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 ( DOPSراهنمای فراگیران ) در مورد ارزیابی به روش 

1-DOPS چیست ؟ 

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

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

 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

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

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

 ی از شما انتظار می رود.چه چیز

 چند آزمون در سال انجام می شود؟-2

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

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

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

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

 رزیابی ها به صورت گسترده در طول سال تحصیلی صورت گیرند.بیشتری بنماید. این ا

 از چه کسانی می توانید درخواست کنید که شما را ارزیابی کنند؟-3

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

 ای هر آزمون یک عضو هیات علمی (. براساس کنند ) به صورت ایده آل بر

ROTATION  در سرویس های مختلف دستیار موظف است ارزیابی به روشDOPS  خود را در همان سرویس و با هر

کدام از اساتید آن سرویس ) طبق انتخاب دستیار ( انجام دهد. در پایان یک دوره یک ساله یک دستیار باید حداقل هز هر 

در  DOPSداشته باشد که در هر سرویس مربوط به دو استاد باشد. بدیهی است که دو آزمون  DOPSسرویس دو آزمون 

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

 چه مهارت هایی باید مورد ارزیابی قرار گیرند؟-4

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

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

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

انتخاب کنید به  انتظار می رود و باید کسب کنید در کوریکولوم گنجانده شده است. باید انواع مختلف پروسیجر را برای ارزیابی

طوری که تعداد زیادی از توانمندی های مشخص شده در کوریکولوم پوشش داده شوند. شما باید در هر سال مدارکی دال بر 

پروسیجر مختلف ارائه کنی. شما می توانید ارزیابی ها را به گونه ای ترتیب دهید که هر پروسیجر  3توانمندی خود دست کم 

 هارت شما در انجام آن به حد استاندارد مورد قبول و یا باالتر از آن برسد.آن قدر تکرار شوند تا م
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 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

 موارد اورژانس در نظر گرفته شود.  بیمار سرپایی یا بیمار بستری یا

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

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

دقیقه هم به بازخورد  12-5دقیقه به مدت  22-15پس از درخواست از آزمون گیرنده و برگزاری آزمون طی حداکثر -ب

 آزمون با آزمونگر اختصاص دهید.

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

 کنید که تمام ارزیابی ها برای انتهای دوره باقی نماند.اطمینان حاصل -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

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

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

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

توانایی 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 

د. بنابراین از این که پذیرفته اید که فراگیران را ارزیابی ارزیابی قرار می دهیم احترام می گذارند و ان را با اهمیت می شمردن

 کنید سپاس گزارم.

1- DOPS چیست ؟ 

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

طراحی شده  PROCEDURESلمی روشی است که اختصاصا برای ارزیابی مهارت های ع 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.

 objectiveن امکان را می دهد که مهارت فراگیر را بر اساس معیارهای مشخص و به صورت وجود این چک لیست به شما ای

 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 ؟-2

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

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

 ارزیابی چگونه انجام می گیرد؟-3

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

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

انجام در حال انجام است. فراگیر باید همان کارهایی را  dopsلیست ثبت کنید. اطمینان حاصل کنید که بیمار می داند که 

دقیقه طول می کشد.  22تا  15حدود  PROCEDURESدهد که به طور طبیعی انجام می دهد. در اکثر موارد مشاهده 

 بعد از تکمیل فرم ارزیابی باید 

دقیقه به طول انجامد. لطفا نظرات شفاف و صادقانه خود را در  5-12بالفاصله به فراگیر بازخورد دهید و این کار نباید بیش از 

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

 تهیه نمائید.

 بازخورد بعد از ارزیابی چگونه انجام شود؟-4

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

نمودهف 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. توجه داشته باشید که بازخورد هیچ گاه به معنای تذکر نقاط ضعف به تنهایی نیست و 

 بر نقاط قوت هم تاکید نمود.باید به همان میزان 

 نکات ویژه در مورد تکمیل فرم :-5
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برای ارزیابی دستیاران استفاده کرده است ؟ به منظور بررسی تاثیر  DOPSآزمونگر پیش از این چند بار از روش  "سوال -الف

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

 ت.استفاده کرده اس 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 -ب

 صورت می گیرد. Log bookاستفاده از 

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

 س : لطفا از تمام طیف مقیاس نمره دهی استفاده کنید. بای مشاهدات خود را بادر مورد استفاده از مقیا-د

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

توانایی آزمون شونده در ارائه بحث در  ) مرحله آمادگی قبل از انجام پروسیجر ( : این سوال در برگیرنده 3در مورد سوال -ه

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

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

 پرستار، ثبت پروسیجر و ... اشاره کرد.
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 ( DOPSفرم ارزیابی مهارت عملی دستیار از طریق مشاهده مستقیم ) 

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

 نام آزمونگر:                     نام خانوادگی                               مرتبه علمی:

 آزمون:محل 

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

 پروسجور مورد ارزیابی:

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

1 □           2□           3□             4□        5-9□              9< □ 

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

0 □            1-4□            5-9□                  10< □ 

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

 □زیاد          □متوسط                  □کم 

غیر قابل   ردیف

 قبول

پایین تر از حد 

 انتظار

باالتر از حد  در حد انتظار حد مرزی

 انتظار

بدون 

 نظر

  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12  

اطالع از اندیکاسیون ها و  1

 تکنیک پروسجور

            

             اخذ رضایت بیمار 2

مرحله آمادگی قبل از انجام  3

 پروسجور

            

             بی دردی و آرام بخشی مناسب 4

             رعایت شرایط استریل 5

             توانایی تکنیکی 6

             درخواست کمک در صورت نیاز 7
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             اقدامات بعد از انجام پروسیجر 8

             مهارت های ارتباطی 9

             توجه به بیماررفتار حرفه ای و  12

             مهارت کلی در انجام پروسیجر 11

  112نمره کل از  

  نمره کل از .... 

  222نمره کل از  

 

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

 

 

 

 

 

 

 DOPSرضایت دستیار از آزمون 

 □کامال راضی    □9    □8   □7   □6   □5   □4  □3   □2   □1کامال ناراضی 

 DOPSرضایت آزمونگر از آزمون 

 □کامال راضی     □9    □8   □7   □6   □5   □4  □3   □2   □1کامال 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          /           /

 مدت زمانی که صرف مشاهده شد :

 مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد :

 محل و مهر و امضای آزمونگر :

 امضای آزمون شونده:محل مهر و 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ی این آزمون به منظور ارزیابی مهارت های مختلف بالینی فراگیر به دفعات مکرر و در شرایط متفاوت مانند برخورد با بیماران بستری، سرپای
 MINI-CEX – (MINI CLINICALوموارد اورژانس و هم چنین ارائه بازخورد به فراگیر طراحی گردیده است. 

EVALUATION EXERCISE مدت عملکرد بالینی، یا آزمون بالینی کوتاه ( برای ارزیابی مهارت های بالینی  ( یا آزمون کوتاه
 و دادن بازخورد بر روی عملکرد در همان زمان در یک مواجهه بالینی بیمار با دستیار طراحی شده است. 

شاهده قرار می دهد و سپس عملکرد شما در این روش اعضاء هیات علمی شما را در حین انجام معاینه بالینی و مواجهه با یک بیمار مورد م
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 نقاطی که نیاز به تالش 

 بیشتری جهت بهبود دارند شناسایی می شوند.

ی را که در ارزیابی شما به کار می رود در اختیار داشته باشید و خود وجود این چک لیست به شما این امکان را می دهد که معیار مشخص
 نیز عملکردتان را بر اساس آن ارزیابی کنید. شما باید در مورد مفهوم هر یک

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

 چند آزمون در سال انجام می شود؟-2

توسط هیات علمی انجام گردد.  MINI-CEXبار ارزیابی  6د که در طی یک دوره یک ساله حداقل شما باید ترتیبی اتخاذ نمائی
مسئولیت حصول اطمینان از کافی بودن تعداد و نوع ارزیابی ها و نیز انتخاب آزمونگر ها به عهده شماست. شما می توانید درخواست کنید 

ه شما کمک خواه کرد بازخورد بیشتری دریافت کنید. هم چنین مدیر برنامه دستیاری بار مورد ارزیابی قرار گیرید. این کار ب 6که بیش از 
شما می تواند بر حسب نیاز درخواست ارزیابی های بیشتری را بنماید. این ارزیابی ها به صورت گسترده در طول سال تحصیلی صورت می 

 گیرد.

 کنند؟ از چه کسانی می توانید درخواست نمائید که شما را ارزیابی-3

از یکی از اعضاء هیئت علمی بالینی بخش درخواست برگزاری آزمون را می نمائید. تا حد امکان سعی نمائید اعضای هیئت علمی در آزمون 
-MINIدر سرویس های مختلف دستیار موظف است ارزیابی به روش  ROTATIONهای متعدد تکراری انتخاب نگردند. بر اساس 

CEX و با هر کدام از اساتید آن سرویس ) طبق انتخاب سرویس ( انجام دهد. در پایان یک دوره یک ساله یک  خود را در همان سرویس
که در هر سرویس مربوط به دو استاد باشد. بدیهی است که دو آزمون  MINI-CEXدستیار باید حداقل از هر سرویس دو آزمون 

MINI-CEX رد قبول نمی باشد.در یک سرویس مشخص در طول یک سال از یک استاد مو 

 وظیفه شما در انجام این نوع ارزیابی چیست ؟-4

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

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

دقیقه هم به بازخورد آزمون با آزمونگر  10-5دقیقه به مدت  20-15پس از درخواست از آزمون گیرنده و برگزاری آزمون طی حداکثر -ب
 اختصاص دهید.

