گزارش اولین آزمون آسکی درس اصول و مهارتهای پرستاری
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 عيني سطح و ميزان شايستگي فراگيران را ضمن
حفظ اعتبار يك آزمون حفظ نمايد بسيار مورد توجه و استفاده نظام هاي آموزشي معتبر واقع گرديده است .شناخته شده ترين روش
براي آزمودن مهارتهاي باليني آزمون باليني ساختاردار عيني ” "OSCEمي باشدكه بيش از هر آزمون باليني ديگر مورد مطالعه قرار
گرفته است اين آزمون دردهه ۰۷۹۱توسط هاردن وگليسون معرفي شد .آسكي اكنون در بيش از پنجاه كشور در سراسر دنيا بكار گرفته
مي شود.
با توجه به اهميت ارزيابي به روش عيني تصميم گرفته شد كه در دانشگاه علوم پزشكي آزاد تهران  ،دانشكده پرستاري و مامايي نيز
اين آزمون براي اولين بار برگزار گردد .اين آزمون در تاريخ  ۷۹/۴/۰۹و  ۷۹/۴/۰۱ا ز ساعت  8صبح تا  4بعد از ظهر به مدت دو روز
با شركت ۷۴نفر از دانشجويان پرستاري برگزار گرديد .اساتيد دانشكده پرستاري خانم ها دکتر پارچه بافیه ،زرگر ،معینی ،دکتر
محمدزاده  ،دکتر صالحی  ،دکتر نوشین عباسی و دکتر برزویی در ايستگاهها حضور داشتند .قبل ايستگاه يك ايستگاه
قرنطينه نيز وجود داشت كه دانشجويان در اين ايستگاه قرنطينه بودند و به ترتيب در هر ايستگاه حاضر ميشدند.
براي اجراي اين آزمون مراحل زير انجام گرديد:
 -1برنامه ريزي براي اجراي آزمون
 -2اطالع رساني و توجيه دانشجويان ( در طول ترم دانشجويان با روش آزمون آشنا شدند)
 -3طراحي سوال و سناريو ( سواالت و چك ليست ارزيابي تهيه گرديد)
 -4تداركات و تجهيزات ( خريد وسايل و تجهيزات به تعداد كافي)
 -5پرسنل و نيروي انساني ( اساتيد ،و كارمند -نيروي خدمات )

 -6فعاليتهاي اجرايي آزمون (روز قبل از امتحان ،روز امتحان ،پايان آزمون)
 -7بازديد از آزمون ( بازديد معاونت آموزشي دانشگاه و رياست دانشكده پرستاري از امتحان آسكي )
اين آزمون  5ايستگاه به شرح زير داشت:
 ايستگاه اول :نحوه گرفتن فشار خون و سواالتي درباره عالئم حياتي
 ايستگاه دوم :يستگاه ]چهارم :نحوه دادن غذا به بيماران از طريق NG tube
 ايستگاه سوم نحوه پانسمان كردن به روش استريل بر روي مانكن

 ايستگاه چهارم :نحوه تزريقات به روش  IM , SCبر روي مانكن
 ايستگاه پنجم  :نحوه اكسيژن درماني
ارزيابي در هر ايستگاه بر اساس چك ليست صورت گرفت و در پايان آزمون ،چك ليست ها جمع آوري گرديد  ،نمرات از
 ۰۱۱محاسبه شد .
درخاتمه آزمون از همه كادر علمي و اجرايي تقدير وتشكر گرديد.

