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 مقدمه:

با کیفیت یادگیری دانشجویان  ارزیابی دانشجویان یکی از فعالیت های اساسی در فرآیند آموزشی به شمار می آید و کیفیت آن

صحیح می تواند ابزاری مفید برای ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط قوت و ضعف ارتباط مستقیم دارد. ارزیابی 

همچنین نتایج ارزیابی دانشجویان می تواند به مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف  آن ها باشد.

و بخشی اساسی در ارائه دارد دانشجو حساسیت و اهمیت باالیی  یادگیری کمک نماید. از آنجا که فرآیند ارزیابی-فرآیند یاددهی

خدمات آموزشی در یک موسسه آموزشی کارآمد است، تدوین برنامه جامع ارزیابی، یک قدم اساسی در بهره گیری از منافع 

شیابی شایستگی بالینی های آموزش پزشکی، ارز های معمول در نظام یکی از چالش. ارزیابی و ارتقاء هر چه بیشتر آن خواهد بود

. آنچه در حال حاضر مورد  .های دانش و مهارت یک دانشجو را در بر گیرد تمامی جنبه بایبد بالینی ارزیابی و  باشد دانشجویان می

بحث ونگرانی است اعتبار دادن به نتایج این نوع ارزیابی ها به عنوان ابزار سنجش برونداد فرایندهای آموزشی در حوزه نظام 

با  آموزشی عالی کشور است.  بر این اساس در باب کلیات و با هدف ایجاد این شیوه نامه با بهره جستن از استانداردهای موجود

نیز به حوزه ستادی معاونت آموزشی  در بعضی مواقعیکپارچگی و پاسخگویی مستدل در شکایات و ابهامات دانشجویان که هدف 

 وین شده است.تهیه و تد دانشگاه ارجاع می گردد،

 

 :اهداف

 اطمینان از تربیت دانش آموختگان توانمند -0

 برنامه جامع ارزیابی دانشجو  دانشجویان جهت ارتقای کیفیت آموزشی بالینی  ظام مند بودن ارزیابین -1

 رائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط ضعف و قوت آن هاا -0

مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف فرآیند استفاده از نتایج ارزیابی دانشجویان توسط  -2

 یادگیری-یاددهی

 نشان دادن شکاف بین تدریس و آنچه که فراگیر باید بیاموزد.  -5

 کنترل فرایند تدریس -6

 بررسی تأثیر آموزش در راستای پروژه های تحقیقاتی -7

 اتخاذ تصمیم جهت انجام مداخالت الزم  -8
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 :دانشجو بالینی  برنامه ارزیابیساختار و تشکیالت 

هر چند دانشکده های مختلف می توانند با توجه به شرایط و امکانات موجود، ساختار و تشکیالت ارزیابی دانشجو را در دانشکده  

 :مربوط مشخص کنند ولی معموال موارد زیر در نظر گرفته می شود

، مدیران گروه های آموزشی یا نمایندگان ایشان و اعضای بیمارستان متشکل از معاون آموزشی   (:تیم علمی )کمیته آزمون-0

درمانی آشنا به آموزش -دانشکده یا مراکز آموزشی EDO و و نماینده هیات علمی آشنا به اصول سنجش و ارزیابی دانشج

نامه و شیوه نامه های مرتبط دانشجو از جمله تدوین و تصویب آیین  بالینی  . کمیته آزمون وظیفه نظارت بر ارزیابیباشدپزشکی 

در دانشکده را  و تحلیل آن به ارزیابی دانشجو، طراحی سیستم ارزیابی دانشجو، نظارت بر اجرای آن و تضمین کیفیت آزمون ها

 .به عهده دارد

مسئولیت چاپ و تکثیر دفترچه های آزمون، برگزاری آزمون، جمع آوری پاسخ نامه ها ی آزمون به  (:یم اجرایی )مرکز آزمونت-1

دانشکده ها EDOتحلیل آماری آزمون ها به صورت کاغذی یا نرم افزار مربوطه به عهده  مرکز آموزشی درمانی عهده آموزش 

 ل را به عهده دارد. و مراکز آموزشی درمانی تابعه و حفظ امنیت آزمون در تمام این مراح
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 : درمانی آموزشی مرکز بالینی ارزیابیشرح وظایف کارگروه  

 آن وضعف قوت نقاط وتبیین  آموزشی های گروه کلیه بالینی  های ارزیابی فعلی وضعیت بررسی -0

  -معاون آموزشی بیمارستان گزارش کتبی استفاده از هر کدام از روش های ارزیابی مورد نیاز گروه آموزشی به تهیه  -1
 دانشکده و دانشگاه

 مختلف بالینی های ودرمحیط مختلف درسطوح بالینی ارزیابی کیفیت ارتقای منظور به کاربردی راهکارهای ارائه -0

  ارزشیابی  نوین های شیوه اجرای برای الزم تسهیالت ایجاد و ریزی برنامه در مشارکت -2

 ودانشگاه دانشکده - بیمارستان آموزشی معاون به الزم بازخورد ارائه و  بالینی های ارزشیابی بر نظارت-5

 بالینی ارزیابی حیطه در بیمارستان های ها/گروه بخش با مشترک صورت به آموزش در پژوهش های طرح انجام-6
 ارزشیابی روند اصالح ،بالینی های ارزیابی بازنگری زمینه در بیمارستانی گروههای و ها بخش به مشاوره ارایه-7

  بالینی ارزیابی نوین های روش کارگیری به آموزشی،
 در   علمی هیأت اعضای و فراگیران های مندی توان رتقایا جهت بیمارستان آموزشی معاون به مشاوره ارائه-8

 OSCE-)بالینی آموزش وکارامد ونوین روز به ارزشیابی های شیوه با ودانشجویان علمی هیئت اعضاء آشنایی راستای

 List Check-DOPS و )... 
 بالینی ارزیابی کیفیت ارتقای در اساتید فعال مشارکت وجلب تعامل -9

 ودستیاران پزشکی،کارورزان دانشجویان انتظار مورد  بالینی ارزیابی واهداف ویژگیها بیینت -01
  دانشجویان اعتراض بررسی-00

 دانشکده - بیمارستانمعاون آموزشی ارایه گزارش های برگزاری جلسات، تدوین و اجرای ارزیابی دانشجو به  -01
 ودانشگاه

  دانشجو به بازخورد ارائه -00
 پزشکی، اخالق رعایت آموزشی، های )فعالیت دانشجو نهایی نمره های آیتم و وزندهی جدول تنظیم و تهیه -02

 ..( و بخشی درون پزشکی،ارزیابی قوانین
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 انواع روشهای ارزیابی 

روش از پرکاربردترین روشهای ارزیابی برای تمام گروه های آموزشی به طور کامل جهت بهره برداری  6در این مبحث         

 ارائه می گردد.  

 

 DOPSارزیابی به روش  -0

 MINI-CEXارزیابی به روش     -1

 درجه 061ارزیابی به روش  -0

 CSRارزیابی به روش   -2

 OSCEارزیابی با آزمون  -5

 log bookارزیابی به روش  -6
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 DOPSارزیابی به روش -9

DIRECT OBSERVATION OF PROCEDURAL SKILLS 

 )مشاهده مستقیم مهارت های علمی(
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 ( DOPSاهنمای فراگیران ) در مورد ارزیابی به روش ر

0-DOPS چیست ؟ 

که موظف به انجام آن ها هستند مورد ارزیابی قرار گیرد، اهمیت  PROCEDURESاین موضوع که مهارت فراگیران در 

( یا مشاهده  DIRECT OBSERVATION OF PROCEDURAL SKILLS)  DOPSزیادی دارد. 

 مستقیم مهارت های علمی ( روشی است که اختصاصا برای ارزیابی مهارت های 

( طراحی شده است. در این روش یکی از اعضاء هیات علمی شما را در حین انجام  PROCEDURESعلمی ) 

PROCDUER  مورد مشاهده قرار می دهد و سپس عملکرد شما را بر اساس یک چک لیست مورد ارزیابی قرار می دهد. با

 بهبود دارند شناسایی می شوند.این روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاط قوت شما و نقاطی که نیاز به تالش بیشتری جهت 

وجود این چک لیست به شما این امکان را می دهد که معیار مشخصی را که در ارزیابی شما به کار می رود در اختیار داشته 

تعمق کنید تا بدانید چه  ITEMSباشید و خود نیز عملکردتان را بر اساس آن ارزیابی کنید. شما باید در مورد مفهوم هر یک از 

 چیزی از شما انتظار می رود.

 چند آزمون در سال انجام می شود؟-1

مورد نظر توسط  PROCEDURESبار درحین انجام  6شما باید ترتیبی اتخاذ نمائید که در طی یک دوره یک ساله حداقل 

از کافی بودن تعداد و نوع ارزیابی ها  و نیز عضو هیات علمی مورد مشاهده و ارزیابی قرار گیرید. مسئولیت حصول اطمینان 

بار مورد ارزیابی قرار گیرید. این کار به شما کمک می  6آزمونگرها به عهده شماست. شما می توانید درخواست کنید که بیش از 

بی های بیشتری کند بازخورد بیشتری دریافت کنید. هم چنین مدیر برنامه دستیاری شما می تواند بر حسب نیاز درخواست ارزیا

 بنماید. این ارزیابی ها به صورت گسترده در طول سال تحصیلی صورت گیرند.

 از چه کسانی می توانید درخواست کنید که شما را ارزیابی کنند؟-0

هر یک از اعضاء هیئت علمی می توانند شما را مورد ارزیابی قرار دهند، باید سعی کنید از طیف وسیعی از آزمونگر ها استفاده 

در سرویس های مختلف دستیار  ROTATIONکنند ) به صورت ایده آل برای هر آزمون یک عضو هیات علمی (. براساس 

ن سرویس و با هر کدام از اساتید آن سرویس ) طبق انتخاب دستیار ( خود را در هما DOPSموظف است ارزیابی به روش 

داشته باشد که در هر  DOPSانجام دهد. در پایان یک دوره یک ساله یک دستیار باید حداقل هز هر سرویس دو آزمون 
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یک استاد در یک سرویس مشخص در طول یک سال از  DOPSسرویس مربوط به دو استاد باشد. بدیهی است که دو آزمون 

 مورد قبول نمی باشد.

 چه مهارت هایی باید مورد ارزیابی قرار گیرند؟-2

ارائه بازخورد شما و کمک به بهبود عملکرد شغلیتان می باشد، الزم است پروسیجرهایی مورد ارزیابی  DOPSاز آنجا که هدف 

وه اهمیت دارد که شما در همان محیطی که به طور قرار گیرند که به طور طبیعی در محیط کارتان از شما انتظار می رود. به عال

معمول در آن جا پروسیجر انجام می دهید مورد مشاهده و ارزیابی قرار گیرید. مهارت های اساسی که از شما انتظار می رود و 

ه طوری که تعداد باید کسب کنید در کوریکولوم گنجانده شده است. باید انواع مختلف پروسیجر را برای ارزیابی انتخاب کنید ب

زیادی از توانمندی های مشخص شده در کوریکولوم پوشش داده شوند. شما باید در هر سال مدارکی دال بر توانمندی خود دست 

پروسیجر مختلف ارائه کنی. شما می توانید ارزیابی ها را به گونه ای ترتیب دهید که هر پروسیجر آن قدر تکرار شوند تا  0کم 

 جام آن به حد استاندارد مورد قبول و یا باالتر از آن برسد.مهارت شما در ان

 وظیفه شما در انجام این نوع ارزیابی چیست ؟-5

یک موقعیت و زمان مناسب را برای برگزاری آزمون انتخاب نمائید. در آزمون های متعدد باید موقعیت های مختلف مانند -الف
 در نظر گرفته شود.  بیمار سرپایی یا بیمار بستری یا موارد اورژانس

درمانی مراجعه می نمایند ) از آن جا که هدف  –بیماران انتخاب شده بیمارانی هستند که به طور روتین به مرکز آموزشی 
DOPS  ارائه بازخورد به شما و کمک به بهبود عملکرد شغلیتان می باشد، الزم استPROCEDURES  مورد ارزیابی قرار

 محیط کارتان از شما انتظار می رود ( گیرند که به طور طبیعی در

دقیقه هم به بازخورد آزمون  01-5دقیقه به مدت  11-05پس از درخواست از آزمون گیرنده و برگزاری آزمون طی حداکثر -ب
 با آزمونگر اختصاص دهید.

 نهارت های اساسی که از شما انتظار می رود را شناسایی کنید.-ج

 رزیابی ها برای انتهای دوره باقی نماند.اطمینان حاصل کنید که تمام ا-د

 اطمینان حاصل کنید که فرم مربوطه به صورت کامل و خوانا پر شده است.-و

 در مورد بازخورد، تعمق کنید و سعی کنید از طریق مشاهده ، تمرین و مطالعه نقاط ضعف خود را برطرف کنید.-ز

 ید و یک نسخه را به دفتر گروه تحویل دهید.یک نسخه از ارزیابی را در کار پوشه خود نگهداری کن-ح
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 ( DOPSاهنمای آزمونگر ) در مورد ارزیابی  به روش ر

یکی از وظایف آکادمیک اعضاء هیات علمی کمک به فراگیران در رسیدن به عملکرد بهینه می باشد. یک روش مناسب برای 

سازنده است. با این کار شما به فراگیر کمک می کنید تا توانایی دستیابی این هدف فراهم کردن فرصتی برای ارائه بازخوردهای 

های بالقوه خود را به دست آورد. به عالوه این ارزیابی از نظر فراگیران کاری واقعا مهم است. آن ها به آن چه ما مورد ارزیابی 

پذیرفته اید که فراگیران را ارزیابی کنید سپاس قرار می دهیم احترام می گذارند و ان را با اهمیت می شمردند. بنابراین از این که 

 گزارم.

9- DOPS چیست ؟ 

که موظف به انجام آن ها هستند مورد ارزیابی قرار گیرد  PROCEDURESاین موضوع که مهارت فراگیران در انجام 

ده طراحی ش PROCEDURESروشی است که اختصاصا برای ارزیابی مهارت های علمی  DOPSاهمیت زیادی دارد. 

مورد مشاهده قرار می دهید و عملکرد وی را بر اساس   PROCEDURSاست. در این روش شما فراگیر را در حین انجام 

 یک چک لیست ارزیابی می کنید با این روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاط قوت و ضعف فراگیر شناسایی می شوند.

 objectiveهارت فراگیر را بر اساس معیارهای مشخص و به صورت وجود این چک لیست به شما این امکان را می دهد که م

 ارزیابی کنید و به عالوه فراگیر با در اختیار داشتن این چک لیست می تواند عملکرد خود را نیز بر آن اساس ارزیابی کند.

 در چه صورت واجد شرایط ارزیابی هستید ؟-1

دستیاران گروه خود را مورد ارزیابی قرار دهید نیازی نیست که شما استاد  اگر شما عضو هیئت علمی هستید می توانید هر یک از

 راهنمای آموزشی وی باشید و حتی نیازی نیست که فراگیر را از قل بشناسید.

 ارزیابی چگونه انجام می گیرد؟-0

مورد ارزیابی قرار دهید. شما  procedureاین فرایند توسط فراگیر آغاز می شود. او از شما می خواهد که مهارت او را در یک 

در یک محیط واقعی مورد مشاهده قرار دهید و مشاهدات خود را در یک چک لیست  procedureباید فراگیر را در حین انجام 

در حال انجام است. فراگیر باید همان کارهایی را انجام دهد که به  dopsثبت کنید. اطمینان حاصل کنید که بیمار می داند که 

دقیقه طول می کشد. بعد از تکمیل  11تا  05حدود  PROCEDURESطبیعی انجام می دهد. در اکثر موارد مشاهده طور 

 فرم ارزیابی باید 
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دقیقه به طول انجامد. لطفا نظرات شفاف و صادقانه خود را در  5-01بالفاصله به فراگیر بازخورد دهید و این کار نباید بیش از 

در طی آزمون در چک لیست مربوطه ذکر نمائید. لطفا با گذاشتن کارین چک لیست را در دو نسخه مورد نحوه عملکرد فراگیر 

 تهیه نمائید.

 بازخورد بعد از ارزیابی چگونه انجام شود؟-2

برای به حداکثر رساندن تاثیر آموزشی این تاثیر آموزشی این روش باید با کمک فراگیر نقاط قوت و ضعف وی را شناسائی 

ر مورد آن ها به توافق برسید. ارائه بازخورد باید با حساسیت زیاد و در یک محیط مناسب صورت گیرد. این کار باید نمودهف د

بالفاصله بعد از ارزیابی صورت گیرد. توجه داشته باشید که بازخورد هیچ گاه به معنای تذکر نقاط ضعف به تنهایی نیست و باید به 

 نمود. همان میزان بر نقاط قوت هم تاکید

 نکات ویژه در مورد تکمیل فرم :-5

برای ارزیابی دستیاران استفاده کرده است ؟ به منظور بررسی تاثیر  DOPSآزمونگر پیش از این چند بار از روش  "سوال -الف

نظور از آشنایی و یا تجزیه آزمونگر با این روش بر روی عملکرد وی می باشد که این کار جزئی از فرایند کنترل کیفی است. م

 استفاده کرده است. DOPSاین سوال کل دفعاتی است که عضو هیات علمی با هر فراگیر از روش 

تعداد دفعاتی که آزمون شونده پروسیجر مورد ارزیابی را انجام داده است بر اساس اظهار و تخمین خود دستیار و یا با استفاده -ب

 صورت می گیرد. Log bookاز 

 راساس سطح فراگیر ) سنوات تحصیلی دستیار ( مورد قضاوت قرار گیرد.سختی پروسیجر باید ب-ج

 در مورد استفاده از مقیاس : لطفا از تمام طیف مقیاس نمره دهی استفاده کنید. بای مشاهدات خود را با-د

 سه نمائید.مهارت پزشکی که دوره مورد نظر را به پایان رسانده ) ینی شایسته ارتقاء یا فارغ التحصیلی است ( مقای 

) مرحله آمادگی قبل از انجام پروسیجر ( : این سوال در برگیرنده توانایی آزمون شونده در ارائه بحث در  0در مورد سوال -ه

 خصوص عوارض احتمالی پروسیجر و چگونگی اداره آن ها می باشد.

