
 

 سیستم برگزاری آزمون

این محصول یک بسته نرم افزار تحت وب می باشد که با فراهم آوردن شرایطی مناسب امکان برگزاری 
 نرم افزار به شرح زیر می باشد:قابلیت های این آزمونهای آنالین را در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم می سازد. 

 

 (PMP) بیمار سیستم شبیه ساز مدیریت مشکل

، یک سیستم نرم افزاری است (Patient management Problem)  سیستم شبیه ساز مدیریت مشکل بیمار 
که با هدف مدیریت دقیقتر برگزاری آزمونهای خاص در دانشگاه ها طراحی و پیاده سازی شده است ، این نرم افزار با 
شبیه سازی مشکل بیمار در قالب یک سری توضیحات متنی همراه با تصاویر ثابت و متحرک ، مشکل بیمار را مطرح 

، امکان اداره بیمار را برای داوطلب فراهم می سازد ، ساختار برنامه به گونه ایست االتسونموده و با نمایش یک سری 
و پاسخ ها بصورت درختی بهم مرتبط بوده و با اعمال روش درمان و از طریق فرایند تصمیم گیری و استدالل  سواالتکه 

 سواالتمی یابد. بعد از اتمام پاسخ گویی بالینی توسط داوطلب، روند اداره بیمار از طریق راهکارهای تکمیلی ادامه 
توسط داوطلب در بازه زمانی مشخص، نتیجه عملکرد وی در قالب نمرات از پیش تعریف شده، مشخص و بصورت 

 . کارنامه عملکرد چاپ و ارائه می گردد

 

  آزمونهای چند گزینه

 تشریحی و مشاهده آن برای کاربرگزینه پاسخ و همچنین ثبت پاسخ  9تا  2امکان آزمون چند گزینه ای از  

 

 :KFP آزمون های

ارزیابی تونایی تصمیمی گیری در شرایط متفاوت است. در  key features problem  هدف از آزمون های
آوردن سرنخ  دانشجویان، میزان هدایت تصمیم گیری برای بدست با استفاده از دانش و اطالعات KFP آزمون های

تشخیص دانشجو ، پیگیری مراحل و به دست آوردن اطالعات نظارت بر یک دوره از عمل و یا ارزیابی بالینی، ارزیابی اثر 
به عنوان موارد زیر تعریف  (key feature)نتیجه ارزیابی می شود. یک قابلیت و ویژگی کلیدی شدت و یا احتمال یک

 :می شود

 ک قدم مهم و اساسی در حل یک مشکلی .1
ن )در مورد ما، فارغ التحصیل دانشجویان پزشکی( به احتمال یک گامی که در آن داوطلبا .2

 کنند زیاد در حل مساله اشتباه می
 جنبه دشوار و چالش برانگیز در شناسایی و مدیریت مشکل در عمل .3

به هم مرتبط می باشد و اگر دانشجو بتواند به سوال پرسیده بدون مراجعه به پاسخ سناریوی  KFP سواالت
 .آن یک سوال خوب نیست و برای اندازه گیری تصمیم گیری بالینی مناسب نیست دهد، بالینی متصل، جواب



 

 
 

 :EMQs آزمون های

از آزمون می باشد که مشابه آزمون های چند گزینه ای  فرمتی Extended Matching Questions آزمون های
است با این تفاوت که این آزمون، دانش را به صورتی کاربردی تر و در عمق بررسی می کند. به همین دلیل اغلب در 

 .آموزش پزشکی و دیگر موضوعهای مراقبت های بهداشتی برای تست استدالل تشخیصی استفاده می شود

 
  (Puzzle) آزمون پازل

ند تا با خواندن مجدد اطالعات کچهار بیمار درهم ریخته شده است و داوطلب تالش می  آزمون پازل پرونده در
اصلی و بیمار  شکایتبیماران به چند قسمت شامل  ند. در این آزمون پروندهکمربوط به پرونده ها، آنها را دوباره مرتب 

 می باشد و آزمون دهنده باید با یک نگاه آن را تشخیص دهد که تابلوی بالینی بسیار مشخص یک بیماری (فعلی
Pattern recognition ،(، شده است. دانشجو باید  تفکیکیا تدبیر بالینی  پاراکلینیکقبلی، معاینه، نتایج  پزشکیه سابق

تا موفق شود  ندکتشخیص انتخاب  کتابلوی بالینی فقط ی ند. آزمون دهنده باید برای هرک قطعات درهم ریخته را جور
 ندک قطعات مختلف پرونده را باهم جور

