
 صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومیارزیابی ومین دوره آزمون سگزارش اجرای 

 

 2931مرداد  12سومین دوره آزمون ارزیابی صالحیت بالینی پایان دوره دکترای پزشکی عمومی در روز پنج شنبه 

این آزمون به  برگزار شد.گروه(، در این دانشگاه  1نفر از دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی )در قالب  12جهت 

با تاکید بر  (Objective Structured Clinical Examination – OSCE)روش ساختارمند عینی بالینی 

مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی 

 ایستگاه استراحت طراحی و اجرا شد.  1مند عینی بالینی و ایستگاه اصلی و فعال ساختار 29در تشخیصی درمانی 

 اقدامات قبل از آزمون:

 ومین دوره آزمون ارزیابی صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومیمحل برگزاری س آماده سازی فضای فیزیکی -1

مطابق  ،جهت برگزاری آزمون مهیا نمودن امکانات و تجهیزات الزمبا  )مرکز مهارت های بالینی دانشگاه(



استانداردهای مراکز برگزاری آزمون صالحیت بالینی و مراعات سازوکارهای مندرج در آیین نامه های 

 .مربوطه ابالغ شده وزارت متبوع

 

 احیاء مانکناز جمله مانکن ها و موالژهای آموزشی خریداری شده در راستای برگزاری آزمون عبارتند از: 

، زنان های بیماری تشخیصی آموزش مدل، نوزاد و جنین با تنه تمام زایمان مانکن، skill guide با نوجوان

 تگاهدس با کودک احیاء مانکن، ... و عروق لیگامنت، نمایش با زنانه لگن مدل، دیجیتالی چشم معاینات مدل

QCPR ،زنان معاینات آموزش مدل، لگن در جنین سر گردش نمایش مدل، اپیزیاتومی انجام آموزش مدل ،

 با CPR آموزش بزرگسال مانکن ،نوزاد اینتوباسیون آموزش مدل ،پروستات رکتال معاینات آموزش مدل

 .شفاف کورتاژ مدلو  لئوپولد مانورهای ساز شبیه ،نوزاد احیای مانکن ،عملکردها نمایش قابلیت

 واجد شرایط شرکت بالینی کارورزان پزشکیارتقای مهارت های عملی و  آموزشی در راستای های کارگاه برگزاری -2

یی به بیشتر و پاسخگوومین دوره آزمون ارزیابی صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی و آمادگی هر چه سدر 

  سواالت آنان.



پس از مکاتبه با مدیران و روسای محترم گروه ها و بخش های بالینی و پزشکی مرکز مهارت های بالینی دانشکده 

 تاریخ شنبهدر روزهای  ،عنوان کارگاه آموزش مهارت های بالینی 22برنامه ریزی های صورت گرفته، اقدام به برگزاری 

کارگاه های برگزار عناوین نمود.  )صبح و بعد از ظهر( 11/5/55تاریخ  دوشنبهو  11/5/55تاریخ  یکشنبه، 11/5/55

 قفسه ولهل تعبیه ،(گیری رگ) محیطی وریدهای کانوالسیون الکتروشوک، دستگاه با کار شده شامل مواردی از قبیل:

 خون، تزریق زخم، با برخورد و سوختگی ،(TR) رکتال معاینه ،(cut down) دان کات ،(chest tube) سینه

 و) VBG و ABG جهت خون نمونه تهیه نحوه انسولین، تزریق  گیری، حال شرح ساکشن، دستگاه با کار پانسمان،

ای  معده – بینی لوله هتعبی اکسیمتری، پالس دستگاه با کار ،(رکتال و تیروئید کبد، شکم،) فیزیکی معاینات ،(آن تفسیر

(NGT)، پستان معاینه (Breast)، مثانه، کاتتریزاسیون کلوستومی، آموزش IUD انواع با آشنایی) گذاری IUD و 

  ختلف،م های دیالتاسیون و سرویکس های مدل با واژینال معاینه اسمیر، پاپ نمونه گرفتن نحوه ،(آن جایگذاری نحوه

 رحمی، میوم آنها، درمان و عالئم تخمدانی، های کیست انواع بارداری، سوم و دوم اول، ماهه سه در حاملگی معاینه

 چرخش و دلئوپول مانورهای ها، کنتراسپشن انواع لگن، اقطار و آن معاینه و لگن انواع بریچ، و سفالیک طبیعی زایمان

 نوار گرفتن و ریوی و قلبی احیای اسپکولوم، با ژنیکولوژی معاینه آنها، ترمیم و زیوتومی اپی انواع لگن، در جنین سر

 . بود( ECG) قلب

 ملک سامیا دکتر ،(جراحی گروه از) نیک فراهانی زهرا دکتر ،(زایمان و زنان گروه از) حاتمی دکتر و عطایی دکتر ها خانم