، تعلیمات به پرستار،  CXRسام نوک تیز، چک ) اقدامات بعد از انجام پروسیجر ( : به مواردی از قبیل دور ریختن اج 8سوال -و

 ثبت پروسیجر و ... اشاره کرد.
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 ( DOPSاز طریق مشاهده مستقیم )  فراگیر  فرم ارزیابی مهارت عملی

 نام آزمون شونده:               نام خانوادگی:                    رشته تحصیلی:           دستیار سال:

 نام خانوادگی                               مرتبه علمی:         نام آزمونگر:            

 محل آزمون:

سالن گزارش صبحاهی            □درمانگاه اورژانسی                    □درمانگاه              □بخش بستری   □بخش اورژانس

□ 

 پروسجور مورد ارزیابی:

 ی ارزیابی دستیاران استفاده کرده است ؟برا DOPSآزمونگر پیش از این چند بار از روش 

0 □           1□           0□             2□        5-9□              9< □ 

 آزمون شونده تاکنون چند بار از این پروجسور را انجام داده است ؟

1 □            0-2□            5-9□                  01< □ 

 درجه سختی پروسجور ) با توجه به سنوات تحصیلی دستیار (: 

 □زیاد          □متوسط                  □کم 
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غیر   ردیف

قابل 

 قبول

پایین تر از حد 

 انتظار

باالتر از  در حد انتظار حد مرزی

 حد انتظار

بدون 

 نظر

  1 0 1 0 2 5 6 7 8 9 01  

             تکنیک پروسجوراطالع از اندیکاسیون ها و  0

             اخذ رضایت بیمار 1

             مرحله آمادگی قبل از انجام پروسجور 0

             بی دردی و آرام بخشی مناسب 2

             رعایت شرایط استریل 5

             توانایی تکنیکی 6

             درخواست کمک در صورت نیاز 7

             اقدامات بعد از انجام پروسیجر 8

             مهارت های ارتباطی 9

             رفتار حرفه ای و توجه به بیمار 01

             مهارت کلی در انجام پروسیجر 00

  001نمره کل از  

  نمره کل از .... 

  111نمره کل از  

 

 هر گونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت کنید. لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف دستیار و یا
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 DOPSرضایت دستیار از آزمون 

 □کامال راضی    □9    □8   □7   □6   □5   □2  □0   □1   □0کامال ناراضی 

 DOPSرضایت آزمونگر از آزمون 

 □کامال راضی     □9    □8   □7   □6   □5   □2  □0   □1   □0کامال ناراضی 

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

 □بلی به صورت آموزش چهره به چهره                □خیر 

 □ بلی )سایر موارد (             □بلی به صورت مطالعه دستورالعمل 

 تاریخ ارزیابی          /           /

 رف مشاهده شد :مدت زمانی که ص

 مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد :

 محل و مهر و امضای آزمونگر :

 محل مهر و امضای آزمون شونده:
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MINI-CEX    ارزیابی به روش 

MINI CLINICAL EVALUATION EXERCISE 

 آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی
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 ( (MINI-CEXراهنمای فراگیران) در مورد ارزیابی به روش 

 چیست ؟ MINI-CEX -ا

این آزمون به منظور ارزیابی مهارت های مختلف بالینی فراگیر به دفعات مکرر و در شرایط متفاوت مانند برخورد با بیماران 

 MINI-CEX – (MINIدیده است. بستری، سرپایی وموارد اورژانس و هم چنین ارائه بازخورد به فراگیر طراحی گر

CLINICAL EVALUATION EXERCISE  یا آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی، یا آزمون بالینی کوتاه ( برای )

ارزیابی مهارت های بالینی و دادن بازخورد بر روی عملکرد در همان زمان در یک مواجهه بالینی بیمار با دستیار طراحی شده 

 است. 

هیات علمی شما را در حین انجام معاینه بالینی و مواجهه با یک بیمار مورد مشاهده قرار می دهد و سپس  در این روش اعضاء

عملکرد شما را بر اساس یک چک لیست مورد ارزیابی قرار می دهد. با این روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاط قوت و شما و 

 اسایی می شوند.نقاطی که نیاز به تالش بیشتری جهت بهبود دارند شن

وجود این چک لیست به شما این امکان را می دهد که معیار مشخصی را که در ارزیابی شما به کار می رود در اختیار داشته 

 باشید و خود نیز عملکردتان را بر اساس آن ارزیابی کنید. شما باید در مورد مفهوم هر یک

 ظار می رود.تعمق کنید تا بدانید چه چیزی از شما انت ITEMSاز  

 چند آزمون در سال انجام می شود؟-1

توسط هیات علمی انجام  MINI-CEXبار ارزیابی  6شما باید ترتیبی اتخاذ نمائید که در طی یک دوره یک ساله حداقل 

ی توانید گردد. مسئولیت حصول اطمینان از کافی بودن تعداد و نوع ارزیابی ها و نیز انتخاب آزمونگر ها به عهده شماست. شما م

بار مورد ارزیابی قرار گیرید. این کار به شما کمک خواه کرد بازخورد بیشتری دریافت کنید. هم  6درخواست کنید که بیش از 

چنین مدیر برنامه دستیاری شما می تواند بر حسب نیاز درخواست ارزیابی های بیشتری را بنماید. این ارزیابی ها به صورت 

 ی صورت می گیرد.گسترده در طول سال تحصیل

 از چه کسانی می توانید درخواست نمائید که شما را ارزیابی کنند؟-0

از یکی از اعضاء هیئت علمی بالینی بخش درخواست برگزاری آزمون را می نمائید. تا حد امکان سعی نمائید اعضای هیئت علمی 

س های مختلف دستیار موظف است ارزیابی در سروی ROTATIONدر آزمون های متعدد تکراری انتخاب نگردند. بر اساس 
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خود را در همان سرویس و با هر کدام از اساتید آن سرویس ) طبق انتخاب سرویس ( انجام دهد. در  MINI-CEXبه روش 

که در هر سرویس مربوط به دو  MINI-CEXپایان یک دوره یک ساله یک دستیار باید حداقل از هر سرویس دو آزمون 

در یک سرویس مشخص در طول یک سال از یک استاد مورد قبول نمی  MINI-CEXی است که دو آزمون استاد باشد. بدیه

 باشد.

 وظیفه شما در انجام این نوع ارزیابی چیست ؟-2

یک موقعیت و زمان مناسب را برای برگزاری آزمون انتخاب نمائید. در آزمون های متعدد باید موقعیت های مختلف مانند -الف

 ی یا بیمار بستری یا وارد اورژانس در نظر گرفته شود.بیمار سرپای

 درمانی مراجعه می نمایند. –بیماران انتخاب شده بیمارانی هستند که به طور روتین به مرکز آموزشی 

دقیقه هم به بازخورد آزمون  01-5دقیقه به مدت  11-05پس از درخواست از آزمون گیرنده و برگزاری آزمون طی حداکثر -ب

 آزمونگر اختصاص دهید.با 

 اطمینان حاصل کنید که تعداد و نوع ارزیابی ها کافی و مناسب هستند.-ج

 دقت کنید که تمام ارزیابی ها برای انتهای دوره باقی نماند.-د

 اطمینان حاصل کنید که فرم مربوطه به صورت کامل و خوانا پر شده است.-ه

 طریق مشاهده، تمرین و مطالعه نقاط ضعف خود را برطرف کنید. در مورد باز خورد، تعمق کنید و سعی کنید از-و

 یک نسخه از ارزیابی را در کار پوشه خود نگهداری کنید و یک نسخه را به دفتر گروه تحویل دهید.-ز
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 ( MINI-CEXراهنمای آزمونگر ) در مورد ارزیابی به روش 

0-- MINI-CEX چیست ؟ 

مهارت های مختلف بالینی فراگیر به دفعات مکرر و در شرایط متفاوت مانند برخورد با بیماران این آزمون به منظور ارزیابی 

 بستری، سرپایی وموارد اورژانس و هم چنین ارائه بازخورد به فراگیر طراحی گردیده است.

خی از مهارت ها تمرکز الزم نیست تمام مهارت ها در هر مواجهه مورد سنجش قرار گیرد و در هر مواجهه می توان بر روی بر

نمود. در این روش شما فراگیر را در حین انجام معاینه بالینی و مواجهه با بیمار مورد مشاهده قرار می دهید و عملکرد وی را بر 

 اساس یک چک لیست ارزیابی می کنید.

ن چک لیست به شما این امکان را با این روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاط قوت و ضعف فراگیر شناسایی می شوند. وجود ای

ارزیابی کنید و به عالوه فراگیر با در  OBJECTIVEمی دهد که مهارت فراگیر را بر اساس معیارهای مشص و به صورت 

 اختیار داشتن این چک لیست می تواند عملکرد خود را نیز بر آن اساس ارزیابی کند.

 ارزیابی چگونه انجام می شود؟-1

ست فراگیر در یک شرایط مناسب آزمون را برگزار می نمائید ) انتخاب آزمون شونده و موقعیت برگزاری آزمون با شما بنا به درخوا

 فراگیر می باشد (.

دقیقه طول بکشد بالفاصله پس از  05-11موضوع آزمون باید مناسب با سال تحصیلی فراگی باشد. مرحله مشاهده نباید بیش از 

دقیقه طول بکشد. لطفا  5-01مناسب به فراگیر ارائه گردد که مدت زمان بازخورد نیز نباید بیش از  برگزاری آزمون باید بازخورد

نظرات شفاف و صادقانه خود را در ورد نحوه عملکرد فراگیر در طی آزمون در چک لیست مربوطه ذکر نمائید. لطفا با گذاشتن 

 کاربن چک لیست را در دو نسخه تهیه نمائید.

 از ارزیابی چگونه انجام می شود؟ بازخورد بعد-0

برای به حداکثر رساندن تاثیر آموزشی این روش باید با کمک فراگیر نقاط قوت و ضعف وی را شناسایی نموده، در مورد آن ها به 

یابی توافق برسید. ارائه بازخورد باید با حساسیت زیاد و در یک محیط مناسب صورت گیرد. این کار باید بالفاصله بعد از ارز

 صورت گیرد. 
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توجه داشته باشید که بازخورد هیچ گاه به معنای تذکر نقاط ضعف به تنهایی نیست و باید به همان میزان بر نقاط قوت هم تاکید 

 نمود.

 ( MINI-CEXچک لیست ارزیابی آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی ) 

 دستیار سال:                  نام و نام خانوادگی آزمون شونده:                           

 نام و نام خانوادگی آزمونگر:                                                    رتبه علمی:

 محل آزمون:

 □سالن گزارش صبحاهی            □درمانگاه اورژانسی                    □درمانگاه              □بخش بستری

 کدام یک از قسمت های مواجهه مورد نظر است؟ ) یک یا بیشتر از یک مورد (تمرکز بیشتر بر روی -

 □قضاوت بالینی            □مهارت های معاینه بالینی            □گرفتن تاریخچه بیمار

 رعایت اصول حرفه ای             □مهارت های ارتباطی             □ارائه درمان مناسب

 □جهه توانایی در سازمان دهی موا

 بیماری مورد ارزیابی :
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 لطفا با توجه به سال تحصیلی فراگیر قسمت های زیر را ارزیابی نمایید :

غیر قابل   ردیف

 قبول

کمتر از حد 

 انتظار

باالتر از  در حد انتظار حد مرزی

 حد انتظار

 0 1 0 2 5 6 7 8 9 01 

            مهارت های ارتباطی 0

            حرفه ایرعایتا اصول  1

توانایی ارزیابی شکایت اصلی، تاریخچه  0

فعلی و قبلی بیماری، خانوادگی و 

 فردی بیمار

           

مهارت های معاینه بالینی )فیزیکی،  2

 روانی (

           

            توانایی در سازمان دهی مواجهه 5

توانایی ارایه طرح تشخیصی و  6

 مناسب با بیمارتشخیصی افتراقی 

           

توانایی ارایه طرح جامع درمانی، ارزیابی  7

 پیش آگهی، اتیولوژی

           

تسلط کافی در پاسخ به سواالت در  8

 خصوص عالئم ، تشخیص و درمان

           

            نظر کلی ارزیاب 9

            011نمره کل از  01
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 ( MINI-CEXرضایت ازمون شونده از آزمون ) 

 کامال راضی □ 01 □ 9 □ 8 □ 7 □6 □5 □2 □0 □1  □ 0کامال ناراضی 

 رضایت آزمون گر از آزمون 

 کامال راضی □ 01 □ 9 □ 8 □ 7 □6 □5 □2 □0 □1  □ 0کامال ناراضی 

 درجه سختی بیماری مورد ارزیابی ) با توجه به سواالت تخصصی دستیار ( :

 □زیاد                                □متوسط                                   □ کم

 لطفا نقاط قوت و ضعف دستیار و یا هر گونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ارزیابی :-

 مدت زمانی که صرف مشاهده شده :-

 مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد :                                                                             -

 و امضاء آزمون گر:مهر محل  

 

 محل مهر و امضاء آزمون شونده:
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 درجه 063ارزیابی به روش 
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 درجه ( 963راهنمای فراگیران ) برای آزمون 

 درجه چیست و چگونه انجام می شود ؟ 963آزمون -9

نگرش ها و رفتار در ارزیابی عملکرد فراگیران بسیار اهمیت دارند. بهترین راه ارزیابی نگرش ها و رفتارها، پرسش از افرادی است 

که در محیط کار به طور مستمر با فراگیر ارتباط دارند. لذا این فرم ارزیابی به مسئولین آموزشی کمک می نماید تا فراگیر مشکل 

 ه خوب عمل می کند تشخیص دهد. دار را از فراگیری ک

 درجه اطالق می شود. 061به این روش ارزیابی آزمون 

 2نفر ( و دستیاران )  5پاکت از دفتر گروه دریافت می کنید. این فرم ها را بین اعضاء هیئت علمی )  01فرم به همراه  01شما 

ز اعضاء هیئت علمی  و دستیاران تقاضا کنید تا فرم ها را نفر ( بدهید و یک فرم را نیز خودتان در مورد خویش تکمیل نمائید. ا

تکمیل و آن ها را در پاکت های دربسته به دفتر گروه تحویل نمائید. اطمینان از تکمیل فرم ها از طریق تماس با دفتر گروه و در 

 صورت لزوم با افراد ارزیابی کننده از وظایف شماست.

 نجام می شود؟درجه چگونه ا 963بازخورد در آزمون -2

نفر از اعضاء هیئت  5نفر از اعضاء هیئت علمی، دستیاران و خود دستیار مورد نظر تکمیل می شود.  01این پرسش نامه ها توسط 

نفر از دستیاران ) دو دستیار  2علمی سرویسی که دستیار در آن قرار دارد و دو نفر از اعضاء هیئت علمی سایر سرویس ها ( و 

و در مورد دستیار سال چهارم به صورت دو دستیار هم دوره و دو دستیار سال  –دستیار هم دوره یا سال پایین تر  سال باالتر و دو

 پایین تر ( و خود دستیار فرم ارزشیابی فوق را تکمیل می کنند. 

می شود.  پس از تکمیل پرسش نامه ها نظرات ان ها بر اساس موضوع جمع بندی و خالصه شده و به فرد بازخورد داده

بازخوردی که پس از ارزیابی به شما داده می شود به صورت کتبی ارائه می شود که در آن مجموع نظرات ارزیابی کنندگان به 

 اظهار نظر شما مورد توجه خواهد بود.طور دقیق منعکس شده است و بعد از بازخورد کتبی 

ص کردن اهداف خود برای اصالح خویش یک برنامه برای بکار منظور از این بازخورد این است که به شما کمک کند تا با مشخ

 بستن نتایج ارزیابی تهیه نمایید. اگر مشکل جدی در پرونده شما ثبت شده که مورد 
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قبول شما نمی باشد، می توانید با مدیر برنامه دستیار درباره صحت آن مذاکره نمائید و در صورت لزوم در جلسه ای متشکل از 

 مدیر گروه ، معاون آموزشی گروه و مدیر برنامه دستیاری مطرح نموده تا با ارزیاب یا ارزیابان مورد نظر صحبت شود. 

کار پوشه خود نگهداری کنید و نسخه های اصلی تکمیل شده توسط ارزیابان و یک فرم  یک نسخه از فرم خالصه ارزیابی را در

 خالصه ارزیابی در دفتر گروه نگهداری می شود.

