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 :مقدمه

مهارت برقراری آسکی یک وسیله ارزیابی صالحیت بالینی است که شامل گرفتن شرح حال، معاینه بالینی، 

کنترل مشکالت توانایی برنامه ریزی درمان و پروسیجرهای ساده، تفسیر نتایج آزمایشگاهی، ارتباط، انجام 

. می باشدو .... با استفاده از چک لیست های تعیین شده توانایی مطرح نمودن تشخیص های افتراقی بیمار، 

دانشجو به صورت چرخشی تعدادی از ایستگاه های شماره گذاری شده را که دارای مشاهده گر و چک 

( یک یا بیش از یک ابزار ارزیابی در OSCEدر آزمون  بالینی ساختاردار عینی ) .لیست است،  دور می زند

گانه، که در طی آنها آزمون دهنده با بیمار یا بیمارنما یا بیمار استانداردشده ایستگاه جدا 12تا  21طی 

(Simulated patient or standardized patient .برخورد دارد ، مورد استفاده قرار می گیرد )

دقیقه  02تا  1دقیقه طول می کشد، اگرچه ممکن است زمان هر ایستگاه بین  21تا  22معموال هر ایستگاه 

  شد.با

 آزمون اهداف

 

 :كلي هدف

 پایه و تخصصی مامایی ینیبال یمهارت ها در مامایی دانشجویان عملکرد یارزیاب 

 :اختصاصي اهداف

O2  مددجو با دانشجو ارتباط برقراری مهارتچگونگی  تعیین 

O1  مددجو ثبت فشارخون و کنترل در دانشجو مهارت میزان تعیین 

O0  برقراری رگ باز  در دانشجو مهارت میزان تعیین 

O4 انجام سرم تراپی در دانشجو مهارت میزان تعیین 

O1 اخذ شرح حال طبی در دانشجو مهارت میزان تعیین 

O6 ماسک گیری نوزاد در دانشجو مهارت میزان تعیین 

O7 ماساژ قلبی نوزاد در دانشجو مهارت میزان تعیین 

O8 اکسیژن تراپی در دانشجو مهارت میزان تعیین 

O9 ساکشن با در کار با دستگاه دانشجو مهارت میزان تعیین 

O22 الرنگوسکوپکار با  در دانشجو مهارت میزان تعیین 



O22 جراحی روش اسکراب دست به در دانشجو مهارت میزان تعیین 

O21 نجام پرپ و درپ درا دانشجو مهارت میزان تعیین  

O20 انجام زایمان در دانشجو مهارت میزان تعیین 

O24 گذاشتن اسپکولوم در دانشجو مهارت میزان تعیین 

O21 در معاینه دو دستی دانشجو مهارت میزان تعیین 

O26 در بیحسی پرینه دانشجو مهارت میزان تعیین 

O27 در انواع بخیه های ترمیم زخم اپی زیاتومی دانشجو مهارت میزان تعیین 

 

 ایستگاه ها

، سرم تراپی، کنترل فشارخون( می باشد که IV Lineمهارت های پایه )برقراری  شامل:  1ایستگاه شماره 

 توانمندی دانشجو را در انجام اقدامات رایج و اولیه درمانی بررسی می نماید.

احیای نوزاد )اکسییژن تراپیی، کیار بیا ساکشین و       توانمندی دانشجو را در کار با وسایل: 2ایستگاه شمماره  

 صحیح ماساژ قلب نوزاد تعیین می نماید. الرنگوسکوپ(  و انجام

زنان مامایی  Caseبرقراری ارتباط و اخذ شرح حال در یک  مهارت دانشجو را در: 3ایستگاه شماره 

 بررسی می نماید.

 زایمان طبیعی و مراقبت های اولیه از مادر و نوزاد بررسی می شود. یک مهارت انجام: 4ایستگاه شماره 

 اپی زیاتومی سنجش می شود. ترمیم رت ایجاد بی حسی ومها: 5ایستگاه شماره 

 معاینه واژینال دودستی ارزیابی می شود. توانایی اسپکولوم گذاری و: 6ایستگاه شماره 

یک مورد سنجش  سواالت تصویری و طرح عرصه با استفاده ازسطح دانش برای کار در: 7ایستگاه شماره 

  می شود.


