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طراحی آزمون آسکی )(OSCE
مقدمه :امروزه به منظور ارزيابي توانمندي دانشجويان و فراگيران رشته هاي تخصصي بويژه در گروههاي
پزشكي و رشته هاي وابسته به آن برگزاري يك شكل باليني ساختارمند كه قادر باشد به نحو مطلوب و
عيني به صورت objectiveسطح و ميزان  competenceفراگيران را ضمن حفظ  Reliabilityيك
آزمون حفظ نمايد بسيار مورد توجه و استفاده نظام هاي آموزشي معتبر واقع گرديده است .لذا اين پروژه
قصد طراحي و برنامه ريزي برگزاري يك آزمون  OSCEجهت دانشجويان رشته كارشناسي پرستاري قبل از
ورود به دوره كارورزي را دارد.
از آنجا كه دانشجويان ترم چهارم رشته پرستاري واحد اصول و مهارتهاي فن پرستاري را گذرانيده و در دوره
كارآموزي مي بايست از سطح مهارت قابل قبولي در مواجهه با بيماران و بكارگيري مهارت هاي باليني و
عملكردي مناسب برخوردار باشند برگزاري يك آزمون و ارزشيابي به روش  OSCEكه شرايط استانداردي تا
حد امكان مشابه با شرايط فعاليت در يك بخش را مهيا نمايد مي تواند ميزان آمادگي فراگيران را پيش از
مواجهه مستقيم با مدد جويان ارزيابي نمايد.
هدف کلی :بررسی و ارزيابی عملکرد دانشجويان پرستاری در مهارتهای بالینی پايه با استفاده از
آزمونOSCE

مراحل و روش اجراء:
به منظور طراحي آزمون  OSCEدر گروه پرستاري جهت ارزيابي مهارتهاي باليني پايه فراگيران رعايت كليه
شرايط هاي بيان شده از سوي استاد گرامي جناب آقاي دكتر يزداني در درس ارزشيابي پيشرفته دانشجو
صورت پذيرفته است .لذا مراحل و گام هاي طراحي اين آزمون بشرح زير تدوين مي گردد:
الزم به ذكر است اين آزمون مي بايست در اواسط بهمن ماه و قبل از آغاز ترم چهارم دانشجويان پرستاري
انجام پذيرد.

گام های اجرايی:
جهت برگزاري آزمون  OSCEابتدا کمیته هماهنگ کننده ی مركب از :
معا ون آموزشي دانشكده ،مدير امور آموزشي ،مدير گروه پرستاري ،مدير امور اداري و مالي و يك نفر از
اعضاي هيئت علمي گروه پرستاري تشكيل مي گردد .از بين اعضاي كميته هماهنگ كننده مدير امور
آموزشي به عنوان فرد هماهنگ كننده جهت برگزاري  OSCEانتخاب مي گردد.
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مدير گروه پرستاري مسئوليت هماهنگي با ساير اعضاي هيات علمي گروه را جهت تهيه لیستی از
رفتارهای حرفه ای و عملکرد بالینی كه مي بايست در آزمون  OSCEجهت ارزيابي ميزان
توانمندي فراگيران مورد استفاده قرار گيرد را به عهده مي گيرد .زمان تهيه اين ليست يك ماه در نظر گرفته
مي شود.
مدير گروه پرستاري با هماهنگي ساير اعضاي هيات علمي معیارهای ارزيابی برنامه  OSCEرا جهت
ارايه به كميته هماهنگي به منظور تهيه امكانات و منابع مورد نياز برعهده مي گيرند.
ليست  81نفره شركت كننده در آزمون  OSCEتوسط مدير گروه پرستاري به مدير امور آموزشي اعالم ،و
توسط ايشان زمان و مكان برگزاري آزمون به اطالع فراگيران در زمان مناسب خواهد رسيد .كارت ورود به
جلسه آزمون  OSCEتوسط امور آموزشي صادر و در موعد مقرر به دانشجويان تحويل مي گردد.
جهت تعيين مكان برگزاري آزمون  OSCEاعضاي كميته هماهنگ كننده پس از اطالع از تعداد stations
و شرايط و ويژگي هر ايستگاه ،مركز مهارتهاي باليني دانشكده را انتخاب مي نمايند.
تعداد  stations 9جهت برگزاري آزمون  OSCEتوسط دپارتمان پرستاري پيشنهاد گرديده است .تا
فراگيران در دو گروه  9نفره در دو روز متوالي مورد ارزيابي قرار گيرند.
لیست لوازم ،تجهیزات و وسايل مورد نیاز جهت استقرار در هر ايستگاه توسط گروه
پرستاري به كميته هماهنگ كننده ارايه مي گردد تا توسط معاون آموزشي و مدير امور اداري و مالي
دانشكده ظرف مدت يك ماه جهت استقرار در ايستگاههاي  OSCEفراهم گردد.
ليست اعضاي هيات علمي به عنوان ارزياب و ممتحن آزمون  OSCEاز  2ماه قبل توسط مدير گروه
پرستاري به كميته هماهنگ كننده اعالم مي گردد تا هماهنگي الزم توسط مدير گروه آموزش با آنان انجام
پذيرد.
براساس ليست مهارت هاي حرفه اي و عملكردي باليني كه مي بايست در آزمون  OSCEمورد ارزيابي قرار
گيرد سواالت هر  stationتوسط اعضاي هيات علمي دپارتمان پرستاري تدوين مي گردد.
با توجه به اينكه در سه ايستگاه مي بايست از  standard patientsبه عنوان مدد جو استفاده گردد
انتخاب اين گروه از افراد توسط مدير امور آموزشي (به عنوان هماهنگ كندده) از بين دانشجويان پسر رشته
فوريتهاي پزشكي و دانشجويان دختر رشته اتاق عمل يك ماه قبل از زمان برگزاري آزمون  OSCEانجام
مي پذيرد(با توجه به اينكه دانشجويان مذكور در دانشكده پيراپزشكي مشغول به تحصيل بوده و ارتباطي با
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامائي نخواهند داشت).
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انجام تمرين و برگزاري دوره آموزشي و توجيهي مورد نياز آنان طي يك جلسه آموزشي  2هفته قبل از
آزمون در دانشكده توسط مدير گروه پرستاري انجام مي گيرد.
تشکیل تیم اجرايی :براي برگزاري مطلوبتر آزمون يك تيم اجرايي مركب از كارشناسان اداره آموزش
جهت كمك در هر چه بهتر برگزار شدن آزمون انتخاب و تشكيل مي گردند و فعاليت هاي مختلفي را
مي بايست انجام دهند نظير:
 تنظيم صورت جلسات كميته هماهنگي آزمون
 ارسال دعوت نامه جهت اساتيد و ممتحنين به منظور حضور و شركت در آزمون
 هماهنگي با دانشجويان جهت شركت در آزمون
 هماهنگي با  standard patientsجهت حضور در آزمون
 كمك در آماده نمودن ايستگاهها و چيدن وسايل و تجهيزات مورد نياز
 ثبت نام از فراگيران در روز آزمون
 راهنمايي فراگيران جهت ورود به هر ايستگاه

