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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

                                                                                                                      شماره صفحھ فھرست مطالب 
  

  : اولبخش
  3                                                                                                                                            مقدمھ  

  
  DOPS)                                        (                                4بھ روش مشاھده مستقیم مھارتھای عملی آزمون  
 (Direct Observation of Procedural Skills)  
  

      14                                (Mini – CEX )                                                    آزمون كوتاه مدت عملكرد بالیني
Mini- clinical Evaluation Exercise   

 
  24                                 (CSR) ، (CbD)    ي پرونده بیماران ویزیت شده توسط فراگیران ارزیابی بھ روش بررس

 Chart Stimulated Recall Oral Examination    
Case –based Discussion        

  
 :  بخش دوم

   35                                 (OSCE )                                                                آزمون بالیني ساختارمند عیني
 Objective Structured Clinical Examintion  

  
  44                                  (360)                                                                             درجھ٣٦٠ابزار ارزیابي 

 Multi- rater (360) Evaluation 

  Portfolio                                   ( 56(                                                فراگیرانمستند مجموعھ عملكرد ازتابب

 LOG BOOK               (                    59                                                     (ثبت فعالیتھاي روزانھ فراگیران
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  :مقدمه 
ا د                        از  پاس  م  دید   ت    ن ا      نان  با  ا     ی        و و   ن          ید   دو یار اسا ا ویان  و     و    رد  و   ا    د ر  رم   ی  وز ناسان آ ا    کار نا.        ه      با        ا

ت ا ر  ھای ا ت      سا ی    یا ھا   د و یدی آز ه  ک            ند  ی        ی     آ وز ی    آ اسا ش  و  ھا      ی  ش   آ ل د ن     ران       ا        ی   وز م آ           
ت   ص  ا ر    ده  و د  و     ا     و با  ود روز  و      و ا ون  ی       ول         رورت  ی        ارزیـا ی  ھای  رو          ، ران  ا  ـ     ر ـد      روز  ـ     ھای   ـدن   رو     ـ 

ی  ور ی  ھا        ارزیا رو و  و  ا ر از  ت      ا رورت  ور       یک  ن  ا و      وی       ش  ش د از  ی  ارزیا ه  ی  رش  ا   ا وزه  ی              ع  ی از      و      ارزیا و    
ھا ند ا   و و    ھای    عا ی        وز ا        آ ی  د      انر  آنده    ه   ا م     ر د ،      ی       .         ا ی  د

ما  از  ور  ن  ا رم  د ان        ی     وز آ ھای  و        و ید   اسا ود     ی  قاضا  رم           ، ھا   رو ه   طا ی      ن  نا ی آ ران  ا     ا     ھای     با    ن  رو ی  و یا ارز     ی             
ای م ران  ا  ر ا     ویان      یار د ا ا      مای   ی      و   ر و   ا    آز ن   ید      یار اسا ا ر    ر د  وه ا     و    ا   یدی    یا ون ارز ھای  فاده  از رو ی         ا نا ن آ                 

ند م . با ی  و  درد ی  ما     الش  ن  ح  ا ی  و  ج  ا   و ید      اسا ما  کاری  از   ی  ال  ا        آ ت      ا   ب     .  
  

ی  ی آ جا     حا
ی وم   وزش  ه آ و ه و  طا ش     ع             

ی  وم   ش د ه  ع  ی ا ی  ما ھد ا    و  دمات  نان       
ماه      1387   
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  بخش اول 
  م مهارتهای عملیيابی به روش مشاهده مستقي ارز

  )پروسجورها(
(Direct Observation of Procedural Skills)  

  

 

 

 

  براي رشتھ ھاي گروه جراحي و ھر ماه یكبار مناسب 
  براي ھر دستیار اجرا شود

 
ن یا. طراحی شده استابی مھارتھای عملی و دادن باز خورد ی روشی است کھ اختصاصا برای ارز،  ارزیابی بھ روش مشاھده مستقیم مھارتھای عملی

ن روش می توان مھارت عملی یبا ا. ابی ھمزمان بصورت کتبی می باشدیک پروسجور و ارزین انجام ی در حانشجویانم دیروش مستلزم مشاھده مستق
  .ابی قرار دادیافتھ مورد ارزار ینی و ساختییرا بصورت عدانشجویان 

  
 :ر استفاده می شودیوارد زابی مھارتھای عملی مانند مین آزمون برای ارزیاز ا

-Ắ  Қ  ầǚ  җ       Қ ǚ ẫ (chest tube)                        - ậ  ầ   ẩ   ậ  ǚ     (CV line)  

-  ǚ җ  һǚə ậ  ǚ ẫ                                       -Җ     ǚ ậ  ǚə                         

-  һ      җ )  ạ  (            -     ậ  ǚӨ ǚ Ǜү   

انشجویان قابل اجرا  در سال برای ھر دچھار تا شش بارن آزمون معموًال یا. ردیکی از مھارتھای عملی ضروری انجام می پذیھر نوبت آزمون در مورد 
  .است 

 بازخورد بھ قھ زمان ارائھیو پنج دق) ات علمییعضو ھ(قھ زمان انجام مشاھده توسط آزمون گر ی دق15قھ است کھ ی دق20زمان ھر آزمون در حدود 
  .است)  دانشجویان(آزمون شونده 

  DOPSای استفاده از روش يمزا

  .ابی ھستند یازمند ارزید کھ در مھارت مورد نظر نین روش ، آزمونگر توجھ خود را معطوف نکات مھمی می نمایبا استفاده از ا -1

 جای اظھار نظر کلی، بازخورد بر اساس رفتارھای واقعی و ل شود چرا کھ بھی تسھدانشجویان ن روش باعث می شود ارائھ بازخورد با یا -2
  .رد ینی صورت می گیع

  . کرد یابي ابی و ردیرا ارزدانشجویان شرفت یزان پیستھا می توان میبا توجھ بھ فرمھا و چک ل -3

DOPS 
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  DOPSت های استفاده از روش يمحدود

  .ر باشد یار وقت گیا بسیات علمی دشوار و یم ممکن است برای اعضاء ھیانجام مشاھده مستق -1

ران مناسب یج آزمون برای رتبھ بندی تمام فراگیجھ، نتایستند و در نتیکسان نیمختلف آموزشي دانشجویان ن برنامھ ھای یاستانداردھا در ب -2
  .ستین

ممکن است جھ ی دارند و در نتم روی محتوای آزمون کنترلیر مستقیران تا حدودی روی کسانی کھ آنھا را امتحان می کنند و بصورت غیفراگ -3
  . داشتھ باشدbiasآزمون بھ نفع آنھا 

  .در صورت عدم استفاده از سیستم الکترونیک ممکن است ردیابی پیشرفت ھا دشوار باشد  -4

  DOPS                  )(validity روش ييروا

ابی یادی از مطالعاتی کھ بر روی ارزیھ تعداد زی روش بر پانین روش صورت گرفتھ است ، ولی ایی ایقات معدودی اختصاصًا در مورد روایتحق
و ھمکاران در   Grober ، 2002 و ھمکاران در سال Goffن مطالعات می توان بھ مطالعات یاز جملھ ا. مھارتھای عملی صورت گرفتھ ، بنا شده است

  .  اشاره کرد 1994 و ھمکاران در سال Winckel و 2004سال 

  Dops ) (reliability)  روش ييايپا

بھ عالوه ضروری است کھ فراگیر توسط افراد . د در برخورد با چندین بیمار مورد ارزیابی قرار گیردیر بای فراگDOPSروش یي اینان از پایبرای اطم
  .مختلفی ارزیابی شود و تعداد متناسبی سوال در ھر محور مورد بررسی قرار گیرند 

  )DOPS)  educational impactر آموزشی روش يتاث

 بلکھ با توجھ بھ اینکھ روش و محتوای آزمون مستقیمًا با عملکرد ،استفاده از این روش نھ تنھا انگیزه و تشویقی برای فراگیری بھ حساب می آید
ور کلی باید این اصل بط. بالینی مرتبط ھستند ، می تواند بھ تالش فراگیر در جھت یادگیری جھت دھد و بھ وی خاطر نشان سازد کھ چھ چیزی مھم است 

  [Students respect what you inspect].ما بررسی می کنیم احترام می گذارند كھ کلی را بھ خاطر داشت کھ دانشجویان بھ آنچھ 

  DOPSروش اجرای آزمون 

.  فراگیر صورت می گیردستفرآیند مشاھده و ارائھ بازخورد بھ درخوا.  بار در سال انجام می گیرد6 تا 4 معموًال DOPSروش  معمول بصورت
عضو ھیات علمی ضمن مشاھده فراگیر در حین انجام . مھارتھای مورد ارزیابی باید از بین پروسیجرھای اساسی و مھم رشتھ تخصصی مربوطھ باشد 

. روسیجر را تشکیل می دھندپروسیجر بھ نکات مورد ارزیابی در چک لیست از پیش طراحی شده ای دقت می کند کھ اساس و پایھ مھارت در انجام آن پ
سئواالت چک لیست مواردی از قبیل . عالمت زدن گزینھ ھای مناسب در چک لیست ثبت می کند  پس از پایان کار ارزیاب نتیجھ مشاھدات خود را با

. را مورد پرسش قرار میدھند... ک و آناتومی مربوطھ، اخذ رضایت از بیمار، رعایت شرایط استریل ، توانائی در تکنی آگاھی فراگیر از اندیکاسیونھا و
.  دقیقھ است15زمان الزم برای مرحلھ مشاھده حدود . در انجام پروسیجر پاسخ می دھد ي فراگیر بھ عالوه بھ یک سئوال ھم در مورد توانائی کل

