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 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد

 گروه پرستاری و فوریت های پزشکی

 برنامه عملیاتی آزمون آسکی دانشجویان پرستاری

 

  آزمون آسکی چیست؟

روشی  objective structural clinical examination (OSCE)آزمون بالینی ساختار مند عینی یا آزمون آسکی 

برای سنجش صالحیت بالینی است. آزمون آسکی یک روش نسبتاً آسان و شبیه امتحانات عملی آزمایشگاهی و 

ستگاه دیگر حرکت می  ستگاه به ای شما از یک ای ست که در آن  شده ا ستگاه های زمانبندی  شامل یکسری از ای

 کنید و مهارت های مورد نظر در ایستگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

 :مقدمه

ستاران شتی های مراقبت دهنده ارائه های گروه بزرگترین از یکی پر  آموزش . روند می شمار به درمانی و بهدا

ستاری صورت و تئوری حیطه دو در پر سبی سطح ایجاد آن هدف و گیرد می بالینی   مهارت و دانش از منا

شجویان ستاری دان ست آموختگانی دانش و پر  در شده ریزی برنامه عملی نظری و های آموزش دریافت با که ا

ست به را ای حرفه وظایف و ها نقش موثر انجام برای الزم های توانمندی ساله، چهار دوره یک طی  . آورند د

 دوره اتمام از بعد پرستاری دانشجویان که نمایند حاصل اطمینان که است آن پرستاری های رسالت دانشکده

سی شنا ست آن نیازمند امر این لذا دارند. را خود ای وظایف حرفه انجام در الزم توانمندی کار سئولین که ا  م

 از جامع آزمونی برگزاری با مقطع کارشناسی در پرستاری دانشجویان تحصیل از فراغت از قبل دانشکده آموزش

 . نمایند حاصل اطمینان ای حرفه های صالحیت به دانشجو دستیابی میزان

 

 زمان برگزاری:

 به صورت صبح و عصر 1400سفند ماه ا  7 

 

 :مکان برگزاری

 رکز مهارت های بالینی / ساختمان معاونت آموزشیم 
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 :برگزارکنندگان

 مربیان و اعضای هیات علمی پرستاری :متحنینم 

 سئولین هماهنگی: سرکار خانم سطوتی م 

 سئولین قرنطینه: نماینده محترم آموزشم 

 : نماینده محترم مرکز مطالعات ناظرین 

 

 کل دانشجویان شرکت کننده در آزمون: تعداد

 نفر 30 

 مقررات:

مراه داشتن اتیکت و یونیفرم کامل برای تمامی دانشجویان الزامی است در غیر اینصورت امتحان به ه 

 عمل نمی آید.

 ایستگاه برگزار می گردد. 8زمون آسکی در قالب آ 

 .باشد یم 12 زیو در کل آزمون ن 12 تگاهسیدر هر ا یداقل نمره قبولح 

صله د  ستگاه در یک فا سب نمره قبولی در یک یا دو ای صورت عدم ک سب مهارت  10ر  روزه پس از ک

ستار بخش و هیات  -به مدت یک هفته )کارآموزی های الزم سرپر صبح  تحت نظر  شجو در نوبت  دان

  مجدد آزمون همان ایستگاه برگزار می گردد. مردود شدهدر ارتباط با ایستگاه  ( علمی بالین

ایستگاه و یا بیشتر دانشجو موظف به انجام کارآموزی در طی  3ر صورت عدم کسب نمره قبولی در د 

 ماه مجدد برگزار می گردد.  1یک دوره یک ماه بوده و آزمون آسکی در همه ایستگاه ها بعد 

صمیم گیری د  شی ت شورای آموز شجو مردود گردد در مورد وی در  صورتی که بعد آزمون مجدد دان ر 

 ی شود.م

زمون به صووورت پیش قرنطینه برگزار می گردد و دانشووجویان قبل از برگزاری آزمون در یک کال  آ 

 قرنطینه می شوند.