کنترل نهايی:
يك هفته قبل از برگزاري آزمون كميته هماهنگي جهت اطمينان از فراهم بودن شرايط الزم جهت برگزاري
آزمون  OSCEاقدامات زير را انجام مي دهد:
* بازديد از ايستگاههاي  OSCEو اطمينان از فراهم بودن كليه تجهيزات و وسايل مورد نياز
* بررسي ليست مهارت هاي حرفه اي و عملكردي كه مي بايست مورد ارزيابي قرار گيرند
* تطابق چيدمان وسايل و تجهيزات هر ايستگاه متناسب با مهارت هاي حرفه اي قابل سنجش
* چك ليست تدوين شده جهت ارزيابي هر ايستگاه
* اطمينان از حضور كليه اساتيد و ممتحنين در روز آزمون
* اطمينان از كسب آمادگي و دريافت آموزش هاي مورد نياز standard patients
* صدور كارت حضور در آزمون جهت فراگيران
* اطالع تيم اجرايي از شرح وظايف خود جهت راهنمايي فراگيران در روز آزمون
به منظور اطمينان از انجام مراحل مورد نياز در اجراي آزمون  OSCEكليه فعاليت هاي مورد نظر در قالب
يك جدول گانت كه نشان دهنده زمان آغاز و خاتمه هر فعاليت مي باشد تدوين وارايه مي گردد.
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جدول گانت -مراحل طراحی آزمون  OSCEدانشجويان
عنوان فعاليت

مهر
8

2

3

آبان
4

8

2

آذر
4

3

8

2

دي
3

4

8

2

بهمن
8 4 3

2

3

مسئول اجرايي
4

تشكيل كميته هماهنگ كننده برگزاري آزمون

معاون آموزشي

تعيين و معرفي مسئول هماهنگي آزمون

كميته هماهنگي

تهيه ليست رفتارهاي حرفه اي جهت ارزيابي در
آزمونOSCE

مدير گروه

بررسي ليست رفتارهاي حرفه اي جهت ارزيابي توسط
كميته هماهنگي

مسئول هماهنگي

تدوين معيارهاي ارزيابي  OSCEتوسط اعضاي هيات
علمي دپارتمان پرستاري

مدير گروه

اعالم ليست منابع و تجهيزات مورد نياز هر station
جهت برگزاري آزمون با توجه به معيارها

مسئول هماهنگي

تهيه و فراهم نمودن منابع و تجهيزات مورد نياز هر
station

مدير آموزشي مدير
اداري و مالي

انتخاب مكان آزمون با توجه به معيارهاي ارزيابي و
وضعيت  stationها

مسئول هماهنگي و
مدير گروه

تهيه ليست اعضاي هيات علمي ارزياب و ممتحنين

مسئول هماهنگي و مدير گروه

كميته اجرايي
مدير آموزش

ارسال دعوت نامه و برگزاري جلسه هماهنگي با
اعضاي هيات علمي ممتحنين
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و

تهيه ليست دانشجويان واجد شرايط جهت شركت در
آزمون

مدير امور آموزش

تدوين سواالت هر stationتوسط اعضاي هيات علمي

مدير امور آموزش

انتخاب standard patients

مسئول هماهنگي

آماده نمودن  stationsمكان آزمون OSCE

مسئول هماهنگي

تحويل كليه منابع و تجهيزات مورد نياز آزمون به
مسئول هماهنگي

مدير اداري ومالي

صدور كارت ورود به جلسه آزمون جهت فراگيران و
معرفي مكان آزمون

مدير امر آموزش كميته
اجرايي

ارسال دعوت نامه به اساتيد وگروه ممتحن جهت
معرفي روز و مكان آزمون

كميته اجرايي

آگاهي و توجيه كميته اجرايي نسبت به شرح وظايف
خود در روز آزمون

مسئول هماهنگي

بازديد مسئول هماهنگي ازآمادگي مكان آزمون و
stationهابراي آزمون OSCE

مسئول هماهنگي

هماهنگي مجدد و تماس با standard patients

كميته اجرايي

بازديد نهايي اعضاي كميته هماهنگي از مكان
 stationهابراي OSCE

كميته هماهنگي

برگزاري آزمون OSCE

كميته هماهنگي كميته
اجرايي
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اجراي آزمون OSCE:
هدف كلي:
بررسی و ارزيابی عملکرد دانشجويان پرستاری در مهارتهای بالینی پايه با استفاده
از آزمون OSCE
اهداف اختصاصي:
 )8تعيين چگونگي برقراري ارتباط دانشجوي پرستار با بيمار
 )2تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با كنترل و ثبت عالئم حياتي بيمار
 )3تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با تزريقات IV
 )4تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با تزريقات IM
 )5تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با تزريقات ID
 )6تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با وصل كردن سرم
 )7تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط باكنترل انفوزيون وريدي
 )1تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با دادن اكسيژن
 )9تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با ساكشن ترشحات هوايي
 )81تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با انواع پانسمان
 )88تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با گذاشتن NG tube
 )82تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با شستشوي دست ها به روش جراحي
 )83تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با پوشيدن گان به روش استريل
 )84تعيين ميزان مهارت دانشجوي پرستاري در ارتباط با باز كردن پگ هاي استريل

8

تقسیم بندی ايستگاه های OSCE
با توجه به اهداف اختصاصي تدوين شده در هر ايستگاه  OSCEيك يا تعدادي از اهداف در هر station
مورد ارزيابي قرار ميگيرد.به عنوان مثال اهداف شماره هاي 2-8و3دريك ايستگاه و اهداف شماره
هاي82و83و84نيز در يك ايستگاه مورد سنجش قرار ميگيرند.در هر ايستگاه متناسب با اهداف تدوين شده
افراد آموزش ديده به عنوان  ، standard patientsمانكن و مدل و يا وسايل و تجهيزات مورد نياز قرار
گرفته است .با توجه به محدوديت هاي موجود فقط امكان استفاده از  2دستگاه دوربين در ايستگاه هاي
شماره يك و  2فراهم گرديده است.
زمان اختصاص يافته جهت كليه ايستگاهها يكسان و براي هر ايستگاه  OSCEمدت  11دقیقه در نظر
گرفته شده است و زمان جابجايي دانشجويان بين ايستگاهها نيز يك دقيقه لحاظ مي گردد .شروع آزمون
راس ساعت مقرر و با استفاده از زنگ اخبار توسط مدير امور آموزشي اعالم مي گردد وليكن در هر
ايستگاه نيز يكساعت ديجيتال كه با ورود هر دانشجو مدت زمان ده دقيقه را نشان مي دهد قرار دارد .اين
ساعت در هر ثانيه زمان باقي مانده از  81دقيقه را نشان مي دهد.
كميته هماهنگي يك ساعت قبل از زمان برگزاري آزمون از مركز مهارتهاي باليني و ايستگاهها بازديد و
نسبت به كنترل و چك كليه وسايل ،تجهيزات و مانكن ها اقدام نمايند.
اساتيد و ممتحنين نيم ساعت قبل از زمان برگزاري آزمون در ايستگاههاي مربوطه مستقر مي گردند.اعضاي
تيم اجرايي كه در فواصل بین دستگاههای  OSCEمستقر مي گردند نسبت به راهنماييstandard
 patientsو استقرار آنها در ايستگاههاي مربوطه اقدام مي نمايند.
فراگيران  85دقيقه قبل از زمان برگزاري آزمون به سالن انتظار مركز مهارت هاي باليني دعوت مي گردند تا
عالوه بر ثبت نام از آنان كارت هاي ورود به آزمون آنها نيز چك و به روي سينه افراد نصب ميگردد .به هر
فراگير يك شماره عددي از  8تا  9نيز داده مي شود و اين به آن معنا مي باشد كه دانشجويان هنگام شروع
آزمون  OSCEابتدا از ايستگاهی می بايست فعالیت خويش را آغاز نمايند كه داراي شماره