 فرم باید تکمیل شود. 01بار و هر بار  2این روش در طول سال تحصیلی به تعداد 

 وظیفه شما در انجام این نوع ارزیابی چیست ؟-9

 فرم توسط شما به ارزیابان ارائه خواهد شد. 01ارزیابی تعداد در هر بار -الف

 انتخاب ارزیابان با فرمول ارائه شده فوق با شما خواهد بود.-ب

فرم تکمیل شده به دفتر گروه پس از تکمیل ارائه شده است . در غیر این صورت با ارزیابان  01اطمینان حاصل کنید که تعداد -ج

 د.جهت تکمیل فرم تماس بگیری

 دقت کنید که تمام ارزیابی ها برای انتهای دوره باقی نماند.-د

 در مورد باز خورد، تعمق کنید و سعی کنید از طریق مشاهده، تمرین و مطالعه نقاط ضعف خود را برطرف کنید.-ه
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 درجه ( 963راهنمای آزمونگر ) برای آزمون 

 درجه چیست و چگونه انجام می شود؟ 061آزمون -0

ش ها و رفتار در ارزیابی عملکرد فراگیران بسیار اهمیت دارند.بهترین راه ارزیابی نگرش ها و رفتارها، پرسش از افرادی است نگر

که در محیط کار به طور مستمر با فراگیر ارتباط دارند. لذا این فرم ارزیابی به مسئولین آموزشی کمک می نماید تا فراگیر مشکل 

 ب عمل می کند تشخیص دهد.دار را از فراگیری که خو

جنابعالی حداقل یکی از ده نفری هستید که این دستیار را به روش فوق ارزیابی می نمائید. بمابراین تنها بخش هایی از این فرم 

ر آن را تکمیل نمائید که در آن زمینه ها، عملکرد دستیار را به اندازه کافی مشاهده نموده اید به گونه ای که توان قضاوت کردن د

 مورد را داشته باشید.

نمره دادن و پیشنهادات خود را بر اساس رفتار مشخص دستیار در طول زمان نه در یک مقطع خاص انجام دهید. لطفا فراموش 

(  performanceنفرمائید هدف از این فرم این نیست که شما چقدر دستیار را دوست دارید بلکه آن است که این عملکرد ) 

 این دستیار چگونه است ؟

 نیز مهر و امضاء خود را درج نمائید.

در صورتی که شما ) آزمونگر ( دستیار می باشید، الزم به ذکر نام و نام خانوادگی و درج امضاء و مهر نمی باشد ولی در محل 

 رتبه علمی در فرم ارزیابی کلمه دستیار را ذکر نمائید.

 گونه انجام می شود؟درجه چ 061بازخورد در آزمون -1

نفر از اعضاء هیئت  5نفر از اعضاء هیئت علمی، دستیاران و خود دستیار مورد نظر تکمیل می شود.  01این پرسش نامه توسط 

 2نفر از اعضاء هیئت علمی سرویسی که دستیار در آن قرار دارد و دو نفر از اعضاء هیئت علمی سایر سرویس ها ( و  0علمی ) 

و در مورد دستیاران سال چهارم به صورت دو  –ان ) دو دستیار سال باالتر و دو دستیار هم دوره یا سال پایین تر نفر از دستیار

 دستیار هم دوره و دو دستیار سال پایین تر ( و خود دستیار فرم ارزشیابی فوق را تکمیل می کنند.

خالصه شده و به فرد بازخور داده می شود. بازخوردی پس از تکمیل پرسش نامه ها نظرات آن ها بر اساس موضوع جمع بندی و 

که پس از ارزیابی به فرد مورد نظر داده میشود. به صورت کتبی به فرد ارائه می شود که در آن مجموع نظرات ارزیابی کنندگان 

 به طور دقیق منعکس شده است و بعد از بازخورد کتبی اظهار نظر دستیار مورد توجه خواهد بود. 



 خدمات بهداشتی درمانی قزوینشیوه نامه آزمونهای بالینی                                                                               دانشگاه علوم پزشکی و   

   

28 
 

از این بازخورد این است که به دستیار کمک می کند تا با مشخص کردن اهداف خود برای اصالح خویش یک برنامه منظور 

 برای بکار بستن نتایج ارزیابی تهیه نماید.

 درجه دستیاران 963فرم ارزیابی 

 یار سال:......................................نام و نام خانوادگی آزمون شونده :  ..........................                       دست

 نام و نام خانوادگی آزمونگر:                                                   رتبه علمی:

 لطفا با توجه به شناخت خود از دستیار قسمت های زیر را ارزیابی نمائید:

غیر قابل   ردیف

 قبول

پایین تر از حد 

 انتظار

باالتر از حد  حد انتظار در حد مرزی

 انتظار

بدون 

 نظر

 

0 

 

 1 0 1 0 2 5 6 7 8 9 01  

جلب اعتماد بیمار و رفتار منطبق با 

 اخالق پزشکی با بیمار

           

مهارت های ارتباط کالمی و ارائه  1

 توضیحات الزم به بیمار

            

             کار کردن در گروه / کار با همکاران 0

در دسترس بودن / مسئولیت  2

 پذیری

            

5 Overall attitude / 

behavior 

            

  51نمره کل از  

  نمره کل از .... 

  011نمره کل از  
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 لطفا نقاط قوت و ضعف دستیار و یا هر گونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را در این محل ثبت نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل مهر و امضای آزمونگر : 
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 درجه( در محیط بالین 963)یا MSFنمونه فرم ارزیابی 

 (TABارزیابی گروه از رفتار فرد )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   همکار  سرپرست                 نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ................    نام و نام خانوادگی آزمونگر:..................

 خود ارزیابی

 به شناخت خود از دستیار،  قسمت های زیر را ارزیابی نمائید: لطفاً با توجه

 حیطه ها ردیف

 

 ارزیابی رفتارهای حرفه ای

غیرقابل 

 قبول

پایین تر از حد 

 انتظار
 درحد انتظار حد مرزی

باالتر 

از حد 

 انتظار

بدون 

 نظر

1 0 1 0 2 5 6 7 8 9 01  

0 

جلب اعتماد بیمار 

و رفتار منطبق با 

پزشکی با اخالق 

 بیماران،

 آموزش به بیمار

       گوش می کند

       مودب و دلسوز است 

توانایی برقراری ارتباط حرفه ای با بیمار و  

 همراهان بیمار را دارد
      

       به نظرات بیماران احترام می گذارد

محرمانه بودن اسرار بیماران را رعایت می 

 کند
      

قابل فهم برای بیمار، اطالعات قابل با زبان 

توضیح می   به وی  درک را درباره بیماری

 دهد 

      

       پیش داوری  نمی کند
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1 
کارکردن در  گروه 

 / کار با همکاران

 به جایگاه دیگران احترام می گذارد

بطور سازنده و مثبت در گروه کار می کند)از  

 توانایی کار تیمی برخوردار است(

      

      

در هنگام تحویل کشیک مسئولیت ها را 

 بطور موثر به دیگران می سپارد
      

       خوب ارتباط برقرار می کند

       رفتاری حامی و عادالنه دارد 

0 
در دسترس بودن 

 /مسئولیت پذیری

       در دسترس است

وقتی او را به بالین می خوانند بالفاصله  

 پاسخ می دهد و حضور پیدا می کند
      

       مسئولیت پذیر است

در صورت مرخصی رفتن یا غیبت به هر 

دلیلی، برای خود جانشین تعیین می کند و 

هماهنگی های الزم را از این نظر انجام می 

 دهد
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 درجه 963فراگیران به روش رم ارزیابی نمونه ف

Mini- Peer Assessment Tool (Mini- PAT) 

 تاریخ ارزیابی:                         شماره نظام پزشکی:                      سال:                     نام دستیار : 

 

 شما این دکتر را در زمینه های زیر چگونه ارزیابی می کنید؟

0 1 0 2 5 6 

 کمتر ازحد

 انتظار

لب 

 مرزی

در حد 

 انتظار

باالتر از 

 حد انتظار

خیلی 

باالتر از 

حد 

 انتظار

قادر به 

اظهار 

نظر 

 نیستم

 ارائه مراقبت خوب

       توانایی تشخیص مشکالت بیمار 0

       (plan management ) توانایی تهیه یک برنامه درمانی 1

       آگاهی از محدویت های توانایی های خود  0

       یماری بتوانایی پاسخ گویی به جنبه های روانی اجتماعی  2

 از منابع استفاده مناسب 5

 به عنوان مثال هنگام درخواست آزمایشات و بررسی های پاراکلینیک  
      

 داشتن طبابت خوب  

       توانایی در مدیریت موثر زمان / تعیین اولویت ها  6

                  (مهارت های تکنیکی ) مناسب با طبابت 7

 آموزش دادن، آموزش گرفتن، ارزیابی کردن و مورد امتحان قرار گرفتن 

8 
برای آموزش دادن و آموزش گرفتن عالقمند است و موثر در آموزش 

 است 
      

 ارتباط با بیماران  

       نحوه ارتباط با خود بیماران 9
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        نحوه ارتباط با خانواده ی بیماران  01

       ها احترام می گذارد بودن اطالعات آن هبه بیماران و جنبه محرمان 00

 کارکردن با همکاران 

       ارتباط کالمی با همکاران 01

       ارتباط مکاتبه ای با همکاران 00

       توانایی  تشخیص و ارزش گذاشتن به نقش دیگران  02

        در دسترس بودن و میزان مورد اطمینان بودن  05

06 

 

بطور کلی شما این دکتر را با توجه به این که یک دستیار سال ... است، 

 چگونه ارزیابی می نمایید؟ 
      

 خیر                          بلی     آیا از نظر یا سالمت این دکتر مشکلی را حس می کنید؟ 
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 بیماردرجه مخصوص بیمار یا همراهان 963نمونه فرم ارزیابی

: مرکز آموزشی درمانی ................ به ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهد کامال  متعهد است. مراجعه کننده گرامی   

یکی از قسمت های مورد توجه مسئولین، رفتارهای حرفه ای پزشکان و دانشجویان پزشکی با شما و بیمارتان است. تقاضا می 

 بیمارتان موارد زیر را تکمیل نمایید. از همکاری و پاسخگویی صادقانه شما سپاسگزاریم. شود در مورد دستیار معالج 

 

کامال  ارزیابی رفتارهای حرفه ای

 موافقم

کامال  مخالفم موافقم 

 مخالفم

     د و رفتارش گرم و دوستانه استکن سالم می

ری رفتار می من به عنوان بیمار یا همراه بیمار طوبا 

 همسطح هستیمکه گویی د کن

    

به حرفم با دقت حرفم را بزنم و  داجازه می ده

 دگوش می ده

    

زبان ساده  اب بیمارمشکالت و درمان راجع به 

 دپزشکی توضیح می ده

    

م و به وضوح بپرستم را سواالد تا تشویق می کنمرا 

 دپاسخ می دهبه آن ها 

    

م از من بدان در مورد درمان بیمار که باید مطالبی

 د )مطالب ناخوشایند(مخفی نمی کن

    

 ارزیابی می کنید؟دستیار معالج را از نظر رفتاری چگونه به طور کلی 

 

 

 آیا سوال دیگری الزم بود که در باره دستیار معالج پرسیده شود و ما نپرسیدیم؟  لطفا آن را بنویسید.
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 ( leeds مشاوران دانشگاه)ویژه      درجه 963ارزشیابی  فرم ازدیگر  نمونه ای

  .نگرش نسبت به پرسنل: احترام نسبت به پرسنل را رعایت می نماید -0

 (9-8-7خوب )           (6 -5 -2نه خوب نه بد )          (0 -1- 0ضعیف ) -نمی دانم  

  .می گذارد نگرش نسبت به بیماران: به حقوق بیمار، باورها و انتخاب بیمار، محرمانه نگه داشتن امور احترام -1

 (9-8-7خوب )          (6 -5 -2نه خوب نه بد )            (0 -1- 0ضعیف ) -نمی دانم 

 دقت و قابلیت اعتماد: اموری را که وعده می دهد انجام می دهد و در انجام امور نقش دارد. -0

 (9-8-7خوب )          (6 -5 -2نه خوب نه بد )            (0 -1- 0ضعیف ) -نمی دانم 

 را دارد. مهارت های برقراری ارتباط با بیمار و خانواده -2

 (9-8-7خوب )          (6 -5 -2نه خوب نه بد )            (0 -1- 0ضعیف ) -نمی دانم 

 را دارد. مهارت های برقراری ارتباط با اعضای تیم حرفه ای -5

 (9-8-7خوب )         (6 -5 -2نه خوب نه بد )            (0 -1- 0ضعیف ) -نمی دانم 

 دارد.صداقت  -6

 (9-8-7خوب )        (6 -5 -2نه خوب نه بد )       (0 -1- 0ضعیف ) -نمی دانم 

 .های کار در تیم : حمایتی است و مسئولیت واگذار شده را می پذیرد مهارت -7

  (9-8-7خوب )          (6 -5 -2نه خوب نه بد )             (0 -1- 0ضعیف ) -نمی دانم 
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 .مهارت های رهبری: توانایی تاثیرگذاری بر دیگران را دارد -8

 (9-8-7خوب )         (6 -5 -2نه خوب نه بد )           (0 -1- 0ضعیف ) -نمی دانم 

 ارزشیابی کلی به عنوان عضوی از گروه -9

 (9-8-7خوب )        (6 -5 -2نه خوب نه بد )           (0 -1- 0ضعیف ) -نمی دانم 

 National Health Service Modernising Medical Career (MMC); UKاقتباس از: 

 خالصه نظر ارزیابان برای طرح در جلسه ارزیابی و باز خورد

 

 :ش نام دستیار :                              سال :                       شماره نظام پزشکی                                     بخ

 خالصه نظر ارزیابان برای طرح در جلسه ارزیابی و بازخورد

 نگرش و / یا رفتار

ره  
ننا

ن ب
ینن

ر ا
د

رد 
ندا

ی 
کل

مش
ل   

نک
مش

ی 
کم رد 
دا

 

اد 
ینن

ل ز
ننک

مش رد 
دا

 

ده 
 دا

نخ
نن

سن
پا

ده 
نش

 خالصه نظرات داده شده توسط ارزیابان 

      جلب اعتماد بیماران و رفتار منطبق بااخالق پزشکی با بیماران 

های ارتباطی کالمی : توضیحات قابل فهم بنرای بیمنار   مهارت 

 ارائه می کند .

     

کارکردن در گروه / کاربا همکاران به نقش های دیگران احتنرام  

می گذارد و بطور سازنده از در گروه کنار منی کنند . در هنگنام     

تحویل کشیک مسئولیت ها را به طورموثر به دیگران می سپارد 

می کند . پنیش قضناوت نمنی کنند رفتنار       ، خوب ارتباط برقرار

 حامی و عادالنه دارد .

     

در دسترس بودن : در دسترس است مسئولیت پذیر است کارهنا  

را بطور مناسب به افراد پایین تر از خود واگذار می کنند . از زینر   

بار مسئولیت شانه خالی نمی کند وقتی او را به بالین بیمنار منی   

خوانند . بالفاصله پاسخ می دهد . در صورت غیبنت بنرای خنود    

هنای الزم را از اینن نظنر     جانشین تعیین می کند و همناهنگی 
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 انجام می دهد .

      کل

  اسامی ارزیابان

  امضاء

  ( appraisalتاریخ جلسه ارزیابی ) 

 یک نسخه از این فرم در پرونده و یک نسخه در پورت فولیوی دستیار قر ر داده می شود . 
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 پزشکدرجه و ارائه بازخورد یک 963نمونه ای از نتیجه ارزشیابی 

 

ها بطور منوثر و بنا    بسیار عالقمند است. کار گروهی وی خوب است و بسیار مراقب بیماران می باشد و با آن دکتر...*

 برخورد می کند.، درک کامل شرایط

یک الگوی مناسب  .بسیار در برابر آموزش دادن به دیگران مسئولیت پذیر استاست. مهارت های ارتباطی وی عالی  *

 برای هر کس در دپارتمان می باشد.

  .او یک دکتر عالی استکند. تحت شرایط فشار کاری بسیار خوب عمل می  *

را  منن اینن خصوصنیت او    .ها خوب گوش منی کنند   به سایر اعضای گروه احترام می گذارد و به صحبت های آن *

  .دوست دارم

  .ها همدردی می کند رفتار او با والدین کودکان بیمار بسیار خوب است و بسیار با آن *

 باشد.گاهی اوقات الزم است که اعتماد به نفس بیشتری داشته  *

 

 

دادن  .کنندگان مقایسه کننند  کند تا ادراک خود را از محیط کاری با درک ارزیابی بازخورد این ارزشیابی به افراد کمک می   

  .م ارزیابی به خود فرد موجب می شود که دقیقا بداند از چه نظرهایی مورد ارزیابی قرار می گیردفر

 

 

 



 خدمات بهداشتی درمانی قزوینشیوه نامه آزمونهای بالینی                                                                               دانشگاه علوم پزشکی و   

   

39 
 

 

COMPETENCE IN INTERPERSONAL/COMMUNICATION SKILLS 

Resident or Fellow’s Name you are Evaluating__________________________________ 
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Residents must be able to demonstrate interpersonal and communication skills that result in 

effective information exchange and teaming with patients, their families, and professional 

associates. 

Score the following boxes as shown below to indicate how often you observed the behavior 

 NA  1  2  3  4 

Not Applicable 

or Not 

Observed 

Rarely 

demonstrates 

(<25% of the 

time) 

Sometimes 

demonstrates (25-

50% of the time) 

Demonstrates in 

most cases (50-

75% of the time) 

Demonstrates in 

majority of cases 

(>75% of time) 

 

Competency: Communicate effectively to create and sustain a therapeutic relationship 

with patients and families. 