 دقیقه می باشد. 12مان هر ایستگاه ز 
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 : روان پرستاری:1ایستگاه شماره 

 پزشکی ا فرم ارزیابی بالینی بیمار رواندانشجو بشنایی آ(MSE) 

 با عالئم بیماری های روانپزشکیشنایی آ 

 پزشکیبا بیماری های روانشنایی آ 

  در روانپزشکیداروشناسی 

  پرستاریمداخالت 
 

 :: پرستاری کودکان2ایستگاه شماره 

 اطفال بخش در پرستاری های مراقبت اولیه اصول 

 پنومونی به مبتال کودک در پرستاری های مراقبت 

 مننژیت به مبتال کودک در پرستاری های مراقبت 

 گاستروآنتریت به مبتال کودک در پرستاری های مراقبت 

 اطفال بخش در دادن دارو نحوه ی درباره مهم نکات 

 و الکترولیت و آب اختالالت IV پرستاری نکات و اطفال در تراپی 

 تشنج دچار کودک در پرستاری های مراقبت 

 

 :: پرستاری بهداشت جامعه3ایستگاه شماره 

  واکسن قیتزر یمهارت ها 

 سالمندان -مادران-کودک سالم یمراقبت ها 

 ییغذا یو مکمل ها یلیتکم هیتغذ 

 ریرواگیو غ ریواگ یها یماریب 
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 : پانسمان/ بانداژ/ درن/ سونداژ4ایستگاه شماره

 انواع زخم و عوارض 

  از زخم یپرستارمراقبت 

 پانسمان لیوسا 

 زخم یشستشو 

 درن 

 وپیچست ت 

 هیسوچور و انواع نخ بخ 

 انواع بانداژ 

 ونیدر آمپوتاس ماندهیبانداژ باق 

 در انواع بانداژ یتوجهات پرستار 

 مربوطه یپرستار یانواع درن و مراقبتها 

 یاهداف درن گذار 

 وبیچست ت یمراقبتها 

 یسونداژ ادرار 

 سوند رکتال و انما 

 

 : ترالی احیا و محاسبات دارویی 5ایستگاه شماره 

  ترالی احیا 

 ایاح یترال یداروها 

 بالینی داروها کاربرد ،ییشناخت دارو ها گروه دارو 

 زینحوه تجو 

 عوارض و کنترل آنها 

 ترالی و سایر داروها محاسبات دارویی داروها 
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مایع  خونی/تزریق خون و فرآورده های : روش های دارودهی/6ایستگاه شماره 

 NGT/OGT/درمانی

 و .... هیتنق ،یخوراک ،یداخل جلد ،یرجلدیز ،یعضالن ،یدیور یداروها 

 ییدر عوارض دارو یپرستار ینحوه کنترل و مراقبت ها 

 انواع سرم ها 

 قطرات آنها میانواع ست سرم ها و تنظ 

 ونیدراتاسیانواع ده 

  دیور یدرمان عیمراحل ما 

 یدرمان عیدر ما یپرستار یمراقبتها 

 یپرستار یخون و مراقبتها ونیاصول ترانسفوز 

 الواژ 

 گاواژ 

 

 : الکتروشوک/ پیس میکر/ مانیتورینگ/ نوارقلب/ گزارش نویسی/ عالیم حیاتی7ایستگاه شماره 

 کار با دستگاه 

 موارد استفاده 

 آن یشناخت اجزا 

 گرفتن نوار قلب 

 کار با دستگاه نوار قلب 

 یسکمیا نییو تع تیر تم،ینوار قلب( ر ییخواندن ابتدا، Injury و Infarction 

 یپرستار یارائه درمان و مراقبت ها 

 یاتیکنترل عالئم ح 

  یاتیچارت عالئم ح 

 محور ندیثبت مداخالت فرا 

 کیتماتیثبت مشاهدات س 
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اکسیژن درمانی/ بازکردن راه هوایی/ گازهای خون شریانی/ احیا قلبی ریوی  :8ایستگاه شماره 