پس . شدن است مطلع باشند  مشاھده observeحال در  فراگیرو نیز بیماری کھ پروسیجر بر روی وی انجام می شود از اینکھ  فراگیرضروری است کھ 
داده می شود و نقاط  فراگیرو عضو ھیات علمی، باز خورد مشاھدات بھ  فراگیر از تکمیل چک لیست توسط عضو ھیات علمی ، طی جلسھ ای با حضور

معموًال در چند نسخھ ) چک لیست ھا(شیابی نتایج ارز.  دقیقھ است5زمان الزم برای ارائھ بازخورد در حدود . قوت و ضعف مورد بحث قرار می گیرند
قرار می گیرد و سایر نسخ بھ مراجع ذیربط از جملھ استاد راھنما و مدیر  فراگیرفولیو در اختیار تھیھ می شود کھ یک نسخھ جھت قراردادن در پورت

و نیز آخرین وضعیت عملکردی وی مورد بررسی  یرفراگدر پایان دوره این چک لیست ھا بھ منظور ارزیابی میزان پیشرفت . گروه تحویل می گردند
  .قرار می گیرند 
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  :نکات کلی کھ در اجرای آزمون باید مورد توجھ قرار گیرند* 

  .باید در مورد استفاده از این روشھا و ابزار مورد استفاده آن آموزش ببینند) اعضاء ھیئت علمی( آزمونگرھا -1

در اوایل دوره آموزش مورد مشاھده و ارزیابی قرار گیرند تا مھارتھایی کھ نیاز بھ بھبود دارند  فراگیر) core skills( بھتر است مھارتھای اساسی -2
  .این مھارتھا باید در مراحل بعدی بھ منظور اندازه گیری میزان پیشرفت مورد مشاھده قرار گیرند. شناسایی شوند

 فراگیرارزیابی باید در عرصھ ھایی صورت گیرد کھ در آنجا مھارتھای . فت باید دقت نمود در مورد عرصھ ای کھ مشاھده در آنجا صورت خواھد گر-3
  :بھ موثرترین و کار آمد ترین صورت قابل ارزیابی باشد

 فرصت بیشتری و عضو ھیات علمی فراگیرباال باشد و یا  فراگیر بھ تعداد  حتی االمکان از محیط ھایی استفاده کنید کھ در آنھا نسبت عضو ھیات علمی -
  .در اختیار داشتھ باشند

مشخص کنید کھ چگونھ می توانید روند . نظارت مستقیم دارند در نظر بگیرید فراگیر عرصھ ھایی را کھ در حال حاضر نیز اعضاء ھیات علمی بر کار -
  .مشاھده را مکتوب و ثبت کنید

  .قابل استفاده اند (summative)  و ھم بصورت تراکمی(formative)وینی حاصل از این ارزیابی ھم بصورت تک  باید توجھ داشت کھ اطالعات-4

 باید بھ خاطر داشت کھ اگر چھ نیازی نیست کھ تمام مھارتھا در تمام شرایط ارزیابی شوند ولی باید مشاھدات در شرایط متفاوت و با انواع مختلفی از -5
  .بیماران صورت گیرند

بھ این دلیل در زمانھایی . در یک کلینیک شلوغ ممکن است چالش زا باشد و مراقبت از بیماران را بھ تاخیر اندازد استفاده از روش مشاھده مستقیم -6
  .کھ قرار است این ارزیابی انجام شود باید تمھیدات الزم از نظر تعداد دستیاران و اعضاء ھیات علمی اندیشیده شود

  
  
  
  
  
  

  .بھ پیوست مي باشد ) DOPS (گیران از طریق مشاھده مستقیم نمونھ ھایي از فرم ارزیابي مھارت عملي فرا
  . ) فرم مشابھ زیر بعنوان نمونھ استفاده نمایید3ما ھمكار عزیز مي توانید براي فراگیران خود از ش 
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  .......... دانشجوي سال             .................ته تحصيلي رش.              ...................نام خانوادگي            ..............نام  :آزمون شونده 
  .......................مرتبه علمي           ..........................نام خانوادگي           ............  نام  :آزمونگر 

     5بخش ويژه      5اتاق عمل سرپائي       5 اتاق عمل     5  درمانگاه     5بخش اورژانس      5بخش بستري : محل آزمون 
   ......................)  ....لطفا نام ببريد (ساير

  : ..............................................................................................................................پروسجور مورد ارزيابي 
   براي ارزيابي فراگيران استفاده كرده است ؟ Dopsاز اين چند بار از روش آزمونگر پيش 

  5و بيشتر 10    5 ٥-٩    ٤5   5 ٣   5 ٢   5 ١
  آزمون شونده تا كنون جند بار اين پروسجور را انجام داده است ؟

   5و بيشتر 10    5 ٥-٩      5 ١-٤      ٠5
  5زياد               5متوسط         5كم ) : ير با توجه به سنوات تحصيلي فراگ( درجه سختي پروسجور 

پائين تر از   شاخص هاي ارزيابي 
  حد انتظار

باالتر از حد   در حد انتظار  حد مرزي
  انتظار

  بدون نظر

             اطالع از انديكاسيونها ، آناتومي و تكنيك پروسجور -١
             اخذ رضايت بيمار -٢
            ور  مرحله آمادگي قبل از انجام پروسج-٣
             بي دردي و آرامبخشي مناسب -٤
             رعايت شرايط استريل -٥
             توانايي تكنيكي -٦
             درخواست كمك در صورت نياز -٧
             اقدامات بعد از انجام پروسيجر -٨
             مهارتهاي ارتباطي -٩

             رفتار حرفه اي و توجه به بيمار -١٠
            ر انجام پروسيجر  مهارت كلي د-١١

  .لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف دستيار و يا هر گونه پيشنهاد براي بهبود عملكرد وي را در اين محل ثبت كنيد 
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  DOPSرضایت فراگیران از آزمون 
  )امال راضي ك٩5١٠5 5 ٨ 5 5٧ ٦ 5 ٥  ٤5 5 ٣ 5 ٢ 5 ١كامال ناراضي (

  
  

  DOPSرضایت آزمونگر از آزمون 
  )كامال راضي ٩5١٠5 5 ٨ 5 5٧ ٦ 5 ٥  ٤5 5 ٣ 5 ٢ 5 ١راضي كامال نا( 

  
  آیا آزمونگر قبال در مورد استفاده از این ابزار ارزیابي آموزش دیده است ؟

    5بلي بصورت مطالعھ دستور العمل          5 بلي بصورت آموزش چھره بھ چھره             5خیر 
  5) سایر موارد ( بلي 

  55/55/55تاریخ ارزیابي 
   دقیقھ 55: مدت زماني كھ صرف مشاھده شد 

   دقیقھ 55: مدت زماني كھ صرف ارائھ بازخورد شد 
  

  : محل مھر و امضاي آزمونگر 
  
  

  :  محل مھر و امضاي آزمون شونده 
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ار  اين راهنما را در اختيار آنها قرDOPSفراگيران با روش آزمونگر ها و استاد گرامي لطفا براي آشنايي 
  دهيد

  DOPSابی بھ روش یران در مورد ارزیراھنمای فراگ

1- DOPSست؟ي چ  

 کھ مخفف DOPS. این موضوع کھ مھارت فراگیران در پروسیجرھایی کھ موظف بھ انجام آنھا ھستند مورد ارزیابی قرار گیرد اھمیت زیادی دارد 
می باشد روشی است کھ اختصاصا برای ارزیابی ) ارتھای عملیمشاھده مستقیم مھ( Direct Observation of Procedural Skillsعبارت 

در این روش یکی از اعضاء ھیات علمی شما را در حین انجام پروسیجر مورد مشاھده قرار می دھد و . طراحی شده است) پروسیجرھا(مھارتھای عملی 
 با این روش بعد از ھر بار انجام آزمون نقاط قوت شما و نقاطی .سپس عملکرد شما را بر اساس یک چک لیست ساخت یافتھ مورد ارزیابی قرار می دھد

وجود این چک لیست ساخت یافتھ بھ شما این امکان را می دھد کھ معیار مشخصی را . کھ نیاز بھ تالش بیشتری جھت بھبود دارند شناسایی می شوند
شما باید در مورد مفھوم ھر یک از . کردتان را بر اساس آن ارزیابی کنیدکھ در ارزیابی شما بھ کار می رود در اختیار داشتھ باشید و خود نیز عمل 

 دقیقھ صورت 5 دقیقھ طول می کشد و ارائھ باز خورد طی حدود 15فرآیند مشاھده در حدود . آیتمھا تعمق کنید تا بدانید چھ چیزی از شما انتظار می رود
  .می گیرد

    چند آزمون در سال؟- 2

 بار در حین انجام پروسیجرھای مورد نظر توسط عضو ھیات علمی مورد مشاھده 6ذ نمائید کھ در طی یک دوره یک سالھ دست کم شما باید ترتیبی اتخا 
شما می توانید درخواست . مسئولیت حصول اطمینان از کافی بودن تعداد و نوع ارزیابی ھا و نیز آزمونگرھا بھ عھده شماست. و ارزیابی قرار گیرید

ھمچنین استاد راھنمای . افت کنیداینکار بھ شما کمک خواھد کرد باز خورد بیشتری دری. ز حداقل مورد اشاره مورد ارزیابی قرارگیریدکنید کھ بیش ا
این ارزیابیھا باید بصورت گسترده در طول سال تحصیلی صورت گیرند و . آموزشی شما می تواند بر حسب نیاز درخواست ارزیابیھای بیشتری را بنماید

  .نھ صرفا نزدیک بھ انتھای دوره 

   ابی کنند؟يد که شما را ارزيد درخواست کني از چه کسانی می توان- 3

بصورت ایده آل (باید سعی کنید از طیف وسیعی از آزمونگرھا استفاده کنید. ھر یک از اعضاء ھیات علمی می توانند شما را مورد ارزیابی قرار دھند  
بھ .  دھدو اطمینان حاصل کنید کھ استاد راھنمای آموزشی شما دست کم نیمی از این ارزیابیھا را انجام می) برای ھر آزمون یک عضو ھیات علمی