آن ايستگاه مي باشند وليكن پس از برگزاري اولين آزمون حرکت فراگیران بر طبق عقربه های
ساعت به سمت جلو مي باشد .اين امر قبل از شروع آزمون در ابتدا توسط مسئول هماهنگي آزمون نيز
براي فراگيران تشريح مي گردد.
اعضاي تيم اجرايي به فراگيران در انتخاب مسیر صحیح حرکت بين ايستگاه هاي آزمون كمك

مي نمايند  3.نفر از اعضاي تيم اجرايي در فواصل مناسب بين ايستگاهها استقرار يافته و با اتیکت راهنما
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كه روي سينه آنها نصب شده مشخص مي باشند .كليه ايستگاهها به نحو مناسب از شماره  1-3شماره
گذاري گرديده و مسیر حرکت فراگيران نيز بايك پیکان مشخص مي باشد.

هدف کاربردی:
تعیین میزان آمادگی دانشجويان رشته پرستاری در انجام فعالیتهای حرفه ای مرتبط قبل از
آغاز دوره کارورزی
از آنجا كه آزمون  OSCEطراحي شده قصد ارزيابي و سنجش ميزان توانمندي و آمادگي دانشجويان رشته
پرستاري پيش از آغاز دوره كارورزي را دارد لذا اين آزمون به صورت  Formativeانجام و اجرا مي گردد.
جنبه ياددهی و يادگیری اين آزمون همانند ديگرآزمون هاي  Formativeجهت مسئولين آموزشي

گروه پرستاري بسيار حائز اهميت مي باشد .همين امر سبب مي گردد توجه به اثر آموزشی
( )Educational Impactاين برنامه در قياس با Validityو  Reliabilityآن مهمتر جلوه نمايد و حتي
تقبل هزينه هاي باالي آزمون نيز توجيه پذير گردد .به همين خاطر پس از خاتمه آزمون يك نشست

مشترک با حضور دانشجويان و ارزيابان مستقر در هر ايستگاه انجام پذيرد تا يك  feedbackمناسب و
به موقع نسبت به فعاليت ها و عملكرد حرفه اي ارائه شده توسط دانشجويان به آنها ارائه گردد.
ايستگاه هاي طراحي شده جهت آزمون  OSCEمذكور عمدتاً  Patient-Basedيا Clinical task
مي باشند .لذا جهت ارزشيابي عالوه بر مشاهده مستقيم ارزياب كه در هر ايستگاه مستقر گرديده است از يك
 Scoring Sheetكه جهت هر ايستگاه تدوين گرديده و در اختيار ارزيابان مي باشد استفاده مي گردد
(فرمهاي مذكور با معيارهاي امتيازدهي در انتهاي مباحث ارائه مي گردد).
همچنين در بعضي از Stationها (ايستگاه شماره هاي5-4-3و ) 7عالوه بر انجام فعاليت هاي عملي توسط
دانشجو بر روي بيمار يا مدل مي بايست نسبت به تكميل يك پرسشنامه كه متناسب با هر ايستگاه حاوي
تعدادي سئوال مي باشد نيز اقدام نمايد .سئواالت هر پرسشنامه مي تواند به صورت -SAQ-MCQسئواالت
باز و يا تركيبي از همه موارد مذكور باشد .چهار پرسشنامه مذکورجهت ایستگاههای یادشده در ادامه وابتدا
قبل از Scoring Sheetارايه ميگردد.
به منظور اطمينان از فراهم بودن كليه وسايل ،تجهيزات و لوازم مورد نياز جهت برگزاري آزمون  OSCEچك
ليستي حاوي اهم منابع متناسب با ويژگي هر ايستگاه تدوين مي گردد كه در دو نوبت مورد استفاده كميته
هماهنگي واقع مي گردد .بار اول يك هفته قبل از برگزاري آزمون جهت اطمينان از در نظر گرفتن و پيش
11

بيني كليه وسايل و تجهيزات مورد نياز و بار دوم يك ساعت قبل از آزمون به منظور كنترل و استقرار همه
منابع مورد نياز در هر ايستگاه.
براي سنجش واقعي نگرش و مهارت و رفتارهاي حرفه دانشجويان با هماهنگي اعضاي هيات علمي گروه
پرستاري سعي مي گردد سئواالت تا حد امكان واقعي طراحي گردد(Stimulusواقعی) تا رفتار واقعي قابل
مشاهده مورد سنجش قرار گيرد.
براي زمان تعيين شده مورد نياز هر ايستگاه ابتداً يك  Pretestروي تعدادي از دانشجويان كه در سطح گروه
آزمودني هستند يك هفته قبل از برگزاري  OSCEانجام مي پذيرد و بر اساس نتايج بدست آمده زمان مورد
نياز هر  Stationتعيين مي گردد.
ايستگاه هاي هر  OSCEبه نحوي تعيين مي گردد كه هر  Stationبه طور مستقل برگزار خواهد گرديد و
هيچ ايستگاهي پيش نياز ايستگاه بعدي نخواهد بود.
با توجه به تعداد ايستگاه ها و محدوديت اعضاي هيات علمي گروه پرستاري براي هر يك از ايستگاه هاي
نه گانه يک نفر  Observerدر نظر گرفته مي شود .ولي براي ارزيابي نهايي ايستگاه هاي شماره  8و  2از
دوربين هاي موجود نيز استفاده مي گردد .همچنين به  Noteهر دانشجو در پرونده هاي مستقر در هر
ايستگاه و پرسشنامه تدوين شده جهت ايستگاه شماره هاي 5-4-3و 7نيز توجه مي گردد.
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چک لیست ارزيابی میزان آمادگی ايستگاههای آزمون OSCE
نام بازديد كننده  ......................... :شماره ايستگاه 8 :
عنوان ايستگاه  :ارزيابی مهارت های ارتباطی با بیمار
رديف

عنوان

يك هفته قبل از آزمون
وجود ندارد

وجود دارد

يك ساعت قبل از آزمون
وجود دارد

وجود ندارد

 8صندلي بيمار
 2صندلي دانشجو
 3صندلي ارزياب
 4ميز كار
 5پرونده بيمار
 6لوازم التحرير
 7بيمار آموزش ديده
 1دوربين
 9ارزياب
 81چك ليست ارزيابي
 88ساعت ديجيتال
82
83
تاریخ ............................................ :
امضا ء بازدید کننده:
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چک لیست ارزيابی میزان آمادگی ايستگاههای آزمون OSCE

نام بازديد كننده  ......................... :شماره ايستگاه 2 :
عنوان ايستگاه  :ارزيابي كنترل و ثبت عالئم حياتي بيمار
رديف