 و اندازه گیری سطح هوشیاری 2020پیشرفته گایدالین 

 انواع ماسک ها 

 کانوال 

 ژنیچادر اکس 

 استفاده از انواع آمبوبگ 

 یرویگذاشتن ا 

 کار با الرنگوسکوپ 

 داخل تراشه یلوله گذار 

 ساکشن از را دهان 

 تراشه ساکشن از راه 

 مدها ییو شناسا التوریونت ماتیتنظ 

 تست آلن 

 و آلکالوز دوزیاس تیوضع نییتع 

 ابزار های مور نیاز:

 ناریوس 

 یمارنماب 

 رگه گزارش نویسیب 

 والژم 

 ستگاه شوکد 

 والژ احیا پیشرفته م 

 مبوبگآ 

 ستگاه پمپ انفوزیوند 

 رنگسکوپال 

 ستگاه مانیتورینگد 

 ستگاه ساکشند 
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 راند

 

 زمان ایستگاه دانشجویاناسامی 

 

 

 

 راند اول

  8-7-6-5-4-3-2-1 میالد خسروی نسب (1

 

 
100  

 دقیقه
8-9/40 

 

 

 1-8-7-6-5-4-3-2 رضا مجیدی (2

 2-1-8-7-6-5-4-3 یعشوند رضایعل (3

 3-2-1-8-7-6-5-4 یمحمد رضا اسد (4

 4-3-2-1-8-7-6-5 یآباد نیحس یمیسل نیمت (5

 5-4-3-2-1-8-7-6 یزهرا شهباز (6

 6-5-4-3-2-1-8-7 وند نهیآد نایمب (7

 یرستم نینگ (8

 

8-1-2-3-4-5-6-7 

 پذیرایی  9.40-10 
 

 

 

 

 

 دومراند 

  8-7-6-5-4-3-2-1 یاسین فتحی (1

 
100 

 دقیقه

10-11.40 
 

 1-8-7-6-5-4-3-2 ینیابوالفضل ام (2

 2-1-8-7-6-5-4-3 یاحمد وانیس (3

 3-2-1-8-7-6-5-4 ییخزا دیسع (4

 4-3-2-1-8-7-6-5 انیخالد هیسم (5

 5-4-3-2-1-8-7-6 یدیفاطمه سع (6

 6-5-4-3-2-1-8-7 فر یمحدثه قهرمان (7

 7-6-5-4-3-2-1-8 یاحسان سلطان (8
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 دقیقه 50استراحت و پذیرایی: 

 

 راند

 

 زمان ایستگاه اسامی دانشجویان

 

 

 

 

 راند سوم

  8-7-6-5-4-3-2-1 یاحمد ساجده  (1

 

 
100 

 دقیقه
12/30-13/50 

 

 

 

 1-8-7-6-5-4-3-2 یمحمد دوست (2

 2-1-8-7-6-5-4-3 ییقبا مانیا (3

 3-2-1-8-7-6-5-4 زادهیعل هیعط (4

 4-3-2-1-8-7-6-5 پشوتن دهیسع (5

 5-4-3-2-1-8-7-6 یعرفان ایناد (6

 6-5-4-3-2-1-8-7 ییبابا نیتحس (7

 یمیسل ایپور (8

 

 

8-1-2-3-4-5-6-7 

 

 

 راند چهارم

  8-7-6-5-4-3-2-1 یرضا محمدمحمد  (1

 
72 

 دقیقه 

14-15/12 

 1-8-7-6-5-4-3-2 یگیفاطمه اسد ب (2

 2-1-8-7-6-5-4-3 یسمانه چشمه نوش (3

 3-2-1-8-7-6-5-4 ییرزایسپهرم (4

 4-3-2-1-8-7-6-5 اتیمحمد ب (5

 5-4-3-2-1-8-7-6 شاهد زندی (6

 

 

 ناوخاصیآقای ساسان  -یت های پزشکیمدیرگروه پرستاری و فور