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

 دقت کنید که تمام ارزیابی ها برای انتهای دوره باقی نماند.-د
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 اطمینان حاصل کنید که فرم مربوطه به صورت کامل و خوانا پر شده است.-ه

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

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

1-- MINI-CEX چیست ؟ 

متفاوت مانند برخورد با بیماران بستری، سرپایی این آزمون به منظور ارزیابی مهارت های مختلف بالینی فراگیر به دفعات مکرر و در شرایط 
 وموارد اورژانس و هم چنین ارائه بازخورد به فراگیر طراحی گردیده است.

الزم نیست تمام مهارت ها در هر مواجهه مورد سنجش قرار گیرد و در هر مواجهه می توان بر روی برخی از مهارت ها تمرکز نمود. در این 
حین انجام معاینه بالینی و مواجهه با بیمار مورد مشاهده قرار می دهید و عملکرد وی را بر اساس یک چک لیست روش شما فراگیر را در 

 ارزیابی می کنید.

با این روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاط قوت و ضعف فراگیر شناسایی می شوند. وجود این چک لیست به شما این امکان را می دهد 
ارزیابی کنید و به عالوه فراگیر با در اختیار داشتن این  OBJECTIVEبر اساس معیارهای مشص و به صورت  که مهارت فراگیر را

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

 ارزیابی چگونه انجام می شود؟-2

انتخاب آزمون شونده و موقعیت برگزاری آزمون با فراگیر  شما بنا به درخواست فراگیر در یک شرایط مناسب آزمون را برگزار می نمائید )
 می باشد (.

دقیقه طول بکشد بالفاصله پس از برگزاری  15-20موضوع آزمون باید مناسب با سال تحصیلی فراگی باشد. مرحله مشاهده نباید بیش از 
دقیقه طول بکشد. لطفا نظرات شفاف و  5-10ید بیش از آزمون باید بازخورد مناسب به فراگیر ارائه گردد که مدت زمان بازخورد نیز نبا

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.

 بازخورد بعد از ارزیابی چگونه انجام می شود؟-3

اثیر آموزشی این روش باید با کمک فراگیر نقاط قوت و ضعف وی را شناسایی نموده، در مورد آن ها به توافق برای به حداکثر رساندن ت
 برسید. ارائه بازخورد باید با حساسیت زیاد و در یک محیط مناسب صورت گیرد. این کار باید بالفاصله بعد از ارزیابی صورت گیرد. 

 معنای تذکر نقاط ضعف به تنهایی نیست و باید به همان میزان بر نقاط قوت هم تاکید نمود. توجه داشته باشید که بازخورد هیچ گاه به
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 ( MINI-CEXچک لیست ارزیابی آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی ) 

 نام و نام خانوادگی آزمون شونده:                                             دستیار سال:

 خانوادگی آزمونگر:                                                    رتبه علمی:نام و نام 

 محل آزمون:

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

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

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

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

 □توانایی در سازمان دهی مواجهه 

 بیماری مورد ارزیابی :

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

غیر قابل   ردیف
 قبول

کمتر از حد 
 انتظار

باالتر از  در حد انتظار حد مرزی
 حد انتظار

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            مهارت های ارتباطی 1

            رعایتا اصول حرفه ای 2

تاریخچه توانایی ارزیابی شکایت اصلی،  3
فعلی و قبلی بیماری، خانوادگی و فردی 

 بیمار

           

مهارت های معاینه بالینی )فیزیکی، روانی  4
) 

           

            توانایی در سازمان دهی مواجهه 5

توانایی ارایه طرح تشخیصی و تشخیصی  6
 افتراقی مناسب با بیمار

           

درمانی، ارزیابی توانایی ارایه طرح جامع  7
 پیش آگهی، اتیولوژی

           

تسلط کافی در پاسخ به سواالت در  8
 خصوص عالئم ، تشخیص و درمان

           

            نظر کلی ارزیاب 9

            100نمره کل از  10

             

 

 



14 
 

 ( MINI-CEXرضایت ازمون شونده از آزمون ) 

 کامال راضی □ 10 □ 9 □ 8 □ 7 □6 □5 □4 □3 □2  □ 1کامال ناراضی 

 رضایت آزمون گر از آزمون 

 کامال راضی □ 10 □ 9 □ 8 □ 7 □6 □5 □4 □3 □2  □ 1کامال 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  

 

 

 و امضاء آزمون شونده:مهر محل    
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 درجه 913ارزیابی به روش 
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 درجه ( 063راهنمای فراگیران ) برای آزمون 

 درجه چیست و چگونه انجام می شود ؟ 063آزمون -1

نگرش ها و رفتار در ارزیابی عملکرد فراگیران بسیار اهمیت دارند. بهترین راه ارزیابی نگرش ها و رفتارها، پرسش از افرادی است که در 
گیری محیط کار به طور مستمر با فراگیر ارتباط دارند. لذا این فرم ارزیابی به مسئولین آموزشی کمک می نماید تا فراگیر مشکل دار را از فرا

 ه خوب عمل می کند تشخیص دهد. ک

 درجه اطالق می شود. 360به این روش ارزیابی آزمون 

نفر ( بدهید  4نفر ( و دستیاران )  5پاکت از دفتر گروه دریافت می کنید. این فرم ها را بین اعضاء هیئت علمی )  10فرم به همراه  10شما 
از اعضاء هیئت علمی  و دستیاران تقاضا کنید تا فرم ها را تکمیل و آن ها را در و یک فرم را نیز خودتان در مورد خویش تکمیل نمائید. 

