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دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بندرعباس

 

 راهنمای دانشجویان برای

 ساختارمندن شرکت در آزمو

 (OSCE بالینی )آسکی 

 

 
 

 آزمون آسکی چیست؟

 ساختارمند یا آزمون بالینی و عینی

 ،سکیآزمون آ

روشی برای سنجش صالحیت بالینی 

نسبتا آسان  آسکی یک روش است. آزمون

امتحانات عملی آزمایشگاهی و  و شبیه

 یکسری از ایستگاه های زمانبندی شامل

استگاه  شده است که در آن شما از یک

 .کنید به ایستگاه دیگر حرکت می

 

 

هایی را    کار چه  ید   در روز آزمون   با

 انجام دهم؟

با روپوش سففف ید و اتیکت پرسفففتاری      

ت اعالم شده ) در در ساعخودکار و مداد 

( در مرکز آزمون  وب سفففایت دانشفففگاه

شوید ، وارد اتاق قرنطیه می      ضر می  حا

شوید ، حق است اده از موبایل را در زمان 

آزمون ندارید . ابتدا و انتهای هر ایستگاه   

. در تمامی ایستگاه شودبا زنگ اعالم می 

ها بر اساس نقشه آزمون که به شما داده    

ضر    شود حا شوید و بعد از تمام   می  می 

شدن ایستگاه و اعالم آن توسط مسئول      

بک می          ید تاق ف به ا ندگو ،  آزمون از بل

روید. حق اسفففت اده از موبایل تا خار         

  شدن از محل آزمون را ندارید

 

 تعداد ایستگاه های آزمون چقدر است؟ 

ستی         8در  سوال( بای ستگاه  ستگاه )ای ای

 حضور یابید و مورد ارزیابی قرار گیرید

 

در چه ایسففتگاه هایی بایسففتی حضففور   

 داشته باشم؟  

 ایستگاه ها شامل :

 قرنطیه -۱

 سواالت  -۲

 بازخورد - ۳

 

 مدت هر ایستگاه چقدر است؟

دقیقه است و شما    ۱5ایستگاه   هرمدت 

حق خرو  زودتر و یا دیرتر از این مدت   

ندارید . اگر کارتان زودتر از زمان در        را 

نظر گرفته تمام شد روی صندلی بنشیند 

و منتظر باشید که زنگ پایان ایستگاه را   

اعالم نماید و اگر همچنان در حال انجام      

کار هستید و زنگ پایان ایستگاه را اعالم   

تی بالفاصله اتاق را ترک  کرده است بایس  

 . کنید و به ایستگاه بعدی بروید

 

 آیا توالی ایستگاه ها مهم است؟

بله و شما باید دقیقا اساس نقشه ایستگاه 

ها که در اختیارتان قرار داده می شفففود     

در ایستگاه ها حاضر شوید ، قبل از ورود    

به هر ایستگاه برگه نصب شده بر سر در     

از ورود به ایسففتگاه  اتاق را بخوانید و بعد

صندلی یا        سته  سوال را که روی د برگه 

ست به دقت خوانده و      شده ا صب  دیوار ن

 آنگاه کار خودتان را شروع کنید

 

 در این آزمون چه کاری باید انجام دهم؟

در هر ایستگاه از شما خواسته می شود      

یک پروسیجر بالینی را به طور استاندارد   

نات موجود          کا به ام با توجه  مانکن  روی 

در هر ایسفففتگاه انجام دهید ، یا از بیمار 

یک گزارش         یا  حال بگیرید  ما شفففرا  ن

 .پرستاری بنویسید

و  ی، بررسفف دیینما ریرا ت سفف یشففیآزما

  دی، مصفففاحبه نما دیشفففناخت انجام ده

 . دینما ده ماریآموزش به ب

ارتباط با   یبه برقرار یازیها ن ستگاهیدر ا

ندار   گه   دی ناظر  در صفففورت لزوم در بر

  دی مورد ق نیآزمون ا نیداوطلب یراهنما 

 د.شو یم



 

 

 شوم؟یم یابیارز ستگاهیدر هر ا چگونه

گاه یدر هر ا  ناظر قرار دارد .   کی  سفففت

سات  نیناظر ش  انیو مرب دیاز ا گاه آزاد دان

هسففتند که با داشففتن چک    بندرعباس

 یابیاستاندارد کار شما را ارز   یها ست یل

نما  ماریکه ب ییها ستگاهیکنند . در ا یم

ضور دارد ن  سط ب  زیح نما با چک  ماریتو

  . دیشو یم یابیمخصوص ارزش ستیل

 

 ستگاهیا کیکه موفق نشوم از  یصورت در

الزم اسفففت  یچه کار   رمینمره کامل بگ  

 انجام دهم؟

شود تا در مرکز   یبه شما فرصت داده م   

گ یفف یمهففارت هففا   Skill lab یری اد

اتاق پراتیک نظر مسففئول  ریز گاهدانشفف

و در ازمون شفففهریور ماه   تمرین نمایید  

ید.        مای کت ن باره شفففر فارغ    شفففرطدو

شما در   تیصالح  دییتاشما،   التحصیلی 

مام  گاه  یا یت در  مورد آزمون یها  سفففت

 .است شهریور ماه

 

من در آزمون  تی به موفق  یموارد چه 

 کمک خواهد کرد؟

 کیدر اتاق پرات نیتمر -

 یمطالعه علم -

زمان و انسفففجام  تیریداشفففتن مد -

  یفکر

 کنترل استرس -

 

تهیه کننده: گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بندرعباس

 

 

 
 

 

 
 

 