Respects privacy of patient/family by using various areas 

in facility for conversations, exams, etc 

 N

A 

 1  2  3  4 

Shows evidence of being able to sustain a continuing 

relationship with the patient 

 N

A 

 1  2  3  4 

Uses a variety of techniques to elicit information from the 

patient 

 N

A 

 1  2  3  4 

Uses effective listening skills to elicit information  N

A 

 1  2  3  4 

Makes the patient comfortable enough to extract all 

necessary information when engaging in probing 

conversation 

 N

A 

 1  2  3  4 

Ensures the patient understands instructions  N

A 

 1  2  3  4 
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Comments section.  Please provide comments regarding any scores of 1 or 4. 

 

 

Competency: Work effectively with others as a member or leader of a health care team or 

other professional group. 

Knowledge/Skills/Attitudes Benchmarks:      

Takes time to learn the names of other employees  N

A 

 1  2  3  4 

Shows respect to co-workers and provides information 

when needed 

 N

A 

 1  2  3  4 

Facilitates team communication when in role of team 

leader 

 N

A 

 1  2  3  4 

Assumes the role of consultant where appropriate  N

A 

 1  2  3  4 

Provides constructive verbal and written feedback to other 

members of the health care team 

 N

A 

 1  2  3  4 

Medical records are thorough, readable, and done on time  N

A 

        

Comments section.  Please provide comments regarding any scores of 1 or 4 
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 درجه 963حیطه های مورد ارزیابی در آزمون 

 انتظاری که از یک دستیار خوب می رود حیطه مورد ارزیابی

پزشکی با جلب اعتماد بیمار و رفتار منطبق با اخالق 

 بیماران

گوش می کند، مودب و دلسوز است، به نظرات بیماران 

احترام می گذارد.محرمانه بودن اسرار بیماران را رعایت 

 می کند.

 موقر است، پیش داوری نمی کند.

با زبان قابل فهم برای بیمار، اطالعات قابل درک را  مهارت های ارتباطی کالمی

 هد.درباره بیماری به وی توضیح می 

به جایگاه دیگران احترام می گذارد و به طور سازنده و  کار کردن در گروه / کار با همکاران

مثبت در گروه کار می کند. در هنگام تحویل کشیک 

 مسئولیت ها را به طور موثر به دیگران می سپارد.

خوب ارتباط برقرار می کند، پیش داوری نمی کند، 

 رفتاری حامی و عادالنه دارد.

در دسترس است، وقتی او را به بالین می خوانند  Accessibility / reliabilityر دسترس بودن د

بالفاصله پاسخ می دهد و حضور پیدا می کند. مسئولیت 

پذیر است و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کند. 

تفویض مسئولیت ها را به طور مناسب انجام می دهد. در 

بهر دلیلی، برای خود  صورت مرخصی رفتن یا غیبت

جانشین تعیین می کند و هماهنگی های الزم را از این 

 نظر انجام می دهد.
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CSR  ارزیابی به روش 

 

CHART STIMULATED RECALL ORAL EXAMINATION 

 

 )روش ارزیابی مهارت های بالینی دستیاران از طریق 

 بررسی پرونده بیماران ویزیت شده توسط دستیار(
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 ( CSRراهنمای فراگیران ) در مورد ارزیابی به روش 

0-CSR چیست؟ 

CSR  (CHART STIMULATED RECALL ORAL EXAMINATION 9  ( یاCASE-

BASED DISCUSSION  )CbD  یک روش ارزیابی مهارت های بالینی دستیاران از طریق بررسی پرونده بیماران

و معاینات انجام شده و ثبت گردیده . در  CONVERSATIONSویزیت شده توسط دستیار می باشد. در این روش تمام 

 مورد بیمار توسط شما مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ق می افتد ولی طی این روش آزمون ارزیابی سیستماتیک و بازخورد ساختار یافته این فعالیت در طی دوره آموزش دستیار اتفا

انجام می گردد. در این آزمون توانایی شما در مورد تصمیم گیری بالینی و کاربرد دانش پزشکی در ارتباط با مراقبت از بیمار 

 توسط اعضاء هیئت علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اخالقی معاینات نیز مورد توجه خواهد بود. اگر چه هدف از برگزاری آزمون ارزیابی نحوه پرونده نویسی  -در ضمن موارد قانونی

 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در این آزمون ذدو پرونده از بیماران اورژانسدرمانگاهی یا بستری توسط شما به آزمونگر معرفی می شود و آزمونگر یکی از پرونده 

 انتخاب می کند.ها را برای آزمون 

 چند آزمون در سال انجام می شود؟-1

بار ارزیابی توسط هیات علمی انجام گردد. مسئولیت  6شما باید ترتیبی اتخاذ نمائید که در طی یک دوره یک ساله حداقل 

ید درخواست کنید حصول اطمینان از کافی بودن تعداد و نوع ارزیابی ها و نیز انتخاب آزمونگر ها به عهده شماست. شما می توان

 بار مورد ارزیابی قرار گیرید. این کار به شما کمک  6که بیش از 

 

خواه کرد بازخورد بیشتری دریافت کنید. هم چنین مدیر برنامه دستیاری شما می تواند بر حسب نیاز درخواست ارزیابی های 

 رت می گیرد.بیشتری را بنماید. این ارزیابی ها به صورت گسترده در طول سال تحصیلی صو

 از چه کسانی می توانید درخواست کنید که شما را ارزیابی کنند؟-0
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هر یک از اعضاء هیات علمی می توانند شما را مورد ارزیابی قرار دهند.تا حد امکان سعی نمائید اعضای هیئت علمی در آزمون 

تیار موظف است ارزیابی به روش در سرویس های مختلف دس ROTATIONهای متعدد تکراری انتخاب نگردند. بر اساس 

CSR  خود را در همان سرویس و با هر کدام از اساتید آن سرویس ) طبق انتخاب سرویس ( انجام دهد. در پایان یک دوره یک

که در هر سرویس مربوط به دو استاد باشد. بدیهی است که دو  CSRساله یک دستیار باید حداقل از هر سرویس دو آزمون 

 یک سرویس مشخص در طول یک سال از یک استاد مورد قبول نمی باشد. در CSRآزمون 

 وظیفه شما در انجام این نوع ارزیابی چیست ؟-2

یک موقعیت و زمان مناسب را برای برگزاری آزمون انتخاب نمائید. در آزمون های متعدد باید موقعیت های مختلف مانند -الف

 انس در نظر گرفته شود.بیمار سرپایی یا بیمار بستری یا وارد اورژ

 درمانی مراجعه می نمایند. –بیماران انتخاب شده بیمارانی هستند که به طور روتین به مرکز آموزشی 

دقیقه هم به بازخورد آزمون  01-5دقیقه به مدت  11-05پس از درخواست از آزمون گیرنده و برگزاری آزمون طی حداکثر -ب

 با آزمونگر اختصاص دهید.

 حاصل کنید که تعداد و نوع ارزیابی ها کافی و مناسب هستند.اطمینان -ج

 دقت کنید که تمام ارزیابی ها برای انتهای دوره باقی نماند.-د

 اطمینان حاصل کنید که فرم مربوطه به صورت کامل و خوانا پر شده است.-ه

 نقاط ضعف خود را برطرف کنید.در مورد باز خورد، تعمق کنید و سعی کنید از طریق مشاهده، تمرین و مطالعه -و

 یک نسخه از ارزیابی را در کار پوشه خود نگهداری کنید و یک نسخه را به دفتر گروه تحویل دهید.-ز
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 ( Csrراهنمای آزمونگر ) در مورد ارزیابی به روش 

0-CSR چیست؟ 

CSR  (CHART STIMULATED RECALL ORAL EXAMINATION 9  ( یاCASE-

BASED DISCUSSION  )CbD  یک روش ارزیابی مهارت های بالینی دستیاران از طریق بررسی پرونده بیماران

 و معاینات انجام شده و ثبت می شود. CONVERSATIONSویزیت شده توسط دستیار می باشد. در این روش تمام 

اتیک و بازخورد ساختار یافته این فعالیت در طی دوره آموزش دستیار اتفاق می افتد ولی طی این روش آزمون ارزیابی سیستم

انجام می گیرد. در این آزمون شما تصمیم گیری بالینی و کاربرد دانش پزشکی در ارتباط با مراقبت از بیمار توسط دستیار را مورد 

 ارزیابی قرار می دهید.

زمون ارزیابی نحوه پرونده اخالقی معاینات نیز بید مورد توجه شما باشد. اگر چه هدف از برگزاری آ -در ضمن موارد قانونی

نویسی نمی باشد و پرونده تنها به عنوان کانونی برای بحث بکار می رود. اما در هر حال به طور غیر مستقیم نحوه پرونده نویسی 

 مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این آزمون فرصت بحث در مورد 

 

بیمار بحث خواهد شد. در این آزمون و پرونده از بیماران بستری، اطالعات کل بیمار وجود ندارد، لذا درباره موارد خاصی از 

 درمانگاهی، اورژانس توسط دستیار به شما معرفی می شود و با نظر جنابعالی یکی از پرونده ها برای آزمون انتخاب می شود.

 ارزیابی چگونه انجام می گیرد؟-1

یابی قرار دهند. باید سعی کنید از طیف وسیعی از آزمونگرها استفاده هر یک از اعضاء هیات علمی می توانند دستیار را مورد ارز

در سرویس های مختلف دستیار  ROTATIONکنید) به صورت ایده آل برای هر آزمون یک عضو هیات علمی (. بر اساس 

سرویس ( انجام خود را در همان سرویس و با هر کدام از اساتید آن سرویس ) طبق انتخاب CSRموظف است ارزیابی به روش 

که در هر سرویس مربوط به دو استاد CSRدهد. در پایان یک دوره یک ساله یک دستیار باید حداقل از هر سرویس دو آزمون 

 در یک سرویس مشخص در طول یک سال از یک استاد مورد قبول نمی باشد. CSRباشد. بدیهی است که دو آزمون 

 د؟بازخورد بعد ارزیابی چگونه انجام می شو-0
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برای به حداکثر رساندن تاثیر آموزشی این روش باید با کمک فراگیر نقاط قوت و ضعف وی را شناسایی نموده، در مورد آن ها به 

توافق برسید. ارائه بازخورد باید با حساسیت زیاد و در یک محیط مناسب صورت گیرد. این کار باید بالفاصله بعد از ارزیابی 

 صورت گیرد. 

اشید که بازخورد هیچ گاه به معنای تذکر نقاط ضعف به تنهایی نیست و باید به همان میزان بر نقاط قوت هم تاکید توجه داشته ب

 نمود.

 

 

 

 ( CSRفرم ارزیابی مهارت بالینی بر مبنای پرونده دستیاران ) 

 سال.......................................نام و نام خانوادگی آزمون شونده............................................. دستیار 

 نام و نام خانوادگی آزمونگر........................................................رتبه علمی.....................

 محل آزمون:

 □نگاه اورژانسدرما                             □درمانگاه                                    □بخش بستری 

 تمرکز بیشتر بر روی کدام یک از قسمت های مواجهه مورد نظر است ؟ ) یک یا بیشتر از یک مورد (

 □Investigation&referrals                □ارزش بالینی              □ثبت پرونده

 □Follow up& future planing                                                 □نحوه درمان

 □اصول حرفه ای پزشکی 

 پرونده بیماری مورد ارزیابی :

.................................................................. 

 لطفا با توجه به سال تحصیلی فراگیر قسمت زیر را ارزیابی نمائید:
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غیر قابل   ردیف

 قبول

پایین تر از 

 حد انتظار

باالتر از  در حد انتظار حد مرزی

 حد انتظار

بدون 

 نظر

  1 0 1 0 2 5 6 7 8 9 01  

             ثبت پرونده 0

             ارزیابی بالینی 1

0 Investigation&referrals             

             نحوه درمان 2

5 Follow up& future 

planing 

            

             رعایت اصول حرفه ای پزشکی  6

7 Overall clinical 

judgement /care 

            

  71نمره کل از  

  نمره کل از .... 

  011نمره کل از  
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 CSRرضایت دستیار از آزمون 

 □کامال راضی    □9    □8   □7   □6   □5   □2  □0   □1   □0کامال ناراضی 

 CSRرضایت آزمونگر از آزمون 

 □کامال راضی     □9    □8   □7   □6   □5   □2  □0   □1   □0کامال ناراضی 

 درجه سختی پرونده مورد ارزیابی ) با توجه به سنوات تحصیلی دستیار (:

 □زیاد                          □متوسط                               □کم 

 وی را در این محل ثبت نمائید:لطفا نقاط قوتو ضعف دستیار و یا هر گونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ارزیابی:

 مدت زمانی که صرف مشاهده شد:

 مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد:

 محل مهر و امضای آزمونگر:

 

 محل مهر و امضای آزمون شونده:                
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 ) عملکرد بالینی بر مبنای پرونده ( CSRالگوی سوال مطرح شده از طرف آزمونگر در یک آزمون 

 طرز برخورد بالینی با عالئم بیمار را شرح داده و نکات مهم را مشخص کنید.-0

 چه عواملی به طور مشخص شما را به چنین تشخیصی در مورد بیمار رسانده است ؟-1

 آیا موارد دیگری مطرح است که نیاز به اثبات یا رد تشخیص داشته باشد؟-0

 هایی که منجر به انتخاب روش های بررسی پاراکلینیکی شما شده اند را شرح دهید ؟ویژگی -2

 آیا روش های پاراکلینیکی دیگری نیز می توانستید استفاده کنید؟-5

 چه عوامل منجر به انتخاب این روش درمانی شده اند ؟-6

 ت ؟اگر روش های دیگر درمانی وجود دارند، علت عدم انتخاب آن ها چه بوده س-7

 برنامه ریزی شما جهت پیگیری بیمار چیست ؟-8

عواملی که به طور اختصاصی مربوط به این بیمار بوده و در روند تصمیم گیری شما دخالت داشته اند کدامند ؟ ) عوامل روحی، -9

 ی و ... (روانی، تاریخچه پزشکی قبلی، داروهای مصرفی، همکاری بیمار جهت درمان، وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماع

 آیا شرایط محیط کاری شما تاثیری در انتخاب روش های تشخیصی درمانی داشته است ؟-01
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 CSRحیطه های مورد ارزیابی در آزمون 

 انتظاری که از یک دستیار خوب می رود حیطه مورد ارزیابی

با وضعیت بیمار است. از نظر سایر موارد موجود پرونده خوانا است، امضاء شده ، تاریخ دارد و متناسب  ثبت در پرونده پزشکی

در پرونده قابل درک و در توالی آن ها است. پرونده به گونه ای نوشته شده است که پزشک بعدی 

 که می خواهد مسئولیت بیمار را بپذیرد، می تواند به طور موثری از بیمار مراقبت نماید.

متوجه تشخیص بیمار شده اند و چگونه با پرسیدن سواالت بیشتر و می تواند بحث کند که چگونه  ارزیابی بالینی

 انجام بررسی های مناسب ، ارزیابی بالینی انجام و متعاقب آن اقدامات دیگر را انجام داده اند.

بررسی بیمار و ارجاع 

 وی

می تواند درباره ی فلسفه ی هر یک از بررسی ها و مشاوره های درخواست شده بحث کند، می 

ند درباره ی فواید و خطرهای بررسی توضیح دهد و ارتباط بین بررسی ها و تشخیص افتراقی ها توا

 را بیان کند.

می تواند درباره ی فلسفه ی برنامه درمانی بیمار از جمله نحوه برنام ریزی برای پیگیری  بیمار  درمان

 توضیح دهد.

پیگیری بیمار و 

 مراجعات بعدی وی

که چگونه احترام، دلسوزی، درک شرایط وی رال رعایت کرده و اطمینان وی  می تواند در مورد این

 را جلب نموده است، صحبت کند و پرونده ی ثبت شده نیز نشان دهنده این موارد است.

می تواند بحث کند که چگونه نیاز بیمار برای راحت بودن، احترام به وی و حفظ اسرارش تامین شده 

 است.

ه پرونده ی ثبت شده حکایت از یک رویکرد با رعایت اصولی اخالقی و می تواند نشان دهد ک

 آگاهی از قوانین مربوطه را دارد، به محدودیت های خود بینش دارد.

مراقبت  رفتار حرفه ای

بالینی دستیار به طور 

 کلی

انجام داده، می تواند درباره ی قضاوت خود، سنتز اطالعات به دست آمده از بیمار، مراقبتی که از وی 

 موثر بودن مراقبتش در هنگامی که این پرونده را ثبت می کرده بحث و گفتگو نماید.
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 OSCEارزیابی با آزمون 

(Objective Structured Clinical Examination) 

 آزمون بالینی ساختاریافته عینی
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  تاریخچه آسکی

را در برگننزاری امتحانننات معرفننی  از بیمارهننای اسننتاندارد شننده ،اسننتفادهAbrahamsonو  Barrows  0962درسننال 

دانندی   آسکی در دانشنگاه  نیز برای سالها دررشته آناتومی مورداستفاده قرارمی گرفت. کردند.برگزاری امتحان در چندین ایستگاه

کشور در سراسر دنیا بکار گرفته  51اکنون در بیش از  اسکاتلندابداع شد،آسکیدر 0971توسط دکتر هاردن و همکارانش در اوایل 

 .می شود

و  اسنت.  بالینی است که به صورت عینی در ایستگاه های مختلف سنازماندهی شنده   آزمون آسکی یک آزمون ارزیابی صالحیت

  .ضابطه یک آزمون عادالنه را داراست تقریبا هر چهار

اختاردارعینی می باشد که بیش از هر آزمون دیگر مورد شناخته شده ترین روش برای آزمودن مهارت های بالینی ،آزمون بالینی س

، بیش از هزار مقاله درمجالت معتبنر دنیابنه رشنته تحریردرآمنده      OSCEدرباره ی آزمون به روش ِ . مطالعه قرار گرفته است

هامورداستفاده در اکثر دانشکده های پزشکی آمریکا ونیز بسیاری از برنامه های دستیاری این کشور و سایر کشورOSCE است.