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.

 انجام می شود؟درجه چگونه  063بازخورد در آزمون -2

نفر از اعضاء هیئت علمی  5نفر از اعضاء هیئت علمی، دستیاران و خود دستیار مورد نظر تکمیل می شود.  10این پرسش نامه ها توسط 
و نفر از دستیاران ) دو دستیار سال باالتر و د 4سرویسی 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 پایین تر ( و خود دستیار  –دستیار هم دوره یا سال پایین تر 
 فرم ارزشیابی فوق را تکمیل می کنند. 

ه می شود. بازخوردی که پس پس از تکمیل پرسش نامه ها نظرات ان ها بر اساس موضوع جمع بندی و خالصه شده و به فرد بازخورد داد
از ارزیابی به شما داده می شود به صورت کتبی ارائه می شود که در آن مجموع نظرات ارزیابی کنندگان به طور دقیق منعکس شده است و 

 اظهار نظر شما مورد توجه خواهد بود.بعد از بازخورد کتبی 

خص کردن اهداف خود برای اصالح خویش یک برنامه برای بکار بستن منظور از این بازخورد این است که به شما کمک کند تا با مش
 نتایج ارزیابی تهیه نمایید. اگر مشکل جدی در پرونده شما ثبت شده که مورد 

 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. 

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

 فرم باید تکمیل شود. 10بار و هر بار  4در طول سال تحصیلی به تعداد  این روش

 وظیفه شما در انجام این نوع ارزیابی چیست ؟-0

 فرم توسط شما به ارزیابان ارائه خواهد شد. 10در هر بار ارزیابی تعداد -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 جهت  10کنید که تعداد اطمینان حاصل -ج
 تکمیل فرم تماس بگیرید.

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

 ه نقاط ضعف خود را برطرف کنید.در مورد باز خورد، تعمق کنید و سعی کنید از طریق مشاهده، تمرین و مطالع-ه
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 درجه ( 063راهنمای آزمونگر ) برای آزمون 

 درجه چیست و چگونه انجام می شود؟ 360آزمون -1

نگرش ها و رفتار در ارزیابی عملکرد فراگیران بسیار اهمیت دارند.بهترین راه ارزیابی نگرش ها و رفتارها، پرسش از افرادی است که در 
تمر با فراگیر ارتباط دارند. لذا این فرم ارزیابی به مسئولین آموزشی کمک می نماید تا فراگیر مشکل دار را از فراگیری محیط کار به طور مس

 که خوب عمل می کند تشخیص دهد.

م را تکمیل جنابعالی حداقل یکی از ده نفری هستید که این دستیار را به روش فوق ارزیابی می نمائید. بمابراین تنها بخش هایی از این فر
نمائید که در آن زمینه ها، عملکرد دستیار را به اندازه کافی مشاهده نموده اید به گونه ای که توان قضاوت کردن در آن مورد را داشته 

 باشید.

ائید نمره دادن و پیشنهادات خود را بر اساس رفتار مشخص دستیار در طول زمان نه در یک مقطع خاص انجام دهید. لطفا فراموش نفرم
( این دستیار چگونه  performanceهدف از این فرم این نیست که شما چقدر دستیار را دوست دارید بلکه آن است که این عملکرد ) 

 است ؟

 نیز مهر و امضاء خود را درج نمائید.

نمی باشد ولی در محل رتبه علمی در در صورتی که شما ) آزمونگر ( دستیار می باشید، الزم به ذکر نام و نام خانوادگی و درج امضاء و مهر 
 فرم ارزیابی کلمه دستیار را ذکر نمائید.

 درجه چگونه انجام می شود؟ 360بازخورد در آزمون -2

 3نفر از اعضاء هیئت علمی )  5نفر از اعضاء هیئت علمی، دستیاران و خود دستیار مورد نظر تکمیل می شود.  10این پرسش نامه توسط 
نفر از دستیاران ) دو  4ت علمی سرویسی که دستیار در آن قرار دارد و دو نفر از اعضاء هیئت علمی سایر سرویس ها ( و نفر از اعضاء هیئ

و در مورد دستیاران سال چهارم به صورت دو دستیار هم دوره و دو دستیار سال  –دستیار سال باالتر و دو دستیار هم دوره یا سال پایین تر 
 پایین تر ( و خود دستیار فرم ارزشیابی فوق را تکمیل می کنند.

