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 دفتر توسعه آموزش زپشکی
 

 

 . سکی چیست و چگونه برگزار می شود آ

 

 .دانش، نگرش و مهارت  اصوال ارزیابی دانشجویان در چند حیطه همیشه مدنظر است:

میزان دانسته های شماست.دانش با روشهای متفاوتی قابل ارزیابی است که   Knowledgeبطور خالصه دانش یا همان

روشها معروفترین  از  های   Multiple Choice Questionnaire یا MCQ یکی  امتحان  همین  یعنی  است، 

 .چهارگزینه ای معروف

 Attitude     ،مشکالت وی و روش  نحوه نگرش شما به بیمارتان Approach   شماست. مثال اینکه با بیمار چگونه

 .چیزهایی شبیه به اینروشی برای درمان یا تشخیص بیمار کاهش سطح هوشیاری بر می گزینید یا    صحبت می کنید چه

یا   توانایی شما در انجام کارهاست. معموالً Skill مهارت  با چند روش    توانمندی   همان  دانشجویان در حیطه مهارت 

های ارزیابی مهارت است زیرامانند داپس با حضور دانشجو و استاد اتفاق    سنجیده می شود. آسکی یکی از بهترین روش 

  که داپس در محیط واقعی است با بیمار واقعی که بطور طبیعی استرس  ا داپس آن استهای اصلی آن ب  می افتد. تفاوت 

  ولی در آسکی همه چیز از پیش آماده می شود و از بیمار نما یا حتی کسی که یک بیماری را  ها و مسائل خودش را دارد

شود، هرچند محیط مثل داپس    ته می دارد استفاده می شود، در بیشتر مواقع از موالژ، مانکن یا حتی کامپیوتر کمک گرف

 .باالیی دارد واقعی نیست ولی برای ارزیابی توانایی مهارتی دانشجویان ارزش 

 :در یک آزمون آسکی چند کار انجام می شود

 :انتخاب ایستگاهها 

ایستگاه    8و وقت و ... انتخاب می شود. در گروه ما معموال    ایستگاه بر حسب تعداد دانشجویان، اساتید  12تا    6معموال   

 داریم.   1-+

 :نوشتن سناریو

 ایستگاه بایک سناریو آغاز شود )که همیشه هم اینطور نیست(.   ،همیشه سعی مشود برای شبیه سازی بیشتر 
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 دفتر توسعه آموزش زپشکی
 

 :چک لیست

اگر اولین بار    شده باشد و معموالً لیست باید از قبل تهیه    سرنوشت دانشجو در ایستگاه به چک لیست بسته است. این 

در جلسه ای به تائید سایر همکاران هم می رسد. در چک لیست به موارد نمره می دهند    است ایستگاهی طراحی می شود 

   .ترتیب انجام اقدامات مهم است گاهی

 

 :زمان بندی

اطالع شما می رسد. باید سعی کنید کارهایتان  دقیقه هستند که همان روزپیش از آغاز آزمون به    8تا    4ها    معموال ایستگاه

ها سعی کنیدآرامش خود را حفظ کنید ولی اگر به نتیجه رسیدید چیزی    . موقع فکر کردن به پاسخکنید   را کامال زمانبندی

 را پاسخ دهید یا انجام دهید.   درست است با حداکثر سرعت ممکن آن

 :توالی ایستگاهها

خوب عمل کنید با سرعت    اگر در ایستگاهی نتوانستید  را دارد،  هر ایستگاه شرایط خودشنکته بسیار مهم آن است که   

همه چیز را فراموش کنید و مدام به این فکر نکنید اگر فالن چیزرا می گفتم یا انجام می دادم چه می شد و ... تنها چیزی  

 آن ایستگاه را به کل فراموش کنید.  فعلی است. پس وقتی از درب خارج شدید   از دست رفتن ایستگاه ، که می شود

 


