
دانشگده  49گزارش اجرای آزمون  آسکی پس کارورزی  دانشجویان پرستاری 

 پرستاری و پیراپزشکی جهرم

  اعضاءکمیته علمی آزمون: 

)مدیر  عبدی آقای جناب ،)معاون آموزشی (  اسالمی دکتر ،) ریاست دانشکده(فاصله دکتر

 دانشکده ()مدیر مرکز مهارتهای بالینی منتصری  آقای جناب  ،گروه پرستاری (

 پرندآور، خانم جوادپور ، خانم پیشگر ، خانم شادفرد خانم دهقانی،  دکتر

 اعضاءکمیته اجرایی آزمون : 

آقای فرزاد پورغالمی ـ خانم زهرا پیشگر  آقای علی عباسی  خانم پورنوروز خانم سمیه  

خانم  جوادپورخانم  رمضانلی  آقای رحیم  پندار  خانم مریم میرزایی  خانم فاطمه فروزان

آقای دکتر علی دهقانی  خانم نحله پرندآور   خانم سکینه رمضانلی آقای مجتبی زینی  شادفر 

 خانم 

آقای دکتر اسالمی ، آقای عبدی ، آقای  مهسا ایمانیان  خانم طاهره عبدیان  خانم تقی زادگان

 سعادتمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اسی پیوسته پرستاری به توانمندی های به منظوراطمینان از دستیابی دانشجویان مقطع کارشن 

مهارتی پایه و تخصصی، آموزشی ، ارتباطی ، مدیریتی ، تفکر انتقادی ، حل مسئله و قضاوت بالینی 

جهت سنجش آزمون  آسکی پس کارورزی   جهت ایفای اثربخش نقش ها و وظایف حرفه ای

خردادماه  11و  12در مورخ  صالحیت حرفه ای دانشجویان در راستای برنامه طرح تحول آموزش 

 با اهداف جزئی ذیل  2931

 ( تفکر انتقادی و قضاوت بالینی و تصمیم گیری از طریق اجرای فرآیند پرستاری. 2

 ( انجام مهارت های پایه و تخصصی پرستاری 1

 (  آموزش بیمار و خانواده. 9

با حضور فعال  وپیراپزشکی( دانشکده های پرستاری SKILL LABآزمایشگاه مهارت های بالینی )در

برگزار نفر از اعضاء هیات علمی و کادر ادراری  12نفر از دانشجویان شرکت کننده در آزمون و  93

 گردید.

 بدین شرح بود:شرایط شرکت در آزمون -

 ـ کسب نمره قبولی در کلیه دروس تئوری و کارآموزی ها ) طبق آیین نامه آموزشی(2

 %37یید مدیر گروه پرستاری باحدنصاب ـ کامل بودن الگ بوک با تأ1

 نحوه برگزاری آزمون : -

با استفاده از موالژهای  ایستگاه منتخب 29در قالب  حیطه 3در قالب بصورت  آسکی  آزمون این   

 به شرح ذیل  اجرا گردید. مرتبط با هر ایستگاه و لوازم و امکانات واقعی بالینی

 ابزار سنجش  ایستگاه منتخب آزمون مهارتهای مرتبط حیطه مورد آزمون

 فرآیند حیطه-2

 گزارش و پرستاری

 پرستاری

تفکر انتقادی و حل 

مسئله ، قضاوت بالینی و 

مهارت های مدیریتی ، 

ارتباط درمانی ، اخالقی 

حرفه ای ) کودک / 

نوجوان/ بزرگسال/ 

 سالمند( و

 و پرستاری فرآیند

 پرستاری گزارش

 پرستاری فرآیند-2

 پرستاری گزارش -1

 چک لیست 



 های مهارت حیطه ـ 1

 پایه

کنترل عالیم حیاتی ، 

اکسیژن درمانی ، 

فیزیوتراپی قفسه سینه  

، وارد کردن لوله معده ، 

گاواژ ، الواژ ، تهیه نمونه 

 آزمایش وریدی.

 

تهیه نمونه آزمایش -1

گذاشتن -2وریدی، 

 NGلوله بینی معدی)

TUBE) 

 چک لیست 

 مایع و دارو حیطه ـ 9

 درمانی

انواع تزریقات ) 

Id,SC,IM,IV  ، )

روش های انفوزیون 

سرم و ترانسفیوژن 

خون ، دارودرمانی 

خوراکی ، تزریقی ، 

چشمی ، انفوزیون 

سرم ، ترانسفوزیون 

خون ، نمونه گیری 

 خون وریدی( .