  . پروسیجر شما را ارزیابی کرده باشند6 عضو ھیات علمی باید 3عالوه دست کم 

  رند؟يابی قرار گيد مورد ارزيی باي چه مهارتها- 4

بھ  ارائھ بازخورد بھ شما و کمک بھ بھبود عملکرد شغلیتان می باشد، الزم است پروسیجرھایی مورد ارزیابی قرار گیرند کھ DOPSاز آنجا کھ ھدف   
بھ عالوه اھمیت دارد کھ شما در ھمان محیطی کھ بھ طور معمول در آنجا پروسیجر انجام می دھید . طور طبیعی در محیط کارتان از شما انتظار می رود

باید انواع مختلف . مھارتھای اساسی کھ از شما انتظار می رود و باید کسب کنید در کوریکولوم گنجانده شده است. مورد مشاھده و ارزیابی قرار گیرید
شما باید در ھر سال . پروسیجر را برای ارزیابی انتخاب کنید بھ طوری کھ تعداد زیادی از توانمندی ھای مشخص شده در کوریکولوم پوشش داده شوند

یب دھید کھ ھر پروسیجر آنقدر شما می توانید ارزیابی ھا را بھ گونھ ای ترت.  پروسیجر مختلف ارائھ کنید3مدارکی دال بر توانمندی خود در دست کم 
  .تکرار شود تا مھارت شما در انجام آن بھ حد استاندارد مورد قبول و یا باالتر از آن برسد

    ست؟يابی چين نوع ارزيفه شما در انجام اي وظ- 5

 دقت -ج  .ع ارزیابی ھا کافی و مناسب ھستند اطمینان حاصل کنید کھ تعداد و نو-ب   . مھارتھای اساسی کھ از شما انتظار می رود را شناسایی کنید-الف
 اطمینان -ه   . از بیمار اجازه بگیرید کھ شما در حین انجام پروسیجر مورد مشاھده قرار گیرید-د  .کنید کھ تمام ارزیابی ھا برای انتھای دوره باقی نماند

از خوردی کھ دریافت می کنید تعمق کنید و سعی کنید از طریق  در مورد ب-و   .حاصل کنید کھ فرم مربوطھ بھ صورت کامل و خوانا پر شده است
 یک نسخھ از ارزیابی را در کار پوشھ خود نگھداری کنید و یک نسخھ را بھ مدیر گروه -ز  .مشاھده، تمرین و مطالعھ نقاط ضعف خود را بر طرف کنید

  .تحویل دھید

  

  



نان                                                                    ی  وم   د ه  ی  وم   وزش  ه آ و عات و  طا ش       ع ش  اع          

                                                                                                             

 

11 

 

   )DOPSابی به روش يدر مورد ارز(راهنمای آزمونگر 

یک روش مناسب برای دستیابی بھ این ھدف .  وظایف آکادمیک اعضاء ھیات علمی کمک بھ فراگیران در رسیدن بھ عملکرد بھینھ می باشدیکی از
بھ عالوه . با این کار شما بھ فراگیر کمک می کنید تا توانائیھای بالقوه خود را بھ دست آورد. فراھم کردن فرصتی برای ارائھ بازخوردھای سازنده است

بنابراین . آنھا بھ آنچھ ما مورد ارزیابی قرار می دھیم احترام می گذارند و آن را با اھمیت می شمرند. این ارزیابی از نظر فراگیران کاری واقعا مھم است
  .از اینکھ پذیرفتھ اید کھ فراگیران را ارزیابی کنید سپاسگزاریم

1 - DOPS پروسیجر ھایی کھ موظف بھ انجام آنھا ھستند مورد ارزیابی قرار گیرد اھمیت این موضوع کھ مھارت فراگیران در انجام   ست؟يچ
می باشد روشی است کھ  )مشاھده مستقیم مھارتھای عملی( Direct Observation of Procedural Skills کھ مخفف DOPS     .زیادی دارد

ن روش شما فراگیر را در حین انجام پروسیجر مورد مشاھده قرار می در ای. طراحی شده است) پروسیجرھا(اختصاصا برای ارزیابی مھارتھای عملی 
با این روش بعد از ھر بار انجام آزمون نقاط قوت و ضعف فراگیر . دھید و عملکرد وی را بر اساس یک چک لیست ساخت یافتھ ارزیابی می کنید

دھد کھ مھارت فراگیر را بر اساس معیارھای مشخص و بھ صورت  امکان را می  وجود این چک لیست ساخت یافتھ بھ شما این. شناسایی می شوند
فرآیند مشاھده فراگیر . عینی ارزیابی کنید و بھ عالوه فراگیر با در اختیار داشتن این چک لیست می تواند عملکرد خود را نیز بر آن اساس ارزیابی کند

  .انجامد دقیقھ بھ طول می 5 دقیقھ و ارائھ بازخورد بھ وی حدود 15در حدود 

    د؟يابی هستيط ارزي در چه صورت واجد شرا- 2

نیازی نیست کھ شما استاد راھنمای آموزشی . اگر شما عضو ھیات علمی ھستید می توانید ھر یک از دستیاران گروه خود را مورد ارزیابی قرار دھید
  .وی باشید و حتی نیازی نیست کھ فراگیر را از قبل بشناسید

  رد؟يام می گابی چگونه انجي ارز- 3

شما باید فراگیر را در . او از شما می خواھد کھ مھارت او را در یک پروسیجر اساسی مورد ارزیابی قرار دھید. این فرآیند توسط فراگیر آغاز می شود 
اطمینان حاصل کنید کھ . حین انجام پروسیجر در یک محیط واقعی مورد مشاھده قرار دھید و مشاھدات خود را در یک چک لیست ساخت یافتھ ثبت کنید

در اکثر موارد مشاھده  .فراگیر باید ھمان کارھایی را انجام دھد کھ بھ طور طبیعی انجام می دھد.  در حال انجام استDOPSبیمار می داند کھ 
 دقیقھ 5دھید و این کار نباید بیش از بازخورد ) آزمودنی(بعد از تکمیل فرم ارزیابی باید بالفاصلھ بھ فراگیر .  دقیقھ طول می کشد20 تا 15پروسیجرھا 

  .بھ طول انجامد

     ارائه بازخورد- 4

ارائھ   .برای بھ حد اکثر رساندن تاثیر آموزشی این روش باید با کمک فراگیر نقاط قوت و ضعف وی را شناسایی نموده ، در مورد آنھا بھ توافق برسید
توجھ داشتھ باشید کھ بازخورد . این کار باید بالفاصلھ بعد از ارزیابی صورت گیرد. ت گیردبازخورد باید با حساسیت زیاد و در یک محیط مناسب صور

  .ھیچگاه بھ معنای تذکر نقاط ضعف بھ تنھایی نیست و باید بھ ھمان میزان بر نقاط قوت ھم تاکید نمود

    : ل فرميژه در مورد تکمي نکات و- 5

بھ منظور بررسی تاثیر آشنایی و یا تجربھ "  برای ارزیابی دستیاران استفاده کرده است؟DOPSآزمونگر پیش از این چند بار از روش " سوال-الف
منظور از این سوال کل دفعاتی است کھ عضو ھیات . آزمونگر با این روش بر روی عملکرد وی می باشد کھ این کار جزئی از فرآیند کنترل کیفی است

 تعداد دفعاتی کھ آزمون شونده پروسیجر مورد ارزیابی را انجام داده است بر اساس -ب   .ده است استفاده کرDOPSعلمی با ھر فراگیری از روش 
) سنوات تحصیلی دستیار( سختی پروسیجر باید بر اساس سطح فراگیر -ج   . صورت میگیردlog bookاظھار و تخمین خود دستیار و یا با استفاده از 

باید مشاھدات خود را با مھارت پزشکی کھ . لطفا از تمام طیف مقیاس نمره دھی استفاده کنید: اده از مقیاس در مورد استف-د  .مورد قضاوت قرار گیرد
مرحلھ آمادگی قبل از انجام  (3 در مورد سوال -ه   .مقایسھ نمائید) یعنی شایستھ ارتقاء یا فارغ التحصیلی است(دوره مورد نظر را بھ پایان رسانده 

 -و   . برگیرنده توانایی آزمون شونده در ارائھ بحث در خصوص عوارض احتمالی پروسیجر و چگونگی اداره آنھا می باشداین سوال در): پروسیجر
اشاره ... ، تعلیمات بھ پرستار، ثبت پروسیجر و CXRبھ مواردی از قبیل دور ریختن اجسام نوک تیز، چک ): اقدامات بعد از انجام پروسیجر (8سوال 
  کرد

  .بھ پیوست مي باشد ) DOPS (ز فرم ارزیابي مھارت عملي فراگیران از طریق مشاھده مستقیم نمونھ ھایي ا
  . ما ھمكار عزیز مي توانید براي فراگیران خود از فرم مشابھ زیر بعنوان نمونھ استفاده نماییدش 
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Mini- clinical Evaluation Exercise 
( Mini – CEX) 

  ي آزمون كوتاه مدت عملكرد بالین
   )ارزیابي كوتاه بالیني ( 

 
 

  
  
  
  

  جراحي و ھر ماه یكبارغیرمناسب براي رشتھ ھاي گروه 
  براي ھر دستیار اجرا شود

  
   Mini-CEX آزمون كوتاه مدت عملكرد بالینيتعریف 

  . ارزیابي مھارت ھاي بالیني و دادن بازخورد برروي عملكرد در ھمان زمان بھ كار مي رود يآزموني است كھ برا
در ای ن   . گی رد  دس تیاري  م ورد اس تفاده ق رار م ي       پزش كي و س ال اول   پای ھ ( در حال حاضر در انگلستان ، این آزمون ب راي دو س ال نخ ست      

