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  شود یو چگونه برگزار م ستیچ یآسک

  مدنظر است:دانش، نگرش و مهارت. شهیهم طهیدر چند ح انیدانشجو یابیارز اصوال
 یابیقابل ارز یمتفاوت يشماست.دانش با روشها يدانسته ها زانیم Knowledgeهمان ایخالصه دانش  بطور

 يامتحان ها نیهم یعنیاست،  Multiple Choice Questionnaire ای MCQروشها  نیاز معروفتر یکیاست که 
  معروف. يا نهیچهارگز

Attitude و روش  يو مارتان،مشکالتینحوه نگرش شما به بApproach چگونه  ماریبا ب نکهیشماست. مثال ا
 هیشب ییازهیچ ای دینیگز یبر م ياریکاهش سطح هوش ماریب صیتشخ ایدرمان  يبرا یچهروش دیکن یصحبت م

  .نیبه ا
مهارت با چند روش  طهیدر ح انیدانشجویشما در انجام کارهاست. معموال توانمند ییهمان توانا Skill ایمهارت  

از  یکی ی. آسکدیشود که با آن آشنا هست یشود. مثال در خود گروه ما از داپس کمکگرفته م یم دهیسنج
 یاصل يافتد. تفاوتها یداپس با حضور دانشجو و استاد اتفاق م رامانندیمهارت است ز یابیارز يروشها نیبهتر

استرسها و مسائل خودش را  یعیکه بطور طب یواقع ماریاست با ب یواقع طیآن با داپس آن استکه داپس در مح
رادارد استفاده  يماریب کیکه  یکس یحت اینما  ماریشود و از ب یآماده م شیاز پ زیهمه چ یدر آسک یداردول

 یمثل داپس واقع طیهرچند مح شود،یکمک گرفته م وتریکامپ یحت ایمانکن  موالژ،مواقع از  شتریشود، در ب یم
  دارد. ییارزشباال انیدانشجو یمهارت ییتوانا یابیارز يبرا یول ستین

  
  شود: یچند کار انجام م یآزمون آسک کی در
  :ستگاههایانتخاب ا -1
  
 8شود. در گروه ما معموال  یوقت و ... انتخاب م دویاسات ان،یتعداد دانشجوبر حسب  ستگاهیا 12تا  6معموال  
که دانستن  هیپا يهایمتفاوت است. معوال توانمند هیاول با بق ارانسالیدست يستگاههای. امیدار 1-+ ستگاهیا

 Lifeاز انواع  نیشیپ یآسک يدر آزمونها المث يشود. برا یدر نظر گرفته م ارانیدستیاست برا يآنها ضرور
Support و موارد مشابه سوال  یکیزیف نهیمهم، معا جریپروس کیمثال انجام  یها استفاده شده است.گاه

  است. ستگاهیا
  :وینوشتن سنار -2
  

). ستین نطوریهم ا شهیآغاز شود (که هم ویسنار کیبا ستگاهیا شتریب يساز هیشب يمشود برا یسع شهیهم
ساله  42است  ییآقا ماریامسال نباشد): ب يجزو سوالها دوارمی(ام باشدیآسک ستگاهیا کیتواند  یم نیمثال ا

عمق تنفس  یاست ول ندک يبه اورژانس مراجعه کرده است. تنفس ها مختصر ياریکه با کاهش سطحهوش
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 یانجامم یچه اقدامات د؟یپرس یم ماریاز ب يگرید يندارد. چه سوالها ابتیدارد.سابقه فشارخون و د یخوب
را به  ماریب BSممتحن  کنم،یدرخواست م يگلوکومتر دیگوئ ی................. بعد از جواب شما که مثال م د؟یده

به  میاحتماال شما تصم د؟یده یانجام م یاست چه اقدام نیایداست. سوال بع 100که به فرض  دیگو یشما م
 ستگاهی( که ممکن است واقعا در ا دیکن یرا بررس ماریب يابتدا مردمکها دیبایول دیریگ ینالوکسان م قیتزر

