 

 36 تعداد دانشجویان

 7 تعداد ایستگاه ها

دی، داخل تزریقات داخل جلدی، زیرجل-2عالئم حیاتی، -1 عناوین ایستگاه ها

-5ساکشن ترشحات و اکسیژن رسانی -4تزریقات وریدی -3عضالنی

گذاشتن -7و گاواژ و الواژ  NGTگذاشتن -6پانسمان و بانداژ 

 سونداژ ادراری

 7 تعداد ارزیابان

 9 اساتید ناظر بر آزمون

نیروی انسانی کمکی در 

 برگزاری آزمون

جویان در دو نفر از مأمورین حراست جهت کنترل و نظارت دانش

 اتاق قرنطینه، یك نفر خدمات جهت پذیرایی



زمان برگزاری 

آزمون/مدت 

 ازمون/محل آزمون

 مرکز مهارت های بالینی /14الی  8از ساعت  /1401اردیبهشت  19

 ساعت 6 مدت زمان قرنطینه

 سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی طراح آزمون

 