. ي كن د    م  Observe  مشاھده)  و یا در اورژانس ئيدر بیمارستان ، درمانگاه سرپا( را در ھنگام تعامل با بیمار فراگیر آزمون یك استاد ،    
استاد با استفاده از یك . رح حال مي گیرد و وي را معاینھ مي نماید و سپس تشخیص و برنامھ ي درماني خود را مي گوید   شیمار  باز   رفراگی

 دقیق ھ  ٥ ب ازخورد آن   دقیق ھ ودادن  ١٥عم وال آزم ون ح دود    م.  م ي دھ د   ردد او نمره مي دھد و س پس ب ھ او ب ازخو   ر  عملكدار بھ فرم ساختار 
 فراگی ران ك ھ م ي توانن د    ( و ھر بار توسط آزم ون ش وندگان مختل ف    )  بار در سال ٦تا ٤معموال ( در موارد متعدد  فراگیرر ھ. طول مي كشد  

تمام مھارت ھا در فرم بر اساس یك مقیاس شش درجھ اي امتیاز داده . مورد آزمون قرار مي گیرد ) باشند ... استادان ، و یا سال ھاي باالتر 
ارزیاب باید بازخورد فوري بدھد .  باالتراز حد انتظار مي باشد ٦و ٥ در حد انتظار و ٤  لب مرزي ،٣ ،متر از حد انتظار ك٢و١مي شود نمره 

، ارزیاب و فراگیر با الوه بھ ع. چھ كند تا بھتر شود ، پیشنھاد ارائھ نماید  فراگیروي مي بایست نقاط قوت را ذكر نماید و در مورد این كھ . 
  .ارد باز خورد بھ توافق مي رسند و یك برنامھ آموزشي براي عمل كردن را ثبت مي كنند ھم درباره مو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . بھ گونھ اي است كھ استاد ھم بھ بیمار و ھم بھ دستیار اشراف دارد mini-CEX شیوه ي چیدمان صندلي ھا در آزمون -١شكل 
  

 بھ وجود آمد این آزم ون ح دود   Clinical Evaluation Exercise (CEX )لیني چھ ، آزمون بالیني كوتاه بھ دنبال آزمون باخاز نظر تاری
 ، اكثر برنامھ ھاي دستیاري طب داخل ي در آمریك ا در س ال اول دس تیاري از آن اس تفاده م ي       ١٩٩٠ ساعت طول مي كشید و در اوایل دھھ    ٢

  .كردند 

 استاد
ماربي
 دستيارمار

 زميــــــــ

Mini-
CEX 
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   : آزمون كوتاه مدت عملكرد بالینيموارد استفاده
  . توان براي ارزیابي مھارت ھاي زیر استفاه نمود ازاین آزمون مي

  
 Professionalism رفتار حرفھ اي -٣                            معاینھ فیزیكي -٢                 شرح حال گرفتن -١
  دي  سازماندھي كردن و كار آم-٦         مھارت برقرار نمودن ارتباط -٥                    قضاوت بالیني -٤
  مراقبت بالیني بطور كلي  -7

  :كیفیت روان سنجي 
 و ھمكارانش اخیرا اعالم ك رده ان د ك ھ ای ن ابزارھ اي       Schuwirthگرچھ . بررسي ھاي روان سنجي این آزمون را مورد تایید قرار داده اند 

 ، روان س نج ھ ا  ،  زم است متخصصین آمار جدید ارزیابي نیاز بھ مدل ھاي جدید براي سنجش روانسنجي آنھا دارند و پیشنھاد مي كنند كھ ال      
 پزشكان عالقمند بھ آموزش با ھم اندیشي و ھمكاري با یكدیگر تئوري ھا و مدل ھاي مناسبي براي پ یش بین ي كیفی ت      و صین آموزش متخص

  .د اینجنبھ ھایي مانند عادالنھ بودن قابل دفاع بودن در ابزارھاي نوین ارزیابي تدوین نم
  
  
  
  
  
  

فراگيران با روش آزمونگرها و ي لطفا براي آشنايي استاد گرام  
Mini- clinical Evaluation Exercise ( Mini – CEX) 

  آزمون كوتاه مدت عملكرد بالیني 

   در اختيار آنها قرار دهيد ي پيوست را راهنما
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  آزمون كوتاه مدت عملكرد بالیني نمونھ ھایي از فرم ارزیابي 
 (Mini – CEX )  .بھ پیوست مي باشد

فرم مشابھ زیر بعنوان نمونھ مي توانید براي فراگیران خود از ما ھمكار عزیز ش
  . استفاده نمایید
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What is the rational to select this assessment tool? 
  

- As trainees approach entry to practice, their education and 
assessment needs to be based on performance with real patients who 
exhibit the full range of conditions seen in the clinical setting. 
 
• Assessors: These may be staff grades, experienced SpRs or 

consultants in a secondary care setting, or the GP trainer or other 
GPs in a primary care setting. 

• Number of assessments required per year: 4-6 
• Estimated time required: 20 minutes (15 min for assessment, 5 

min for feedback).  
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Chart Stimulated Recall Oral Examination  (CSR)  
 Case –based Discussion   (CbD) 

   ارزیابی بھ روش بررسي پرونده بیماران ویزیت شده توسط فراگیران 
  
  
  
  
  
  

  (CSR OR CbD)ارزیابی بھ روش ابزار معرفي 
   اگیرانبررسي پرونده بیماران ویزیت شده توسط فر

در قال ب ی ك آزم ون ش فاھي اس تاندارد م ورد        عملكرد آنھ ا  ،كھ فراگیران تكمیل نموده اند  يدر این آزمون ازطریق بررسي پرونده ي بیماران         
وطھ كھ پرونده  فراگیر مرب، از)آزمون گیرنده(اجراي این آزمون بھ این صورت است كھ یك پزشك مجرب و آموزش دیده  . ارزیابي  قرار مي گیرد

 در باره ي مراقبت ھایي كھ براي بیمار انجام داده ، علل درخواست آزمایشات و بررسي ھایي كھ در خواست  ) آزمون شونده(بیمار را تكمیل كرده 
ستفاده از ی ك پروتك ل   ا باباید آزمون گیرنده .  پرسش مي كندرا) تشخیص ،تفسیر یافتھ ھاي بالیني و برنامھ ھاي درماني براي بیمار  ( كرده است   

ك ھ ی ك   (خوب طراحي شده ، بررسي ھ ر پرون ده     CSRدر یك آزمون شفاھي   .خوب تدوین شده و پروسجور نمره دھي مشخص بھ فرد نمره دھد
اي  ای ن در ص ورتي اس ت ك ھ ی ك ی ا دو آزم ون گیرن ده ب ر         .   دوساعت طول مي ك شد CSR دقیقھ و یك آزمونِ تیپیكِ 10تا 5) سؤال حساب مي شود 

 . دقیقھ اي حضورداشتھ باشند60تا 30ھرجلسھ  مجزاي 
  

  (CSR OR CbD)ابی یارزابزارموارداستفاده 
 . این آزمون براي ارزیابي توانایي تصمیم گیري بالیني و كاربرد یا استفاده از دانش پزشكي درمورد بیماران واقعي بھ كارمي رود

  
  (CSR OR CbD)ابییارزابزار ویژگي ھاي روان سنجي

 . انتخاب بیماران براساس نمونھ گیري از بیماراني است كھ فرد باید قادر باشد بطور موفقیت آمیز تشخیص ودرمان دھد
( فراگی ران  آموزش داد تا بدانند كھ چگون ھ بای د از     را )آزمون گیرنده( باید پزشكان .  گزارش شده است88/0و /. 65ازمون بین  پایایي نمرات این  

  .و چگونھ پاسخ ھا را ارزیابي كرده و نمره دھندنمایند پرسش   )آزمون شونده
  

  (CSR OR CbD)ابی یارزابزار عملي بودن
ول ي   اس تفاده ش ود،    بندن د  بمي توانند آموختھ ھ اي خ ودرا در م ورد بیم اران ب ھ ك ار      فراگیران رابراي ارزیابي این كھ آیا   CSRمي توان امتحان 
برگزار شود ،آنگ اه س رمایھ و تجرب ھ ب سیاري     ) مانند مدرك دانشنامھ (شود آزمون كھ منجربھ صدور مجوز   یك آزمون بھ عنوان  اگرقرار باشد این  

  .براي استاندارد كردن آن نیاز دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CSR  
OR  

CbD  
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   .بھ پیوست مي باشد  CSR OR CbD)(ایي از فرم ارزیابي آزمون ھنمونھ 

  .  فرم مشابھ زیر بعنوان نمونھ استفاده نماییدما ھمكار عزیز مي توانید براي فراگیران خود ازش
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 (CSR OR CbD) ایي از فرم ارزیابي آزمون ھنمونھ 

(   
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ارزیابي   استاد گرامي لطفا براي آشنایي آزمونگرھا و فراگیران خود با روش  
Chart Stimulated Recall Oral Examination  (CSR)  

 Case –based Discussion   (CbD) 
  

   ارزیابی بھ روش بررسي پرونده بیماران ویزیت شده توسط فراگیران 
 

   در اختيار آنها قرار دهيد ي پيوست راراهنما
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  ....ارددمابقي روشھاي نوین ارزشیابي در بخش دوم ادامھ ھمكار محترم 
  

LOG 
BOOK  

OSCE 360  

Portfoli 
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   مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز
   1387مهر ماه 
  
  

LOG 
BOOK  

OSCE 360  

DOPS MINE-
CEX 

CSR 
OR  

CBD  

Portfoli 
  
 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی سمنان
  معاونت آموزشی و پژوھشی دانشگاه
  دانشگاهمرکز مطالعات و توسعھ آموزش علوم پزشکی
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

