
 

 راهنماي آزمون آسكي براي دانشجويان

 معرفي آزمون 

آزمون ارزيابي صالحيت هاي باليني دو بار در سال بعد از آزمون جامع  پره انترني  برگزار مي 

شيوه انتخابي اجراي اين آزمون ، آسكي  .آيين نامه آزمون جهت مطالعه  موجود مي باشد. گردد

ايستگاه وجود دارد كه دانشجويان بايد ايستگاه را  01-01در آزمون آسكي معموال تعداد  . است

پس از گذشت زمان معين با شنيدن صداي زنگ بگذراند ؛ در ميان ايستگاه ها يك  يك به يك

قبل از ورود به هر ايستگاه بايد دستورالعمل را بخوانيد تا بدانيد . ايستگاه استراحت نيز وجود دارد

در پايان هر ايستگاه نيز آزمونگران به شما در مورد . ار است در آن ايستگاه چه كاري انجام دهيدقر

در هر ايستگاه بر حسب سوال ممكن است يك نفر . نحوه انجام وظيفه  بازخورد خواهند داد

. باشد وجود داشته.... آزمايشگاهي وآزمونگر ، بيمار نما، موالژ، مانكن ، كليشه راديوگرافي ، تست 

آزمونگر در ايستگاه تنها عملكرد شما  را مشاهده مي نمايد و بر اساس چك ليست نمره مي دهد و 

حيطه هاي آزمون شامل گرفتن شرح حال ، . به صورت محدود  و در صورت نياز مداخله مي نمايد

ك ، اخالق معاينه فيزيكي، انجام پروسيجرهاي پايه باليني ، مهارتهاي ارتباطي، تفسير پاراكليني

حرفه اي و پزشكي ، تشخيص و استدالل باليني ، اطالعات دارويي، آموزش به بيمار و مشاوره مي 

 . باشد

 



 مقررات آزمون 

 داشته حضوردر محل تعيين شده آزمون  قبل از شروع نيم ساعت بايستي آزمون دهندگان  .0

 .بود خواهد امتحان در شركت عدم منزلة به دانشجو تأخير .باشند

 .الزامي است ورود زمان در آزمون در فرم صورتجلسه  غياب و حضور فرم امضاء .0

 هر و تعيين شده خواهد بود ايستگاه  هاي در و چرخشـي صـورت به آزمـون برگـزاري .3

 ها ايستگاه از يكي بر حسب شماره اي كه توسط مسوول سالن اعالم خواهد شد در دانشجو

 .كرد خواهد آغاز را آزمون

 مربوطه، ايستگاه اتاق ورودي درب جلو آزمون، آغاز از قبل و مقرر زمان دردانشجويان بايد  .4

 .دنبايست امتحان آغاز اعالم منتظر

 آن ضروري است دانشجو .است گرديده نصب ورودي درب روي بر ايستگاه هر دستورالعمل .5

 .دشو ايستگاه وارد سپس و نموده مطالعه را

باشد و در هر آزمون به  مي مشخص  ايستگاه، هر در سؤاالت به پاسخگويي زمان مدت .6

 زنگ بعدي ايستگاه به مراجعه جهت زمان تعيين شده، پايان در. دانشجويان اعالم مي شود

 .آمد خواهد در صدا به

 مقرر زمان در د،شو مستقر ها ايستگاه در آرامش و نظم رعايت باضروري است دانشجو  .7

 .دفرماي خودداري ها ايستگاه در بيشتر توقف از و يدنما حركت

 فيزيكي، معاينه انجام يا حال شرح اخذ جمله از مختلفي سؤاالت به باليني ايستگاه هر در .8

 .پرداخته خواهد شد...  و X-ray اساليد، ديدن عملي، مهـارت يك انجام



 خواسته وظيفه دقيقاً ضروري است. است شده بيان كامل وضوح با ايستگاه هر دستورالعمل .9

 .دگير انجام شده

 احتساب نوشته شود زيرا پاسخنامه روي بر دانشجو مشخصات ايستگاه هر دردقت نموده  .01

 . باشد نمي ميسر اسم بدون هاي برگه براي نمره

 ايستگاهي نمرات جمع با كل نمرة و تعيين ليست چك حسب بر ايستگاه هر در نمرات .00

 .شد خواهد مشخص

 .شد خواهد نمره حذف موجب موجه غير غيبت .00

 برنامه در دانشجو شركت آن، با متناسب و ايستگاه هر نمره نصاب حد احراز عدم صورت در .03

 .باشد مي الزامي شده تدوين آموزشي هاي

و نتيجه كل  شد خواهد اعالم دانشجو به كارنامه  صورت به نمراتچند روز پس از آزمون   .04

آموزشي  بر حسب دانشجو ايستگاه ها به مديران گروه هاي آموزشي و معاونينآزمون 

 .بيمارستان ها اعالم خواهد شد

و در صورت عدم  :است الزامي آزمون در شركت برايقبل از آزمون  زير مقررات رعايت .05

 .آنها، دانشجو اجازه ورود به جلسه آزمون را نداردرعايت 

 خودكار و گوشي داشتن همراه و سفيد روپوش پوشيدن -

 سينه روي بر شناسايي  كارت نصب -

 آزمون در غيرموجه غيبت از پرهيز -



همراه نداشتن موبايل و در صورت وجود به صورت خاموش تحويل مسوول سالن  -

 .نماييد

 در جلسه  امضا فرم حضور -

 

 با آرزوي موفقيت هاي روز افزون براي دانشجويان عزيز                                  

 كميته ارزشيابي                               

 مركز توسعه و مطالعات آموزش علوم پزشكي                              

 