 از) هاطارمی علی دکتر و محمدی داود دکتر آقایان و( پزشکی آموزش ارشد کارشناس) بهرامخانی لیال و( داخلی گروه از)

 ایکت رجبی فرزاد آقای و( داخلی گروه از) کاوه دکتر ،(عروق و قلب گروه از) کریمی حاجی مجید دکتر ،(جراحی گروه

 از( رجایی هیدش بیمارستان خون بانک مسئول) ایراندوست آقای و( رجایی شهید بیمارستان گردش در بالینی سوپروایزر)

 و یریز برنامه طراحی، است ذکر شایان. بودند عملی و بالینی های مهارت در کارورزان توانمندسازی دوره این مدرسان

 مرکز رییس همت و تالش حاصل منظم و فشرده صورت به آموزشی کارگاهعنوان  23 اجرای با دوره این برگزاری

 خانم ارسرک دانشگاه بالینی های مهارت مرکز مدیر و نیک فراهانی زهرا دکتر خانم سرکار دانشگاه بالینی های مهارت

 د. بو همراه ها کارگاه در کننده شرکت دانشجویان قدردانی و رضایت اعالم و استقبال با که بود بهرامخانی لیال



 

 

به منظور آمادگی هر چه بیشتر کارورزان  ،"OSCE-آشنایی با آزمون بالینی ساختارمند عینی " کارگاهبرگزاری  -2

آقای دکتر ، توسط 21لغایت  23راس ساعت  11/5/55تاریخ  شنبهپزشکی واجد شرایط شرکت در آزمون، در روز 

( زشکیپ )معاون محترم آموزشی دانشکدهآقای دکتر عباس عالمی )رییس محترم دانشکده پزشکی( و  نوید محمدی

  (حضور کلیه افراد واجد شرایط شرکت در آزمون، در این کارگاه الزامی بود)



 

 آزمون برگزاری روندهمکاران با  آشنایی راستای در آزمون اجرایی عوامل جهت کلیه برگزاری جلسه توجیهی -4

 ساعت راس 11/5/55 تاریخ دوشنبه روز درو شرح وظایف و مقررات مربوطه آزمون،  بالینی عینی ساختارمند های

 لیال بهرامخانی  وعباس عالمی، خانم ها دکتر زهره یزدی  دکتر آقای توسط ،21 لغایت 23

 



در محل دفتر ریاست دانشکده  مربوط به ایستگاه های آزمونو سناریوهای برگزاری جلسه آماده سازی سواالت  -5

ست با حضور رییس و معاون آموزشی محترم دانشکده، نماینده محترم حرا 15/5/55تاریخ  سه شنبهروز پزشکی در 

 .مرکز مهارت های بالینی دانشگاهمدیر محترم دانشگاه و 

جان( جناب زشکی زن)دانشگاه علوم پ بازدید نماینده محترم کمیته علمی دانشگاه مرکز قطب شش آمایشی کشور -1

، از محل برگزاری آزمون و تایید کلیه عرصه های آماده به عنوان ارزیاب بیرونی آزمون آقای دکتر هوشیار موالیی

مربوط به ایستگاه های آزمون، اتاق کنترل مرکزی از لحاظ مانیتورینگ دوربین های مدار بسته تعبیه شده در مرکز 

نماینده محترم ، با حضور مسئول محترم آزمون،  15 ساعت 22/5/55تاریخ  چهارشنبهو سایر موارد مربوطه، در روز 

 مرکز مهارت های بالینی دانشگاه.محترم ، رییس و مدیر حراست دانشگاه

 .، توسط نمایندگان محترم حراست دانشگاهقرنطینه محل برگزاری آزمون از شب قبل از برگزاری آزمون -1

 

 

 21/5/55روز پنج شنبه تاریخ  برگزاری آزمون:مراحل اجرایی و چگونگی 

 کلیات و مشخصات آزمون:  -الف

 مهارت های بالینی دانشگاهبرگزاری آزمون: مرکز  محل 

  نوید محمدیعضو محترم هیات علمی مسئول آزمون: آقای دکتر 

  :(گروه 3در قالب ) نفر  32تعداد کل شرکت کنندگان در آزمون 

  صبح 2:05ساعت شروع آزمون: ساعت 

  23:25ساعت پایان آزمون: ساعت 

  گاه بود که از تایس 20برنامه زمان بندی و تعداد ایستگاه ها: تعداد کل ایستگاه های در نظر گرفته شده

استراحت بود. مدت زمان ویژه ایستگاه  3و بالینی  عینی ساختارمند فعال و ایستگاه اصلی 22این تعداد 

 دقیقه بود. 6شرکت کنندگان در مجموع هر ایستگاه به اضافه زمان انتقال 



 

 



 

 