 (.7-6سال است که برای امتحانات مجوز بوردکانادا نیز مورد استفاده قرارمی گیرد) 8قرارمی گیرد. این آزمون همچنین بیش از 

 :تعریف واژگان کلیدی

OSCE:از حروف اول عبارت زیر تشکیل شده است 

Objective structured clinical Examination  به معنای آزمون کلینیکی ساختارمند عینی است.دراصل اینن   که

 های بزرگ وکوچک(طراحی گردیده است.caseآزمون به منظور کاستن مشکالتی که در آزمون های سنتی بالینی وجود داشت )

Objective .رفتارهای بالینی معینی ارزیابی میگردد. استاندارد  checklistبر اساس : () عینی

structured) ونه ای که هر یک از داوطلبان باسواالت و وظایف مشابهی : آزمون از پیش برنامه ریزی شده به گ) ساختاری

روبرو هستند. 

clinical) هر یک از سناریو ها معرف یک وضعیت بالینی حقیقی است.: )بالینی

Examination:) ( است: formativeیا تکوینی)( summativeیا به صورت تراکمی): )آزمون
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در پایان یک دوره آموزشی انجام میگردد و جامعتر است. نظیر ارتقائ یا گواهینامه و دانشنامه که تسلط بالینی فرد در : تراکمی

مورد نظر ارزیابی میگردد. حیطه تخصصی 

منظور هدایت پیشرفت تحصیلی و شناسایی نقاط قوت وظعف میباشد در طی دوره آموزشی و به: تکوینی .

  (1مزایا) 

 .و حل مسئله موثر است یصالحیتهای کلینیک این روش برای سنجش-0

 .مناسبی است حرکتی روش  برای ارزیابی مهارتهای روانی-1 

شنانس در آن دخنالتی    .بازخورد آنی اسنت .کند روش بین امتحان شونده و محیط کار واقعیش شرایط طبیعی برقرار میاین -0 

 .ندارد

 تعداد مهارتهای بالینی که مورد ارزیای قرار می گیرد زیاد است.-2

 تعداد ممتحنین زیاد می باشد.-5

 نمره دهی با معیارهای واضحی صورت میگیرد.-6

 انجام می گردد.ی از وسعت و عمق دانش فردبررسی کامل تر-7

 انجام می شود. توانایی خالصه کرد ن و مستند نمودن یافته ها-8

 را امکان پذیر می سازد. مطرح نمودن تشخیص افتراقی -9

 را امکان پذیر می سازد.برنامه ریزی برای درمان بیمار -01

 . امکان پذیر می سازدقضاوت بالینی را برای دانشجویان -00

 معایب:

 .و هماهنگی های کامل درون بخشی را طلب می کند زیاداین امتحان بودجه، تدارکات -0 
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 .دانشجو مشکل است کارگیری این روش برای تعداد زیاده ب -1

 .استفاده از بیمار واقعی همواره میسر نیست -0

  .مشکل و وقت گیر است آنی طراحی و اجرا  -2

 موارد امتحان 

 صالحیت دانشجویان پزشکی وسایر گروه های علوم پزشکیبررسی -0

 ارزیابی صالحیت دستیاران-1

 ارزیابی صالحیت فارغ التحصیالن پزشکی وسایر گروه های علوم پزشکی-0

 (1مشخصات ممتحنین)

 OSCE برگنزاری گروه های مختلف دانشگاهی با تخصص های مختلف می توانند در برگزار ی آزمون همکاری داشته باشند و

 نقطنه  شنود  مطنرح  ضنعف  یک عنوان به وهم مزیت یک عنوان به میتواند هم نکته این دارد گیرنده آزمون زیادی تعداد به نیاز

 آزمنون  زیناد  تعداد که است جا دراین آن ضعف نقطه اما گیرد می صورت پزشکان توسط وآزمون ارزیابی که است این آن مثبت

 .میشود آزمون وپایائی عدالت کاهش موجب گیرندگان

 بیمار نماها

 ایسنتگاه هنای   است وبنرای  برخوردار OSCE دربرگزاری آزمون بسیاری اهمیت از شده استاندارد بیمارهای وآموزش استخدام

 افنزایش  موجنب  یکسنان آنهنا   عملکرد و نماها بیمار آموزش عملکرد استفاده می گردد. به منظور سنجش ارتباطی ی مهارت ها

 خنود  نقش ارتباطی مهارت های استاد یک حضور وآنها باید در باشد آماده قبل از باید نماها بیمار سناریوی .میشوند آزمون پایائی

 از شنده  اسنتاندارد  بیمارهنای  وآمنوزش  اسنتخدام  واقع در .اصالح گردد ایرادی وجود دارد گر ا تا نمایند ایفا آزمایشی بصورت را

 است. برخوردار OSCE دربرگزاری بسیاری اهمیت
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 محل ایستگاه ها:

امتحان دریک بخش بیمارستان یا مراکز مهارت های بالینی انجام می گردد.بهتر است فضاهایی که به دور از رفت وآمدهای 

 معمول است برای این آزمون در نظر گرفته شود

 استفاده نمود:OSCEمواردی که می توان از آزمون 

  معاینه یک بیمار واقعی-0

 شده استاندارد معاینه بیمار-1

  آموزش بیمار واقعی-0

 (یا تقلیدی )تلفنی یا حضوری انجام عمل مشاوره درباره یک موضوع با یک بیمار واقعی-2

 شناسایی عوامل بیماریزا زیر میکروسکوپ -5

 ... رادیوگرام، اسپیروگرام و EEG, EMG , ECGبررسی -6

بررسی و نقد پرونده  دیدن شرح حال و آزمایشات بیمار و تشخیص بیماری تشخیص بیماری از روی اسالید و تصویر یا فیلم -7

  مرخص شده بیماران

  گوش کردن نوار صداهای قلبی و تشخیص انواع صداهای طبیعی و غیر طبیعی-8

  بر روی موالژ  عملی  انجام یک کار-9

  کار با دستگاهها و تجهیزات پزشکی-01

  ماکروسکوپی نمونه اتوپسی شده تشخیص افتراق داروها و مواد شیمیایی انجام یک آزمایش پاراکلینیکی-00

 شرح حال گرفتن و معاینه فیزیکی-01

 مهارت های ارتباطی با بیماران و خانواده آنها-00
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 اولین مرحله 

 آزمون قراردهیم؟ چه چیزی را می خواهیم موردآن است که مشخص نماییم  OSCEاولین مرحله در برگزاری آزمون `

OSCE  برای آزمودن تمام جنبه های مهارت های بالینی مناسب نیست.به عنوان مثال بهترین راه برای بررسی بعد دانش در

 دانشجویان ،فرمت های کتبی می باشد.در حالی که این آزمون برای بررسی جنبه های رفتار حرفه ای مناسب می باشد.

 شود:در این مرحله بهتر است مراحل زیر در نظر گرفته 

 کمیته ارزیابی از مدتی قبل از برگزاری آزمون تشکیل گردد.-9

 آزمون برگزاری کننده هماهنگ کمیته تشکیل0-0

 آزمون هماهنگی مسئول معرفی و تعیین1-0

 درآزمون ارزیابی جهت ای حرفه رفتارهای لیست تهیه0-0

 هماهنگی توسط کمیته ارزیابی جهت ای حرفه رفتارهای لیست بررسی2-0

  هیات علمی اعضای توسط OSCE ارزیابی معیارهای تدوین5-0

 معیارها به توجه با آزمون برگزاری جهتstation هر نیاز مورد تجهیزات و منابع لیست اعالم6-0

 هدف از برگزاری آزمون مشخص گردد -2

بنماییم.این ارزیابی باید با اهداف واحد مواردی که باید در نظر گرفته شود شامل این مسئله است که چه چیزی را باید ارزیابی 

 درسی مورد نظر ،ربط وتناسب داشته باشدوتا حد ممکن اهداف را تحت پوشش قرار دهد.

 تعیین اهداف کلی ورفتارهای ویژه عینی دانشجویان1-0

 تعیین محتوای امتحان1-1

با سطح آموزشی آزمون دهندگان باشد.منطقی مواردی که موردآزمون قرار می گیرد ،باید براساس اهداف یادگیری و متناسب 

است تنها مواردی مورد آزمون قرار گیرند که قبال به آزمون دهندگان ،آموزش داده شده است. همچنین باید عملی بودنِ وظیفه 

برای  خاص رانیزدرنظر داشت.بیماران واقعی را می توان برای آزمودن مهارت های معاینه فیزیکی استفاده نمود ،درحالی که
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پس ازانتخاب محتوای هرآزمون، باید جهت هر موضوع یادگیری و  آزمودن مهارت های ارتباطی بیمارنماها مناسب ترهستند.

 رفتار مورد انتظار چک لیست یادگیری یا مقیاس نمره دهی تهیه شود. 

در این مرحله  یک پیش نویس از آزمون در رشته تخصصی موردنیاز  بلوپرینت مطابق با اهداف درسی تنظیم گردد: -9

می باشد. دراین پیش نویس موضوعات یادگیری به همراه رفتارهای مورد انتظار دانشجویان طراحی می گردد. این جدول شبیه 

شان دهنده ،موضوعات برای این منظور ابتدا یک ماتریکس رسم گرددکه ردیف افقی نبه جدول بودجه بندی سواالت می باشد.

 درسی وردیف عمودی نشان دهنده حوزه های توانمندی باشد. تهیه شده ومراحل زیر به نرتیب در نظر گرفته شود

 

 

 تهیه بلوپرینت

 

 

دراین مرحله مشخص کردن تعدادایستگاه ها براساس پیش نویس آزمون،ایستگاه های برگزاری آزمون، انتخاب می شوند. -4

 استراحت مهم می باشد .با افزایش ایستگاه ها روایی وپایایی آزمون افزایش می یابد.وایستگاه 

 سواالت مطرح شده در ایستگاهها به دو صورت است:سواالت ایستگاه ها مشخص می گردد.-5
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بخیه بزند، کند،   CPR: که از دانشجو خواسته می شود از بیمار شرح حال بگیرد، معاینه انجام دهد،رویه یا روش الف(سوال

 پانسمان کند یا بیمار را حمل نماید )مواردی که نشان دهنده یک رفتار یادگیری عملی است.(

این سواالت به بیان پرسش از دانشجویان مب پردازد. دررابطه با پاسنخ بنه تفسنیر پناراکلینیکی ینا       ب(سواالت پرسشی:

راین ایستاگاه ها به صورت صنحیح ینا غلنط و ینا چهنار      گزارش رادیوگرافی سئواالت پرسیده می شود، ممکن است سواالت د

 جوابی باشد.

در هر ایستگاه یک یا چند نفر مشاهده گر یا ممتحن وجود دارند که براساس چک لیست یا مقیاس نمره دهی بنه دانشنجویان   

 ظر و متخصص باشند.امتیاز می دهند. توصیه شده است از ممتحنینی استفاده شود که در زمینه موضوع مورد امتحان صاحب ن

کنترل نهایی قیل از برگزاری آزمون انجام گردد. نقشه امتحان و مسیر حرکت به طور مشخص و واضنح در معنرض دیند     -6

دانشجویان باشد. هر ایستگاه دارای تابلو شناسایی بوده و عالیم هشدار پایان زمان هر ایستگاه معلنوم باشندکه منی توانند بنه      

 باشند. صورت سوت، زنگ و یا ...

: دانشجویان تک تک وارد هر ایستگاه شده و از ایستگاه ابتدایی شروع و تا ایستگاه انتهای مسیر را ادامه دهند. )بنه دلینل   -7

 اثرخستگی توصیه می شودکه ایستگاه استراحت حتما استفاده شود تا خستگی برعملکرد دانشجویان تاثیر نگذارد.(

اده شود. این بازخورد عالوه برتاثیر فراوانی که بر دانشجو درخصوص یادگیری فوری به دانشجود Feed Backبازخورد یا -8

 دارد،می تواند به افزایش مهارت ممتحنین منجرگردد.

 سایر فعالیتها -1

 زمان ایستگاه ها مشخص گردد.. 2-0

 فهرست لوازمی که در قسمت های مختلف امتحان مورد نیاز است تعیین گردد. 2-1

 قبولی مشخص گردد.حد نصاب  2-0

 میزان اختصاص هر جزء از محتواهای امتحانی بر اساس حیطه های اهداف شناختی،مهارتی ونگرشی انجام گردد. 2-2

 محل برگزاری امتحان مشخص شود.-2-5

 تعداد بیماران ودر صورت نیاز بیمارنماها تعیین گردد.2-6
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 هماهنگی های بین بخشی انجام گردد.2-7

رای امتحان مانند :چک لیست ها،دستورالعمل های مربوط به ممتحنین وداوطلبان،سواالت ونقشه حرکت موارد ضروری ب2-8

 دانشجویان از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر مشخص شود.

 ممتحنین وکارمندان مورد نیاز مشخص گردد.2-9

 وآزمون شوندگان تهیه گردد.راهنمایی برای آزمونگران  2-01

 :OSCE چگونگی برگزاری آزمون

ایستگاه که در هر آزمونی تعداد آن می تواند متفاوت می باشد، وجود دارد . در هریک از  11تا 01دراین آزمون معموال بین 

دانشجو در یک دوره از آزمون ایستگاهی ،در زمانی  11تا01دقیقه زمان برای پاسخگویی وجود دارد.به این طریق  5ایستگاه ها 

ارزیابی می شوند.درمورد زمان استاندارد برای هر ایستگاه جداگانه تصمیم گیری می شود .این مسئله به دقیقه  011تا  51بین 

وسعت عملکردهایی که باید در امتحان ونیز در هر ایستگاه ارزیابی شود بستگی دارد. .محدوده زمانی که در امتحانات مختلف 

 دقیقه یک طول مناسب برای هر ایستگاه می باشد. 5دقیقه تا  5/2دقیقه برای هر ایستگاه بوده که 05تا 2گزارش شده بین 

 آزمون : روائی

 باید موارد زیر در نظر گرفته شود: آزمون روائی برای

 باشند. آموزشی برنامه با ومرتبط مهم نما بیمار یا بیمار توسط شده ارائه مشکالت -0

 باشند. شده داده آموزش قرار گیرند که قبالٌ آزمون مورد هائی مهارت -1

 باشند. کرده ومرور بررسی را ایستگاهها محتوای متخصصان -0

 (. گردد طراحی ایستگاه 08 تا 02 عدد نباشد )بین 01تعداد ایستگاه ها کمتر از  -2

 میشوند آزمون پایائی کاهش موجب که عواملی

 ایستگاه وجود داشته  باشد. هر وقت یا ایستگاهها و کمبود تعداد -0
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 .ننمایند ایفا نقش دهندگان آزمون تمام برای یکسان که نماهائی بیمار یا نباشند اعتماد قابل که بیمارانی-1

 .نباشد عینی ی مالکها براساس آنها داده نمره که گیرندگانی آزمون-0

 اتاقها وجود داشته باشد. بودن پرسروصدا یا نیافته وسازمان نامنظم پرسنل مانند) اجرائی مشکالت-2

 نمود: استفاده OSCE از نباید که مواردی

 .طلبد می را بیماران مکرر ویزیت که بیمار از مراقبت ادامه درمورد فرد های توانائی یا مهارتها گیری اندازه-0

 تهاجمی مورد نیاز باشد. درمانی تشخیصی فنون انجام توانائی نظر از فرد مهارت ارزیابی -1

 که میدهد نشان نمرات ومجموع میشود داده عملکرد برای نمره یک وظیفه هر داشته باشد.)برایوجود  ها نمره  به وزن دادن -0

 ( است رد یا قبول درآزمون فرد

 آزمون محدودیتهای

 .میگیرند قرار ارزیابی مورد بیمار با پزشک بالینی برخورد از ای ایزوله های جنبه درایستگاه ها غالباٌ-0

 ایفا نقش بصورت باشد الزم که را بیمار مشکل نوع هر بتواند نما بیمار که میشود آن از مانع ها نقش کردن دربازی محدودیت-1

 .کند

 از صورتی در تنها و است سودمند بسیار خاص بالینی مهارتهای گیری اندازه ی با توجه به دشوار ی برگزاری این آزمون برا -0

 .گیرند قرار آزمون مورد مرتبه یک در داوطلب زیادی تعداد که است صرفه به مقرون اقتصادی نظر

 باید ایستگاه هر ی برا باشد می بسته مدار دوربین به مجهز که میشود برگزار سرپائی پزشکی درمراکز OSCE موارد اکثر در-2

 .گرفت درنظر ای جداگانه پارتیشن یا جداگانه اتاق

 طراحی ایستگاه ها: 

 ایستگاهی وهیچ گردید خواهد برگزار مستقل طور به Station هر که گردد می تعیین نحوی به OSCE هر های ایستگاه

 جهت سوال ایستگاههای عملی، ایستگاههای :شامل که دارد وجود ایستگاه نوع سه معموال.بود نخواهد بعدی ایستگاه نیاز پیش

 پیش روز همان که بوده دقیقه 8 تا 4 ایستگاهها زمان معموال .باشد می بندی زمان استراحت وایستگاهای بالینی قضاوت بررسی
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 دچار تا باشند داشته دقیقی زمانبندی باید زمانی محدودیت به توجه با دانشجویان .رسد می دانشجویان اطالع به آزمون آغاز از

 .نشوند وقت کمبود

 ایستگاه نباید یک دادن دست از بنابراین دارد را خودش خاص امتیاز ایستگاه هر که است آن مهم بسیار نکته :ایستگاه ها توالی

  .شود ایستگاه ها سایر به آسیب سبب

 

 

 

 

 نکاتی که در طراحی ایستگاه ها باید در نظر گرفت شامل موارد زبر است:

 برای هرایستگاه موضوعی در نظر گرفته شود. -0

 ویژگی هر ایستگاه تعیین گردد. -1

 تعدادایستگاه های کل آزمون مشخص گردد.—0

ثانیه باشد.اگر فاصله ایستگاه ها بیشتر باشد باید یک ایستگاه  01فاصله بین ایستگاه ها در نظر گرفته شود.فاصله باید حداکثر  -2

 استراحت در نظر گرفته شود.