                                                                                                                      شماره صفحھ فھرست مطالب 
  

  : اولبخش
  3                                                                                                                                            مقدمھ  

  
  DOPS)                                        (                                4بھ روش مشاھده مستقیم مھارتھای عملی آزمون  
 (Direct Observation of Procedural Skills)  
  

      14                                (Mini – CEX )                                                    آزمون كوتاه مدت عملكرد بالیني
Mini- clinical Evaluation Exercise   

 
  24                                 (CSR) ، (CbD)    ي پرونده بیماران ویزیت شده توسط فراگیران ارزیابی بھ روش بررس

 Chart Stimulated Recall Oral Examination    
Case –based Discussion        

  
 :  بخش دوم

   35                                 (OSCE )                                                                آزمون بالیني ساختارمند عیني
 Objective Structured Clinical Examintion  

  
  44                                  (360)                                                                             درجھ٣٦٠ابزار ارزیابي 

 Multi- rater (360) Evaluation 

  Portfolio                                   ( 56(                                                فراگیرانمستند مجموعھ عملكرد ازتابب

 LOG BOOK               (                    59                                                     (ثبت فعالیتھاي روزانھ فراگیران
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  :مقدمه 
ا د                        از  پاس  م  دید   ت    ن ا      نان  با  ا     ی        و و   ن          ید   دو یار اسا ا ویان  و     و    رد  و   ا    د ر  رم   ی  وز ناسان آ ا    کار نا.        ه      با        ا

ت ا ر  ھای ا ت      سا ی    یا ھا   د و یدی آز ه  ک            ند  ی        ی     آ وز ی    آ اسا ش  و  ھا      ی  ش   آ ل د ن     ران       ا        ی   وز م آ           
ت   ص  ا ر    ده  و د  و     ا     و با  ود روز  و      و ا ون  ی       ول         رورت  ی        ارزیـا ی  ھای  رو          ، ران  ا  ـ     ر ـد      روز  ـ     ھای   ـدن   رو     ـ 

ی  ور ی  ھا        ارزیا رو و  و  ا ر از  ت      ا رورت  ور       یک  ن  ا و      وی       ش  ش د از  ی  ارزیا ه  ی  رش  ا   ا وزه  ی              ع  ی از      و      ارزیا و    
ھا ند ا   و و    ھای    عا ی        وز ا        آ ی  د      انر  آنده    ه   ا م     ر د ،      ی       .         ا ی  د

ما  از  ور  ن  ا رم  د ان        ی     وز آ ھای  و        و ید   اسا ود     ی  قاضا  رم           ، ھا   رو ه   طا ی      ن  نا ی آ ران  ا     ا     ھای     با    ن  رو ی  و یا ارز     ی             
ای م ران  ا  ر ا     ویان      یار د ا ا      مای   ی      و   ر و   ا    آز ن   ید      یار اسا ا ر    ر د  وه ا     و    ا   یدی    یا ون ارز ھای  فاده  از رو ی         ا نا ن آ                 

ند م . با ی  و  درد ی  ما     الش  ن  ح  ا ی  و  ج  ا   و ید      اسا ما  کاری  از   ی  ال  ا        آ ت      ا   ب     .  
  

ی  ی آ جا     حا
ی وم   وزش  ه آ و ه و  طا ش     ع             

ی  وم   ش د ه  ع  ی ا ی  ما ھد ا    و  دمات  نان       
ماه      1387   
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  بخش اول 
  م مهارتهای عملیيابی به روش مشاهده مستقي ارز

  )پروسجورها(
(Direct Observation of Procedural Skills)  

  

 

 

 

  براي رشتھ ھاي گروه جراحي و ھر ماه یكبار مناسب 
  براي ھر دستیار اجرا شود

 
ن یا. طراحی شده استابی مھارتھای عملی و دادن باز خورد ی روشی است کھ اختصاصا برای ارز،  ارزیابی بھ روش مشاھده مستقیم مھارتھای عملی

ن روش می توان مھارت عملی یبا ا. ابی ھمزمان بصورت کتبی می باشدیک پروسجور و ارزین انجام ی در حانشجویانم دیروش مستلزم مشاھده مستق
  .ابی قرار دادیافتھ مورد ارزار ینی و ساختییرا بصورت عدانشجویان 

  
 :ر استفاده می شودیوارد زابی مھارتھای عملی مانند مین آزمون برای ارزیاز ا

-Ắ  Қ  ầǚ  җ       Қ ǚ ẫ (chest tube)                        - ậ  ầ   ẩ   ậ  ǚ     (CV line)  

-  ǚ җ  һǚə ậ  ǚ ẫ                                       -Җ     ǚ ậ  ǚə                         

-  һ      җ )  ạ  (            -     ậ  ǚӨ ǚ Ǜү   

انشجویان قابل اجرا  در سال برای ھر دچھار تا شش بارن آزمون معموًال یا. ردیکی از مھارتھای عملی ضروری انجام می پذیھر نوبت آزمون در مورد 
  .است 

 بازخورد بھ قھ زمان ارائھیو پنج دق) ات علمییعضو ھ(قھ زمان انجام مشاھده توسط آزمون گر ی دق15قھ است کھ ی دق20زمان ھر آزمون در حدود 
  .است)  دانشجویان(آزمون شونده 

  DOPSای استفاده از روش يمزا

  .ابی ھستند یازمند ارزید کھ در مھارت مورد نظر نین روش ، آزمونگر توجھ خود را معطوف نکات مھمی می نمایبا استفاده از ا -1

 جای اظھار نظر کلی، بازخورد بر اساس رفتارھای واقعی و ل شود چرا کھ بھی تسھدانشجویان ن روش باعث می شود ارائھ بازخورد با یا -2
  .رد ینی صورت می گیع

  . کرد یابي ابی و ردیرا ارزدانشجویان شرفت یزان پیستھا می توان میبا توجھ بھ فرمھا و چک ل -3

DOPS 



نان                                                                    ی  وم   د ه  ی  وم   وزش  ه آ و عات و  طا ش       ع ش  اع          

                                                                                                             

 

5 

 

  DOPSت های استفاده از روش يمحدود

  .ر باشد یار وقت گیا بسیات علمی دشوار و یم ممکن است برای اعضاء ھیانجام مشاھده مستق -1

ران مناسب یج آزمون برای رتبھ بندی تمام فراگیجھ، نتایستند و در نتیکسان نیمختلف آموزشي دانشجویان ن برنامھ ھای یاستانداردھا در ب -2
  .ستین

ممکن است جھ ی دارند و در نتم روی محتوای آزمون کنترلیر مستقیران تا حدودی روی کسانی کھ آنھا را امتحان می کنند و بصورت غیفراگ -3
  . داشتھ باشدbiasآزمون بھ نفع آنھا 

  .در صورت عدم استفاده از سیستم الکترونیک ممکن است ردیابی پیشرفت ھا دشوار باشد  -4

  DOPS                  )(validity روش ييروا

ابی یادی از مطالعاتی کھ بر روی ارزیھ تعداد زی روش بر پانین روش صورت گرفتھ است ، ولی ایی ایقات معدودی اختصاصًا در مورد روایتحق
و ھمکاران در   Grober ، 2002 و ھمکاران در سال Goffن مطالعات می توان بھ مطالعات یاز جملھ ا. مھارتھای عملی صورت گرفتھ ، بنا شده است

  .  اشاره کرد 1994 و ھمکاران در سال Winckel و 2004سال 

  Dops ) (reliability)  روش ييايپا

بھ عالوه ضروری است کھ فراگیر توسط افراد . د در برخورد با چندین بیمار مورد ارزیابی قرار گیردیر بای فراگDOPSروش یي اینان از پایبرای اطم
  .مختلفی ارزیابی شود و تعداد متناسبی سوال در ھر محور مورد بررسی قرار گیرند 

  )DOPS)  educational impactر آموزشی روش يتاث

 بلکھ با توجھ بھ اینکھ روش و محتوای آزمون مستقیمًا با عملکرد ،استفاده از این روش نھ تنھا انگیزه و تشویقی برای فراگیری بھ حساب می آید
ور کلی باید این اصل بط. بالینی مرتبط ھستند ، می تواند بھ تالش فراگیر در جھت یادگیری جھت دھد و بھ وی خاطر نشان سازد کھ چھ چیزی مھم است 

  [Students respect what you inspect].ما بررسی می کنیم احترام می گذارند كھ کلی را بھ خاطر داشت کھ دانشجویان بھ آنچھ 

  DOPSروش اجرای آزمون 

.  فراگیر صورت می گیردستفرآیند مشاھده و ارائھ بازخورد بھ درخوا.  بار در سال انجام می گیرد6 تا 4 معموًال DOPSروش  معمول بصورت
عضو ھیات علمی ضمن مشاھده فراگیر در حین انجام . مھارتھای مورد ارزیابی باید از بین پروسیجرھای اساسی و مھم رشتھ تخصصی مربوطھ باشد 

. روسیجر را تشکیل می دھندپروسیجر بھ نکات مورد ارزیابی در چک لیست از پیش طراحی شده ای دقت می کند کھ اساس و پایھ مھارت در انجام آن پ
سئواالت چک لیست مواردی از قبیل . عالمت زدن گزینھ ھای مناسب در چک لیست ثبت می کند  پس از پایان کار ارزیاب نتیجھ مشاھدات خود را با

. را مورد پرسش قرار میدھند... ک و آناتومی مربوطھ، اخذ رضایت از بیمار، رعایت شرایط استریل ، توانائی در تکنی آگاھی فراگیر از اندیکاسیونھا و
.  دقیقھ است15زمان الزم برای مرحلھ مشاھده حدود . در انجام پروسیجر پاسخ می دھد ي فراگیر بھ عالوه بھ یک سئوال ھم در مورد توانائی کل