 میزان تناسب شرایط فیزیکی و چگونگی برگزاری آزمون -ب

صبح روز آزمون با حضور مسئول محترم آزمون،  5:20بازگشایی محل قرنطینه شده آزمون، در ساعت  .2

 دانشگاهنماینده محترم کمیته علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و نماینده محترم حراست 

 

، قرعه کشی جهت تعیین شماره ایستگاه شروع آزمون هر دانشجو و ارائه توجیهی آزمونبرگزاری جلسه  .3

دانشکده بهداشت  MPHدر سالن راهنمایی های کلی آزمون جهت شرکت کنندگان قبل از شروع آزمون 

 و آشنایی با نحوه چرخش در بین ایستگاه ها در محل برگزاری آزمون.  )همراه با پذیرایی صبحانه(

 

 



 

خوش آمدگویی و ارائه راهنمایی های کلی جهت ارزیابان، بیمارنماها و سایر عوامل اجرایی آزمون در  .2

 سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی )همراه با پذیرایی صبحانه(

 

های ورودی و خروجی و  نظارت کامل در تمام مدت آزمون بر درباستقرار متصدی انتظامات آزمون و  .1

 .عبور و مرور افراد



 

گردآوری دستگاه های تلفن همراه کلیه شرکت کنندگان قبل از ورود به محل آزمون و استفاده از بلوکر  .0

 .در محل آزمون

 

ه نطیستگاه ها، قرنثبت و ضبط کلیه عرصه های آزمون از جمله تمامی ایستگاه ها، فضای گردش بین ای .6

بعد از آزمون و مجهز بودن به دوربین های مداربسته و استقرار مرکز کنترل سامانه دوربین مداربسته در 

 محل آزمون.



 

 اعالم زمان چرخش بین ایستگاه ها و زمان پایان آزمون طبق برنامه تنظیم شده و به موقع. .5

 

 .وجود امکانات مناسب در ایستگاه های ویژه استراحت .2



 

اسخنامه ، تا پایان گردآوری پسالن کنفرانس مرکزه دانشجویان در ندر نظر گرفتن شرایط کامل جهت قرنطی .9

 .ها و تا شروع آزمون گروه بعدی شرکت کنندگان

حضور کامل ناظرین، بیمارنماها و ارزیابان ایستگاه های آزمون در طول زمان برگزاری آزمون در ایستگاه  .25

  .های موظف خود

 مونآز مدت تمام در موظف و تکنسین فوریت های پزشکی پزشک دائم حضور درمانگاه موقت باطراحی  .22

 با کلیه تجهیزات اورژانس در محل برگزاری آزمون.



  .راه داشتن درهای ورود و خروج ساختمان به خارج از محل برگزاری آزمون .23

 شرایط سرمایشی و ...مناسب بودن شرایط فیزیکی محل برگزاری آزمون از نظر نور، صدا،  .22

 

ای و ارزیابی هگزارش توصیفی نظر شرکت کنندگان این دانشگاه پس از برگزاری آزمون  -ج

 توسط ارزیابان داخلی و بیرونی آزمونبه عمل آمده 

 



 

اجرای دقیق آزمون، خدمات پشتیبانی و مدیریت آزمون، رعایت کلیه اصول امنیتی و مجهز بودن مرکز به دوربین 

های مداربسته با امکانات ثبت و ضبط مستقل ایستگاه های آزمون، حضور پزشک موظف در تمام مدت آزمون در یک 

 اها و اطالعیه ها در کلیه مسیر برگزاری آزمون، فضای درمانگاهی طراحی شده موقت با تجهیزات اورژانس، نصب راهنم

 



ارائه راهنمایی های الزم و جامع به شرکت کنندگان قبل از شروع آزمون، برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های 

آموزشی در راستای آشنایی دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون و کلیه عوامل اجرایی با روند برگزاری آزمون 

از جمله نکات مثبت برگزاری این آزمون بود. بر اساس ارزشیابی  امکانات پذیرایی و تارمند عینی بالینیهای ساخ

برگزاری آزمون توسط ارزیابان داخلی و بیرونی آزمون و نظرسنجی های به عمل آمده از شرکت کنندگان در 

 آزمون، طراحی و اجرای آزمون در سطح مطلوب بود. 

 ، معاونت هایمحترم آزمون نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به همت ریاستشایان ذکر است این 

آموزشی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و دانشکده های پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و محترم 

ز ، در مرکبرگزار شد. دو دوره قبلی آزمون جهت دانشجویان این دانشگاهو حراست محترم دانشگاه پیراپزشکی 

 قطب شش آمایشی کشور )دانشگاه علوم پزشکی زنجان( برگزار گردید. 

 

 تهیه و تنظیم گزارش: لیال بهرامخانی 

 مدیر مرکز مهارت های بالینی دانشگاه و ناظر سومین دوره آزمون ارزیابی صالحیت بالینی


