
 

 تسوِ تعالی

 عولق درس اصَل ٍ فٌَى فزد سیار در اتا  (OSCEطزح ارسیاتی عیٌی ساختار یافتِ در  اهتحاى عولی)هَضَع:

 هدرس:اهید تْزٍش

 گزٍُ:اتاق عول داًشکدُ پیزاپششکی

فٌَى فزد ي شدُ اس درس اصَل ٍ ارشٌاسی اتا عول در هْارت ّای تعییک 3رت ّای عولی داًشجَیاى تزم اّدف:ارسیاتی هْ

 99-93در ًیوسال اٍل سال تحصیلی  عولق سیار در اتا

اًجام  تز رٍی هَالصعضالًی،سیز جلدی،داخل جلدی ٍ ٍریدی( را  اّداف جشیی:داًشجَ تطَر صحیح هْارت اًَاع تشریقات )

 تدّد.

 اًجام تدّد. تز رٍی هَالصرا  لَ لِ گذاری داخل هعدُ داًشجَ تطَر صحیح 

 د/ سى( را تز رٍی هَالص اًجام تدّد.داًشجَ تطَر صحیح سًَد گذاری داخل هجزای ادراری )هز

 داًشجَ تطَر صحیح عالئن حیاتی)کٌتزل فشار خَى،کٌتزل ًثض،درجِ حزارت( را تز رٍی تیوار اًجام دّد.

 پاًسواى سخن سادُ را تز رٍی هَالص اًجام تدّد. داًشجَ تطَر صحیح

 دٍگزٍُ اس داًشجَیاى اًجام گزدید.آسهَى در طی دٍ رٍس تز رٍی 

 ًوَدى هحیط آسهَى جْت تزگشاری آسهَى:آهادُ 

 ایستگاُ تزای ّز کدام اس اّداف ًام تزدُ شدُ 5 يطزاحی هحیط اتاق پزاتیک ٍ تعیی -1

 کلیِ ٍسایل هَرد ًیاس در ٍاحد هَجَد ٍ داًشجَیی  هی تایست خَد ٍسایل را آهادُ ًواید. -9

چک لیست کِ قثالً در اختیار داًشجَیاى قزار  داًشجَ تِ تزتیة کلیِ هْارت ّا را در حضَر هزتی )ارسیاب( تز اساس -3

 دادُ شدُ تَد اًجام  دّد.

 دقیقِ تَدُ است. 5هدت سهاى تزای ّز ایستگاُ  -4

 در آسهَى شزکت داشتِ اًد. داًشجَ تِ تٌْایی در هحیط حضَر داشتِ ٍ داًشجَیاى تک تک  -5

 خَد داری گزدید. تزخَرد داًشجَ تا داًشجَیاى دیگز اس -6

 تِ ّز یک اس داًشجَیاى ًحَُ اجزاء آسهَى ٍ هشکالت آًْا تاسخَرد دادُ شد.تعد اس آسهَى تز اساس چک لیست  -7

ایي قسوت تَدُ است ٍ هعیار قثَلی ًوزُ  8ًوزُ اس هجوَع  4کسة حداقل تز اساس هعیار آسهَى عیٌی ساختار یافتِ  -8

 ًوزُ تَدُ است. 4کسة حداقل 

 ًوزُ آسهَى عولی تَدُ است. 8ّوزاُ  ًوزُ کتثی تِ 19فزد سیار   اس هجوَع ًوزُ اصَل ٍ فٌَى  -9