پس . شدن است مطلع باشند  مشاھده observeحال در  فراگیرو نیز بیماری کھ پروسیجر بر روی وی انجام می شود از اینکھ  فراگیرضروری است کھ 
داده می شود و نقاط  فراگیرو عضو ھیات علمی، باز خورد مشاھدات بھ  فراگیر از تکمیل چک لیست توسط عضو ھیات علمی ، طی جلسھ ای با حضور

معموًال در چند نسخھ ) چک لیست ھا(شیابی نتایج ارز.  دقیقھ است5زمان الزم برای ارائھ بازخورد در حدود . قوت و ضعف مورد بحث قرار می گیرند
قرار می گیرد و سایر نسخ بھ مراجع ذیربط از جملھ استاد راھنما و مدیر  فراگیرفولیو در اختیار تھیھ می شود کھ یک نسخھ جھت قراردادن در پورت

و نیز آخرین وضعیت عملکردی وی مورد بررسی  یرفراگدر پایان دوره این چک لیست ھا بھ منظور ارزیابی میزان پیشرفت . گروه تحویل می گردند
  .قرار می گیرند 
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  :نکات کلی کھ در اجرای آزمون باید مورد توجھ قرار گیرند* 

  .باید در مورد استفاده از این روشھا و ابزار مورد استفاده آن آموزش ببینند) اعضاء ھیئت علمی( آزمونگرھا -1

در اوایل دوره آموزش مورد مشاھده و ارزیابی قرار گیرند تا مھارتھایی کھ نیاز بھ بھبود دارند  فراگیر) core skills( بھتر است مھارتھای اساسی -2
  .این مھارتھا باید در مراحل بعدی بھ منظور اندازه گیری میزان پیشرفت مورد مشاھده قرار گیرند. شناسایی شوند

 فراگیرارزیابی باید در عرصھ ھایی صورت گیرد کھ در آنجا مھارتھای . فت باید دقت نمود در مورد عرصھ ای کھ مشاھده در آنجا صورت خواھد گر-3
  :بھ موثرترین و کار آمد ترین صورت قابل ارزیابی باشد

 فرصت بیشتری و عضو ھیات علمی فراگیرباال باشد و یا  فراگیر بھ تعداد  حتی االمکان از محیط ھایی استفاده کنید کھ در آنھا نسبت عضو ھیات علمی -
  .در اختیار داشتھ باشند

مشخص کنید کھ چگونھ می توانید روند . نظارت مستقیم دارند در نظر بگیرید فراگیر عرصھ ھایی را کھ در حال حاضر نیز اعضاء ھیات علمی بر کار -
  .مشاھده را مکتوب و ثبت کنید

  .قابل استفاده اند (summative)  و ھم بصورت تراکمی(formative)وینی حاصل از این ارزیابی ھم بصورت تک  باید توجھ داشت کھ اطالعات-4

 باید بھ خاطر داشت کھ اگر چھ نیازی نیست کھ تمام مھارتھا در تمام شرایط ارزیابی شوند ولی باید مشاھدات در شرایط متفاوت و با انواع مختلفی از -5
  .بیماران صورت گیرند

بھ این دلیل در زمانھایی . در یک کلینیک شلوغ ممکن است چالش زا باشد و مراقبت از بیماران را بھ تاخیر اندازد استفاده از روش مشاھده مستقیم -6
  .کھ قرار است این ارزیابی انجام شود باید تمھیدات الزم از نظر تعداد دستیاران و اعضاء ھیات علمی اندیشیده شود

  
  
  
  
  
  

  .بھ پیوست مي باشد ) DOPS (گیران از طریق مشاھده مستقیم نمونھ ھایي از فرم ارزیابي مھارت عملي فرا
  . ) فرم مشابھ زیر بعنوان نمونھ استفاده نمایید3ما ھمكار عزیز مي توانید براي فراگیران خود از ش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



نان                                                                    ی  وم   د ه  ی  وم   وزش  ه آ و عات و  طا ش       ع ش  اع          

                                                                                                             

 

7 

 

  .......... دانشجوي سال             .................ته تحصيلي رش.              ...................نام خانوادگي            ..............نام  :آزمون شونده 
  .......................مرتبه علمي           ..........................نام خانوادگي           ............  نام  :آزمونگر 

     5بخش ويژه      5اتاق عمل سرپائي       5 اتاق عمل     5  درمانگاه     5بخش اورژانس      5بخش بستري : محل آزمون 
   ......................)  ....لطفا نام ببريد (ساير

  : ..............................................................................................................................پروسجور مورد ارزيابي 
   براي ارزيابي فراگيران استفاده كرده است ؟ Dopsاز اين چند بار از روش آزمونگر پيش 

  5و بيشتر 10    5 ٥-٩    ٤5   5 ٣   5 ٢   5 ١
  آزمون شونده تا كنون جند بار اين پروسجور را انجام داده است ؟

   5و بيشتر 10    5 ٥-٩      5 ١-٤      ٠5
  5زياد               5متوسط         5كم ) : ير با توجه به سنوات تحصيلي فراگ( درجه سختي پروسجور 

پائين تر از   شاخص هاي ارزيابي 
  حد انتظار

باالتر از حد   در حد انتظار  حد مرزي
  انتظار

  بدون نظر

             اطالع از انديكاسيونها ، آناتومي و تكنيك پروسجور -١
             اخذ رضايت بيمار -٢
            ور  مرحله آمادگي قبل از انجام پروسج-٣
             بي دردي و آرامبخشي مناسب -٤
             رعايت شرايط استريل -٥
             توانايي تكنيكي -٦
             درخواست كمك در صورت نياز -٧
             اقدامات بعد از انجام پروسيجر -٨
             مهارتهاي ارتباطي -٩

             رفتار حرفه اي و توجه به بيمار -١٠
            ر انجام پروسيجر  مهارت كلي د-١١

  .لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف دستيار و يا هر گونه پيشنهاد براي بهبود عملكرد وي را در اين محل ثبت كنيد 
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  DOPSرضایت فراگیران از آزمون 
  )امال راضي ك٩5١٠5 5 ٨ 5 5٧ ٦ 5 ٥  ٤5 5 ٣ 5 ٢ 5 ١كامال ناراضي (

  
  

  DOPSرضایت آزمونگر از آزمون 
  )كامال راضي ٩5١٠5 5 ٨ 5 5٧ ٦ 5 ٥  ٤5 5 ٣ 5 ٢ 5 ١راضي كامال نا( 

  
  آیا آزمونگر قبال در مورد استفاده از این ابزار ارزیابي آموزش دیده است ؟

    5بلي بصورت مطالعھ دستور العمل          5 بلي بصورت آموزش چھره بھ چھره             5خیر 
  5) سایر موارد ( بلي 

  55/55/55تاریخ ارزیابي 
   دقیقھ 55: مدت زماني كھ صرف مشاھده شد 

   دقیقھ 55: مدت زماني كھ صرف ارائھ بازخورد شد 
  

  : محل مھر و امضاي آزمونگر 
  
  

  :  محل مھر و امضاي آزمون شونده 
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ار  اين راهنما را در اختيار آنها قرDOPSفراگيران با روش آزمونگر ها و استاد گرامي لطفا براي آشنايي 
  دهيد

  DOPSابی بھ روش یران در مورد ارزیراھنمای فراگ

1- DOPSست؟ي چ  

 کھ مخفف DOPS. این موضوع کھ مھارت فراگیران در پروسیجرھایی کھ موظف بھ انجام آنھا ھستند مورد ارزیابی قرار گیرد اھمیت زیادی دارد 
می باشد روشی است کھ اختصاصا برای ارزیابی ) ارتھای عملیمشاھده مستقیم مھ( Direct Observation of Procedural Skillsعبارت 

در این روش یکی از اعضاء ھیات علمی شما را در حین انجام پروسیجر مورد مشاھده قرار می دھد و . طراحی شده است) پروسیجرھا(مھارتھای عملی 
 با این روش بعد از ھر بار انجام آزمون نقاط قوت شما و نقاطی .سپس عملکرد شما را بر اساس یک چک لیست ساخت یافتھ مورد ارزیابی قرار می دھد

وجود این چک لیست ساخت یافتھ بھ شما این امکان را می دھد کھ معیار مشخصی را . کھ نیاز بھ تالش بیشتری جھت بھبود دارند شناسایی می شوند
شما باید در مورد مفھوم ھر یک از . کردتان را بر اساس آن ارزیابی کنیدکھ در ارزیابی شما بھ کار می رود در اختیار داشتھ باشید و خود نیز عمل 

 دقیقھ صورت 5 دقیقھ طول می کشد و ارائھ باز خورد طی حدود 15فرآیند مشاھده در حدود . آیتمھا تعمق کنید تا بدانید چھ چیزی از شما انتظار می رود
  .می گیرد

    چند آزمون در سال؟- 2

 بار در حین انجام پروسیجرھای مورد نظر توسط عضو ھیات علمی مورد مشاھده 6ذ نمائید کھ در طی یک دوره یک سالھ دست کم شما باید ترتیبی اتخا 
شما می توانید درخواست . مسئولیت حصول اطمینان از کافی بودن تعداد و نوع ارزیابی ھا و نیز آزمونگرھا بھ عھده شماست. و ارزیابی قرار گیرید

ھمچنین استاد راھنمای . افت کنیداینکار بھ شما کمک خواھد کرد باز خورد بیشتری دری. ز حداقل مورد اشاره مورد ارزیابی قرارگیریدکنید کھ بیش ا
این ارزیابیھا باید بصورت گسترده در طول سال تحصیلی صورت گیرند و . آموزشی شما می تواند بر حسب نیاز درخواست ارزیابیھای بیشتری را بنماید

