ثغٕ ٝتؼبِی

دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی
ٌز ٜٚپزعتبری
برنامه عملیاتی آزمون  OSCEپیش کارورزی دانشجویان پرستاری

آسٔ ٖٛآعىی چیغت؟
آسٔ ٖٛثبِیٙی عبختبرٔٙذ ػیٙی یب آسٔ ٖٛآعىی ) objective structural clinical examination (OSCEرٚؽی ثزای
عٙجؼ صالحیت ثبِیٙی اعت .آسٔ ٖٛآعىی یه رٚػ ٘غجتب آعبٖ  ٚؽجی ٝأتحب٘بت ػّٕی آسٔبیؾٍبٞی  ٚؽبُٔ یىغزی اس
ایغتٍبٞ ٜبی سٔب٘جٙذی ؽذ ٜاعت و ٝدر آٖ ؽٕب اس یه ایغتٍب ٜث ٝایغتٍب ٜدیٍز حزوت ٔی وٙیذ ٟٔ ٚبرت ٞبی ٔٛرد ٘ظز در
ایغتٍبٛٔ ٜرد ارسیبثی لزار ٔی ٌیزد.
سٔبٖ ٞبی ٔ:ٟٓ
 جّغ ٝتٛجیٟی دا٘ؾجٛیبٖ 1011/11/11 :
 ثزٌشاری آسٔ :ٖٛرٚس ؽٙج1011/11/11 ٝ
 عبػت ِ 8غبیت 11
ٔىبٖ ثزٌشاری:
عبختٕبٖ ٔزوش صالحیت ٞبی ثبِیٙی ٔؼب٘ٚت آٔٛسؽی
ثزٌشار وٙٙذٌبٖ:
ٕٔ تحٙیٗٔ :زثیبٖ  ٚاػضبی ٞیئت ػّٕی پزعتبری
ٔ غئِٛیٗ ٕٞبٍٙٞی :خب٘ٓ عّیٕب٘ی فز
ٔ غئِٛیٗ لز٘غیٕ٘ :ٝٙبیٙذ ٜآٔٛسػ
٘ بظزیٗ :آلبی حٕیذ حیذرسادٕ٘ ،ٜبیٙذEDC ٜ
تؼذاد وُ دا٘ؾجٛیبٖ ؽزوت وٙٙذ ٜدر آسٔ٘ 31 :ٖٛفز
(اعبٔی دا٘ؾجٛیبٖ  ٚوذ ٔزثٛط ث ٝآٟ٘ب در صفح ٝآخز ضٕیٕٔ ٝی ثبؽذ).
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ٔمزرات:
 دا٘ؾجٛیبٖ ٔٛظف ٞغتٙذ در جّغ ٝتٛجیٟی آسٔ ٖٛو ٝدر تبریخ ٔمزر ثزٌشار ٔی ٌزدد حضٛر داؽت ٝثبؽٙذ (ٞزٌٝ٘ٛ
تغییزی اس عزیك عبیت دا٘ؾىذ ٜاعالع رعب٘ی ٔی ؽٛد).
 تٕبٔی دا٘ؾجٛیبٖ ٔٛظف ٞغتٙذ راط عبػت  8صجح رٚس آسٔ ٖٛدر ٔحُ آسٔ ٖٛحضٛر ٚ ٚعبیُ خٛد را ٔب٘ٙذ
جشٚات  ٚتّفٗ ٕٞزا ٜخٛد را ثٔ ٝغئٔ َٛزثٛط تحٛیُ دٙٞذ  ٚتب پبیبٖ آسٔ ٖٛخٛد در ٔحُ تؼییٗ ؽذ ٜثب ٕٞبٍٙٞی
ٔغئٔ َٛزثٛع ٝحضٛر داؽت ٝثبؽٙذ.
ٕٞ زا ٜداؽتٗ اتیىت  ٚی٘ٛیفزْ وبُٔ ثزای تٕبٔی دا٘ؾجٛیبٖ اِشأی اعت در غیز ایٙصٛرت أتحبٖ ث ٝػُٕ ٕ٘ی آیذ.
 لجُ اس ٚرٚد ث ٝآسٔ ٖٛوذ ٔزثٛط ث ٝؽٕب ث ٝؽىُ یه وبرت در اختیبر ؽٕب لزار ٌزفت ٝو ٝثبیذ ثز رٚی عی٘ ٝٙصت