پس از تکمیل پرسش نامه ها نظرات آن ها بر اساس موضوع جمع بندی و خالصه شده و به فرد بازخور داده می شود. بازخوردی که پس 
ی به فرد مورد نظر داده میشود. به صورت کتبی به فرد ارائه می شود که در آن مجموع نظرات ارزیابی کنندگان به طور دقیق از ارزیاب

 از بازخورد کتبی اظهار نظر دستیار مورد توجه خواهد بود.  دمنعکس شده است و بع

اهداف خود برای اصالح خویش یک برنامه برای بکار منظور از این بازخورد این است که به دستیار کمک می کند تا با مشخص کردن 
 بستن نتایج ارزیابی تهیه نماید.
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 درجه دستیاران 063فرم ارزیابی 

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

 خانوادگی آزمونگر:                                                   رتبه علمی: نام و نام

 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  در حد انتظار حد مرزی
 انتظار

بدون 
 نظر

 
1 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

جلب اعتماد بیمار و رفتار منطبق با اخالق 
 پزشکی با بیمار

           

مهارت های ارتباط کالمی و ارائه  2
 توضیحات الزم به بیمار

            

             کار کردن در گروه / کار با همکاران 3

             در دسترس بودن / مسئولیت پذیری 4

5 Overall attitude / behavior             

  50نمره کل از  

  نمره کل از .... 

  100نمره کل از  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل مهر و امضای آزمونگر : 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 درجه 063آزمون حیطه های مورد ارزیابی در 

 انتظاری که از یک دستیار خوب می رود حیطه مورد ارزیابی

جلب اعتماد بیمار و رفتار منطبق با اخالق پزشکی با 

 بیماران

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

احترام می گذارد.محرمانه بودن اسرار بیماران را رعایت می 

 کند.

 نمی کند.موقر است، پیش داوری 

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

 بیماری به وی توضیح می هد.

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 

 ها را به طور موثر به دیگران می سپارد.مسئولیت 

خوب ارتباط برقرار می کند، پیش داوری نمی کند، رفتاری 

 حامی و عادالنه دارد.

در دسترس است، وقتی او را به بالین می خوانند بالفاصله  Accessibility / reliabilityدر دسترس بودن 

و پاسخ می دهد و حضور پیدا می کند. مسئولیت پذیر است 

از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کند. تفویض مسئولیت 

ها را به طور مناسب انجام می دهد. در صورت مرخصی 

رفتن یا غیبت بهر دلیلی، برای خود 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 

1-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 ویزیت شده

و معاینات انجام شده و ثبت گردیده . در مورد بیمار  CONVERSATIONSتوسط دستیار می باشد. در این روش تمام 

 توسط شما مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ر طی دوره آموزش دستیار اتفاق می افتد ولی طی این روش آزمون ارزیابی سیستماتیک و بازخورد ساختار یافته این فعالیت د

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

 گیرد.توسط اعضاء هیئت علمی مورد ارزیابی قرار می 

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.

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

 پرونده ها را برای آزمون انتخاب می کند.

 چند آزمون در سال انجام می شود؟-2

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

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

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

 

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

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

 از چه کسانی می توانید درخواست کنید که شما را ارزیابی کنند؟-3

هر یک از اعضاء هیات علمی می توانند شما را مورد ارزیابی قرار دهند.تا حد امکان سعی نمائید اعضای هیئت علمی در آزمون 

در سرویس های مختلف دستیار موظف است ارزیابی به روش  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

دیهی است که که در هر سرویس مربوط به دو استاد باشد. ب CSRیک 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. CSRدو آزمون 

 وظیفه شما در انجام این نوع ارزیابی چیست ؟-4

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

 یا بیمار بستری یا وارد اورژانس در نظر گرفته شود.بیمار سرپایی 

 درمانی مراجعه می نمایند. –بیماران انتخاب شده بیمارانی هستند که به طور روتین به مرکز آموزشی 
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دقیقه هم به بازخورد  12-5دقیقه به مدت  22-15پس از درخواست از آزمون گیرنده و برگزاری آزمون طی حداکثر -ب

 نگر اختصاص دهید.آزمون با آزمو

 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

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

1-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 ویزیت شده

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

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

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.

مورد توجه شما باشد. اگر چه هدف از برگزاری آزمون ارزیابی نحوه پرونده  اخالقی معاینات نیز بید -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 وجود ندارد، لذا درباره موارد خاصی از بیمار بحث خواهد شد. در این آزمون و پرونده از بیماران بستری، اطالعات کل 

 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؟-2

عضاء هیات علمی می توانند دستیار را مورد ارزیابی قرار دهند. باید سعی کنید از طیف وسیعی از آزمونگرها هر یک از ا

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

با هر کدام از اساتید آن سرویس ) طبق انتخاب خود را در همان سرویس و CSRدستیار موظف است ارزیابی به روش 

که در هر سرویس CSRسرویس ( انجام دهد. 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  CSRمربوط به دو استاد باشد. بدیهی است که دو آزمون 

 شد.نمی با

 بازخورد بعد ارزیابی چگونه انجام می شود؟-3

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. 