عنوان

يك هفته قبل از آزمون
وجود ندارد

وجود دارد

يك ساعت قبل از آزمون
وجود دارد

وجود ندارد

 8تخت معاينه
 2صندلي دانشجو
 3صندلي ارزياب
 4ميز كار
 5پرونده بيمار
 6لوازم التحرير
 7بيمار آموزش ديده
 1دوربين
 9ارزياب
 81چك ليست ارزيابي
 88ساعت ديجيتال
 82دستگاه فشارسنج
 83گوشي پزشكي
 84تورنيكت
 85ترمومتر
تاریخ ............................................ :
امضا ء بازدید کننده:
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چک لیست ارزيابی میزان آمادگی ايستگاههای آزمون OSCE

نام بازديد كننده  ......................... :شماره ايستگاه 9 :
عنوان ايستگاه  :ارزيابی مهارت در انجام تزريقات
رديف

عنوان

يك هفته قبل از آزمون
وجود ندارد

وجود دارد

يك ساعت قبل از آزمون
وجود دارد

وجود ندارد

 8صندلي بيمار/تخت معاينه
 2صندلي دانشجو
 3صندلي ارزياب
 4ميز كار
 5پرونده بيمار
 6لوازم التحرير
 7مانكن يا مدل
 1انواع سرنگ /آب مقطر
 9ارزياب
 81چك ليست ارزيابي
 88ساعت ديجيتال
 82پنبه الكل/تيغ بيستوري
 83دستكش
SaftyBox 84
 85سطل زباله
تاریخ ............................................ :
امضا ء بازدید کننده:
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چک لیست ارزيابی میزان آمادگی ايستگاههای آزمون OSCE

نام بازديد كننده  ......................... :شماره ايستگاه 4 :
عنوان ايستگاه  :ارزيابي مهارت وصل سرم  /ارزيابي كنترل انفوزيون وريدي
رديف

عنوان

يك هفته قبل از آزمون
وجود ندارد

وجود دارد

يك ساعت قبل از آزمون
وجود دارد

وجود ندارد

 8تخت معاينه  /پايه سرم
 2صندلي دانشجو
 3صندلي ارزياب
 4ميز كار
 5پرونده بيمار
 6لوازم التحرير
 7مانكن
 1انواع سرم
 9ارزياب
 81چك ليست ارزيابي
 88ساعت ديجيتال
 82ست سرم و انواع آنژيوكت
 83پنبه الكل
SaftyBox 84
 85سطل زباله
تاریخ ............................................ :
امضا ء بازدید کننده:
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چک لیست ارزيابی میزان آمادگی ايستگاههای آزمون OSCE

نام بازديد كننده  ......................... :شماره ايستگاه 5 :
عنوان ايستگاه  :ارزيابی مهارت اکسیژن تراپی
رديف

عنوان

يك هفته قبل از آزمون
وجود ندارد

وجود دارد

يك ساعت قبل از آزمون
وجود دارد

وجود ندارد

 8تخت معاينه
 2صندلي دانشجو
 3صندلي ارزياب
 4ميز كار
 5پرونده بيمار
 6لوازم التحرير
 7مانكن
 1كپسول اكسيژن/مانومتر
 9ارزياب
 81چك ليست ارزيابي
 88ساعت ديجيتال
 82انواع ماسك دهاني
 83سوند دو شاخه
 84سطل زباله
تاریخ ............................................ :
امضا ء بازدید کننده:
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چک لیست ارزيابی میزان آمادگی ايستگاههای آزمون OSCE

نام بازديد كننده  ......................... :شماره ايستگاه 6 :
عنوان ايستگاه  :ارزيابی مهارت ساکشن ترشحات هوايی
رديف

عنوان

يك هفته قبل از آزمون
وجود ندارد

وجود دارد

يك ساعت قبل از آزمون
وجود دارد

وجود ندارد

 8تخت معاينه
 2صندلي دانشجو
 3صندلي ارزياب
 4ميز كار
 5پرونده بيمار
 6لوازم التحرير
 7مانكن
 1دستگاه ساكشن
 9ارزياب
 81چك ليست ارزيابي
 88ساعت ديجيتال
 82انواع دستكش
 83نرمال سالين
 84انواع كاتترو لوله هاي رابط
 85سطل زباله
تاریخ ............................................ :
امضا ء بازدید کننده:
17

چک لیست ارزيابی میزان آمادگی ايستگاههای آزمون OSCE

نام بازديد كننده  ......................... :شماره ايستگاه 7 :
عنوان ايستگاه  :ارزيابی مهارت انواع پانسمان و بانداژ
رديف

عنوان

يك هفته قبل از آزمون
وجود ندارد

وجود دارد

يك ساعت قبل از آزمون
وجود دارد

وجود ندارد

 8صندلي بيمار/تخت معاينه
 2صندلي دانشجو
 3صندلي ارزياب
 4ميز كار
 5پرونده بيمار
 6لوازم التحرير
 7بيمار آموزش ديده
 1ست و سيني پانسمان
 9ارزياب
 81چك ليست ارزيابي
 88ساعت ديجيتال
 82انواع دستكش
 83پنبه الكل /بتادين
 84انواع چسب
 85گاز استريل
تاریخ ............................................ :
امضا ء بازدید کننده:
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چک لیست ارزيابی میزان آمادگی ايستگاههای آزمون OSCE

نام بازديد كننده  ......................... :شماره ايستگاه 8 :
عنوان ايستگاه  :ارزيابی مهارت جايگذاری NG tube
رديف

عنوان

يك هفته قبل از آزمون
وجود ندارد

وجود دارد

يك ساعت قبل از آزمون
وجود دارد

وجود ندارد

 8تخت معاينه
 2صندلي دانشجو
 3صندلي ارزياب
 4ميز كار
 5پرونده بيمار
 6لوازم التحرير
 7مانكن
 1لگن شستشو
 9ارزياب
 81چك ليست ارزيابي
 88ساعت ديجيتال
 82ستNG
 83انواع سرنگ
 84انواع Bag
 85انواع چسب
تاریخ ............................................ :
امضا ء بازدید کننده:
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چک لیست ارزيابی میزان آمادگی ايستگاههای آزمون OSCE

نام بازديد كننده  ......................... :شماره ايستگاه 3 :
عنوان ايستگاه  :ارزيابی شستشوی دست به روش جراحی/پوشیدن گان /بازکردن پگ استريل
رديف

عنوان

يك هفته قبل از آزمون
وجود ندارد

وجود دارد

يك ساعت قبل از آزمون
وجود دارد

وجود ندارد

 8سينك اسكراب
 2مايع بتادين
 3صندلي ارزياب
 4ميز كار
 5برس اسكراب
 6گان يكبار مصرف
 7كاله /ماسك
 1دستكش استريل
 9ارزياب
 81چك ليست ارزيابي
 88ساعت ديجيتال
 82تعدادي پگ استريل
 83سطل پدال دار
تاریخ ............................................ :
امضا ء بازدید کننده:
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روز آزمون:
در روز برگزاري آزمون تعداد  9نفر دانشجو با اخذ شماره هاي اختصاصي از  8تا  9ابتداً كار خود را با
ايستادن در كنار هر ايستگاه كه داراي شماره مربوط به آن هستند آغاز مي نمايند .توضيحات الزم در ابتداي
جلسه توجيهي قبل از شروع آزمون توسط مدير آموزش به آنان ارائه گرديده است .همچنين آنان مطلع مي
گردند در هر ايستگاه با اعالم توضيحات توسط ارزياب مي بايست فعاليت حرفه اي خود را انجام و اين امر
توسط ارزياب مورد امتياز دهي واقع خواهد گرديد ضمن اينكه در  4ايستگاه شماره هاي  7-5-4-3مي
بايست اقدام به تكميل پرسشنامه مربوطه كه حاوي تعدادي سئواالت چهار گزينه اي  MCQمي باشد نمايند.
الزم به توضيح مي باشد كه هر فرم  Scoring sheetجهت هر ايستگاه داراي دو نمره كل مي باشد جهت
محاسبه اين نمره براي بروز هر مهارت آيتم هاي عالي ( 2نمره) ،خوب ( 8/5نمره) ،متوسط ( 8نمره ) ،ضعيف
( 1/5نمره) و بد (صفر) در نظر گرفته شده است كه با جمع نمرات هر آيتم و تقسيم آن بر تعداد آيتم ها نمره
كل بدست مي آيد .همچنين جهت هر پرسشنامه (تعداد  4پرسشنامه) كه مي بايست توسط دانشجويان پاسخ
داده شود نيز كالً  2نمره در نظر گرفته شده است.
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نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:

تاريخ امتحان:
نمره كل:

ارزياب:
ايستگاه شماره ()1

امتياز

بکار بردن مهارتهای ارتباطی
 .8با مددجو احوالپرسي مي كند.
 .2خود را معرفي مي كند.
 .3با ماليمت و خوشرويي با مددجو برخورد مي كند.
 .4صحبت با مددجو با كلمات و لحن محترمانه است.
 .5از ارتباط غيركالمي استفاده مي كند.
 .6از واژه هاي قابل فهم استفاده مي كند.
 .7به سواالت مددجويان با حوصله جواب مي دهد.
 .1به مددجو اطمينان مي دهد.
 .9سخنان مددجو را قطع نمي كند.
 .81مددجو را تشويق به بيان مشكل مي كند.
 .88از سواالت باز و بسته استفاده مي كند.
 .82به مددجو در مورد مددجوي اش توضيح مي دهد.
معيارهاي امتياز دهي:
عالي2 :

خوب8/5 :

متوسط8 :

نمره كل = جمع امتيازات
تعداد آيتم ها
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ضعيف1/5 :

بد :صفر

نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:

تاريخ امتحان:
نمره كل:

ارزياب:
ايستگاه شماره ()2
گرفتن عالئم حیاتی و ثبت آن

 .8وسايل مورد نياز را آماده مي كند.
گرفتن نبض:
 .2روش كار را براي مددجو توضيح مي دهد.
 .3مددجو را در وضعيت راحت قرار مي دهد در حاليكه مچ باز و ساعد در عرض قفسه سينه
يا در كنار وي باشد.
 .4انتهاي سه انگشت دوم ،سوم و چهارم را روي خط پايه شست مچ مددجو قرار مي دهد.
 .5محل شريان راديال را طوري فشار مي دهد كه نبض محو شده سپس بطور تدريجي فشار
را كم كرده تا مجدداً نبض حس گردد.
 .6به فرض منظم بودن نبض آنرا در  31ثانيه شمرده و در  2ضرب مي كند.
 .7يافته ها را در برگه عالئم حياتي ثبت مي كند.
بررسی تنفس:
 .1توجه دارد كه نبايد روش كار را براي مددجو توضيح دهد.
 .9بعد از بررسي نبض انگشتان خود را در محل تنفس نگه داشته به باال و پايين افتادن قفسه
سينه با هر نفس توجه مي كند.
 .81بعد از مشاهده يك دم و يك بازدم شمارش را شروع مي كند به فرض منظم بودن نبض
آنرا در  31ثانيه شمرده و در  2ضرب مي كند.
 .88يافته ها را در برگه عالئم حياتي ثبت مي كند.
اندازه گیری فشار خون:
 .82روش كار را براي مددجو توضيح مي دهد.
 .83به مددجو كمك ميكند كه در وضعيت راحت قرار گرفته در حاليكه بازو هم سطح قلب
بوده ،كف دست رو به باال باشد.
 .84آستين مددجو را بطور كامل باال مي زند.
 .85بازوبند را طوري روي بازو مي بندد كه مركز كاف روي شريان براكيال باشد.
 .86خط پايين كاف بايد در بزرگساالن دو سانتي متر باالتر از چين آرنج باشد.
 .87گوشي را در گوش گذاشته نبض برايكال را با انگشتان لمس مي كند .ديافراگم گوشي را
23

امتياز

روي آن مي گذارد.
 .81دريچه هوا را با پيچاندن در جهت عقربه هاي ساعت محكم مي كند.
 .89در حدي كاف را پر از هوا مي كند كه مانومتر  31ميلي متر جيوه باالتر از حد محو شدن
نبض قرار گيرد.
 .21به آرامي دريچه را باز مي نمايد به نحويكه در هر ثانيه  2-3ميليمتر فشار پايين بيايد.
 .28باشنيدن اولين صداي واضح كورتكوف مانومتر را مي خواند.
 .22در ضمن خروج هوا به ضعيف شدن و محو شدن صدا توجه مي كند.
 .23كاف را كامالً تخليه كرده آن را از بازو باز مي نمايد.
 .24فشار خون را به صورت صحيح در برگه مخصوص ،ثبت مي نمايد.
گرفتن درجه حرارت از طريق دهان:
 .25روش كار را براي مددجو توضيح دهيد.
 .26ترمومتر را ميشويد.
 .27ترمومتر خوب تكان داده طوريكه سطح جيوه زير  35درجه قرار بگيرد.
 .21آن را زير زبان مددجو بطور صحيح قرار مي دهد.
 .29زمان را به مدت  3دقيقه نگه مي دارد.
 .31ترمومتر را خارج كرده و بطور صحيح درجه حرارت مددجو را مي خواند.
 .38درجه حرارت را در برگه مخصوص ثبت مي كند.
 .32وسايل را جمع آوري كرده و در جاي خود قرار ميدهد.

معيارهاي امتياز دهي:
عالي2 :

خوب8/5 :

متوسط8 :
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ضعيف1/5 :

بد :صفر

نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:

تاريخ امتحان:
نمره كل:

ارزياب:
ايستگاه شماره ()9

امتياز

اجرای تزريقات عضالنی /وريدی /داخل جلدی
 .8دستور پزشك را كنترل مي نمايد.
 .2وسايل را آماده ميكند.
 .3بسته سرنگ را به روش استريل باز ميكند.
 .4سوزن را به سرنگ وصل مي كند.
 .5كالهك سوزن را خارج مي كند.
 .6داروي مورد نظر را وارد سرنگ مي نمايد.
 .7كالهك سوزن را مي گذارد.
 .1محل دست را براي تزريق انتخاب مي نمايد.
 .9با پنبه الكلي محل تزريق را به طور چرخشي از مركز به اطراف تميز مي نمايد.
 .81پنبه الكلي را بين انگشتان  3و  4نگه مي دارد.
 .88كالهك سوزن را خارخ مي نمايد.
 .82سرنگ را بين انگشت شست و نشانه دست مسلط نگه مي دارد پوست را با دست غير
مسلط مي كشد.
 .83سوزن را به طور سريع با زاويه  91درجه (جهت تزريق عضالني) نسبت به سطح پوست
مددجو وارد مي نمايد.
 .84بدنه سرنگ را با دست غير مسلط ثابت نگه مي دارد.
 .85با دست مسلط به طور آهسته با كشيدن پيستون به عقب عمل آسپيره را انجام ميدهد.
 .86دارو را به آرامي تزريق ميكند.
 .87درحاليكه با پنبه الكلي به ناحيه تزريق فشار وارد مي نمايد سوزن را خارج مي كند.
 .81به آرامي ناحيه تزريق را ماساژ مي دهد.
 .89از گذاشتن كالهك سوزن مجدد اجتناب مي نمايد.
 .21وسايل را داخل ظرف مناسب مي اندازد.
 .28توضيحات مربوط به تزريق را در پرونده مينويسد.
معيارهاي امتياز دهي:
عالي2 :