 
 Script Concordance (SC)  آزمون 

این اصل قرار  بر مبنایاین آزمون بخشی از استدالل را با تقلید از گامهای استدالل بالینی ارزیابی می نماید و 
نظرات پانل خبرگان قابل  استدالل بالینی قابل بررسی و همسویی آن با فرآیندهای ه تصمیمات اتخاذ شده درکدارد 

 ل آزمون برای ارزیابی استدالل درکاین ش اندازه گیری است. این امر ابزاری برای ارزیابی استدالل بالینی فراهم می آورد.
رخ میدهد. با این حال چنین طبابت روزانه  در کرر. این موقعیتها مرد استفاده استقطعی مو موقعیتهای مبهم و غیر

. جذابیت این آزمون برای متخصصین بالینی ول به سختی قابل اندازه گیری استبا استفاده از آزمونهای معم موقعیتهای
سه ستون  طبابت روزانه صورت میگیرد. آزمون از در مرّتبا  ه کردهایی است کار کردهای شناختی با کار کبه علت تشابه 

 یابید نید( ، جمع آوری داده )و سپس درک رکبه ... ف ترتیب با مراحل تولید فرضیه ) اگر ه بهکیل شده است کتش
داده جدید  کسوال فرضیه اولیه )ستون اول( و ی بود( مطابقت دارد. در هر داده )این فرضیه .... خواهد و تفسیر  ه...(ک

نده در خصوص ارتباط داده جدید با فرضیه داده ها الزم است آزمون شو )ستون دوم( ارائه شده است و برای تفسیر
 مربوطه تصمیم گیری نماید

 
 (CRP) آزمون استدالل بالینی

این آزمون جهت ارزیابی مهارت ساختن فرضیه های تشخیصی بوده و توانایی فراگیر را در تصمیم گیری بالینی 
ارزیابی می کند. آزمون شامل چند مرحله می باشد، ابتدا سناریویی مطرح می شود که نحوه طراحی آن به صورتی است 



 

 6فی نبوده و چند تشخیص محتمل است. سپس اککه اطالعات بیمار هر چند کامل است اما برای تشخیص نهایی 
گزینه محتمل تر به سناریو در آن باشد و سایر گزینه ها نیز  2گزینه تشخیصی به نحوی طراحی می شود که حداقل 
ی را انتخاب کند و سپس کمیان گزینه های تشخیصی ی ه ازکخیلی دور از ذهن نباشد و از داوطلب خواسته میشود 

ه با تشخیص کثر پنج مورد را کگزینه دراختیار داوطلب قرار می گیرد تا بتواند حدا 12وال به صورت داده های سناریوی س
تشخیص(  ندهکن ند و براساس تشخیص مورد نظر نمره مثبت )تأییدکانتخاب شده همخوانی دارد یا مرتبط است انتخاب 

 .تشخیص( بدهد کنندهو یا منفی)تضعیف 

ه های تشخیصی ذکر میشود و از داوطلب خواسته میشود تشخیص مناسب در بخش بعدی مجددا  همان گزین
گزینه دراختیار داوطلب قرار می  12رده و سپس مجددا" همان داده های سناریوی سوال به صورت کدیگری را انتخاب 
براساس  ند وکه با تشخیص انتخاب شد همخوانی دارد یا مرتبط است انتخاب کثر پنج مورد را کگیرد تا بتواند حدا

 .تشخیص( بدهد هکنندتشخیص( و یا منفی )تضعیف ه کنند تشخیص مورد نظر نمره مثبت )تأیید

 اگر تشخیص نادرست انتخاب شده باشد، هیچ نمره ای به داوطلب تعلق نخواهد گرفت

 
 سیستم آنالیز عملکرد داوطلب:

 افزار وجود دارد که شامل بخشهای زیر می باشد:در کنار تمام بخشهای باال، بخشی با عنوان آنالیز عملکرد در نرم 

 آنالیز نتایج 
 مقایسه عملکرد داوطلب با هم گروهی ها 
 مقایسه عملکرد نتایج بر اساس آزمون های منطقه ای 
 آنالیز عملکرد یک داوطلب در دوره های مختلف 

 امکانات کلی سامانه:

 امکان بارگزاری تصاویر در سواالت و گزینه ها 
  بارگزاری صدا و فیلم در سواالت و گزینه هاامکان 
  امکان بارگزاری فایلهایDICOM و مشاهده آن در نرم افزار 

 پنل کاربری

زمانی به آن مراجعه کرده و گزارشاتی از آزمون های قبلی بخشی از نرم افزار که داوطلب می تواند در هر بازه 
 .و همچنین امکان برگزاری مجدد آزمونها را بصورت آزمایشی دارد نمایدرا مشاهده  خود

 

 


