
 تعالی بسمه

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برای  دانشجویانراهنمای 

آزمون ساختارمند شرکت در 

 (OSCE)آسکی  بالینی
  

 ویژه آزمون پیش کاروزی پرستاری 

 
 ؟آزمون آسکی چیست

 یا مندساختار عینی و بالینی آزمون

 objective آسکی آزمون

structural clinical 

examination  برای روشی 

 آزمون. است بالینی صالحیت سنجش

 شبیه و آسان نسبتا روش یک آسکی

 شامل و آزمایشگاهی عملی امتحانات

 زمانبندی های ایستگاه از یکسری

 یک از شما آن در که است شده

 می حرکت دیگر ایستگاه به ایستگاه

 د.کنی

در روز آزمون چه کارهایی را باید 

 انجام دهم؟

و ایتکیت پرستاری، با روپوش سفید -

ساعت اعالم شده در خودکار و مداد 

مرکز در  (در وب سایت دانشکده)

ارد اتاق ، وآزمون حاضر می شوید

حق استفاده از  ،شویدقرنطیه می 

 .موبایل را در زمان ازمون ندارید

هر ایستگاه با زنگ  ابتدا و انتهای

اعالم می شود. در تمامی ایستگاه ها 

زمون که به شما داده نقشه آبر اساس 

می شود حاضر می شوید و بعد از 

تمام شدن ایستگاه و اعالم آن توسط 

مسئول آزمون از بلندگو، به اتاق 

فیدبک می روید. حق استفاده از 

دن از محل آزمون موبایل تا خارج ش

 را ندارید

ای آزمون چقدر ه ایستگاه تعداد

 است؟

)ایستگاه سوال( ایستگاه  12در 

بایستی حضور یابید و مورد ارزیابی 

 .قرار گیرید

حضور  بایستی چه ایستگاه هایی در  

 داشته باشم؟

  :ایستگاه ها شامل

 قرنطیه -1

  سواالت -2

 بازخورد-3

 مدت هر ایستگاه چقدر است؟

دقیقه است  10مدت تمام ایستگاه ها 

حق خروج زودتر و یا دیرتر از و شما 

این مدت را ندارید. اگر کارتان 

ظر گرفته تمام شد زودتر از زمان در ن

نشیند و منتظر باشید روی صندلی ب

پایان ایستگاه را اعالم نماید که زنگ 

انجام کار حال و اگر همچنان در 

هستید و زنگ پایان ایستگاه را اعالم 

کرده است بایستی بالفاصله اتاق را 

 ترک کنید و به ایستگاه بعدی بروید.

 ها مهم است؟ ستگاهای توالیآیا 

بله و شما باید دقیقا بر اساس نقشه  

ه ایستگاه ها که در اختیارتان قرار داد

 .می شود در ایستگاه ها حاضر شوید

ایستگاه برگه  قبل از ورود به هر

اتاق را بخوانید و نصب شده بر سر در 

ل را بعد از ورود به ایستگاه برگه سوا

که روی دسته صندلی یا دیوار نصب 

کار شده است به دقت خوانده و آنگاه 

 خودتان را شروع کنید.

در این آزمون چه کاری باید انجام 

 دهم؟

 می خواسته شما از ایستگاه هر در

ر بالینی را به طور شود یک پروسیج

روی مانکن با توجه به  استاندارد

انجام  امکانات موجود در هر ایستگاه

دهید، یا از بیمارنما شرح حال بگیرید، 

ش پرستاری بنویسید، یا یک گزار



بررسی و  آزمایشی را تفسیر نمایید،

نمایید،  شناخت انجام دهید، مصاحبه

  آموزش به بیمارنما دهید.

آموخته های ایستگاه ها شامل 

 شش) کاراموزی های داخلی جراحی

 نوزادان/، پرستاری مادرانایستگاه(

)یک  ، کودکان)یک ایستگاه(

 دو) ، بهداشت جامعهایستگاه(

)یک  ، روانپرستاریایستگاه(

ل و فنون و مدیریت اصو، ایستگاه(

 است. ایستگاه( یک)

در ایستگاه های نیازی به برقراری 

در صورت ارتباط با ناظر ندارید 

لزوم در برگه  راهنمای داوطلبین 

 آزمون این مورد قید می شود.

چگونه در هر ایستگاه ارزیابی می 

 شوم؟

قرار دارد.  در هر ایستگاه یک ناظر 

ناظرین از اساتید و مربیان دانشکده 

پرستاری و مامایی هستندکه با داشتن 

چک لیست های استاندارد کار شما را 

 ارزیابی می کنند.

در ایستگاه هایی که بیمار نما حضور 

دارد نیز توسط بیمار نما با چک 

 لیست مخصوص ارزشیابی می شوید.

 چگونه از نتایج آزمون مطلع شوم؟ 

در  ساعت 24نتایج آزمون بعد از 

اختیار معاونت آموزشی دانشکده قرار 

و از آن طریق مطلع خواهید  می گیرد

 شد.

در صورتی که موفق  نشوم از یک   

ایستگاه نمره کامل بگیرم  چه کاری 

  الزم است انجام دهم؟

به شما فرصت داده می شود تا در 

 Skillمرکز مهارت های یادگیری 

lab   دانشکده زیر نظر مسئول

مربوطه پروسیجر مربوطه را تمرین 

نمایید تا مورد تایید قرار گیرید. شرط 

رای شما به بیمارستان ها بمعرفی 

کارورزی تایید صالحیت شما  شروع 

در تمامی ایستگاه های مورد آزمون 

 است.

چه مواردی به موفقیت من در آزمون 

 کمک خواهد کرد؟

 تمرین در اتاق پراتیک -

 مطالعه علمی-

انسجام  داشتن مدیریت زمان و-

 فکری 

 کنترل استرس -

 

 
 

 
 

 
 
 
 

، مسئول برگزاری دکتر لیال جویباری تدوین:

اولین آزمون آسکی پیش کارورزی 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان پرستاری،

Jouybari@goums.c.ir 