  نباشد) یکس ایشود  نهیمعا ایباشد و او جواب دهد 
  :ستیچک ل -3
  

شده باشد و معموال اگر  هیاز قبل ته دیبا ستینلیبسته است. ا ستیبه چک ل ستگاهیدانشجو در ا سرنوشت
به  ستیرسد. در چک ل یهمکاران هم م ریسا دیبه تائ يشوددر جلسه ا یم یطراح یستگاهیبار است ا نیاول

اقدامات  بیترت Life Support يانجام اقدامات مهم است مثال در مراقبتها بیترت یدهند گاه یموارد نمره م
ممکن  یفقط گفتنموارد مهم است مثال سوال پاراگراف قبل ستگاههایا یدر بعض یهم نمرهخودش را دارد ول

 یو انجام م دیانجام ده دیکه نبا يکار ینمرهداشته باشد. گاه ياریشعلل کاهش سطح هو يادآوریاست 
را  ياریکاهش سطح هوش ماریب دیباشد. فرض کن ههمرا ی(برحسب شدت کار) ممکن استبا نمره منف دیده

  بوده است!!! یسمیپوگلیه ضیمر کی ویسنار کهیدر حال دیکن یم نتوبهیا
اگر نخواهد شما را  یآزمونگر حت د،معموالیخوب گوش کن ستگاهیهر ا دیاسات هیبه توص شهیضمن هم در

تواند  یکه م دیگو یم ییزهایچ ایکند  یم ییکالم کارها بایحرکات خودش و گاه ایکند با زبان بدن  ییراهنما
  شما باشد. يبرا یخوب يراهنما

  
  :يزمان بند -4
  

 یسع دیرسد. با یاز آغاز آزمون به اطالع شما م شیهستند که همان روزپ قهیدق 8تا  4 ستگاههایا معموال
 صیمدت محدود تشخ کیرا در  ماریب کی دیکه شما بتوان نی. اصوال همدیکنیرا کامال زمانبند تانیکارها دیکن

 یفکر کردن به پاسخها سع قعهم هست. مو نیاست که منظور نظر ممتحن يخودش هنر دیدرمانکن ای دیده
درست است با حداکثر سرعت ممکن(گفتم  يزیچ دیدیرس جهیاگر به نت یول دیخود را حفظ کن دآرامشیکن

ندارد آنرا  يا یمنف دموردیآمد اگر فکر کرد ادتانی ریبا تاخ يزی. اگر چدیانجام ده ای دیممکن) آنرا پاسخ ده
آزمونگر دلش به رحم آمد و  دیشود، شا کسریدادن نمره کس پاسخدر  ریبخاطر تاخ دیآ یم شیکمتر پ د،یبگوئ
.....   

  :ستگاههایا یتوال -5
  
دارد  ازیامت 3 يماند که هر باز یخودشرا دارد، مثل فوتبال م طیشرا ستگاهیمهم آن است که هر ا ارینکته بس 

 نیو مدام به ا دیرا فراموش کن زیبا سرعت همه چ دیعمل کن دخوبینتوانست یستگاهی. اگر در اشترینه ب
شود از دست رفتن  یکه م يزیشد و ... تنها چ یدادم چه م یانجام م ایگفتم  یم زرایاگر فالن چ دیفکر نکن
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ما  ترشتهیماه لی. بدلدیرا به کل فراموش کن ستگاهیآن ا دیاز درب خارج شد یاست. پس وقت یستگاهفعلیا
 جهیدچار سرگ ماریبیکیزیف نهیمعا ستگاهیبه ا دیبرو وبیچست ت هیتعب ستگاهیدفعه از ا کیکه ممکن است 

 ستگاهیفراموششود. البته اگر ا عیسر نیشیپ ستگاهیاست ا ترماست، مگر نه؟) به دنید ماریب هی(شب
 .دیادامه آزمون آماده کن يو خود را برا دیاستراحت وجود داشت کمال استفاده را ببر