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

 تاکید نمود.
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 ( 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:

غیر قابل   ردیف
 قبول

پایین تر از حد 
 انتظار

باالتر از حد  در حد انتظار حد مرزی
 انتظار

بدون 
 نظر

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             پروندهثبت  1

             ارزیابی بالینی 2

3 Investigation&referrals             

             نحوه درمان 4

5 Follow up& future 

planing 
            

             رعایت اصول حرفه ای پزشکی  6
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7 Overall clinical 

judgement /care 
            

  70 نمره کل از 

  نمره کل از .... 

  100نمره کل از  

 

 CSRرضایت دستیار از آزمون 

 □کامال راضی    □9    □8   □7   □6   □5   □4  □3   □2   □1کامال ناراضی 

 CSRرضایت آزمونگر از آزمون 

 □کامال راضی     □9    □8   □7   □6   □5   □4  □3   □2   □1کامال ناراضی 

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

 □زیاد                          □متوسط                               □کم 

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

 
 
 
 
 

 

 تاریخ ارزیابی:

 مشاهده شد:مدت زمانی که صرف 

 مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد:

 محل مهر و امضای آزمونگر:

 

 

 محل مهر و امضای آزمون شونده:                

 

 

 

 ) عملکرد بالینی بر مبنای پرونده ( CSRالگوی سوال مطرح شده از طرف آزمونگر در یک آزمون 

 نکات مهم را مشخص کنید. طرز برخورد بالینی با عالئم بیمار را شرح داده و-1
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 چه عواملی به طور مشخص شما را به چنین تشخیصی در مورد بیمار رسانده است ؟-2

 آیا موارد دیگری مطرح است که نیاز به اثبات یا رد تشخیص داشته باشد؟-3

 ویژگی هایی که منجر به انتخاب روش های بررسی پاراکلینیکی شما شده اند را شرح دهید ؟-4

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

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

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

 برنامه ریزی شما جهت پیگیری بیمار چیست ؟-8

ین بیمار بوده و در روند تصمیم گیری شما دخالت داشته اند کدامند ؟ ) عوامل روحی، روانی، عواملی که به طور اختصاصی مربوط به ا-9
 تاریخچه پزشکی قبلی، داروهای مصرفی، همکاری بیمار جهت درمان، وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... (

 ست ؟آیا شرایط محیط کاری شما تاثیری در انتخاب روش های تشخیصی درمانی داشته ا-10

 

 CSRحیطه های مورد ارزیابی در آزمون 

 انتظاری که از یک دستیار خوب می رود حیطه مورد ارزیابی

پرونده خوانا است، امضاء شده ، تاریخ دارد و متناسب با وضعیت بیمار است. از نظر سایر موارد موجود در  ثبت در پرونده پزشکی
پرونده به گونه ای نوشته شده است که پزشک بعدی که می پرونده قابل درک و در توالی آن ها است. 

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

می تواند بحث کند که چگونه متوجه تشخیص بیمار شده اند و چگونه با پرسیدن سواالت بیشتر و انجام  ارزیابی بالینی
 ابی بالینی انجام و متعاقب آن اقدامات دیگر را انجام داده اند.بررسی های مناسب ، ارزی

بررسی بیمار و ارجاع 
 وی

می تواند درباره ی فلسفه ی هر یک از بررسی ها و مشاوره های درخواست شده بحث کند، می تواند درباره 
 بیان کند.ی فواید و خطرهای بررسی توضیح دهد و ارتباط بین بررسی ها و تشخیص افتراقی ها را 

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

پیگیری بیمار و 
 مراجعات بعدی وی

می تواند در مورد این که چگونه احترام، دلسوزی، درک شرایط وی رال رعایت کرده و اطمینان وی را جلب 
 بت کند و پرونده ی ثبت شده نیز نشان دهنده این موارد است.نموده است، صح

 می تواند بحث کند که چگونه نیاز بیمار برای راحت بودن، احترام به وی و حفظ اسرارش تامین شده است.
می تواند نشان دهد که پرونده ی ثبت شده حکایت از یک رویکرد با رعایت اصولی اخالقی و آگاهی از 

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

رفتار حرفه ایمراقبت 
بالینی دستیار به طور 

 کلی

می تواند درباره ی قضاوت خود، سنتز اطالعات به دست آمده از بیمار، مراقبتی که از وی انجام داده، 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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 (OSCE راهنمای فراگیران)درمورد ارزیابی به روش

  چیست؟ OSCEآزمون -1

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

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

در پایان یک دوره آموزشی نظیر ارتقائ یا  این آزمون.انجام می گردد.استانداردرفتارهای بالینی  checklistبر اساس  .ارزیابیهستند

انجام می   ندانشجویا در طی دوره آموزشی و به منظور هدایت پیشرفت تحصیلی و شناسایی نقاط قوت وظعف یاگواهینامه و دانشنامه 

 گردد.

 چه مهارت هایی باید مورد ارزیابی قرار گیرند؟-2

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

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

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

 د .اینكار بر بالین یک داوطلب سالم یا مانكن صورت می گیر

 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 .