ؽٛد.
ٍٙٞ بْ آسٔ ٖٛوذ ٔزثٛط ث ٝخٛد را ثٕٔ ٝتحٗ اػالْ وٙیذ تب رٚی چه ِیغت ٘ٛؽت ٝؽٛد.
 در ٞز ایغتٍب ٜرإٙٞبی ٔزثٛط ث ٝآٖ ایغتٍبٛ٘ ٜؽت ٝؽذ ٜاعت .لجُ اس ٚرٚد ثٞ ٝز ایغتٍب ٜثزٌ٘ ٝصت ؽذ ٜثز عز در
اتبق (رإٙٞبی ایغتٍب )ٜرا ثخٛا٘یذ  ٚثؼذ اس ٚرٚد ث ٝایغتٍب ٜثزٌ ٝعٛاَ یب عٙبری ٛرا و ٝرٚی دعت ٝصٙذِی یب دیٛار
٘صت ؽذ ٜاعت ث ٝدلت خٛا٘ذ ٚ ٜآٍ٘ب ٜوبر خٛدتبٖ را ؽزٚع وٙیذ.
 سٔبٖ ٞز ایغتٍب 8 ٜدلیمٔ ٝی ثبؽذ اس دا٘ؾجٛیبٖ ٔحتزْ تمبضب ٔی ؽٛد سٔبٖ ٔزثٛط ثٞ ٝز ایغتٍب ٜرا رػبیت ٕ٘بیٙذ.
پظ اس عی ٔذت سٔبٖ تؼییٗ ؽذ ٜثب صذای سً٘ دا٘ؾجٛیبٖ ثیٗ ایغتٍبٞ ٜب جبثجب ٔی ؽ٘ٛذٞ .یچ دا٘ؾجٛیی حك
خزٚج سٚدتز یب دیزتز اس ایغتٍب ٜرا ٘ذارد  ٚاٌز ا٘جبْ ػّٕىزد تٛعظ ٚی سٚدتز اس ٔذت سٔبٖ تؼییٗ ؽذ ٜث ٝاتٕبْ
رعیذ ثبیذ تب ؽٙیذٖ صذای سً٘ در ایغتٍب ٜخٛد ثبلی ثٕب٘ذ.
ٕ٘ زات ٞز ایغتٍب ٜجذاٌب٘ٔ ٝحبعج ٚ ٝدر ا٘تٟب ٕ٘زات ٞز ایغتٍب ٜثب  ٓٞجٕغ ؽذٕ٘ ٚ ٜزٟ٘ ٜبیی ٞز دا٘ؾج ٛتؼییٗ
ٔی ٌزدد.
ٕ٘ زات دا٘ؾجٛیبٖ ٟ٘بیتب یه ٞفت ٝثؼذ اس آسٔ ٖٛدر عبیت دا٘ؾىذ ٜلزار خٛاٞذ ٌزفت.
 حذالُ ٕ٘ز ٜلجِٛی ثزای دا٘ؾجٕ٘ ٛز 10 ٜاس ٞز ایغتٍبٔ ٜی ثبؽذ ٚ .درصٛرت ػذْ وغت ٕ٘ز ٜحذ٘صبة اس ثیؾتز اس
 1ایغتٍب ٜاس ٕٞبٖ ایغتٍبٞ ٜب ٔجذدا أتحبٖ ثؼُٕ ٔی آیذ.
 دا٘ؾجٛیب٘ی و ٝحذ ٘صبة ٕ٘ز ٜالسْ آسٔ ٖٛآعىی را دریبفت ٘ىٙٙذ ثبیذ در وبرٚرسی حضٛر یبثٙذ  ٚظزف ٔذت دٚ
ٞفتٔ ٝجذدا ثبیذ در آسٔ ٖٛؽزوت وٙٙذ و ٝدر صٛرت ػذْ ٔٛفمیت ٔجذد ،اجبس ٜحضٛر در ػزص ٝرا پیذا ٘خٛاٙٞذ
وزد  ٚتصٕیٓ ٌیزی در ٔٛرد ٚی ثزػٟذ ٜوالٖ ٔٙغم ٝخٛاٞذ ثٛد .در صٛرت ٔٛفمیت در ٔزحّ ٝد ،ْٚدٞٚفتٝ
وبرٚرسی لجُ اس آسٔٔ ٖٛزحّ ٝد ْٚثزای ٚی ٔحبعج ٝخٛاٞذ ؽذ.