 مشاهده عملکرد دانشجو وقضاوت درباره آن مشخص گردد.-5

 چگونگی نمره دهی در هر ایستگاه مشخص گردد.-6

 ه برای ایستگاه ها مورد بررسی قرار گیرد ودرصورت نیاز بازنویسی گردد. سناریوی اولی-7

 نقش بیمارنماها در ایستگاه ها مشخص گردد.-8
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 فهرست همه ایستگاه های امتحان با توجه به اهداف مشخص شود.-9

 تجهیزات مورد نیاز هر ایستگاه معین گردد.-01

 ام گردد.برنامه ریزی برای ممتحنین در ایستگاه ها انج-00

 در ایستگاه هایی که بیمار توسط تعداد زیاد دانشجو معاینه می شود،حداقل دو بیمار در دسترس باشد.-01

 حداقل یک ایستگاه ذخیره در نظر گرفته شود.-00

 به هراتاق ورودی در روی بر داوطلبان به منظور آگاهی واضح دستورات تابلوهای راهنما روی درب ایستگاه ها زده شود و-02

 انجام گردد. دهند انجام ایستگاه درآن باید آنچه از دقیقا را که داوطلبان ای گونه

 لیست ایستگاه ها واطالعاتی در مورد امتحان برای دانشجویان مشخص گردد.  -05

 . باشد داشته وجود پزشکی وسایل نما بیمار یا بیمار شونده گیرنده،آزمون آزمون برای کافی فضای -06

 پیدا شوند. ایستگاهها مسیر به راحتی تا انجام گردد ومنطقی ساده ایستگاهها گذاری شماره-07

 کند انجام گردد. بایداجرا نما بیمار که را سناریوئی ونگارش تهیه -08

 ایستگاه مشخص گردد. هر زمان مدت -09

 .د مشخص شود می گرد قرار آزمون مورد که مهارتی مهم جوانب تمام -11

برای آنها تهیه  واضح وتوضیحات دستورات کنند ایفا درهرایستگاه باید که ووظایفی نقش از گیرندگان آگاهی آزمونمنظور  -10

 گردد.

 .شود (ذکر..و وجنس سن شامل آن جزئیات)نماها بیمار و ان واقعی تعداد بیمار -11

 خود راتکمیل کنند مشخص گردد.ایستگاه هایی جهت استراحت دانشجویان که دانشجویان بتوانند نوشته های  -10

 بیشتر بیماران  خصوصی وحریم  بود خواهد کمتر صدا صورت دراین زیرا مجزا اتاق یک در در نظر گرفتن هرایستگاه -16

 (میشود مراعات

 میزان پیچبدگی ایستگاه ها را می توانیم مشخص نماییم.-17
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 پیچیدگی آنرا نمایش دهد .که میزان می دهیم تا در هر ایستگاه عالمت ستاره قرار 

 ( نشان می دهد که ایستگاه مذکور یک مهارت در سطح پایه است . *یک ستاره )

 ( نشان می دهد که ایستگاه مذکور یک مهارت در سطح میانی است .**دو ستاره )

 ( نشان می دهد که ایستگاه مذکور یک مهارت در سطح پیشرفته  است .***سه  ستاره )

اجمالی با مقطع و سال تحصیلی دانشجو هماهنگی دارد و هر چه باالتر باشد یعنی برای دانشجوی سال این سطوح بطور 

باال طراحی شده است . ایستگاههای با ستاره بیشتر معموال با یک پاتولوژی غیر طبیعی و بیمار واقعی سرو کار دارد. ضمن 

ه یافته ، بدبنال یک عالمت غیر طبیعی در معاینه باشد ، که از ستگاه مهارت پایه معاینه بالینی می تواند توسعایاینکه یک 

  تعداد ستاره موجود در ایستگاه به این نکته پی می بریم .

 سایرنکات: -

 تعیین یک نفر به عنوان برنامه ریز یا هماهنگ کننده امتحان انجام گردد.-0

 ن تعیین گردد.جلسه هماهنگی با کلیه ممتحنین در مورد چگونگی برگزاری امتحا -1

 استادان به همراه برنامه زمانبندی شده دعوت شود. از -0

 یک فرد به عنوان مسئول نگهداری زمان در روز امتحان تعیین گردد. -2

 زنگ اخبار یا زنگ الکترونیکی در روز امتحان وجود داشته باشد. -5

 دانشجویان از نظر مشخصات فردی در روز امتحان بررسی گردند. -6

 یک ممتحن ذخیره در نظر گرفته شود. -7

 نماها بیمار فهرست باید شد انجام گردد) تعیین آزمون کلی طرح که هنگامی(:شده استاندارد بیماران)نماها بیمار سازی آماده-8

 بست(. قرارداد آنها با مقرر موعد وبرای نمود ثبت را وبازیگرها

 اوراق تصحیح درهنگام درگمی سر بروز از مانع تا باشد داشته شماره تگاهایس هر ایستگاههاانجام گردد .باید به دهی شماره-9

 درنظر استراحت ایستگاه یک دقیقه 21هر ازای به معموال. گرفته شو) نظر در استراحت برای ایستگاههائی گردد. وافراد تجهیرات

 میشود(. گرفته
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 درست تجهیزات تمام که شوند ومطمئن کنید بازدید ایستگاهها از آزمون برگزاری قبل روز .)شود تجهیزات تهیه فهرست -01

 .میکنند( کار

 هماهنگی با یخش خدمات به منظور تمیز کردن بخش ومکان امتحان انجام گردد.-00 

 امتحانی انجام گردد. اوراق سازی آماده-01

 بالینی وجود داشته باشد. مرکزمهارتهای پرسنل با همکاری-00 

 گردد.چک لیست تهیه  -02

 توضیحاتی برای داوطلبین وممتحنین داده شود.-05

 فهرست اسامی دانشجویان، ایستگاه هاوممتحنین مشخص گردد.-06

 تجهیزات مورد نیاز درهر ایستگاه مشخص گردد.-07

 پاسخنامه ووسایل موردنیاز دانشجو وجود داشته باشد. -08

 وسایل پذیرایی در نظر گرفته شود. -09

 به دانشجویان قبل از برگزاری آزمون تعیین گردد. شیوه نمردهی -11

 چک لیستی به منظور بررسی تجهیزات ووسایل قبل از برگزاری آزمون وبررسی وسایل وتجهیزات تهیه گردد. -08

 الزم است در برگزاری آزمون پس از تعیین ایستگاه ها موارد زیر در نظر گرفته شود.

 :برای دانشجو یان در هرایستگاهمسئله یا سناریو  تعیین صورت -الف

 را شرایط وسپس او اصلی شکایت وی بیمار،سن نام ابتدا میتوانند مثال بعنوان باشد برخوردار استاندارد فرمت یک از است بهتر

 شود برای شبیه سازی بیشتر ایستگاه بایک سناریو آغاز شود ی همیشه سعی م .نمود ذکر

 .میشود گیری اندازه شده بندی درجه مقیاس یا لیست چک با دهنده آزمون عملکرد OSCE ازمون در : لیست تهیه چک-ب



 خدمات بهداشتی درمانی قزوینشیوه نامه آزمونهای بالینی                                                                               دانشگاه علوم پزشکی و   

   

67 
 

ست و اهداف ا ها چک لیست )فهرست وارسی( ابزار اصلی دادن نمره در ایستگاه است. چک لیست برگرفته از سناریوی ایستگاه

چهارچوب هدف همان ایستگاه باشد و از روایی کافی برای  کلی و جزئی ایستگاه را می سنجد. لذا محتوای چک لیست باید در

رسیدن به آن هدف برخوردار باشد. از آوردن سواالتی که ارتباط با هدف ایستگاه ندارد باید اجتناب شود. دقت گردد که مسائل 

ن ایستگاه اجرا نماید. باید در مهم منجر به هدف هم از قلم نیفتد. به عبارتی، تمام آن مواردی که از دانشجو انتظار می رود در آ

چک لیست مدنظر قرار گیرد. 

 انجام درساقه موجود اطالعات درقبال دهنده آزمون رود می انتظار که اعمالی از است عبارت لیست درچک شده ذکر های آیتم

 :باشد داشته باید ویژگی سه لیست چک دهداین

 . باشد متناسب آموزشی ازنظرسطح-الف

 .باشد بروظیفه مبتنی -ب

 .کند ارزیابی را آنها بتواند گیرنده آزمون تا باشد مشاهده قابل-ج

 یافته اختصاص وظیفه آن انجام ی برا زمان وچقدر چیست دهنده آزمون بالینی وظیفه که دارد این به بستگی لیستها چک طول

 شرح ای دقیقه 5 ایستگاه یک برای باشد قرار اگر مثال بعنوان کند تکمیل را آن یا دهد نمره آن به است قرار کسی ،چه است

 بیمار یا نما بیمار یک باشد قرار اگر که درحالی کرد تهیه میتوان را آیتمی 15 لیست چک یک دهد نمره علمی هیئت عضو حال

 .گنجاند آن رادر کمتری ی ها بایدآیتم بزند عالمت را لیست چک این

 کلیه باید بزنند عالمت به درستی را لیستها چک که باشند قادر شده استاندارد های بیمار اینکه برای:  آموزشی اطالعات-ج

 استاندارد بیمارهای اختیار در باید را لیستها چک تمام درست پاسخ گیرد قرار ودراختیارشان گردد مهیا آنها برای الزم اطالعات

 ایشان دراختیار مکتوب بصورت نیزباید کند بازی باید که را متنی تمام داد قرار باشند داشته نقش دهی درنمره است قرار که شده

 .داد قرار

 امتحان : روز نکات مورد توجه در

 برنامه ریز حداقل از یک ساعت قبل از امتحان حضور داشته باشد. -0

 وبیماران قبل از برگزاری امتحان انجام گردد.بررسی از نظر موقعیت وشماره ایستگاه ها -1
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 .باید امتحان ضروری است برنامه باره در الزم آنها وارائه توضیحات از نام ثبت دریک مکان و دانشجویان جمع کردن تمام -0

یتی که های امتحانی ،فعال برگه چگونگی عالمت گذاری در درباره است ضروری. کنند خاموش را خود موبایلهای کرد تاکید

 .باید انجام گرددتوضیح مناسب به دانشجویان داده شود. درهرایستگاه

دانشجویان باید اطالعاتی در رابطه با زمان الزم درهر ایستگاه داشته باشند.ورصورتی که کار دانشجو در یک ایستگاه زودتر  -2

 یک کارگیری به اما شود استفاده زمان تعیین برای الکترونیک برنامه یک از تمام شد نباید ایستگاه راترک نماید.بهتر است که

 بخوبی گیرندگان وآزمون داوطلبان تمام که دارد اهمیت نکته این است قبول قابل نیز دستی بلند زنگ ویک گیری زمان ساعت

 .بروند بعدی ایستگاه به زنگ صدای با سرعت به بتوانند تا بشنوند را زنگ صدای

 آزمون ومحل ،بیماران دهندگان آزمون اتاقهای محل عالئم نصب با دارد اهمیت بسیار مسیر در عالئم راهنما گذاشتن -5

 های شماره با باید را ایستگاهها تمام.کنند پیدا را خود راه آسانی به ،میتوانند نیستند آشنا محیط با که افرادی می شود و مشخص

 . کنند دنبال را ایستگاهها مسیر براحتی بتوانند داوطلبان تا نمود ومشخص گذاری عالمت بزرگ

 .شود پذیرایی دهندگان آزمون وجود داشته باشدواز باید استراحت درایستگاه وخوراکی نوشیدنی -6

 آزمون:  برگزاری از نکات مورد توجه پس

 یک پاسخنامه به ازاء هر دانشجو باید وجود داشته باشد.  -0

 داشته اند تشکر گردد.باید از کارمندانی که در امتحان همکاری  -1

 منزل رسانیده شوند(. بیماران با وسیله نقلیه به نماها انجام گردد.) وبیمار بیماران از مراقبت-0

 پرداخت گردد. نماها بیمار الزحمه حق-2

  دیده اند استفاده مجدد گردد. آموزش که خوب نماهایی بیمار از -5

 بایگانی موارد مربوط به امتحان انجام گردد.-6

 الزم است به پیشنهادات درمورد اصالح امتحان برگزار گردیده توجه شود.-7

 الزم است به مسائل ومشکالتی پیش آمده توجه داشت. -8
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بازخورد صحیح به دانشجویان داده شود.)چک لیست ها ،نمره ها ویادداشت های ممتحنین در طول امتحان را می توان به  -1

 رداند(.دانشجویان یا اساتید مربوطه برگ

 نمره دهی پس از آزمون:

برگه های نمره دهی که معموال جزو آخرین مواردی است که طی طراحی ایستگاه آماده می شود باید دقیق و واضح بوده، خسته 

کننده یا بی اندازه مملو از سواالت نباشد تا ارزیاب طی تکمیل آن و بر اساس وقت اعالم شده احساس راحتی کند. 

با توجه به نوع محتوای هر ایستگاه تعیین می گردد.ایستگاه های آزمون دارای چک لیستی می  OSCEنمره دهی در آزمون 

 ذاری گردد.باشند که ازقبل آماده شده اند وباید توسط ممتحنین گزینه های ازقبل آماده شده،عالمت گ

 نمردهی به صورت زیر انجام می گردد:

و اگر غلط باشد نمره  0تمام گزینه ها دارای ارزش یکسان می باشند ودر مقابل کاری که دانشجو درست انجام می دهد نمره -0

 صفر می گیرد.

مثال گزینه با توجه به مقیاس درجه بندی تعیین می گردند -1 ی را می سنجد.که گستره عملکرد از: ضعیف، متوسط، خوب و عال

به آنهاتعلق می گیرد .درصورتی که دانشجو 0،1،0،1گروه تقسیم می شوند)کمتریا بیشتر(.به عنوان مثال به ترتیب نمرات  2ها به 

که انجام آن نامربوط وغلط است ،نمره صفز می گیرد وبه همین ترتیب  نمره می گیردواگر موردی 0عملکرد صحیح وکاملی دارد،

 در مورد بقیه گزینه ها قضاوت انجام می گیرد.

 

9-  Global Rating Scale (GRS)

:  ارائه دهد فراگیراستاد مربوطه یک نظر کلی در مورد  از نمرات داده شود. جدای بهتر است

= عالی 0 = قبول1  = مرزی یا بینابینی0   = مردود1

د برای هر چک لیست یک خط برش تعیین ارائه کند. توصیه می گرد فراگیرهم یک نظر کلی در مورد  SPهمچنین بهتر است 

توافق کرد:% بینابینی. در این صورت می توان چنین  61تا  01% مردود، بین 01کمتر از  گردد. مثال نمرات
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مردود  (GRS)% داشت و یا نظر کلی استاد مربوطه 01یک ایستگاه( نمره کمتر از در هر کدام از ایستگاهها )حتی  فراگیراگر 

د. حتی اگر نمره کلی دستیار در حد قبولی باشد.بود، دستیار مربوطه در آن امتحان مردود شناخته می شو 

 شود گیرندگان آزمون دربین دهی درنمره فردی نظرات ازاعمال مانع که ای گونه به باشد ابهام وبدون ساده باید دهی نمره شیوه

 گرفتن به قادر کرد عمل هرگونه دهنده آزمون که نشود گونه این تا باشد وشفاف مشخص کافی اندازه به باید دهی نمره سیستم

چک لیست بر اساس توافقی است که گروه تخصصی از پیش داشته اندهر کلىنمره   ..بشود قسمت آن نمره

به چه چیز باید نمره داد؟  OSCEدر آزمون 

ه یک مهارت بالینی هستند که همراه با دانش و نگرشی متناسب بنا  ممتحنین به دنبال نمایش روان و ماهران OSCEدر آزمون 

آن باشد. آنها به موارد زیر نمره می دهند: 

راه با آرامش و اعتماد به نفسرویکرد و برخورد هم- 

نشان دادن مهارت اداره و برخورد با مشکل- 

زیرکی، زبردستی و خالقیت در اجرای یک مهارت عملی- 

مراجع و احترام به وی در طول آزمون درک ارتباط مناسب با مراجع ، - 

دانش و شناخت کافی در مورد مشکل و راه حل آن - 

پاسخ های جامع، روشن، کوتاه و با حضور ذهن- 

راحی نمود کنه  چک لیست متغیر و فاکتورهای باال را در نظر داشت و به گونه ای آن را ط نمره دهیو  بنابراین باید در طراحی -

بتوان به هر کدام نمره مناسب را داد. 