  .نھ صرفا نزدیک بھ انتھای دوره 

   ابی کنند؟يد که شما را ارزيد درخواست کني از چه کسانی می توان- 3

بصورت ایده آل (باید سعی کنید از طیف وسیعی از آزمونگرھا استفاده کنید. ھر یک از اعضاء ھیات علمی می توانند شما را مورد ارزیابی قرار دھند  
بھ .  دھدو اطمینان حاصل کنید کھ استاد راھنمای آموزشی شما دست کم نیمی از این ارزیابیھا را انجام می) برای ھر آزمون یک عضو ھیات علمی

  . پروسیجر شما را ارزیابی کرده باشند6 عضو ھیات علمی باید 3عالوه دست کم 

  رند؟يابی قرار گيد مورد ارزيی باي چه مهارتها- 4

بھ  ارائھ بازخورد بھ شما و کمک بھ بھبود عملکرد شغلیتان می باشد، الزم است پروسیجرھایی مورد ارزیابی قرار گیرند کھ DOPSاز آنجا کھ ھدف   
بھ عالوه اھمیت دارد کھ شما در ھمان محیطی کھ بھ طور معمول در آنجا پروسیجر انجام می دھید . طور طبیعی در محیط کارتان از شما انتظار می رود

باید انواع مختلف . مھارتھای اساسی کھ از شما انتظار می رود و باید کسب کنید در کوریکولوم گنجانده شده است. مورد مشاھده و ارزیابی قرار گیرید
شما باید در ھر سال . پروسیجر را برای ارزیابی انتخاب کنید بھ طوری کھ تعداد زیادی از توانمندی ھای مشخص شده در کوریکولوم پوشش داده شوند

یب دھید کھ ھر پروسیجر آنقدر شما می توانید ارزیابی ھا را بھ گونھ ای ترت.  پروسیجر مختلف ارائھ کنید3مدارکی دال بر توانمندی خود در دست کم 
  .تکرار شود تا مھارت شما در انجام آن بھ حد استاندارد مورد قبول و یا باالتر از آن برسد

    ست؟يابی چين نوع ارزيفه شما در انجام اي وظ- 5

 دقت -ج  .ع ارزیابی ھا کافی و مناسب ھستند اطمینان حاصل کنید کھ تعداد و نو-ب   . مھارتھای اساسی کھ از شما انتظار می رود را شناسایی کنید-الف
 اطمینان -ه   . از بیمار اجازه بگیرید کھ شما در حین انجام پروسیجر مورد مشاھده قرار گیرید-د  .کنید کھ تمام ارزیابی ھا برای انتھای دوره باقی نماند

از خوردی کھ دریافت می کنید تعمق کنید و سعی کنید از طریق  در مورد ب-و   .حاصل کنید کھ فرم مربوطھ بھ صورت کامل و خوانا پر شده است
 یک نسخھ از ارزیابی را در کار پوشھ خود نگھداری کنید و یک نسخھ را بھ مدیر گروه -ز  .مشاھده، تمرین و مطالعھ نقاط ضعف خود را بر طرف کنید

  .تحویل دھید
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   )DOPSابی به روش يدر مورد ارز(راهنمای آزمونگر 

یک روش مناسب برای دستیابی بھ این ھدف .  وظایف آکادمیک اعضاء ھیات علمی کمک بھ فراگیران در رسیدن بھ عملکرد بھینھ می باشدیکی از
بھ عالوه . با این کار شما بھ فراگیر کمک می کنید تا توانائیھای بالقوه خود را بھ دست آورد. فراھم کردن فرصتی برای ارائھ بازخوردھای سازنده است

بنابراین . آنھا بھ آنچھ ما مورد ارزیابی قرار می دھیم احترام می گذارند و آن را با اھمیت می شمرند. این ارزیابی از نظر فراگیران کاری واقعا مھم است
  .از اینکھ پذیرفتھ اید کھ فراگیران را ارزیابی کنید سپاسگزاریم

1 - DOPS پروسیجر ھایی کھ موظف بھ انجام آنھا ھستند مورد ارزیابی قرار گیرد اھمیت این موضوع کھ مھارت فراگیران در انجام   ست؟يچ
می باشد روشی است کھ  )مشاھده مستقیم مھارتھای عملی( Direct Observation of Procedural Skills کھ مخفف DOPS     .زیادی دارد

ن روش شما فراگیر را در حین انجام پروسیجر مورد مشاھده قرار می در ای. طراحی شده است) پروسیجرھا(اختصاصا برای ارزیابی مھارتھای عملی 
با این روش بعد از ھر بار انجام آزمون نقاط قوت و ضعف فراگیر . دھید و عملکرد وی را بر اساس یک چک لیست ساخت یافتھ ارزیابی می کنید

دھد کھ مھارت فراگیر را بر اساس معیارھای مشخص و بھ صورت  امکان را می  وجود این چک لیست ساخت یافتھ بھ شما این. شناسایی می شوند
فرآیند مشاھده فراگیر . عینی ارزیابی کنید و بھ عالوه فراگیر با در اختیار داشتن این چک لیست می تواند عملکرد خود را نیز بر آن اساس ارزیابی کند

  .انجامد دقیقھ بھ طول می 5 دقیقھ و ارائھ بازخورد بھ وی حدود 15در حدود 

    د؟يابی هستيط ارزي در چه صورت واجد شرا- 2

نیازی نیست کھ شما استاد راھنمای آموزشی . اگر شما عضو ھیات علمی ھستید می توانید ھر یک از دستیاران گروه خود را مورد ارزیابی قرار دھید
  .وی باشید و حتی نیازی نیست کھ فراگیر را از قبل بشناسید

  رد؟يام می گابی چگونه انجي ارز- 3

شما باید فراگیر را در . او از شما می خواھد کھ مھارت او را در یک پروسیجر اساسی مورد ارزیابی قرار دھید. این فرآیند توسط فراگیر آغاز می شود 
اطمینان حاصل کنید کھ . حین انجام پروسیجر در یک محیط واقعی مورد مشاھده قرار دھید و مشاھدات خود را در یک چک لیست ساخت یافتھ ثبت کنید

در اکثر موارد مشاھده  .فراگیر باید ھمان کارھایی را انجام دھد کھ بھ طور طبیعی انجام می دھد.  در حال انجام استDOPSبیمار می داند کھ 
 دقیقھ 5دھید و این کار نباید بیش از بازخورد ) آزمودنی(بعد از تکمیل فرم ارزیابی باید بالفاصلھ بھ فراگیر .  دقیقھ طول می کشد20 تا 15پروسیجرھا 

  .بھ طول انجامد

     ارائه بازخورد- 4

ارائھ   .برای بھ حد اکثر رساندن تاثیر آموزشی این روش باید با کمک فراگیر نقاط قوت و ضعف وی را شناسایی نموده ، در مورد آنھا بھ توافق برسید
توجھ داشتھ باشید کھ بازخورد . این کار باید بالفاصلھ بعد از ارزیابی صورت گیرد. ت گیردبازخورد باید با حساسیت زیاد و در یک محیط مناسب صور

  .ھیچگاه بھ معنای تذکر نقاط ضعف بھ تنھایی نیست و باید بھ ھمان میزان بر نقاط قوت ھم تاکید نمود

    : ل فرميژه در مورد تکمي نکات و- 5

بھ منظور بررسی تاثیر آشنایی و یا تجربھ "  برای ارزیابی دستیاران استفاده کرده است؟DOPSآزمونگر پیش از این چند بار از روش " سوال-الف
منظور از این سوال کل دفعاتی است کھ عضو ھیات . آزمونگر با این روش بر روی عملکرد وی می باشد کھ این کار جزئی از فرآیند کنترل کیفی است

 تعداد دفعاتی کھ آزمون شونده پروسیجر مورد ارزیابی را انجام داده است بر اساس -ب   .ده است استفاده کرDOPSعلمی با ھر فراگیری از روش 
) سنوات تحصیلی دستیار( سختی پروسیجر باید بر اساس سطح فراگیر -ج   . صورت میگیردlog bookاظھار و تخمین خود دستیار و یا با استفاده از 

باید مشاھدات خود را با مھارت پزشکی کھ . لطفا از تمام طیف مقیاس نمره دھی استفاده کنید: اده از مقیاس در مورد استف-د  .مورد قضاوت قرار گیرد
مرحلھ آمادگی قبل از انجام  (3 در مورد سوال -ه   .مقایسھ نمائید) یعنی شایستھ ارتقاء یا فارغ التحصیلی است(دوره مورد نظر را بھ پایان رسانده 

 -و   . برگیرنده توانایی آزمون شونده در ارائھ بحث در خصوص عوارض احتمالی پروسیجر و چگونگی اداره آنھا می باشداین سوال در): پروسیجر
اشاره ... ، تعلیمات بھ پرستار، ثبت پروسیجر و CXRبھ مواردی از قبیل دور ریختن اجسام نوک تیز، چک ): اقدامات بعد از انجام پروسیجر (8سوال 
  کرد

  .بھ پیوست مي باشد ) DOPS (ز فرم ارزیابي مھارت عملي فراگیران از طریق مشاھده مستقیم نمونھ ھایي ا
  . ما ھمكار عزیز مي توانید براي فراگیران خود از فرم مشابھ زیر بعنوان نمونھ استفاده نماییدش 
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Mini- clinical Evaluation Exercise 
( Mini – CEX) 

  ي آزمون كوتاه مدت عملكرد بالین
   )ارزیابي كوتاه بالیني ( 

 
 

  
  
  
  

  جراحي و ھر ماه یكبارغیرمناسب براي رشتھ ھاي گروه 
  براي ھر دستیار اجرا شود

  
   Mini-CEX آزمون كوتاه مدت عملكرد بالینيتعریف 

  . ارزیابي مھارت ھاي بالیني و دادن بازخورد برروي عملكرد در ھمان زمان بھ كار مي رود يآزموني است كھ برا
در ای ن   . گی رد  دس تیاري  م ورد اس تفاده ق رار م ي       پزش كي و س ال اول   پای ھ ( در حال حاضر در انگلستان ، این آزمون ب راي دو س ال نخ ست      