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 آسٔ ٖٛثصٛرت پیؼ لز٘غی ٝٙثزٌشار ٔی ؽٛد  ٚدا٘ؾجٛیبٖ لجُ اس ثزٌشاری آسٔ ٖٛدر یه والط لز٘غیٔ ٝٙی ؽ٘ٛذ.
 پظ اس اتٕبْ آسٔ ٖٛپذیزایی ٔختصزی اس ؽٕب ث ٝػُٕ ٔی آیذ.
نحوه تزگشاری آسمون:
 آسٔ ٖٛؽبُٔ  9ایغتٍب ٜفؼبَ در ٔجبحث ٔذیزیت پزعتبری ،داخّی جزاحی ،ثٟذاؽت ،وٛدوبٖ ٚ ٚیضٔ ٜی ثبؽذ .
 جٟت ثزلزاری ٘ظٓ  ٚتغزیغ در ثزٌشاری آسٔ ،ٖٛثٞ ٝز دا٘ؾج ٛیه وذ د ٚرلٕی تؼّك ٔی ٌیزد و ٝػذد ا٘ َٚؾبٖ-
دٙٞذ ٜؽٕبر ٜرا٘ذ یب ٘ٛثت ٚرٚد ث ٝآسٔ( ٖٛثٞ ٝز عزی و ٝدا٘ؾجٛیبٖ در ایغتٍبٞ ٜب لزار ٔی ٌیز٘ذ  ٚآسٔ ٖٛرا ثٝ
اتٕبْ ٔی رعب٘ٙذ یه را٘ذ ٌفتٔ ٝی ؽٛد) اعت  ٚػذد دٔ ْٚؼزف ؽٕبر ٜایغتٍبٞی ٔی ثبؽذ و ٝثب ؽزٚع آسٖٔٛ
دا٘ؾج ٛثبیذ در آٖ ایغتٍب ٜلزار ثٍیزد (ٔب٘ٙذ  1-1و٘ ٝؾبٖ ٔی دٞذ دا٘ؾج ٛدر را٘ذ اٚ َٚارد آسٔ ٖٛؽذ ٚ ٜاس
ایغتٍب ٜؽٕبر 1 ٜآسٔ ٖٛرا ؽزٚع وزد ٚ ٜعپظ ثب تٛج ٝث ٝؽٕبر ٜایغتٍبٞ ٜب  ٚجٟت فّؼ ٞب آسٔ ٖٛرا ادأٔ ٝی
دٞذ).
ٞ ز وذاْ اس ایغتٍبٞ ٜب ثصٛرت ٔغتمُ ثزٌشار ؽذٞ ٚ ٜیچ وذاْ پیؼ ٘یبس دیٍزی ٕ٘ی ثبؽذ .أب تٛاِی ایغتٍبٞ ٜب ٟٔٓ
ثٛدٞ ٚ ٜز ایغتٍب ٜاس  1تب 9ؽٕبرٌ ٜذاری ؽذ ٚ ٜجٟت حزوت دا٘ؾجٛیبٖ ثب فّؼ ٔؾخص ٔی ؽٛد.
 در ٞز ایغتٍب ٜدا٘ؾج ٛاس ٘ظز یه ػّٕىزد ٔٛرد آسٔ ٖٛلزار ٔی ٌیزد.
 ارسیبثی اس عزیك چه ِیغت ٔزثٛط ثٞ ٝز ػّٕىزد ا٘جبْ ٔی ؽٛد و ٝتٛعظ ارسیبة آٖ ایغتٍب ٜتىٕیُ ٔی ؽٛد .در
ع َٛآسٔ ٖٛدا٘ؾجٛیبٖ ٞیچٍ ٝ٘ٛتؼبّٔی ثب ارسیبة ٘ذار٘ذ .در ثؼضی اس ایغتٍبٞ ٜب پزعؾٙبٔ ٝوتجی ٚجٛد دارد وٝ
دا٘ؾجٛیبٖ ثبیذ ث ٝآٖ پبعخ دٙٞذ.
 ظزف ٔذت یه ٞفت ٝپظ اس آسٔ ٖٛیه جّغ ٝثبسخٛرد ثب حضٛر دا٘ؾجٛیبٖ ٕٔ ٚتحٙیٗ ثزٌشار ؽذ ٚ ٜدر ٔٛرد
ػّٕىزد حزف ٝای دا٘ؾجٛیبٖ ث ٝآ٘بٖ ثبسخٛرد دادٔ ٜی ؽٛد.
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ایغتٍبٞ ٜب ث ٝتفىیه:
ػّٕىزدٞبی ٔٛرد آسٔ ٖٛث ٝتفىیه ثخؼ در جذ َٚسیز آٔذ ٜاعت.
تخش

