


دانشجویان پرستاری برای شرکت در اهنمای ر
 OSCEآزمون ساختارمند بالینی 



بوشهرعلوم پزشکی دانشگاه 
دانشکده پرستاری و مامایی

گروه پرستاری



آزمون آسکی چیست؟

آزمون بالینی و عینی ساختارمند یا آزمون آسکی 
ExaminationObjective Structural Clinical 

آزمون آسکی روشی نسبتا آسان و  .استبرای سنجش صالحیت بالینی وشی ر
شبیه امتحانات عملی آزمایشگاهی و شامل مجموعه ای از ایستگاه های 

است که در آن، شما از یک جهت ارزشیابی مهارت های عملی زمانبندی شده 
ای بالینی ایستگاه به ایستگاه دیگر حرکت می کنید و در هر ایستگاه توانمندی ه

خود را به نمایش می گذارید



در روز آزمون چه کارهایی را باید انجام دهم؟

 دانشجویان باید با لباس فرم(DRESSING CODE ) ،و اتیکت دانشجوی پرستاری
خودکار و مداد در زمان مقرر در مرکز آموزش مهارت های بالینی بیمارستان شهدا خلیج

.فارس حاضر و وارد اتاق قرنطیه شوند
 نیاوریدبه هیچ وجه موبایل را با خود به محل آزمون.
 ویدتمامی ایستگاه ها بر اساس نقشه آزمون که به شما داده می شود حاضر می شدر  .
 کنید که از طریق به صدا در آمدن صدای یک زنگ، از شروع و پایان زمان هر دقت

.ایستگاه مطلع می شوید
 بعد از پایان آزمون  و اعالم آن توسط مسئول آزمون از در خروج از محل آزمون خارج

یدتاکید می گردد حق استفاده از موبایل تا خارج شدن از محل آزمون را ندار. می شوید 



تعداد ایستگاه های آزمون چقدر است؟

۱۰آزمون برگزار و مورد ارزیابی )ایستگاه سوال(ایستگاه
.قرارمی گیرید

۴6د ـ ایستگاه مربوط به دروس پرستاری بزرگسال و سالمن
بهداشت -( ایستگاه2)ایستگاه مربوط به دروس روانپرستاری 

.طراحی شده است( ایستگاه2)و اطفال ( ایستگاه2)



؟در چه ایستگاه هایی بایستی حضور داشته باشم

ید در هر دانشجو بر اساس گروه بندی و طبق برنامه اعالمی با
حضور یابد و مورد ( ایستگاه ۱۰)روز آزمون در کلیه ایستگاه ها 

.ارزشیابی قرار گیرد
ان ایستگاه ها و عناوین آنها برای کلیه دانشجویان یکس

.خواهد بود



مدت هر ایستگاه چقدر است؟

 است و شما حق خروج زودتر و هفت دقیقه  تمام ایستگاه ها  مدت
.  یا دیرتر از این مدت را ندارید

 یند و کارتان زودتر از زمان در نظر گرفته تمام شد روی صندلی بنشاگر
ا ترک منتظر باشید تا با به صدا در آمدن صدای زنگ پایان، ایستگاه ر

.  نمایید
 د همچنان در حال انجام کار هستید و زنگ پایان ایستگاه اعالم شاگر

.رویدبایستی بالفاصله اتاق را ترک کنید و به ایستگاه بعدی ب



آیا توالی ایستگاه ها مهم است؟

بله
رار داده شما باید دقیقا بر اساس نقشه ایستگاه ها که در اختیارتان ق

.می شود در ایستگاه ها حاضر شوید

وانید و قبل از ورود به هر ایستگاه برگه نصب شده بر سر در اتاق را بخ
وار بعد از ورود به ایستگاه برگه سوال را که روی دسته صندلی یا دی

.نصب شده است به دقت خوانده و آنگاه کار خودتان را شروع کنید



در این آزمون چه کاری باید انجام دهم؟

تاندارد در هر ایستگاه از شما خواسته می شود یک پروسیجر بالینی را به طور اس
روی مانکن با توجه به امکانات موجود در هر ایستگاه انجام دهید یا از 

را تفسیر بیمارنما شرح حال بگیرید، یا یک گزارش پرستاری بنویسید، آزمایشی
ما نمایید، بررسی و شناخت انجام دهید، مصاحبه نمایید، آموزش به بیمارن

....دهی و
چهار (ایستگاه ها شامل آموخته های کاراموزی های بزرگسال و سالمند

و  )دو ایستگاه(، بهداشت جامعه)دو ایستگاه(، پرستاری کودکان)ایستگاه
.است )دو ایستگاه(روانپرستاری 

 ایستگاه ها نیازی به برقراری ارتباط با ناظر ندارید و در برگه راهنمای در
.داوطلبین آزمون راهنمایی های الزم ارائه شده است



چگونه در هر ایستگاه ارزیابی می شوم؟

ناظرین از اساتید و مربیان دانشکده .در هر ایستگاه دو  ناظر قرار دارد

دارد کار پرستاری و مامایی هستند که با داشتن چک لیست های استان

ز در ایستگاه هایی که بیمار نما حضور دارد نی.شما را ارزیابی می کنند

.توسط  اساتید ناظر با چک لیست مخصوص ارزشیابی می شوید



چگونه از نتایج آزمون مطلع شوم؟

آزمون بعد از دو هفته در اختیار معاونت آموزشینتایج 
دانشکده قرار می گیرد و از آن طریق اطالع رسانی انجام 

.خواهد شد



ی در صورتی که موفق نشوم از یک یا چند ایستگاه نمره قبول
بگیرم چه کاری الزم است انجام دهم ؟

ای به شما فرصت داده می شود تا در مرکز مهارت های بالینی یا بخش ه
رین بالینی بیمارستان  زیر نظر مسئول بخش، پروسیجر مربوطه را تم

 .نمایید تا مورد تایید قرار گیرید

 ایید یا برای شروع کارورزی، ت/ معرفی شما به اداره فارغ التحصیالنشرط
.صالحیت شما در تمامی ایستگاه های مورد آزمون است

 هشت روز معادل یک واحد کارآموزی مدت دوره بازآموزی، طول
.تعیین شده است



چه مواردی به موفقیت من در آزمون کمک خواهد کرد؟

با یاد خدا و درخواست کمک از او در جلسه آزمون حاضر . یاد خدا آرامبخش دلهاست
شوید

ما تمرین در اتاق پراتیک بر اساس استانداردها عالوه بر کمک به کاهش اضطراب ش
.می کندفراهم زمینه موفقیت شما را 

مطالعه علمی و افزایش دانش پرستاری، شما را در کاربرد مهارت ها یاری می رساند.
دداشتن مدیریت زمان و انسجام فکری به شما در اجرای آزمون کمک شایانی می کن.
کنترل استرس زمینه عملکرد بهتر را فراهم می کند  .
 نیم ساعت زودتر در محل آزمون حاضر شوید و آرامش خود و محیط آزمون را حفظ کنید



آزموندکتر گشمرد دبیر اجرایی خانم 

فاطمه حاجی نژاد مدیر گروه پرستاری و دبیر علمی آزمون

۱۴۰۰تابستان 