خوب8/5 :

متوسط8 :
25

ضعيف1/5 :

بد :صفر

پرسشنامه ارزيابی مهارت
شماره ايستگاه9 :
نام دانشجو:

نام ايستگاه :انجام تزريقات عضالني /وريدي  /داخل جلدي
شماره دانشجو:

________________________________________________________________
-8مناسب ترين انگشتان جهت انجام تزريق عضالني كدام است ؟
الف) انگشت كوچك و شصت

ب) انگشت كوچك و نشانه

ج) انگشت شصت و نشانه

د) همه انگشتان

-2مناسب ترين زاويه جهت انجام تزريقات عضالني چيست ؟
الف) 45درجه

ب) 91درجه

ج) 835درجه

د) همه موارد

-3جهت انجام تزريق وريدي :
الف) مطالعه پرونده و دستور پزشك الزامي است

ب) پرسيدن از بيمار كافي است

ج) وجود مشخصات بر روي ويال آمپول كافي است

د) هيچكدام
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نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:

تاريخ امتحان:
نمره كل:

ارزياب:
ايستگاه شماره ()4
انفوزيون داخل وريدی

گرفتن رگ:
 .8دستور پزشك را كنتر مي نمايد( .مطالعه پرونده)
 .2وسايل مورد نياز را آماده مي كند.
 .3وريد مناسب جهت انفوزيون وريدي را انتخاب مي كند.
 .4تورنيكه را حدود  81-85سانتي متر باالتر از محل انتخاب شده مي بندد.
 .5محل گرفتن رگ را با پنبه الكل به صورت دوراني پاک ميكند و اجازه ميدهد پوست
خشك شود.
 .6آنژيوكت را از درون محفظه با روش استريل خارج مي كند.
 .7سرپوش آنژيوكت را برميداريد و آن را به طريق صحيح و با حفظ شرايط استريل در دست
مسلط خود نگه مي دارد.
 .1با دست آزاد عضو را محكم نگه داشته و با انگشت شست پوست روي وريد را كه مي
خواهد آنژيوكت بزند ،بطور ثابت در جاي خود نگه مي دارد.
 .9با زاويه  21-31درجه نسبت به پوست آنژيوكت را وارد ميكند.
 .81به بازگشت خون به تيوپ آنژيوكت نگاه مي كند و به محض ديدن خون زاويه ورود سوزن
را كم مي كند و كمي سوزن را به داخل در مسير رگ به جلو هدايت ميكند.
 .88سوزن آنژيوكت را به آهستگي خارج ميكند و در عين حال تيوپ آنژيوكت را تا برجستگي
انتهاي آن به طرف جلو ،در وريد حركت مي دهد.
 .82تورنيكت را آزاد مي كند.
 .83بطور صحيح با چسب آنژيوكت را فيكس مي كند طوريكه چسب را فقط روي كاتتر قرار
دهيد و هرگز چسب را روي محل ورود سوزن قرار نمي دهد.
 .84پيچ باالي آنژيوكت را بر مي دارد.
 .85در حين اينكه باالي مسير آنژيوكت را نگه داشته سوزن را خارج مي كند و پيچ باالي
آنژيوكت را به انتهاي آنژيوكت وصل مي كند.
 .86تاريخ و زمان قرار دادن آنژيوكت ،را روي چسب قيد مي كند.
 .87سوزن آنژيوكت را داخل ظرف مخصوص قرار ميدهد.
27

امتياز

آماده كردن سرم:
 .81محلول سرم مناسب را كنترل ميكند.
 .89ست انفوزيون را باز مي كند و مراقب است كه هر دو ست كامالً استريل باقي بماند.
 .21با پنبه الكل محل ورود ست سرم به ظرف سرم را پاک مي كند.
 .28ست سرم را به روش صحيح وارد ظرف سرم ميكند.
 .22سرم را به پايه سرم آويزان مي كند.
 .23محفظه قطره سرم را تا  2/3از مايع پر مي كند.
 .24ست را هواگيري مي كند.
 .25بعد از هواگيري ست ،در پوش انتهاي آن را بدون آلوده شدن ،در محل خود قرار ميدهد.
 .26در حاليكه مسير باالي آنژيوكت را با انگشت فشار ميدهد پيچ باالي آنژيوكت را جدا
ميكند.
 .27انتهاي ست سرم را كه آماده كرده بود به آنژيوكت متصل ميكند و جريان محلول را برقرار
مي كند.
 .21برچسب مخصوص سرم را طبق دستور به ظرف سرم وصل مي كند.
 .29ميزان قطره سرم بر اساس دستور به ظرف سرم وصل مي كند.
 .31ميزان قطره سرم براساس دستور داده شده ،محاسبه ميكند.
 .38ميزان قطرات سرم را روي برچسب سرم مي نويسد.
معيارهاي امتياز دهي:
عالي2 :

خوب8/5 :

متوسط8 :

28

ضعيف1/5 :

بد :صفر

پرسشنامه ارزيابی مهارت
نام ايستگاه:انجام انفوزيون وريدي

شماره ايستگاه4 :
نام دانشجو:

شماره دانشجو:

________________________________________________________________
-8بهترين محل براي بستن تورنيكت هنگام انفوزيون داخل وريدي كدام است ؟
الف)  5سانتي متر باالتر از محل انتخاب شده

ب)  85- 81سانتي متر باالتر از محل انتخاب شده

ج) دقيقاً روي محل انتخاب شده

د) همه موارد فوق

-2مناسب ترين زاويه جهت ورود آنژيوكت در انفوزيون داخل وريدي عبارت است از:
الف) زاويه  31- 21درجه

ب) زاويه 41- 31درجه

ج) زاويه  51- 41درجه

د) زاويه  91 – 45درجه

 -3هنگام وصل سرم محفظه قطره سرم تا چه ميزاني مي بايست از مايع پر گردد ؟
الف) 8/3
ج) 3/3

ب)2/3
د)همه موارد

29

نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:

تاريخ امتحان:
نمره كل:

ارزياب:
ايستگاه شماره ()5

امتياز

دادن اکسیژن بوسیله سوند دوشاخه بینی يا ماسک
 .8وسايل را آماده مي كند.
 .2برگه دستور پزشك را به منظور تعيين :روش دادن اكسيژن ،ميزان جريان ،زمان اكسيژن
درماني و شناسايي مددجو چك مي كند.
 .3توضيح مي دهد كه استفاده از اكسيژن موجب بهتر شدن تنگي نفس يا ناراحتي شده بايد
نكات ايمني را هنگام استفاده از آن رعايت كند.
 .4هنگام استفاده از سوند دو شاخه توصيه هاي الزم راحت تنفس از بيني بيان مي كند.
 .5لوله اكسيژن را به محل خروجي اكسيژن وصل مي نمايد.
 .6در صورت نياز به اكسيژن با جريان باال از مرطوب كننده استفاده مي كند.
 .7درجه جريان سنج را به ميزان دستور داده شده تنظيم مي كند.
 .1توجه مي كند كه جريان اكسيژن از لوله برقرار باشد.
 .9سوند دو شاخه را داخل سوراخهاي بيني قرار ميدهد.
 .81لوله را پشت گوش يا پشت سر مي اندازد.
 .88قسمت پالستيكي را زير چانه قرار داده در وضعيت مناسب ثابت مي كند.
 .82ماسك را طوري روي صورت قرار مي دهد كه از باالي بيني تا روي چانه قرار گيرد.
 .83حلقه فلزي روي ماسك را به اندازه بيني تنظيم كرده ماسك را روي صورت ثابت مي كند.
 .84باند الستيك را دور سر انداخته تا ماسك به درستي در جاي خود قرار گيرد.
 .85توضيحات الزم را در پرونده ثبت مي كند.
 .86محيط كار را مرتب ميكند.
معيارهاي امتياز دهي:
عالي2 :

خوب8/5 :

متوسط8 :

31

ضعيف1/5 :

بد :صفر

پرسشنامه ارزيابی مهارت
شماره ايستگاه5 :
نام دانشجو:

نام ايستگاه :دادن اكسيژن به وسيله سند دو شاخه بيني
شماره دانشجو:

________________________________________________________________
-8جهت اكسيژن تراپي توجه به كداميك از موارد زير در دستور پزشك ضروري است؟
الف) روش اكسيژن دادن

ب) ميزان جريان اكسيژن

ج) زمان اكسيژن درماني

د) همه موارد

 -2در صورت نياز به دادن اكسيژن با جريان باال كدام مورد زير ضروري است؟
الف) استفاده از مرطوب كننده

ب) استفاده از مانومتر خشك

ج) هردو مورد

د) هيچكدام

-3محل مناسب جهت فيكس كردن ماسك عبارت است از:
الف) قرار دادن روي دهان

ب) قرار دادن روي بيني

ج) قرار دادن از باالي بيني تا روي چانه

د) همه موارد
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نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:

تاريخ امتحان:
نمره كل:

ارزياب:
ايستگاه شماره ()6

امتياز

ساکشن ترشحات راههای هوايی
 .8دستور پزشك را كنترل مي نمايد( .مطالعه پرونده)
 .2وسايل را آماده مي كند.
 .3پوزيشن را فراهم مي نمايد.
 .4دستگاه را روشن نموده فشار مناسب را تنظيم مي كند.
 .5سالين استريل را داخل ظرف مي ريزد.
 .6ابتدا مانكن را با  %811اكسيژنه مي كند.
 .7دستكش استريل مي پوشد.
 .1با دست مسلط لوله را بر مي دارد.
 .9با دست غير مسلط رابط را نگه داشته و طوري لوله را به آن وصل مي كند كه دستش با
دست استريل تماس پيدا نكند.
 .81انتهاي لوله را داخل ظرف نرمال سالين قرار مي دهد.
 .88با گرفتن دهانه رابط توسط شست دست غير مسلط عملكرد وسايل را كنترل مي كند.
 .82لوله را از طريق سوراخ بيني لوله بيني يا راههاي هوايي مصنوعي در زمان دم وارد تراشه
مي نمايد.
 .83لوله را در حدي وارد ميكند كه احساس مقاومت نمايد قبل از برقراري ساكشن يك سانتي
متر لوله را به عقب مي كشد.
 .84با قرار دادن شست دست غير مسلط روي دهانه رابط ساكشن را برقرار مي كند.
 .85با دست مسلط و با حركات چرخشي كاتتر را خارج مي كند اين عمل بايد  5تا  81ثانيه
طول بكشد.
 .86لوله را بوسيله ساكشن كردن با نرمال سالين مي شويد.
 .87كاتتر را بين دستكش دست مسلط قرار داده دستكش را روي آن برگردانده خارج مي كند
لوله در آن جمع خواهد شد .دستكش ديگر را روي آن برگردانده در آورده و در سطل
مخصوص مي اندازد.
 .81دستگاه ساكشن را خاموش و توضيحات را در پرونده ثبت مي كند.
معيارهاي امتياز دهي:
عالي2 :

خوب8/5 :

متوسط8 :
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ضعيف1/5 :

بد :صفر

نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:

تاريخ امتحان:
نمره كل:

ارزياب:
ايستگاه شماره ()7

امتياز

تعويض پانسمان
 .8دستور پزشك را كنترل مي نمايد( .مطالعه پرونده)
 .2وسايل را آماده مي كند.
 .3روش كار را براي مددجو توضيح مي دهد.
 .4مددجو را در وعضيت راحتي قرار مي دهد .فقط فقط پوشش ناحيه زخم را كنار مي زند.
 .5دستكش تميز مي پوشد.
 .6پانسمان را از روي زخم برداشته آنرا در پاكت پالستيكي مي اندازد.
 .7دستكش يكبار مصرف را خارج و دور مي اندازد.
 .1وسايل استريل را باز مي كند.
 .9ظرف محلول استريل را برمي گرداند.
 .81با روش استريل محلول را داخل گالي پات مي ريزد.
 .88دستكش استريل مي پوشد.
 .82زخم را از مركز به اطراف تميز مي كند.
 .83از هر اپليكاتو يا پنبه يكبار استفاده مي نمايد ،آنرا مجدداً استفاده نكرده دور مي اندازد.
 .84اطراف پوست را با گاز استريل به آرامي خشك مي كند.
 .85يك پانسمان استريل روي زخم قرار مي دهد.
 .86با چسب پانسمان را فيكس مي كند.
 .87توضيحات الزم را در پرونده ثبت مي كند.
 .81محيط كار را مرتب مي كند.
معيارهاي امتياز دهي:
عالي2 :

خوب8/5 :

متوسط8 :
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ضعيف1/5 :

بد :صفر

پرسشنامه ارزيابی مهارت
شماره ايستگاه7 :
نام دانشجو:

نام ايستگاه :انجام يا تعويض پانسمان
شماره دانشجو:

________________________________________________________________
-8جهت انجام يا تعويض پانسمان مي بايست بيمار را:
الف) مطلع نماييم.

ب) توضيحات الزم را بيان كنيم.

ج) بيمار را در پوزيشن مناسب قرار دهيم.

د) همه موارد

 -2هنگام انجام پانسمان دستكش استفاده شده مي بايست:
الف) يكبار مصرف باشد.

ب) استريل باشد.

ج) سايز دست باشد.

د) فقط براي يك دست كافي است.