در مورد نمره هر آیتم می توان به تمام موارد نمره یکسان داد. ولی بهتر است بر حسب اهمیت هر آیتم نمنره هنر کندام تعینین     

ر ایستگاه بر اساس توافقی است که بین اعضای هیئت علمی صورت گرفته اسنت. منثال اگنر    گردد. نمره کلی هر چک لیست ه

های ده گانه  باید نمرات مجموع چک لیست های ایستگاه ته طراحی شده اسستگاینمره است و ده ا 051سقف نمره کل آزمون 
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 باشد و این هم بستگی به اهمیت هر کدام از ایستگاهها تعیین می گردد.بهتر است قبل از طراحی چک لیسنت نمنره کلنی    051

. مشخص گردد تا آیتم های آن چک لیست بر اساس نمره کلی تهیه شود

 وظایف پس از برگزاری آزمون:

 ن از ارائه بازخورد مناسب به دانشجویاناطمینا-0

بررسی بازخورد آزمون گیرندگان پس از اتمام آزمون- 1

بررسی بازخورد آزمون شوندگان پس از اتمام آزمون- 0

بررسی بازخورد بیمارنماها پس از اتمام آزمون- 2

بررسی نمرات دانشجویان- 5

بین نمره دانشجویان با متغیرهای دیگری نظیر نمرات کتبی، نمرات بخش ها و ارزیابی اساتید راهنمابررسی ارتباط - 6

جلسه بحث و همفکری با دانشجویان در پایان آزمون- 7

جلسه بحث و همفکری با اعضای هیئت علمی - 8

 با سایر آزمونهای ملی و سراسری  OSCEتعیین ارتباط نتایج -9
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 مثال ها:

 (OSCE راهنمای فراگیران)درمورد ارزیابی به روش: 9مثال

  چیست؟ OSCEآزمون -9

این آزمون به منظور ارزیابی مهارت های مختلف بالینی فراگیردر ایستگاه های متعدد و در شرایط متفاوت می باشد .برای هر 

هر یک از داوطلبان باسواالت و وظایف . معرف یک وضعیت بالینی حقیقی استسناریویی ازپیش طراحی شده است که ایستگاه 

در پایان یک دوره  این آزمون.انجام می گردد.استانداردرفتارهای بالینی  checklistبر اساس  .ارزیابیمشابهی روبرو هستند

در طی دوره آموزشی و به منظور هدایت پیشرفت تحصیلی و شناسایی نقاط قوت  یاآموزشی نظیر ارتقائ یا گواهینامه و دانشنامه 

دانشجویان وظعف م می گردد.انجا 

 چه مهارت هایی باید مورد ارزیابی قرار گیرند؟-2

این کار به کمک  ،اخذ و ارائه یک شرح حال مورد بررسی قرار داد.به طور مثال :  osceمهارتهای زیادی را می توان در امتحان

 یک داوطلب ) بیمار استاندارد شده ( و یا بیمار واقعی انجام می شود .

مهارتهای شما را بربالین بیمار به نمایش می گذارد .) معموال در امتحان دانشجویان سال باالتر انجام می معاینه فیزیکی ، که 

 شود ( اینکار بر بالین یک داوطلب سالم یا مانکن صورت می گیرد .

 اطالعات ، رادیوگرافی و نوار قلب است . که کاربرد دانش در زمینه یافته ها ، ،مهارتهای تفسیر اطالعات

 مهارتهای عملی و دستی ، اغلب با استفاده از مانگن انجام می شود .

مهارتهای ارتباطی،شامل مهارتهای ارتباط بین فردی ) بجز اخذ شرح حال ( است. این قسمت احتماال با استفاده از بیمار استاندارد 

 شده انجام می گیرد .

به موقعیتهای ویژه را بررسی می کند ) مثل ارائه اطالعات نگرشی ، یک آزمون شفاهی کوتاه که رویکرد شما  یایستگاهها

 محرمانه (.

 کنند؟ ارزیابی را شما توانند می کسانی چه -9
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 OSCE برگزاریگروه های مختلف دانشگاهی با تخصص های مختلف می توانند در برگزار ی آزمون همکاری داشته باشند و

 . دارد گیرنده آزمون زیادی تعداد به نیاز

 وظیفه شما در انجام این نوع ارزیابی چیست ؟-5

 قبل از زمان برگزاری آزمون در مکان امتحان حضور داشته باشید. -الف

 از زمان ورود به جلسه موبایل های خود را خاموش نمایید. -ب

 اطمینان داشته باشید.توام بارفتاری -پ

 کسب کرده اید .که نشان دهد شما مهارت را باشدنحوی ه بانجام فرآیند ها -ج

 سرعت عمل داشته باشید.در اجرای مهارتهای عملی -چ

 را داشته باشید.دانش و شناخت کاربردی خوب که شامل شناخت مشکل و کارکرد طبیعی و شناخت بیماری می شود -ح

 دهید.را ارائه پاسخ های جامع ، روشن و با حضور ذهن که نشانه تفکر و ذهنیت قبل شما در مورد مطلب است -خ

 واسطه ای است که از طریق آن نگرش شما ارزیابی منی شنود .   ویک مهارت بالینی محوری است  ،ارتباطبا توجه به اینکه –ذ 

 نین داشته باشید.حترتباط مناسب با بیمار و مما

 . دهیدندر مورد خطرات لوازم برنده و سرایت عفونت بی توجهی نشان  -س

 یم کنیدوبرای آن یک نظم وترتیب منطقی اجرا داشته باشید.هر مهارت را به اجزاء کوچک تقس-و

 .فراموش کنید را چیز همه سرعت با کنید عمل خوب نتوانستید ایستگاهی در .اگر دارد را خودش خاص امتیاز ایستگاه هر -ق

 

 (OSCE:راهنمای آزمونگر ) در مورد ارزیابی  به روش 2مثال

OSCE چیست ؟ 

این آزمون به منظور ارزیابی مهارت های مختلف بالینی فراگیر در ایستگاه های متعدد و در شرایط متفاوت مانند اخذ شرح حال ، 

تفسیر نتایج وموارد اورژانس و.... طراحی گردیده است.الزم نیست تمام مهارت ها در یک ایستگاه مورد سنجش قرار گیرد و در 

کی از مهارت ها تمرکز نمود. در این روش شما فراگیر را در حین انجام معاینه بالینی و مواجهه با هر ایستگاه می توان بر روی ی
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 درجه مقیاس یا لیست چک با دهنده آزمون عملکرد OSCE ازمون دربیمار یا اخذ شرح حال و... مورد مشاهده قرار می دهید .

، تعداد/ مکان/ زمان از نظر ایستگاه ها ،موضوعات مورد بررسی انتخابدر برنامه ریزی اولیه  .میشود گیری اندازه شده بندی

ارزیابی باید ازقبل طراحی گردد.. امتحان باید دریک بخش بیمارستان یا مراکز مهارتهای  چک لیست،بیمارنما و راهنمای داوطلب،

ایستگاه در هر آزمون و  11تا 01شد. بین دراین آزمون معموال تعدادایستگاه ها،مکان وزمان ارزیابی مهم می با بالینی انجام گردد.

 دقیقه زمان برای پاسخگویی در هریک از ایستگاه ها باید در نظر گرفته شود. 5

 ارزیابی چگونه انجام می شود؟-2

مواردی که مورد آزمون قرار می گیرد باید براساس اهداف یادگیری و  .اعضای هیئت علمی انجام می گردد این فرایند توسط

ه با سطح آموزشی آزمون دهندگان بوده و قبال به آزمون دهندگان ،آموزش داده شده و یک وظیفه خاص را درنظر داشتمتناسب 

 برای ارزیابی الزم است به نکات زیر توجه داشت: باشد.

 ایستگاه قبل از شروع آزمون تدوین گردد. هر برای اختصاصیاهداف  -الف

 یا و مدل و مانکن ، standard patients عنوان به دیده آموزش شده افراد تدوین اهداف با متناسب ایستگاه هر در-ب

 نیازدر نظر گرفته شود. مورد تجهیزات و وسایل

 برای واضح وتوضیحات نمایند ،دستورات ایستگاه  باید ایفا هر گیرندگان در که آزمون ووظایفی نقش به منظور آگاهی از -پ

 ازقبل نوشته شود. گیرندگان آزمون

 مشخص گردد. ایستگاهها کلیه جهت یافته اختصاص زمان-ج

  مشخص گردد. ایستگاهها بین دانشجویان جابجایی زمان-د

  .گردد اعالم آموزشی امور مدیر توسط اخبار زنگ-ه

 و کنترل به ونسبت بازدید ایستگاهها و بالینی مهارتهای مرکز از آزمون برگزاری زمان از قبل ساعت یک هماهنگی کمیته-و

 .نمایند اقدام ها مانکن و تجهیزات وسایل، کلیه چک

 گردند مستقر مربوطه ایستگاههای در آزمون برگزاری زمان از قبل ساعت نیم ممتحنین و اساتید-ل 

 standard راهنمایی به نسبتو گردند مستقر OSCE یستگاه هاای نیب فواصل در اجرایی اعضای تیم-م

patients نمایند اقدام مربوطه ایستگاههای در آنها استقرار و. 
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زمانی که داوطلب فرصت خواندن آن رادارد  گردیده و در محل درب ورودی ایستگاه نصب مربوط به هر ایستگاه دستور العمل -غ

مشخص گردد. 

 آزمون به ورود های کارت دندگر دعوت بالینی های مهارت مرکز انتظار سالن به آزمون برگزاری زمان از قبل فراگیران-ق

 مشخص نمایید. نمایند آغاز را خویش تیفعال بایست یکه م یایستگاهگرددوشماره  نصب افراد سینه روی به و چک فراگیران

  شود؟ یم انجام چگونه آزمون یده نمره-9

 همچنین میزان تاثیر نمره هر نمائید.نمره رامشخص   مردودی و ای قبولی نییتع روش ،یده نمره دراین قسمت شما باید ابزار

  درکل باید مشخص گردد. قبولی نمره حداقلو  مردودی ای یدرقبول ستگاهیا

 بازخورد بعد از ارزیابی چگونه انجام می شود؟-4

پس از برگزاری آزمون باید بازخورد صحیحی به دانشجویان داده شود.چک لیست ها ،نمره های داده شده ویادداشت های 

 ممتحنین در طول امتحان می تواند به دانشجویان یا اساتید مربوطه برگردانده شود.

 

 OSCE  (Blueprint for sleep   ): طرح و برنامه کلی در یک آزمون به روش 9مثال

 

 چه چیزی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟-9

خوش خیم در حین خواب از آپنه  توانایی دانشجو در گردآوری اطالعات از شرح حال در جهت تشخیص افتراقی خرخرکردن 

 انسدادی هنگام خواب 

 یک بیمار بالغ مرد و همسرش:محرك-9

 :ایستگاه بیمار .عملکردآزمون دهنده  مشاهده می شود وبااستفاده از یک چک لیست ثبت می گردد.نوع ایستگاه-2

:ازآزمون دهنده درخواست می شود که این بیمار را که باشکایت اولیه خرخرکردن به پزشک مراقبت های اولیه سناریو-9

خود مراجعه نموده است را ارزیابی نماید.خود بیمار چندان توجهی به خرخرکردن خودندارد ولی این مسئله برای همسرش 

تا شرح حال مناسبی در باره ی خواب بیمار به منظورارزایابی خیلی مهم است.از آزمو ن دهنده درخواست می شود 
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خرخرکردن وی بگیردوسپس یافته های خودرا برای بیمار و همراهش شرح دهدو شواهد به نفع آنچه بیان می کند را ذکر 

 نماید.نیاز به انجام معاینه فیزیکی وجودندارد.

 دستورالعمل برای آزمون دهنده :-4

ساله است و سابقه  25به دلیل شکایت از خرخر کردن آقای اسمیت نزد شما آمده اند.آقای اسمیت  آقای اسمیت با همسرش

 بیماری مهمی رادرشرح حال نمی دهد.

 عالئم حیاتی وی عبارتنداز:

= پوند085وزن 

= فشارخونmmHg 001/085 

سانتی متر081=قد 

 یک شرح حال مناسب در باره ی وضعیت خواب وی بگیرید. -0

یافته های حاصل ازارزیابی خودرا به همراه شواهد مربوطه برای آنها ،به عالوه توصیه هایتان برای بیمار را برای وی و  -1

 همسرش شرح دهید 

 معاینه فیزیکی انجام ندهید.

 دستورالعمل برای آزمون کننده-5

خوش خیم و آپنه انسدادی        خرخرکردنهدف از این ایستگاه آن است که توانایی آزمون دهنده را در تشخیص افتراقی 

هنگام خواب براساس شرح حال بیمار بدهدو متوجه شود که فشار خون بیمار به دلیل آپنه انسدادی هنگام خواب است. 

باستفاده از چک لیست ،عملکرد آزمون دهنده راثبت نمایید.از آزمون دهنده بپرسید که محتمل ترین تشخیص کدام است و 

 برای آن چیست؟دالیل وی 

 

 چک لیست عملکرد: -4مثال 

 شرح حال خواب:

 

:از بیمار درباره ی موارد زیر می پرسد 

 در هنگام کار،خوابتان  می رود؟ -0
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 در هنگام رانندگی خوابتان می برد؟ -1

 غالبا در طول شب بیدار می شوید؟ -0

 درشب برای ادرار کردن بیدار می شوید؟ -2

 شده اید؟ به دلیل خستگی ناچار به ترک فعالیتی -5

 شرح حال فامیلی اختالالت خواب دارید؟ -6

:از همسر بیمار درباره ی موارد زیر می پرسد 

 آیا همسرتان خرخرمی کند؟-7

 آیا تاکنون مشاهده کرده اید که دچار آپنه )تنفس عمیق (شود؟-8

 مجبورشدید به دلیل بلندبودن صدای خرخراتاق خودرا عوض کنید؟-8

 گی دارد؟در طول روز خواب آلود-01

 اثر الکل برروی خرخرکردن همسرش چگونه است؟-00

 

.محتمل ترین تشخیص را بیان می کند 

 علت شکایت بیمار...... ... است.-01

 شواهد به نفع آن را شناسایی می کند:

 وجود هیپرتانسیون در سابقه بیمار-00

 خرخرکردن-02

 آپنه انسدادی-05

 خواب آلودگی بیش ازحد درهنگام روز -06

توصیه ها به بیمار 

 )مطالعات خواب(انجام دهد.   CPAPهمراه با تیتراسیون   0پلی سومنوگرافی در طول شب -07

 در هنگام رانندگی احتیاط نماید. -08

 ازمصرف الکل و سایر داروهای خواب آورخودداری کند.-09
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 ارتباط بابیمار و همسرش -ب

 خودش را به گونه مناسبی معرفی نمود. -11

 بابیمار ارتباط برقرار کرد.-10

 باهمسربیمار ارتباط )گفتاری(برقرار نمود.-11

 تماس چشمی داشت. -10

 از کالم عادی در هنگام صحبت کردن بابیمار و همسرش استفاده نمود.-12

 ویزیت را به گونه ای مناسب پایان داد. -15

ده می بایست این نکات را برای بیمار شرح دهد تا وی نسبت برگه اطالعات در باره ی آپنه انسدادی هنگام خواب)آزمون دهن

 به بیماری اش آگاهی یابد(. در اینجا برای رعایت اختصار، متن ذکرشده درمقاله ترجمه نشده است.

 

 

 :دستورالعمل برای بیمار5مثال 

ساله هستید که سابقه طوالنی خرخرکردن درهنگام خواب دارید.این خرخرکردن برای خود شما چندان  25شما یک آقای 

 مهم نیست ،ولی بریا همسرتان بسیار اهمیت دارد . 

 اگر آزمون شونده این سؤال ها را ازشماپرسید ،شما پاسخ مثبت دهید:

آیا در طول روز خیلی خواب آلود هستید؟ 

 تقریبا هرروز درهنگام کار یا کار با کامپیوتر خوابتان می برد؟آیا 

؟آیا تاحاال چندین با ر درهنگام رانندگی ازمحل کار به سوی خانه در ماشین خوابتان برده است 

بار ازخواب بیدارمی شوید.غالبا یک طعم اسیدی در دهان خود حس میکنید. شما معموالوقتی  0تا1در اکثرشب ها شما

ی شوید، به دستشویی می روید.همیشه فکرمی کنید که بیدار شدید تا ادرار نمایید،گرچه شما هیچ مشکل ادراری بیدارم

 دیگری ندارید.

 بدلیل خستگی ،بازی گلف و سایر فعالیت های مورد عالقه خودراکنارگذاشتید.

ستفاده می کند و از زمانی که از برادر شما هم شب ها خرخرمی کند و ار یک دستگاهی برای نفس کشیدن در هنگام شب ا

 این دستگاه استفاده می کند ،احساس بهبودی چشمگیری می نماید.
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 :دستورالعمل برای همسربیمار6مثال 

سال است که ازخرخرکردن همسر خود ناراحت هستید،ولی در دوسال اخیر این مسئله تشدید یافته است.وقتی 01برای مدت 

 نشیند و بالفاصله خوابش می برد.از سرکار به منزل برمی گردد،می 

اگرآزمون دهنده  ازشما پرسیدکه چگونگی خرخرکردن همسر خود را شرح دهید ،بگویید آنقدر بلند است که ازپشت دربسته 

شنیده می شودو باعث شده تا شما مجبورشوید دراتاق دیگری بخوابید.اپیزودهای خرخر وی وقتی آغازمی شود که به نظر 

آوردن هوادر طول خواب می کشد. در هنگام خواب ،بسیار بی قراراست ،به ویژه اگر در  برای بدست 1عمیقمی آید وی نفس 

 شب الکل مصرف کرده باشد ،حالت خرخرو نفس عمیق کشیدن وی بدتر است.