 

 انفوزیون سرم -2

محاسبات -1

 دارویی

 

 چک لیست 

 حیطه -4

 استریل پروسیجرهای

بانداژ ، پانسمان و 

سونداژ ، مراقبت از 

تراکئوستومی، بخیه زدن 

ساکشن داخل تراکیا و یا 

 لوله تراکئوستومی

 سونداژ-1

ساکشن داخل -1

 تراشه

 چک لیست 

 از مراقبت حیطه ـ 2

 و کودک و مادر

 جامعه بهداشت

شامل معاینات لئوپولد ، 

کنترل ضربان قلب 

جنین ، مراقبت از مادر و 

نوزاد پس از زایمان 

طبیعی ، مراقبت از مادر 

و نوزاد پس از زایمان ، 

سزارین ، آموزش به مادر 

پس از زایمان در مراقبت 

مادر و کودک و موارد 

ایستگاه -2

واکسیناسیون ) از 

رعایت زنجیره سرد تا 

ن و تزریق واکس

 آموزش به خانواده(

ایستگاه مراقبت از  -1 

 مادر و کودک

 چک لیست 



ایمن سازی ) حفظ 

زنجیره سرد ، جداول 

واکسیناسیون کشوری ، 

کات قابل توجه آموزش ن

، آماده سازی و تزریق 

واکسن( ، مراقبت 

سالمت گروه های 

مختلف سنی ) کودک 

شیرخوار، خردسال و 

نوجوان ، جوانان و 

میانساالن ، سالمندان( ، 

ثبت موارد فوق در 

پرونده سالمت بهداشت 

 جامعه، گزارش نویسی

 برقراری حیطه ـ6

 آموزش و ارتباط

 خانواده و مددجو

آموزش بیماریهای مزمن 

واگیر و غیرواگیر شایع ) 

، ایدز ،  Bسل ، هپاتیت 

دیابت ، پرفشاری خون، 

بیماری قلبی عروقی ، 

سرطان ، بیماری های 

مزمن تنفسی ، سبک 

زندگی سالم در تغذیه ، 

فعالیت بدنی و 

خودمراقبتی، داروها و 

 بیماری ها و...

 چک لیست  ارتباط با مددجو-2

احیای قلبی ریوی  ـ  ـ حیطه فوریتها 3

بازکردن راه هوایی ـ نوار 

شوک الکتریکی قلب ـ 

ـ تریاژ ـ مراقبت در 

گزیدگی ها ـ مراقبت در 

مسمومیت ها ـ بی 

 حرکت کردن عضو

ایستگاه احیای  -2

ایستگاه  -1قلبی ریوی 

 شوک الکتریکی

 چک لیست



 معیار قبولی در کل آزمون آسکی : 

 ایستگاههای must to learn  : 

، ایستگاه گاواژ و الواژ ، تهیه نمونه آزمایش وریدی ،  NG Tubeگزارش پرستاری ، گذاشتن  

انفوزیون سرم ، محاسبات دارویی ، سونداژ ، ساکشن داخل تراشه ، ایستگاه مربوط به ارتباط و 

 آموزش به مددجو و خانواده ، احیای قلبی و ریوی ، دادن شوک الکتریکی. 

 می باشد.  17از  24حدنصاب نمره قبولی این ایستگاهها اخذ حداقل نمره 

  ایستگاههای nice to learn   : 

فرآیند پرستاری ، واکسیناسیون ، مراقبت از مادر و کودک جزو ایستگاههای باشند که حد نصاب 

 می باشد.  17از  21نمره قبولی این ایستگاهها ، اخذ حداقل نمره 

  ایستگاه جزو ایستگاههای   27به ترتیب  31ایستگاه آزمون آسکی سال  29بدین ترتیب از کل

must to learn  ایستگاه جزو ایستگاههای  9وnice to learn  .می باشند 

  ایستگاه   27ازmust learn  ایستگاه را با توجه به نمره تعیین شده بگذراند و از  3، دانشجو باید

 ایستگاه را با توجه به نمره تعیین شده بگذراند.  1هم باید  nice to learnایستگاه  9

  در صورتیکه دانشجو مالک قبولی در کل آزمون را کسب نکرده و در آزمون مردود گردد می

روز بعد از آزمون آسکی اول برگزار می  27بایست در آزمون مجددی که فقط یک بار آن هم حداکثر

حد نصاب قبولی ذکر شده را کسب نماید. به دانشجو اتمام حجت می شود که گردد شرکت نموده و 

 روز بر اساس مسئولیت خود فرصت تمرین و بازآموزی دارد.  27در این 

  در صورت عدم قبولی مجدد  دانشجو )دانشجویان (در آزمون دوم مراتب به شورای آموزشی

 دانشگاه جهت تعیین تکلیف ارجاع داده می شود. 

 یج نتا

 /نفر تعداد رد /نفرتعداد قبول ایستگاه

 4 33 گزارش نویسی

 2 33 گذاشتن لوله معده

 --- 33 انفوزیون سرم

 3 33 محاسبات اداری



 ---- 33 گرفتن نمونه وریدی

 ---- 33 سونداژ فولی

 ---- 33 احیای قلبی ریوی

 ---- 33 ساکشن

 ---- 33 ارتباط با مددجو

 ---- 33 الکتروشوک

 ---- 33 مراقبت از مادر و کودک

 23 73 واکسیناسیون

 2 33 فرایند پرستاری

 

و ایستگاههای  must to learnبا توجه به حد نصابهای تعیین شده در خصوص ایستگاههای  

nice to learn   امتحان مجدد  نفر از دانشجویان  1برای  دوم  و اخذ نمرات در مجموع  در مرحله