 -3هنگام تميز كردن زخم مي بايست محل زخم:
الف) از مركز به سمت اطراف به صورت دوراني تميز گردد.
ب) از اطراف به سمت مركز به صورت دوراني تميز گردد.
ج) به صورت طولي و عرضي تميز گردد.
د) به صورت مارپيچي و دوراني تميز گردد.
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نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:

تاريخ امتحان:
نمره كل:

ارزياب:
ايستگاه شماره ()8

امتياز

گذاشتن لوله نازوگاستريک )(NG tube
 .8دستور پزشك را كنترل مي نمايد( .مطالعه پرونده)
 .2وسايل را آماده مي كند.
 .3سر تخت را در حدود  61درجه باال قرار ميدهد.
 .4روي سينه وي حوله گذاشته و لگن شستشو را در دسترس وي قرار مي دهد.
 .5دستكش مي پوشد.
 .6طولي از لوله كه بايد وارد شود را از نوک بيني تا نرمه گوش و از آنجا تا اتحاي تحتاني
جناغ اندازه گيري مي كند.
 .7روي ميله را با نوار چسب عالمت گذاري مي نمايد يا به عالمتهاي مشخص شده روي آن
توجه مي كند.
 .1نوک لوله را با ماده نرم كننده محلول در آب آغشته مي نمايد.
 .9از سوراخ بيني به آرامي لوله را تا قسمت خلفي فارنكس وارد مي نمايد.
 .81با مشاهده لوله در حلق از محل آن مطمئن مي شويد.
 .88سر مانكن را به آرامي به جلو خم نموده لوله را بدون اعمال نيرو تا ميزان مشخص شده
وارو مي كند.
 .82بطور موقت لوله را با چسب روي بيني مددجو ثابت مي كند.
 .83با يكي از روشهاي ذيل از جاگذاري صحيح آن مطمئن مي شود:
81 .84تا  21ميلي متر هوا به داخل لوله معده تزريق مي نمايد و همزمان قسمت باالي
اپيگاستر را با گوش گوش مي كند.
 .85محتويات معده را با كمك يك سرنگ  21-51سي سي آسپيره كنيد.
 .86لوله را با چسب روي پل بيني ثابت كنيد.
 .87لوله را كالمپ ميكند .و يا انتهاي تيوپ را به كيسه ادراري وصل مي كند.
 .81دستكش را در مي آورد.
 .89توضيحات الزم را در پرونده ثبت مي كند.
 .21محيط كار را مرتب مي كند.
معيارهاي امتياز دهي:
عالي2 :

خوب8/5 :

متوسط8 :
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نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:

تاريخ امتحان:
نمره كل:

ارزياب:
ايستگاه شماره ()3

باز کردن بسته استريل ،شستن دستها و پوشیدن گان و دستکش استريل
باز و بسته کردن استريل:
 .8تاريخ بسته استريل را چك مي كند.
 .2بسته استريل را از نظر سالم بودن مشاهده مي نمايد.
 .3بسته استريل را در مركز ميز كار قرار مي دهد.
 .4تنها قسمت خارجي اليه آزاد را از طرف سطح استريل (ترجيهاً پشت آن) گرفته آنرا دور از
خودش باز مي كند.
 .5كناره هاي آزاد طرفي را باز مي كند .با دست راست سمت راست و با دست چپ سمت
چپ را باز مي نمايد.
 .6اليه ي آزاد داخلي سمت خودش را باز نموده .دقت ميكند كه لباس يا ساير اشيا با سطح
استريل تماس پيدا نكند.
 .7بسته دستكش را به روش استريل روي بسته استريل باز شده مي اندازد.
اضافه کردن محلول به ظرف در محیط استريل:
 .1برچسب و تاريخ انقضاء زمان استريل شدن محلول را ميخواند.
 .9در پوش آنرا برداشته بطور معكوس بر روي سطح صاف قرار ميدهد.
 .81قسمت داخل درپوش يا درب شيشه را با دست لمس نميكند.
 .88ظروف محلول حدود  21سانت باالي سطح استريل نگه ميدارد.
 .82طوري محلول را داخل ظرف ميريزد كه به اطراف نپاشد.
شستن دستها:
 .83تمام زيورآالت را خارج مينمايد.
 .84دستها را با محلول اسكراب آغشته ميكند.
 .85به زمان شروع اسكراب دقت ميكند.
 .86به مدت  31ثانيه كف ،مچ و پشت دستها تا قسمت آرنج را با حركات چرخشي مالش
ميدهد.
 .87مراقب است كه دستها خشك نشود و مدام محلول به دستها ميزند.
 .81به مدت  31ثانيه دو دست را تا قسمت ساعد بصورت چرخشي مالش ميدهد.
36

امتياز

 .89به مدت  31ثانيه دو دست را تا قسمت مچ بصورت چرخشي مالش ميدهد.
 .21دقت ميكند نوک انگشتان به شيرآب يا لباس برخورد نكند.
 .28دستها را بدون حوله در هواي آزاد نگه ميدارد تا خشك شود.
پوشیدن گان:
 .22چين تا شدهگان استريل را از ناحيه گردن گرفته و به دور از محيط استريل ،باال نگه مي-
دارد.
 .23اجازه ميدهد گان به آرامي باز شود.
 .24دقت ميكند انتهاي آن با زمين تماس پيدا نكند.
. .25دقت ميكند كه قسمت داخلي آن به سمت بدن وي باشد.
 .26بازوها را همسطح شانهها نگه داشته ،قسمت ورودي آستينهاي گان را گرفته ،دستها را
به داخل آستينها وارد مينمايد.
 .27اجازه ميدهد فرد كمكي بندهاي ناحيه كمر را از پشت طوري ببندد كه فقط بندها را
لمس نمايد ،با قسمت جلو تماس پيدا نكند.
پوشیدن دستکش:
 .21لبه داخلي دستكش را با انگشت شست و دو انگشت دست مسلط ميگيرد.
 .29دست غير مسلط را به داخل دستكش وارد مينمايد .انگشتان را بعد از پوشيدن هر دو
دستكش جابهجا ميكند.
 .31انگشتان دست دستكشدار را زير لبه برگشته دستكش مينمايد آنرا از جاي مربوطه خارج
و آن را روي دست مسلط ميكشد.
 .38دستها را باالتر از كمر نگه ميدارد.
 .32دستكشها را روي مچ گان ميكشد.
 .33فقط نواحي استريل دستكش را لمس ميكند.
معيارهاي امتياز دهي:
عالي2 :

خوب8/5 :

متوسط8 :
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خاتمه آزمون:
پس از اتمام زمان تعيين شده جهت آزمون  OSCEكه  811دقيقه ميباشد از آنجا كه اين آزمون بصورت
 formativeو قبل از آغاز برنامه كارورزي دانشجويان ترم چهارم رشته پرستاري ميبايست برگزار گردد و
نقش يادگيري آن به مراتب جهت گروه آموزش دانشكده و حتي فراگيران بسيار حائز اهميت ميباشد لذا
توسط اعضاي هيأت علمي براساس چك ليستهاي تنظيم شده به مدت  31دقيقه يك  feed backبه
دانشجويان ارايه خواهد گرديد.
با توجه به معيارهاي پيش بيني شده نحوه امتيازدهي دانشجويان در آزمون  OSCEمذكور به اين نحو
خواهد بود كه جهت هر  Scoring sheetدو امتياز نهايي در نظر گرفته مي شود كه با توجه به تعداد 9
ايستگاه آزمون جمعاً  81نمره مي گردد .در ضمن با توجه به اينكه در ايستگاه هاي شماره هاي  5-4- 3و 7
دانشجويان عالوه بر نشان دادن مهارت حرفه اي مي با يست نسبت به تكميل پرسشنامه ارزيابي مهارت
مختص به آن ايستگاه را نيز اقدام نمايند جهت هر پرسشنامه نيم نمره در نظر گرفته مي شود .همچنين
حداقل معيار قابل قبول جهت موفقيت در آزمون مذكور كسب نمره  84مي باشد.

موفق و مويد باشید
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