. ي كن د    م  Observe  مشاھده)  و یا در اورژانس ئيدر بیمارستان ، درمانگاه سرپا( را در ھنگام تعامل با بیمار فراگیر آزمون یك استاد ،    
استاد با استفاده از یك . رح حال مي گیرد و وي را معاینھ مي نماید و سپس تشخیص و برنامھ ي درماني خود را مي گوید   شیمار  باز   رفراگی

 دقیق ھ  ٥ ب ازخورد آن   دقیق ھ ودادن  ١٥عم وال آزم ون ح دود    م.  م ي دھ د   ردد او نمره مي دھد و س پس ب ھ او ب ازخو   ر  عملكدار بھ فرم ساختار 
 فراگی ران ك ھ م ي توانن د    ( و ھر بار توسط آزم ون ش وندگان مختل ف    )  بار در سال ٦تا ٤معموال ( در موارد متعدد  فراگیرر ھ. طول مي كشد  

تمام مھارت ھا در فرم بر اساس یك مقیاس شش درجھ اي امتیاز داده . مورد آزمون قرار مي گیرد ) باشند ... استادان ، و یا سال ھاي باالتر 
ارزیاب باید بازخورد فوري بدھد .  باالتراز حد انتظار مي باشد ٦و ٥ در حد انتظار و ٤  لب مرزي ،٣ ،متر از حد انتظار ك٢و١مي شود نمره 

، ارزیاب و فراگیر با الوه بھ ع. چھ كند تا بھتر شود ، پیشنھاد ارائھ نماید  فراگیروي مي بایست نقاط قوت را ذكر نماید و در مورد این كھ . 
  .ارد باز خورد بھ توافق مي رسند و یك برنامھ آموزشي براي عمل كردن را ثبت مي كنند ھم درباره مو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . بھ گونھ اي است كھ استاد ھم بھ بیمار و ھم بھ دستیار اشراف دارد mini-CEX شیوه ي چیدمان صندلي ھا در آزمون -١شكل 
  

 بھ وجود آمد این آزم ون ح دود   Clinical Evaluation Exercise (CEX )لیني چھ ، آزمون بالیني كوتاه بھ دنبال آزمون باخاز نظر تاری
 ، اكثر برنامھ ھاي دستیاري طب داخل ي در آمریك ا در س ال اول دس تیاري از آن اس تفاده م ي       ١٩٩٠ ساعت طول مي كشید و در اوایل دھھ    ٢

  .كردند 

 استاد
ماربي
 دستيارمار

 زميــــــــ

Mini-
CEX 
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   : آزمون كوتاه مدت عملكرد بالینيموارد استفاده
  . توان براي ارزیابي مھارت ھاي زیر استفاه نمود ازاین آزمون مي

  
 Professionalism رفتار حرفھ اي -٣                            معاینھ فیزیكي -٢                 شرح حال گرفتن -١
  دي  سازماندھي كردن و كار آم-٦         مھارت برقرار نمودن ارتباط -٥                    قضاوت بالیني -٤
  مراقبت بالیني بطور كلي  -7

  :كیفیت روان سنجي 
 و ھمكارانش اخیرا اعالم ك رده ان د ك ھ ای ن ابزارھ اي       Schuwirthگرچھ . بررسي ھاي روان سنجي این آزمون را مورد تایید قرار داده اند 

 ، روان س نج ھ ا  ،  زم است متخصصین آمار جدید ارزیابي نیاز بھ مدل ھاي جدید براي سنجش روانسنجي آنھا دارند و پیشنھاد مي كنند كھ ال      
 پزشكان عالقمند بھ آموزش با ھم اندیشي و ھمكاري با یكدیگر تئوري ھا و مدل ھاي مناسبي براي پ یش بین ي كیفی ت      و صین آموزش متخص

  .د اینجنبھ ھایي مانند عادالنھ بودن قابل دفاع بودن در ابزارھاي نوین ارزیابي تدوین نم
  
  
  
  
  
  

فراگيران با روش آزمونگرها و ي لطفا براي آشنايي استاد گرام  
Mini- clinical Evaluation Exercise ( Mini – CEX) 

  آزمون كوتاه مدت عملكرد بالیني 

   در اختيار آنها قرار دهيد ي پيوست را راهنما
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نان                                                                    ی  وم   د ه  ی  وم   وزش  ه آ و عات و  طا ش       ع ش  اع          

                                                                                                             

 

17 

 

  
  



نان                                                                    ی  وم   د ه  ی  وم   وزش  ه آ و عات و  طا ش       ع ش  اع          

                                                                                                             

 

18 

 

  آزمون كوتاه مدت عملكرد بالیني نمونھ ھایي از فرم ارزیابي 
 (Mini – CEX )  .بھ پیوست مي باشد

فرم مشابھ زیر بعنوان نمونھ مي توانید براي فراگیران خود از ما ھمكار عزیز ش
  . استفاده نمایید
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What is the rational to select this assessment tool? 
  

- As trainees approach entry to practice, their education and 
assessment needs to be based on performance with real patients who 
exhibit the full range of conditions seen in the clinical setting. 
 
• Assessors: These may be staff grades, experienced SpRs or 

consultants in a secondary care setting, or the GP trainer or other 
GPs in a primary care setting. 

• Number of assessments required per year: 4-6 
• Estimated time required: 20 minutes (15 min for assessment, 5 

min for feedback).  
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Chart Stimulated Recall Oral Examination  (CSR)  
 Case –based Discussion   (CbD) 

   ارزیابی بھ روش بررسي پرونده بیماران ویزیت شده توسط فراگیران 
  
  
  
  
  
  

  (CSR OR CbD)ارزیابی بھ روش ابزار معرفي 
   اگیرانبررسي پرونده بیماران ویزیت شده توسط فر

در قال ب ی ك آزم ون ش فاھي اس تاندارد م ورد        عملكرد آنھ ا  ،كھ فراگیران تكمیل نموده اند  يدر این آزمون ازطریق بررسي پرونده ي بیماران         
وطھ كھ پرونده  فراگیر مرب، از)آزمون گیرنده(اجراي این آزمون بھ این صورت است كھ یك پزشك مجرب و آموزش دیده  . ارزیابي  قرار مي گیرد

 در باره ي مراقبت ھایي كھ براي بیمار انجام داده ، علل درخواست آزمایشات و بررسي ھایي كھ در خواست  ) آزمون شونده(بیمار را تكمیل كرده 
ستفاده از ی ك پروتك ل   ا باباید آزمون گیرنده .  پرسش مي كندرا) تشخیص ،تفسیر یافتھ ھاي بالیني و برنامھ ھاي درماني براي بیمار  ( كرده است   

ك ھ ی ك   (خوب طراحي شده ، بررسي ھ ر پرون ده     CSRدر یك آزمون شفاھي   .خوب تدوین شده و پروسجور نمره دھي مشخص بھ فرد نمره دھد
اي  ای ن در ص ورتي اس ت ك ھ ی ك ی ا دو آزم ون گیرن ده ب ر         .   دوساعت طول مي ك شد CSR دقیقھ و یك آزمونِ تیپیكِ 10تا 5) سؤال حساب مي شود 

 . دقیقھ اي حضورداشتھ باشند60تا 30ھرجلسھ  مجزاي 
  

  (CSR OR CbD)ابی یارزابزارموارداستفاده 
 . این آزمون براي ارزیابي توانایي تصمیم گیري بالیني و كاربرد یا استفاده از دانش پزشكي درمورد بیماران واقعي بھ كارمي رود

  
  (CSR OR CbD)ابییارزابزار ویژگي ھاي روان سنجي

 . انتخاب بیماران براساس نمونھ گیري از بیماراني است كھ فرد باید قادر باشد بطور موفقیت آمیز تشخیص ودرمان دھد
( فراگی ران  آموزش داد تا بدانند كھ چگون ھ بای د از     را )آزمون گیرنده( باید پزشكان .  گزارش شده است88/0و /. 65ازمون بین  پایایي نمرات این  

  .و چگونھ پاسخ ھا را ارزیابي كرده و نمره دھندنمایند پرسش   )آزمون شونده
  

  (CSR OR CbD)ابی یارزابزار عملي بودن
ول ي   اس تفاده ش ود،    بندن د  بمي توانند آموختھ ھ اي خ ودرا در م ورد بیم اران ب ھ ك ار      فراگیران رابراي ارزیابي این كھ آیا   CSRمي توان امتحان 
برگزار شود ،آنگ اه س رمایھ و تجرب ھ ب سیاري     ) مانند مدرك دانشنامھ (شود آزمون كھ منجربھ صدور مجوز   یك آزمون بھ عنوان  اگرقرار باشد این  

  .براي استاندارد كردن آن نیاز دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CSR  
OR  

CbD  
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   .بھ پیوست مي باشد  CSR OR CbD)(ایي از فرم ارزیابي آزمون ھنمونھ 

  .  فرم مشابھ زیر بعنوان نمونھ استفاده نماییدما ھمكار عزیز مي توانید براي فراگیران خود ازش
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 (CSR OR CbD) ایي از فرم ارزیابي آزمون ھنمونھ 

(   
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ارزیابي   استاد گرامي لطفا براي آشنایي آزمونگرھا و فراگیران خود با روش  
Chart Stimulated Recall Oral Examination  (CSR)  

 Case –based Discussion   (CbD) 
  

   ارزیابی بھ روش بررسي پرونده بیماران ویزیت شده توسط فراگیران 
 

   در اختيار آنها قرار دهيد ي پيوست راراهنما
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  ....ارددمابقي روشھاي نوین ارزشیابي در بخش دوم ادامھ ھمكار محترم 
  

LOG 
BOOK  

OSCE 360  
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