به نظر خواب آلودگی وی در طول روز)اینکه بالفاصله پس از رسیدن از سرکار به خواب   می رود(،شمارانگران کرده است.

می رسد که اهمیت مشکل تنفسی اش در هنگام خواب را دست کم می گیرد. پس از هفته ها اصرار راضی شده تانزد 

 پزشک مراجعه نماید.
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 پیوست ها:

 :مثالی از چک لیست9پیوست 

  Checklist 

Task: Small bowel anastomosis 

Interrupted end to end single layer anastomosis.Score one point for each correctly 

performed action. 

Tape No…… 

Assessor:……(Initials only) 

Item No.:……… 

Incorrectly 

performed 

Correctly 

performed 

Procedural step  

  Selects appropriate instruments(non-tooth 

forceps) 

1 

  Selects appropriate suture(absorbable) 2 

  Bowel-oriented –no twisting ,correct stay 

placement 

3 

  Stay sutures held with artery forceps 4 

  Correct needle holding technique 5 

  Needle driver  stabilized with good hand 

position 

6 

  Needle enters bowel at right angles <80% of 7 
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bites 

  Single attempt at passage through bowel  > 90% 

of bites 

8 

  Follow through on curve of needle on entrance 

>90% of bites 

9 

  Follow through on curve of needle on exit >90% 

of bites 

10 

  Adequate bites taken (>3 mm from edge of the 

bowel) 

11 

  Seromuscular sutures only >80% of bites 12 

  Minimal damage with forceps 13 

  Use of forceps to handle needle 14 

  Suture spacing 3-5 mm 15 

  Inverting of bowel wall with sutures 16 

  Equal bites each side >90% of bites 17 

  Individual bites each side >90% of bites 18 

  Square knots 19 

  Knots placed to one side of suture line 20 

  At least three throws per knots 21 

  Suture cut to appropriate length 22 

  Apposed bowel and knots with correct tension 23 
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 درجه بندی:مثالی از مقیاس 2پیوست 

5 4 9 2 9  

 متغیر  9و9بین   5و9بین  

Consistently 

handled 

tissues 

appropriately, 

with minimal 

damage 

 

Careful 

handling of 

tissue but 

occasionally 

caused 

inadvertent 

damage 

 

Often used 

unnecessary 

force on 

tissue or 

caused 

damage by 

inappropriate 

use of 

instruments 

Respect for 

tissue 

Economy of 

movement 

and 

maximum 

efficiency 

 

Efficient time 

and motion, 

but some 

unnecessary 

moves 

 

Many 

unnecessary 

moves 

Time and 

motion 

Fluid moves 

with 

instruments 

and no 

awkwardness 

 

Competent use 

of instruments, 

although 

occasionally 

appeared stiff 

or awkward 

 

Repeatedly 

makes 

tentative or 

awkward 

moves with 

instruments 

Instrument 

handling 

Obviously 

familiar with 

the 

instruments 

required and 

their names 

 

Knew the 

names of most 

instruments 

and used 

appropriate 

instrument for 

the task 

 

Frequently 

asked for the 

wrong 

instrument or 

used an 

inappropriate 

instrument 

Knowledge of 

instruments 

Strategically 

used assistant 
 

Good use of 

assistants most 
 

Consistently 

placed 

Use of 

assistants 
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to the best 

advantage at 

all times 

of the time assistants 

poorly or 

failed to use 

assistants 

Obviously 

planned 

course of 

operation 

with effortless 

flow from one 

move to the 

next 

 

Demonstrated 

ability for 

forward 

planning with 

steady 

progression of 

operative 

procedure 

 

Frequently 

stopped 

operating or 

needed to 

discuss next 

move 

Flow of 

operation and 

forward 

planning 

Demonstrated 

familiarity 

with all 

aspects of the 

operation 

 

Knew all 

important 

aspects of the 

operation 

 

Deficient 

knowledge. 

Needed 

specific 

instruction at 

most 

operative 

steps 

Knowledge of 

specific 

procedure 
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 :مثالی از مقیاس درجه بندی9پیوست 

 

قادر به ارزیابی نیستم یا در این مورد 

 صدق نمی کند.

 ضعیف نسبتا خوب خوب بسیار خوب عالی

# 5 2 0 1 0 

 

 این دکتر از نقطه نظر موارد زیر چگونه است؟

 

قادر به ارزیابی 

نیستم یا در 

این مورد صدق 

 نمی کند.

 ضعیف نسبتا خوب خوب بسیار خوب عالی

 به شما همه موارد را گفت ، -9

صریح بود ،  راستگو بود ،

که الزم بود شما  اطالعاتی را

 ، از شما پنهان نکرد. بدانید

      

با شما از موضع مساوی صحبت 

هرگز باشما از موضع  کرد ،

باالتر یا مثل اینکه کودك هستید 

 صحبت ننمود.

      

اجازه داد تا شرح حال به شما 

ه دقت به شما خود رابگویید ،ب

 می سؤاالتی که  گوش می کرد

 پرسید اندیشمندانه و بجابود ،

در حالی که صحبت می کردید 

 را قطع نمی کرد. صحبت شما
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توجه کافی به شما به عنوان یک 

داشت و ابراز کسالت از انسان 

صحبت های شما نمی کرد و به 

صحبت های شما توجه کافی 

 داشت.

      

قبل از اینکه اقدام به معاینه 

فیزیکی نماید ،به شما اطالع داد 

و شرح داد که چه می خواهد 

بکند و یافته هایش را به شما 

 گفت.

      

درمانی ممکن در مورد راههای 

،نظر با شما صحبت نمود 

شماراپرسید ،راهها را برای شما 

گفت و ازشما خواست تا تصمیم 

گیری وانتخاب نمایید که چه 

بکنید ،قبل از اینکه بگوید چه 

 نظر شماراپرسید. کار بکنید

      

شما راتشویق به پرسیدن سوال 

نمود ،پاسخهای روشن به 

سواالت شماداد ،هرگز از پاسخ 

دادن به سوال های شما طفره 

سخنرانی  نرفت  یا برای شما

 نکرد.

      

برای شما آنچه را الزم است از 

بیماری تان بدانید شرح داد 

      



 خدمات بهداشتی درمانی قزوینشیوه نامه آزمونهای بالینی                                                                               دانشگاه علوم پزشکی و   

   

86 
 

،اینکه چگونه و چرا اتفاق افتاده 

و اینکه اکنون باید انتظار چه 

 چیزی را داشته باشید.

در هنگام توضیح دادن در باره 

ی بیماری شمااز کلماتی استفاده 

را می  آنهانمود که شما 

جا الزم بود  و هر فهمیدید

 توضیح بیشتر  می داد.

      

آیا بار دیگر مایلید نزد این دکتر 

 مراجعه نمایید؟

 خیر بلی 

 اگر خیر لطفا دلیل آن را بنویسید:
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 :مثالی از سناریو و چک لیست5پیوست 
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 :مثالی از چک لیست مهارتهای بین فردی6پیوست 
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 :مثالی از راهنمای ناظرین:7پیوست 
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 :مثالی از فرم بازخورد به دانشجویان:8پیوست 
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 :مثالی از چک لیست ارزیابی آمادگی ایستگاه ها1پیوست 
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 : جدول گانت مثالی جدول گانت طراحی آزمون93پیوست 
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 لوگ بوک  ارزیابی به روش

(Log book) 
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 زمون بالینی لوگ بوكآ

 (لوگ بوك  راهنمای فراگیران)ارزیابی به روش

  چیست؟آزمون لوگ بوک -0

لنوگ بنوک ینک سیسنتم       . کتابچه ای است کنه دانشنجویان تجربینات آموزشنی خنود را در آن ثبنت منی کننند        این آزمون 

ثبت روزانه تجارب بالینی است که نه تنهنا بنرای ارزینابی محتنوای آمنوزش بنالینی فراگینر اسنتفاده منی شنود ،بلکنه وسنیله             

 نمنوده ای است که بازخوردی از روند پیشنرفت فراگینر را در اختینار قنرار داده  و اجنازه منی دهند ضنعف هایشنان را اصنالح           

 از هندف  کلنی  در ارزینابی فعالینت هنای دانشنجویان توسنط اسناتید فنراهم منی کنند.بطور          وفضای مناسبی بنرای بنازخورد  

 گنردد. لنوگ بنوک در    بررسنی  قابنل  و ثبنت  دوره طنول  در عملنی  اساسنی  هنای  آمنوزش  کلیه که است آن لوگ بوک تهیه

 وظنایف  کنه  اسنت  آموزشنی  برنامنه  ینک  طنراح  و کنندودر حقیقنت مندیر    منی  ایفنا  را متننوعی  هنای  نقش آموزشی برنامه

 سنازی  یادگیری،مسنتند  تجنارب  تعنداد  ثبنت  بنرای  ابنزاری  عننوان  بنه  و نمایند  منی  تبینین  برنامنه  دراینن  را استاد و فراگیر

.درحال حاضنر باهمناهنگی وزارت بهداشنت لنوگ بنوک هنا بنه        باشند  منی  بنالینی  آمنوزش  کیفیت ارزیابی و یادگیری مراحل

 صورت الکترونیکی می باشند.

 از لوگ بوك:ف استفاده  اهدا-1

 در تنالش  و کمبودهنا  شندن  نماینان  ، مستندسنازی فعالینت هنا    ،عملنی  تجربینات  وکامنل  دقینق  ثبنت  فراگیردرجهت به -0

 کمک می نماید. می گردد آنها رفع جهت

 فراگیران کمک می نماید. روندآموزش درارزیابی اساتید به -1

عملنی کمنک منی     تجنارب  در ایجناد   موفقینت گنروه   مینزان  درارزینابی فراگینران وسننجش    گنروه آموزشنی  به مسنئولین  -0

 نماید.

 چه مهارت هایی باید مورد ارزیابی قرار گیرند؟-2
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اخننذ و ارائننه شننرح مننورد بررسننی قننرار داد.بننه طننور مثننال :تعننداد گننزارش  مهارتهننای زیننادی را مننی تننوان در لننوگ بننوک 

 را می توان اشاره نمود . ماربربالین بی فراگیرمهارتهای تعداد معاینه فیزیکی ، ،گزارش تعدادحال

 کنند؟ ارزیابی را شما توانید می کسانی چه -9

 اساتید گروه آموزشی می توانند در برگزار ی آزمون همکاری داشته باشند .

 وظیفه شما در انجام این نوع ارزیابی چیست ؟-5

کننارآموزی دارد مشخصننات خننود را ثبننت مشخصننات فراگیننر :در ایننن قسننمت باینند فراگیننر بننا توجننه بننه بخشننی کننه  -الننف

 کامال ذکر نماید)ثبت مشخصات دانشجویان وگروه آموزشی در لوگ بوک های الکترونیکی وکاغذی الزامی است(.

 تکمیل فرم ها :با توجه به قوانین ومقررات آموزشی تکمیل فرم ها در هر روز الزامی می باشد .-ب

بنا   پژوهشنها  و درمنانی  تشخیصنی  ،اقندامات  ،آموزشنها  ،رفتارهنا  طنات ای ماننند ارتبا  حرفنه  اخنالق  شنئون  کلینه رعاینت  -ج

 توچه به مندرجات لوگ بوک الزامی می باشد.

 تکمیل جداول پس از کسب مهارت در هر مرحله الزم است و الزم است به تأیید استاد مربوط رسانده شود.-د

اهننداف کلننی درس ،الزم اسننت موضننوع بننه در صننورت عنندم یننادگیری یننک مهننارت، قبننل از اتمننام دوره، بننا توجننه بننه  -ه

 اطالع استاد مربوط رسانده شود.

عننناوین ذکننر شننده در ابتنندای هرفصننل بیننانگر الننزام در عملکننرد بننالینی مننی باشنندکه الزم اسننت مهننارت هننای مربوطننه  -و

 توسط فراگیران کسب گردد.

م تکمینل شنده جهنت تحلینل و     منی باشند ،الزم اسنت در پاینان دوره فنر     کاغنذی  درصورتی که لوگ بنوک بنه صنورت    -ی

 بررسی به استاد مربوطه تحویل گردد. 

 ینا  آموزشنی  گنروه  بخنش،  شندن  مفقنود  صنورت  در نگهداری لوگ بنوک هنای کاغنذی برعهنده فراگینران منی باشند.       -5

  نخواهد مسئولیتی توسط دانشجو، قبلی شده ثبت موارد قبال در دانشکده
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 (راهنمای آزمونگر)ارزیابی به روش لوگ بوك

Log B OOKچیست ؟ 

لنوگ بنوک ینک سیسنتم      . کتابچه ای اسنت کنه دانشنجویان تجربینات آموزشنی خنود را در آن ثبنت منی کننند         این آزمون 

ثبت روزانه تجارب بالینی است که نه تنهنا بنرای ارزینابی محتنوای آمنوزش بنالینی فراگینر اسنتفاده منی شنود ،بلکنه وسنیله             

 نمنوده ینر را در اختینار قنرار داده و اجنازه منی دهند ضنعف هایشنان را اصنالح          ای است که بازخوردی از رونند پیشنرفت فراگ  

 از هندف  کلنی  وفضای مناسبی بنرای بنازخورد در ارزینابی فعالینت هنای دانشنجویان توسنط اسناتید فنراهم منی کنند.بطور           

 بنوک در گنردد. لنوگ    بررسنی  قابنل  و ثبنت  دوره طنول  در عملنی  اساسنی  هنای  آمنوزش  کلیه که است آن لوگ بوک تهیه

 وظنایف  کنه  اسنت  آموزشنی  برنامنه  ینک  طنراح  و کنندودر حقیقنت مندیر    منی  ایفنا  را متننوعی  هنای  نقش آموزشی برنامه

 سنازی  یادگیری،مسنتند  تجنارب  تعنداد  ثبنت  بنرای  ابنزاری  عننوان  بنه  و نمایند  منی  تبینین  برنامنه  دراینن  را استاد و فراگیر

.درحال حاضنر باهمناهنگی وزارت بهداشنت لنوگ بنوک هنا بنه        باشند  منی  بنالینی  آمنوزش  کیفیت ارزیابی و یادگیری مراحل

 صورت الکترونیکی می باشند.

 ارزیابی چگونه انجام می شود؟-2

درابتندا بایند طراحنی لنوگ بنوک توسنط گنروه         .اعضنای هیئنت علمنی گنروه آموزشنی انجنام منی گنردد         این فرایند توسط

 مواردی که ارزشیابی باید مورد نظر قرار گیرد شامل موارد زیر می باشد: آموزشی صورت گیرد .مهم ترین 

 

. 

گروه آموزشی درابتدا باید مهم ترین مهارت های ضروری را تعیین نموده ودر اختیار  تعیین مهارتهای ضروری : -9

ملزم می باشد که این مهارتها رادرطی دراین قسمت با توجه به کوریکولوم آموزشی در رشته مربوطه دانشجو فراگیران قراردهد.: 

 دوره آموزشی انجام دهد.

بنا توجنه بنه کوریکولنوم آموزشنی از مینان مهارتهنای عملنی ،کناربردی تنرین            انتخاابی :  عملی تعیین مهارتهای -2

ه ومهم ترین موارد در نظر گرفته می شنود و بهتنر اسنت در آمنوزش منورد اسنتفاده قنرار گینرد . دراینن قسنمت بنا توجنه بن             
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کوریکولننوم آموزشننی در رشننته مربوطننه دانشننجو ملننزم مننی باشنند کننه امهارتهننای انتخننابی تعیننین گردیننده رادرطننی دوره    

 آموزشی انجام دهد.

 

 نینازی کنه فراگینران بایند     منورد  دفعنات  تعنداد بنا توجنه بنه کوریکولنوم آموزشنی       تعیین حداقل هاای آموزشای :  -9

 وبنا  آموزشنی   هنر دوره  بنا توچنه بنه شنرایط در     ی گنردد.این مهنارت هنا   مهارتها را به صورت عملی انجنام دهنند تعینین من    

 می تواند تغییر یابد.  کافی مهارت به رسیدن تا اساتید گروه، نظر

 

ارزینابی دانشنجویان توسنط اسناتید انجنام منی گنردد . بنرای هنر دوره آموزشنی           تعیین شیوه های ارزشایابی :  -0

الزم اسننت شننیوه هننای مننورد اسننتفاده جهننت ارزشننیابی ،دفعننات ارزیننابی ،میننزان امتینناز وزمننان هننای ارزیننابی     

مشننخص گننردد و در اختیننار فراگیننران قننرار گیننرد ا.رزشننیابی در زمننان هننای مختلفننی مننی تواننند انجننام گننردد.این 

ابی هننا در پایننان دوره ودرحننین فعالیننت دانشننجویان مننی تواننند باشنند. اسنناتید در پایننان دوره بننا توجننه بننه   ارزشننی

 فعالیت فراگیران و جمع بندی نمرات آزمونها نمره کل را مشخص می نمایند. 
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 گروه داخلی  دستیارانمثال: روش های ارزشیابی 

 امتیازمیزان  دفعات ارزیابی روش های ارزشیابی

 راندوم طور به بیماران پرونده بررسی

 

 درصد11 مورد01

  جوابی چند کتبی امتحان

 

 درصد11 سالی یکبار

  بوک لوگ بررسی-

- 

 درصد11 سالی یکبار

  آسکی روش به امتحان برگزاری

 

 درصد11 دوبار در سال

DOPS  لیسننت براسنناس چننک 

  استاندارد

 

 درصد11 بار در سال 6حداقل 

  امتیاز

 

 


