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 به نام خدا

 جهت دانشجویان OSCE ن صالحیت پایان دوره پزشکی عمومی به روش آزمومختصر راهنماي 

 4931آذر ماه 

  (objective structural clinical examination)زمون بالینی و عینی ساختار مند یا آزمون آسکی آ :OSCE تعریف

ین اسواالت  مجموعه ای از  پایان دوره پزشکی عمومی استفاده می شود.بالینی  صالحیتسنجش  برای این آزمون 

 و این آزمون صالحیت بالینی طراحی شده و به مناطق آمایشی ارسال می گردد هیأت ممتحنه مرکزیتوسط  آزمون

  با استفاده از بانك سوال ارسالی ایستگاههای خود را انتخاب و چینش آن را انجام دهند.مناطق می توانند 

آزمون آسکی یك روش نسبتا آسانی است که شبیه امتحانات عملی آزمایشگاهی میباشد و شامل یکسری از ایستگاههای 

 انشجودد. در هر ایستگاه از نکن از یك ایستگاه به ایستگاه دیگر حرکت می دانشجویانزمانبندی شده است که در آن 

وظایف کلینیکی پیش بینی شده را که به صورت سناریو در ورودی هر  بعدیبه ایستگاه  رفتنخواسته میشود قبل از 

زیابی وسیله چك لیستهایی ار توسط ارزیاب مستقر در ایستگاه به ویایستگاه نصب گردیده انجام داده و مهارت عملی 

توسط مناطق آمایشی انتخاب و و اهداف یادگیری مورد ارزیابی تعداد ایستگاهها بر حسب تعداد دانشجویان  د. میشو

  چینش الزم صورت می گیرد.

قضاوت بالینی و سوال جهت بررسی یستگاههای ا ی،ایستگاههای عمل شامل:که  وجود داردسه نوع ایستگاه معموال 

که همان روز پیش از آغاز آزمون  بودهدقیقه  8تا  4ایستگاهها زمان معموال  می باشد. های استراحت زمان بندیایستگا

مبود دقیقی داشته باشند تا دچار کزمانبندی  دانشجویان با توجه به محدودیت زمانی باید می رسد.  دانشجویانبه اطالع 

 .وقت نشوند

ایستگاه  از دست دادن یك بنابراین خودش را داردامتیاز خاص توالی ایستگاهها: نکته بسیار مهم آن است که هر ایستگاه  

اگر در ایستگاهی نتوانستید خوب عمل کنید با سرعت همه چیز را فراموش سایر ایستگاهها شود. به آسیب  سببنباید 

 . کنید

 نمونه اي از چینش یك آزمون آسکی:
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 د ارزیابی قرار می گیرند:مورپایان دوره پزشکی عمومی مهارتهای مصوبی که در آزمون صالحیت بالینی 

  

 الف

های اولیه شامل: احیا پایه، پانسمان وتعویض آن، برخورد با بیمار ترومائی )بستن کوالر، حمل بیمار  کمك -

 و ...(، باز کردن راه هوائی، برخورد با مصدومین برق گرفتگی، غرق شدگی، سوختگی و ...

 احیای قلبی ریوی پیشرفته بالغین، اطفال و نوزادان  -

 کار با دستگاه های الکتروشوک، رسیپروتور، ساکشن، پالس اکسیمتری -

 برخورد و نحوه مراقبت از بیمار با پنوموتوراکس فشاری -

 انجام مانور هملیخ -

 انجام کریکوتیروئیدوتومی سوزنی -

  

 ب

 نوزادخونگیری شریانی، وریدی و خونگیری کف پای  -

 رگ گیری و تزریق مایعات وریدی -

 تزریقات وریدی، عضالنی، زیرجلدی، داخل جلدی، داخل استخوانی -

 تزریق انسولین  -

 انجام واکسیناسیون  -

 انجام کات داون وریدی -

 ABGانجام  -

  

 ج

 گذاشتن کاتتر ادراری-
 (NG)گذاشتن لوله معدی -

 مراقبت اولیه از زخم و تخلیه آبسه های سطحی  -
 بخیه زدن  -
 گذاشتن آتل در شکستگی ها و انجام گچ گیری ساده -
 انجام تامپون قدامی بینی  -
 بیرون آوردن جسم خارجی از بینی، گوش و چشم -
 شستن چشم -
 شستن گوش -

 PEGمراقبت از کلستومی و  -
 زایمان طبیعی  -
 وکیوم زایمان با -
 دوختن اپی )اپیزیاتومی( -

  

 پونکیسون مایع نخاعانجام  - د
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 انجام پونکیسون مایع آسیت -
 انجام پونکیسون مایع پلور -
 سوپرا پوبیكنمونه گیری ادرار  -
 آسپیراسیون مفصل -