عملکزد موردآسمون

اتشار موردنیاس

ارسیاب

ٔذیزیت پزعتبری



ٌشارػ ٘ٛیغی

آلبی دوتز تمی ٘ضاد -ثزي ٌشارػ
خب٘ٓ دوتز افغب٘ٛ٘ ٝیغی ،عٙبری،ٛ
ثیٕبرٕ٘ب
رئیغی فز

داخّی جزاحی




پب٘غٕبٖ
تؼجی ٝع٘ٛذ ثیٙیٔ-ؼذ ٜای
()NGT



ع٘ٛذاص

آلبی اعذ ایٕب٘یٔ -ب٘ىٗ
خب٘ٓ فزٚساٖ وبٔزأٖ -ب٘ىٗ
خب٘ٓ فبعٕ ٝداراة ٔب٘ىٗ
سادٜ
ٔب٘ىٗ
خب٘ٓ دِؾبدی -آلبی
ٟٔذی ٔبٔٝٙ



عبوؾٗ راٛٞ ٜایی

ثٟذاؽت



ٚاوغیٙبعیٖٛ

وٛدوبٖ



خبرج وزدٖ جغٓ خبرجی آعپیز ٜخب٘ٓ عٕی ٝآلبیی
ؽذٜ

ٔزالجت ٞبی ٚیضٜ

منثع آسمون
وتبة اصٚ َٛ
ٟٔبرت ٞبی
پزعتبری پٛتز ٚ
پزی -اصٚ َٛ
ٟٔبرت ٞبی
پزعتبری ٔزیٓ
ػبیخب٘ی
ٌشارػ ٘ٛیغی
پزعتبری فبعٕٝ
ؽیزاسی ،ؽیٛا
حیذریٟٙٔ ،بس
عٙجزی
"
"
"
"

خب٘ٓ عبرا ٔحٕذ٘ضاد-
خب٘ٓ دوتز ؽٞٛب٘ی
آلبی دوتز آسادی-
خب٘ٓ دوتز اػظٕی



احیب لّجی-ریٛی پبی ٚ ٝپیؾزفتٝ
()BCLS/ ACLS

آلبی
ثغغبٔی



ٔحبعجبت دارٚیی  ٚوبر ثب پٕپ
ا٘فٛسیٖٛ

خب٘ٓ
عزؽت

0

ٔب٘ىٗ

رإٙٞبی جبٔغ
ٚاوغیٙبعیٖٛ
وؾٛری

ٔب٘ىٗ

وتبة پزعتبری
وٛدوبٖ ً٘ٚ

ٔحٕذرضب ٔب٘ىٗ-
اِىتزٚؽٛن-
آٔجٛثً
دوتز

پبن
دعتٍب ٜپٕپ
ا٘فٛسیٖٛ

ٌبیذالیٗ 3131
AHA CPR
ERC

اسامی دانشجویان و کد مربوط به آنها جهت شرکت در آزمون ( 0راند  9نفره و یک راند  5نفره)
اسامی دانشجویان

راند

کد دو رقمی

زمان

(تتزتیة حزوف الفثا)

أیزرضب ػجذی

وذ 1-1

أیزحغیٗ ریبضی

وذ 3-1

آوبْ صّٛاتی

وذ 1-1

رانذ اول

ٚحیذ خزٔی فزد

وذ 0-1

(وذٞبی  1-1تب )9-1

جٕیُ جٓ

وذ 5-1

ٔحٕذ پٛریبٖ

وذ 1-1

ِمٕبٖ ٔٙٔٛی

وذ 7-1

عؼیذ پیزی

وذ 8-1

عٟیُ اِفت پٛر

وذ 9-1
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استزاحت و پذیزایی
ِؼیب ثؾبرتی

وذ 1-1

فبعٕٔ ٝظبٞزی

وذ 3-1

فبئش ٜصبدلی

وذ 1-1

سٞزا رٚؽٙی

وذ 0-1

اِ ٟٝپیزی

وذ 5-1

٘زٌظ ثزوی

وذ 1-1

عیذ ٜاِٟبْ حغیٙی

وذ 7-1

فبعٕٙٔ ٝفزد

وذ 8-1

عٕی ٝدرخؼ

وذ 9-1

رانذ سوم

اعزاء حغٙی

وذ 1-0

(وذٞبی  1-0تب )9-0

فبعٕ ٝػغٍزی

وذ 3-0

ثزیب ِغفی

وذ 1-0

رانذدوم
(وذٞبی  1-1تب )9-1

 73دلیمٝ

5

 73دلیمٝ

 05دلیمٝ

عب٘بس عیفی

وذ 0-0

ثیتب ػشیش٘ضاد

وذ 5-0
 3ساعت و  54دقیقه

زمان کل

ٔذیز ٌز ٜٚپزعتبری -حٕیذ حیذرسادٜ
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