  موفقیت آزمون را گذراندند. که  بابرگزار شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : اسامی کمیته علمی و اجرایی برگزار کننده گان آزمون پس کارورزی 1پیوست 

 پرستاری به همراه شرح عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

ناظر ایستگاه ـ کمیته علمی ـ مسئول کارگروه ـ  نحله پرندآور 2

 تهیه سناریو

 ناظر ایستگاه ـ کمیته علمی ـ مسئول کارگروه  دکتر علی دهقانی 1

 ناظر ایستگاه ـ کمیته علمی ـ  محمدعلی منتصری 9

 تهیه سناریو

 کمیته علمی ـ کمیته اجرایی دکتر رسول اسالمی اکبر 4

 کمیته علمی ـ کمیته اجرایی محمدهاشم عبدی 2

 ناظر ایستگاه آسکی سکینه رمضانلی 6

 ناظر ایستگاه آسکی مریم میرزایی 3

 ناظر ایستگاه آسکی طاهره عبدیان 1

 ناظر ایستگاه آسکی مجتبی زینی 3

 ناظر ایستگاه آسکی ایمانیانمهسا  27

 ناظر ایستگاه فرزاد پورغالمی 22

 ناظر ایستگاه زهرا پیشگر 21

 ناظر ایستگاه علی عباسی 29

 ناظر ایستگاه ندا پورنوروز 24

 ناظر ایستگاه رحیم پندار 22

 ناظر ایستگاه فاطمه فروزان 26

 کمیته علمی  دکتر محسن فاصله  23

 کمیته اجرایی شهره جوادپور 21

 کمیته اجرایی محبوبه تقی زادگان 23

 کمیته اجرایی زهرا شادفرد 17

 کمیته اجرایی فاطمه حمیدی پور 12

 کمیته اجرایی یاسمن زارعیان 11

 مسئول کار گروه تهیه سناریو وحید سعادتمند 19



 

برگزار شد   89-89شبه آسکی در نیمسال اول و دوم آسکی و یا **آزمون های زیر  نیز  بصورت 

: 

تعداد  واحد / رشته 

 ایستگاه

تاریخ 

 برگزاری

تعداد 

 دانشجویان

 واحد تجهیزات بیهوشی )  رشته هوشبری(  1

) پوزیشن بیمار، ونتیالتور و ماشین  ایستگاههای منتخب :

بیهوشی، سرنگ پمپ، مانیتور عالیم حیاتی، دستگاه 

 الکتروشوک(

 نفر 19 62/11/79 ایستگاه 5

 واحد  اصول مهارتهای بالینی ) اتاق عمل( 6

) تزریقات، وصل سرم، تجهیزات ،  ایستگاههای منتخب : 

 فولی ، عالیم حیاتی ، سوند معده ، محاسبات(

 منتصری ، فروزان ، حمیدی پور . ید :اسات

 نفر 19 62/8/79 ایستگاه 2

 واحداصول مهارتهای پرستاری ) پرستاری(  2

) محاسبات، تجهیزات، تزریقات ،  ایستگاههای منتخب :

 وصل سرم ، خونگیری ، سوچر(

منتصری ، عبدی ، حمیدی پور ، عبدیان ، عبدالهی فر ،  اساتید :

 ایمانیان .

 نفر 11 66/11/79 ایستگاه 9

اتاق  رشتهواحداصول فنون عملکرد فرد اسکراب )   1

 عمل(

)پرپ اولیه و ثانویه ، پوشیدن گان به  ایستگاههای منتخب : 

 روش بسته ، درپ کردن ، سوچر، خونگیری ، عالیم حیاتی (

شادفر ، تقی زادگان ، ارشاد پور ، پیشگر ، منتصری ،  اساتید :

 حمیدی پور ، زینی . 

 نفر 19 1/1/78 ایستگاه 2

 اتاق عمل(  رشتهاحیای قلبی ریوی )واحد  5

) احیای پایه ، شوک الکتریکی ،  ایستگاههای منتخب :

 احیای نوزادان ، اینتوباسیون، تفسیر نوار قلب(

منتصری ، حمیدی پور ، فروزان ، رحمانیان ، سعادتمند اساتید : 

. 

 نفر 19 62/2/78 ایستگاه 5

 نفر 19 8/2/78 ایستگاه 2 هوشبری(  رشته ول مهارتهای پرستاری )اصواحد   2



) عالیم حیاتی، خونگیری ، وصل سرم  ایستگاههای منتخب :

 ، سوند معده، سوند ادراری ، تزریقات(

اساتید : حمیدی پور ، منتصری ، عباسی ، ایمانیان ، سمیه 

 رمضانلی ، فروزان . 

 واحد مراقبت در منزل   9

ساکشن ، اینترنال فولی ، تزریق ایستگاه های منتخب : 

  انسولین ، سوند معده .

جوادپور ، زینی ، رحمانیان ، حمیدی پور ، سکینه اساتید : 

 رمضانلی ، پورنوروز .

 نفر  15 17/2/78 ایستگاه  5

 

 

 