   (Chest tube) توراکوسنتز و گذاشتن لوله صدری -
 IUDگذاشتن  -

  

 ه

   ECG  گرفتن -
 خواندن سدیمان ادرار -
 انجام کشت ادرار  -
 تهیه پاپ اسمیرگرفتن و  -
 رنگ آمیزی گرم -
 نمونه گیری مدفوع جهت دیدن خون و انگل  -
 رنگ آمیزی اسید فاست و خواندن آن -
 اندازه گیری هماتوکریت به روش میکرو تیوب  -
 خواندن الم محیطی جهت ماالریا و اسپیروکت -

 پوست  KOH-Preparationتهیه  -
 کار با گلوکومتر -
 چشماندازه گیری فشار  -
  PPDانجام  -

 

 :شده استچند نمونه در زیر آورده  ، سواالت آزموننحوه جهت آگاهی بیشتر در مورد 
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 های بالینی پایان دوره:در مورد آزمون مهارت متداولسواالت 

نمره دهی آزمون چگونه انجام می شود؟ )ابزار نمره دهی، روش تعیین قبول یا مردودي، -4

اگر در یك ایستگاه عملکرد مناسبی نداشتید، چه تاثیري در آیا نمره هم اعالم می شود؟ 

در این آزمون نمره کل نمرات می باشد. درصد  05حداقل نمره قبولی کسب قبولی یا مردودي دارد؟...(

نشده و نتایج آن به صورت رد / قبول اعالم و به قبول شدگان در آزمون گواهی صالحیت بالینی اعطا اعالم 

نمره هر ایستگاه جداگانه محاسبه شده و نمره كل بر اساس آنها به دست می آید و  در حال حاضر خواهد شد.

 رد شدن در یك ایستگاه تاثیري در رد یا قبولی ندارد.

ید به جهت مطالعه بیشتر می توان می باشد. منابع پیش کاورزیعین دقیقا منابع   چیست؟ منابع آزمون-2

 مراجعه کنید:نیز منابع زیر 

 " 8888ان، انتشارات سورنا،همکار، دکتر کامران سلطانی عربشاهی و OSCEمهارت های پایه برای آزمون "  -

 اب فوق الذكر اقتباس شده است(تر این راهنما، از ك)مثالهاي ارائه شده د

- “Core Clinical Skills for OSCE in Medicine, Tim Dornan & Paul O’neill,2000” 

 "8834مهارت های بالینی برای دانشجویان پزشکی، سارا شفیعی پور و همکاران، انتشارات ایستا، "  -

موزی و کارورزی توسط آوره کارمهارتها در د آیا جایی براي آموزش قبل از آزمون وجود دارد؟-9

فهرست این مهارتها به عنوان مهارتهای ضروری برای دانشجویان پزشکی از  .شودمی دانشگاهها آموزش داده 

 تاکنون در اختیار دانشگاهها قرار داشته است.  8888سال 

دانشجویان پزشکی از چه زمانی براي فارغ التحصیل شدن به گواهی قبولی این آزمون -1

یل بهمن ن فارغ التحصاصصی، داوطلبی و تخشوراي آموزش پزشک 1/9/99بر اساس مصوبه مورخ  نیازمندند؟

دارند بایستی گواهی قبولی در این را  1991سال كه قصد شركت در آزمون دستیاري  و بعد از آن  1991

 ، ارائه دهند.يدستیاردوره  ثبت نام آزمون را براي 

 داده می شود. يدعبفرصت شركت در آزمون  در صورت مردود شدن چه اتفاقی می افتد؟-5

در این دوره، كند؟  شركت ازمون در میتواند بار چند دانشجو هر و است چگونه نام ثبت-6 

 8830و بعد از آن که داوطلب شرکت در آزمون دستیاری  8834آزمون صرفا برای دانش آموختگان بهمن 
 ه به دبیرخانه شورای آموزشاسامی این دانشجویان از طریق معاونت آموزشی هر دانشگا برگزار می شود. ،هستند

پزشکی عمومی ارسال شده و آزمون در هر منطقه آمایشی متناسب با تعداد مشموالن آن منطقه سازماندهی 
 خواهد شد. 

برای کلیه داوطلبان رایگان  8834اول ) به عنوان آزمایشی( و دوم  اجرای آزمون در سال  هثبت نام در دور
، برای شرکت در دوره های بعدی بایستی حق ثبت هخواهد بود.در صورت مردود شدن داوطلب در این دو دور

فقط  هك یادآوری استالزم به  .می شود تعیین متبوع دانشگاه توسط نام ثبت جهت الزم مبلغ نام پرداخت نمایند.

سال دوم  هاول( و دور ههای آزمایشی )دورامتحان دستیاری در  آزمون  (straight)دارای سهمیه مستقیم شركت داوطلبان 

 امکان پذیر است.  4931