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

 انجام می گیرد .

 ایستگاهها نگرشی ، یک آزمون شفاهی کوتاه که رویكرد شما به موقعیتهای ویژه را بررسی می کند ) مثل ارائه اطالعات محرمانه (.

 کنند؟ ارزیابی را شما توانید می کسانی چه -3

 به نیاز OSCE برگزاریتوانند در برگزار ی آزمون همكاری داشته باشند وگروه های مختلف دانشگاهی با تخصص های مختلف می 

 . دارد گیرنده آزمون زیادی تعداد

 وظیفه شما در انجام این نوع ارزیابی چیست ؟-5

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

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

 اطمینان داشته باشید.توام بارفتاری -پ

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

 سرعت عمل داشته باشید.در اجرای مهارتهای عملی -چ

 باشید.را داشته رد طبیعی و شناخت بیماری می شود دانش و شناخت کاربردی خوب که شامل شناخت مشكل و کارک-ح

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



29 
 

رتبماط  ا واسطه ای است که از طریق آن نگرش شمما ارزیمابی ممی شمود .     ویک مهارت بالینی محوری است  ،ارتباطبا توجه به اینكه – ذ

 ید.نین داشته باشحتمناسب با بیمار و مم

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

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

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

 (OSCEراهنمای آزمونگر ) در مورد ارزیابی  به روش 

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 

ارت ها در یک ایستگاه مورد سنجش قرار گیرد و در هر ایستگاه می نتایج وموارد اورژانس و.... طراحی گردیده است.الزم نیست تمام مه

توان بر روی یكی از مهارت ها تمرکز نمود. در این روش شما فراگیر را در حین انجام معاینه بالینی و مواجهه با بیمار یا اخذ شرح حال 

 .میشود گیری اندازه شده بندی درجه مقیاس یا لیست چک با دهنده آزمون عملكرد OSCE ازمون درو... مورد مشاهده قرار می دهید .

 چک لیست،بیمارنما و راهنمای داوطلب، ،تعداد/ مكان/ زمان از نظر ایستگاه ها ،انتخاب موضوعات مورد بررسی در برنامه ریزی اولیه

 دراین آزمون معموال ارزیابی باید ازقبل طراحی گردد.. امتحان باید دریک بخش بیمارستان یا مراکز مهارتهای بالینی انجام گردد.

دقیقه زمان برای پاسخگویی در هریک از  5ایستگاه در هر آزمون و  01تا 01تعدادایستگاه ها،مكان وزمان ارزیابی مهم می باشد. بین 

 .در نظر گرفته شودایستگاه ها باید 

 ارزیابی چگونه انجام می شود؟-2

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

برای ارزیابی  ه باشد.رنظر داشتسطح آموزشی آزمون دهندگان بوده و قبال به آزمون دهندگان ،آموزش داده شده و یک وظیفه خاص را د

 وجه داشت:الزم است به نكات زیر ت

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

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

 در نظر گرفته شود.نیاز مورد تجهیزات

 آزمون برای واضح وتوضیحات دستوراتنمایند ، ایفاباید  ایستگاه  هر گیرندگان در آزمون که ووظایفی نقش به منظور آگاهی از -پ

 ازقبل نوشته شود. گیرندگان

 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

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

 .نمایند اقدام ها مانكن و تجهیزات وسایل،

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

 standard راهنمایی به نسبتو گردند مستقر OSCE یها ستگاهای نیب فواصل در اجرایی تیم اعضای-م

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

 چک فراگیران آزمون به ورود های کارت گردند 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 یایستگاهوشماره گردد نصب افراد سینه روی به و

  شود؟ یم انجام چگونه آزمون یده نمره-3
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 ستگاهیا 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

 بازخورد بعد از ارزیابی چگونه انجام می شود؟-4

ممتحنین در اری آزمون باید بازخورد صحیحی به دانشجویان داده شود.چک لیست ها ،نمره های داده شده ویادداشت های زگرپس از ب

 طول امتحان می تواند به دانشجویان یا اساتید مربوطه برگردانده شود)(.

 OSCEفرم ارزیابی مهارت بالینی به روش 

 چک لیست دوپاسخی 

 شماره ایستگاهسال.......................................نام و نام خانوادگی آزمون شونده............................................. دستیار 

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

 محل آزمون:

 درست انجام داد ایتم محتوای چک لیست ردیف

(1) 

 درست انجام نداد

(2) 

   اندیکاسیون ها و تکنیک پروسجوراطالع از  1

   اخذ رضایت بیمار 2

   مرحله آمادگی قبل از انجام پروسجور 3

   بی دردی و آرام بخشی مناسب 4

   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 12

   مهارت کلی در انجام پروسیجر 11

                               جمع نمرات
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 (1-3ارزیابی کل ارزیاب     )
GRS 

 

