
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 بسمه تعالی

 دانشجویان راهنمای

 آزمون در شرکتبرای 

آسکی  بالینی ساختارمند

(OSCE) 

 
 

 

 
 

 بالینی و عینی ساختارمند یا آزمون آسکی آزمون

است. آزمون  بالینی صالحیت سنجش برای روشی

 عملی شبیه امتحانات و آسان نسبتا روش آسکی یک

زمانبندی  های ایستگاه از شامل یکسری وآزمایشگاهی 

 ایستگاه به یک ایستگاه از شما آن در که است شده

 .می کنید حرکت دیگر

 دهم؟ باید انجام را کارهایی چه آزمون روز در

 در مداد و ایتکیت مامایی، خودکار و سفید روپوش با

مرکز  در )دانشکده سایت وب در(شده  اعالم ساعت

 حق شوید، می اتاق قرنطیه وارد شوید، می حاضر آزمون

 و ابتدا .ندارید ازمون زمان در را از موبایل استفاده

 تمامی در .شود می زنگ اعالم با ایستگاه هر انتهای

 می داده شما به که آزمون نقشه اساس ها بر ایستگاه

 و ایستگاه شدن از تمام بعد و شوید می حاضر شود

 اتاق فیدبک به بلندگو، از آزمون توسط مسئول آن اعالم

 محل از شدن خارج تا موبایل از استفاده حق .روید می

  ندارید.  آزمون را

 تعداد ایستگاه های آزمون چقدر است؟

شامل زنان، زایشگاه، پره  )سوال ایستگاه( ایستگاه 4 در

 ارزیابی قرار مورد و یابید حضور ناتال و بهداشت بایستی

 .گیرید

 

  باشم؟ حضور داشته بایستی هایی ایستگاه چه در

 ایستگاه ها شامل:

  قرنطیه -1

  سواالت- 2

 بازخورد-3 

 

 

 

 

 است؟ چقدر ایستگاه هر مدت

 شاما و اسات، دقیقاه 5 هاا ایساتگاه تماام مدت

 را ماادت ایاا  از دیرتاار یااا و زودتاار خااروج حااق

کارتان زودتار از زماان در ن ار گرفتاه  اگر. ندارید

تمام شاد. روی صاندلی بنشایند و منت ار باشاید 

پایاان ایساتگاه را اعاالم نمایاد و اگار   کاه زناگ

همچنان در حال انجام کاار هساتید و زناگ پایاان 

بالفاصاله  ایستگاه را اعاالم کارده اسات بایساتی

 .اتاق را ترک کنید و به ایستگاه بعدی بروید

 ایستگاه ها مهم است؟آیا توالی   

بله و شما باید دقیقا بر اسااس نقشاه ایساتگاه هاا 

که در اختیارتان قارار داده مای شاود در ایساتگاه 

هاا حاضاار شااوید. قبال از ورود بااه هاار ایسااتگاه 

برگه نصب شده بر سار در اتااق را باوانیاد و بعاد 

از ورود به ایستگاه برگاه ساوال را کاه روی دساته 

شااده اساات بااه دقاات صااندلی یااا دیااوار نصااب 

 .خوانده و آنگاه کار خودتان را شروع کنید
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 پیش آزمون ویژه

 مامایی کاروزی

 