  01حداقل نمره قبولی 

 31نمره کل 

  SP(3-1)ارزیابی 

 نام وامضای ارزیاب

 چک لیست چند پاسخی

 شماره ایستگاهشونده............................................. دستیار سال.......................................نام و نام خانوادگی آزمون 

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

 محل آزمون:

 0 5/0 0 5/1 1 سواالت /نمرات

      ارزیابی از نحوه شروع بیماری-0

      پرسش از طول مدت بیماری-0

      نحوه شروع عالئم )تقدم و تاخر( -3

      سیر بیماری از نظر پیشرفت -4

      سابقه فامیلی )دمانس و افسردگی( -5

      سابقه مدیكال مرتبط با دمانس -6

      سابقه روانپزشكی قبلی -7

      پرسش از یافته های پاراکلینیكی -8

      پرسش از عالئم حیاتی -9

      پرسش از عالئم حافظه فوری -01

      پرسش از عالئم حافظه اخیر -00

      پرسش از عالئم حافظه دور -00

      پرسش در رابطه با جهت یابی زمان-03

      پرسش در رابطه با جهت یابی مكان -04

      پرسش در رابطه با جهت یابی اشخاص -05

   جمع نمرات

 ارزیابی کل ارزیاب
GRS 

  01حداقل نمره قبولی  3-1

 31نمره کل 

  SP 3-1ارزیابی 

 

 

 چارچوبی برای مهارتهای پایه

 عنوان نوع مهارت

 

 

 شرح حال

  تنظیم یک شرح حال در یک آزمون   -                     برقراری ارتباط با بیمار بمنظور اخذ شرح حالOSCE  

  ارائه شرح حال به ممتحن   -                            کاربرد دانش و شناخت در اخذ شرح حال 

  واکنش نسبت به پرحرفی بیمار   -                      درخواست ارائه جزئیات بیشتر از سوی بیمار 

  اخذ شرح حال از بیمار الكلی 
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 معاینه

  معاینه عروق محیطی   -                         معاینه قلب     -                                 اندازه گیری فشار خون 

  معاینه شكم   -       ثبت و تفسیر عالئم تنفسی    -                                    معاینه دستگاه تنفس 

 معاینه عملكرد مراکز عالی شناخت   -            معاینه اندام تناسلی مرد   -                                               معاینه رکتوم 

 مغزی تحتانی  ب اصمعاینه اع  -                        معاینه شنوایی   -                                              معاینه بینایی 

 بیماران حقیقی   -                    معاینه حسی پاها  -                                      ه حسی بازوهامعاین 

 هماهنگی   -                   معاینه حرکتی پاها  -                                   معاینه حرکتی بازوها 

   معاینه کمر   -                            غدد تیروئید  -                                    معاینه غدد لنفاوی 

  معاینه لگن   -                 معاینه مفاصل دست   -                                              معاینه شانه 

  معاینه پوست    -                                               معاینه زانو 

 تفسیر آزمونهای ادراری   -تفسیر رادیو گرافی سینه               -تفسیراوره و الكترولیت ها                                            تفسیر اطالعات 

 ارزیابی خود آزاری عمدی    -ون           تفسیر شمارش کامل خ  -تفسیرنتایج آزمون مایع نخاع                                       

 

 ترزیق داخل وریدی دارو   -                     خواندن نوار قلب   -                                             ثبت نوار قلب   مهارتهای عملی

  تكمیل یک نسخه   -                      تفسیر مایع جنب   -                              تخلیه تشخیصی مایع جنب 

  لوله گذاری در ورید  -            عبور کاتتر از پیشابراه    -                       لوله گذاری در معده از راه بینی 

  دازه گیری قند خون از راه خون سرانگشت ان   -                            انتقال خون   -                              انتخاب مایع داخل وریدی                                                

     ترزیق   -               تفسیر مایع تخلیه شده    -                                          تخلیه مایع زانو 

  تكمیل جواز فوت  -       نمونه گیری از خون شریانی    -                                               بخیه پوست 

  CCUنتخاب بیماربرای بستری در ا

 توضیح و آموزش یک مهارت به بیمار   -         بحث در مورد احیای بیمار   -                                    توافق بر سر درمان   ارتباطات

  موقعیتهای احساسی رواکنش د  -               فرهنگ  2ن ط میاارتبا   -                             مذاکره با مراقبت کنندگان            

  کسب اجازه نامه رسمی   -                      ارائه اخبار ناگوار -        واکنش نسبت به یک رفتار توام با مقاومت 

 سر فتباط از طریق یک مرا  -                         واکنش به خشم   -                چگونه یک توجیه کارآمد ارائه دهیم 

 HIVبحث در موردآماده سازی برای آزمون 

 احترام به خود جوشی   -                            صرع قانون   -                   سرو کارداشتن با حوادث جنایی    نگرش

  صالحیت و توانایی    -                                       سالمت همكاران 

 تدوین اطالعات در مورد خطرات بیماری برای دیگران   -                        اداره بیماران مشرف به موت      -

 

 

 

 


