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یبسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشک

دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی قزوین 



ترای برگزاری آزمون ارزیابی صالحیت بالینی پایان دوره دک

نخستین بار در دانشگاهپزشکی عمومی برای 

1395مرداد 21

دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی قزوین 



1395مرداد21شنبهپنجروزدرعمومیپزشکیدکترایدورهپایانبالینیصالحیتارزیابیآزموندورهسومین

.شدبرگزاردانشگاهایندر،(گروه2قالبدر)کارورزیمقطعپزشکیدانشجویانازنفر28جهت

آزموناین.دباشمیپزشکیرشتهعمومیدکترایدورهآموختگاندانشبالینیتوانمندیتعیینارزیابی،اینهدف

Objective)بالینیعینیساختارمندروشبه Structured Clinical Examination – OSCE)مهارتبرتاکیدبا

شخیصیتعملیهایمهارتانجاموفیزیکیمعاینهوحالشرحاخذبرمبتنیبالینیگیریتصمیمارتباطی،های

.شدبرگزاردرمانی

کشورآمایشیمناطقدرصالحیتواجدمراکزدرمتمرکزوهمزمانصورتبهبالینیعملیهایمهارتآزمون

والزمتتجهیزاوامکاناتنمودنمهیاباقزوینپزشکیعلومدانشگاهبالینیهایمهارتمرکزکهشودمیبرگزار

مراعاتوبالینیصالحیتآزمونبرگزاریمراکزاستانداردهایمطابقآزمون،برگزاریجهتمناسبفیزیکیفضای

خابانتآزموناینبرگزاریمرکزعنوانبهمتبوع،وزارتشدهابالغمربوطههاینامهآییندرمندرجسازوکارهای

.گرفتقراربرداریبهرهموردرسمیطوربهآزمونایناجرایباوگردید



.شداجراوطراحیاستراحتایستگاه2وبالینیعینیساختارمندفعالواصلیایستگاه13درآزمون

تگاهایسبیندرداوطلبانجاییبهجاوانتقالجهتدقیقهیکاضافهبهدقیقه5ایستگاههرزمانمدت

ودنبمجهزوامنیتیاصولکلیهرعایتآزمون،مدیریتوپشتیبانیخدماتآزمون،دقیقاجرای.بودها

موظفکپزشحضورآزمون،هایایستگاهمستقلضبطوثبتامکاناتبامداربستههایدوربینبهمرکز

وراهنماهانصباورژانس،تجهیزاتباموقتشدهطراحیدرمانگاهیفضاییکدرآزمونمدتتمامدر

ازقبلکنندگانشرکتبهجامعوالزمهایراهنماییارائهآزمون،برگزاریمسیرکلیهدرهااطالعیه

واجددانشجویانآشناییراستایدرآموزشیهایکارگاهوتوجیهیجلساتبرگزاریآزمون،شروع

ازیبالینعینیساختارمندهایآزمونبرگزاریروندبااجراییعواملکلیهوآزموندرشرکتشرایط

ولیداخارزیابانتوسطآزمونبرگزاریارزشیابیاساسبر.بودآزموناینبرگزاریمثبتنکاتجمله

درآزموناجرایوطراحیآزمون،درکنندگانشرکتازآمدهعملبههاینظرسنجیوآزمونبیرونی

.بودمطلوبسطح





میگزارش اجرای سومین دوره آزمون ارزیابی صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمو

آماده سازی فضای فیزیکی•



یپزشککارورزانبالینیوعملیهایمهارتارتقایراستایدرآموزشیهایکارگاهبرگزاری•



-OSCEآشنایی با آزمون بالینی ساختارمند عینی "برگزاری کارگاه•



برگزاری جلسه توجیهی آزمون جهت کلیه عوامل اجرایی آزمون•



آزمونهایایستگاهبهمربوطسناریوهایوسواالتسازیآمادهجلسهبرگزاری•

کشورآمایشیششقطبمرکزدانشگاهعلمیکمیتهمحترمنمایندهبازدید•

آزمونبرگزاریازقبلشبازآزمونبرگزاریمحلقرنطینه•



95/5/21پنج شنبه تاریخ روز : مراحل اجرایی و چگونگی برگزاری آزمون•







میزان تناسب شرایط فیزیکی و چگونگی برگزاری آزمون













آزمون ارزیابی صالحیت بالینی دستیاران تخصصی رشته زنان و زایمان

اردیبهشت27تاریخدوشنبهروزدرزایمانوزنانرشتهتخصصیدستیارانبالینیصالحیتارزیابیآزمون

.گردیدبرگزارپزشکیدانشکدهبالینیهایمهارتمرکزدر1395

proceduralعملیهایمهارتارزیابیجهت(osce)عینیومندساختارشیوهبهبالینیآزموناین

skills))قبلازایستگاه12دربیمارادارهوپاراکلینیکتفسیر،حالشرحگرفتنومصاحبه،دستیاران

.گردیدبرگزارشدهطراحی









وزشیبسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آم

دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی قزوین 





:متن استاندارد و نشانگرهای آن-1

:  شماره استاندارد

S10A3

( Skill lab)وجود امکانات مناسب برای آموزش مهارتهای عملی به دانشجویان 

نشانگرها

I1S10A3-(الزامي)عمليمهارتهايتمرينومشاهدهجهتويژهفضايوجود

I2S10A3-هرتفکيکبهعمليمهارتهايتمرينومشاهدهجهتکافيومناسبتجهيزاتوجود

(الزامي)رشته

I3S10A3-امکاناتازاستفادهبرايمکتوبومناسببرنامةوجودSkill Lab(الزامي)

I4S10A3-امکاناتازکافياستفادهSkill lab(ترجيحي)عمليآموزشتقويتبراي

I5S10A3-متبوعوزارتآموزشيمعاونتحوزهدرشدهتدوينکشورياستانداردهايمراعات

(ترجيحي)

I6S10A3-دردورههرفراگيرانودانشجويانوظايفوآموزشياهدافبودنمکتوبSkill

Lab(الزامي)



(شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد: )توصیف و تحلیل وضعیت موجود-2

:نقاط قوت

:موجودهایظرفیت

آزمونوآموزشیهایایستگاهعنوانبهمجزااتاق16وجود

یتخصصدستیارانودانشجویانکلیهآموزشجهتمتنوعومتعددآموزشیموالژهایوهامانکنوجود

دانشگاهبالینیهایگروه

سروراتاقوآبدارخانه–(هاخانموآقایان)بهداشتیهایسرویسرختکن،2وجود(server)مرکز

مرکزیکنترلاتاقومدیریتی،اداریاتاق4وجود

نفرانسکارائهوآموزشیبزرگهایگروهبرگزاریوکارگروهیانجامبرایاستفادهقابلبزرگسالن1وجود

ها

صداضبطقابلیتبامداربستههایدوربینبهمرکزبودنمجهز



وارتقاءوینیبالهایمهارتآموزشوسازیشبیهمرکزبهنسبتدانشگاهمسئولینحمایتومثبتباور

فضانوسازیوبهبود–آنتوسعه

برنقزویپزشکیعلومدانشگاهبالینیهایمهارتآموزشوسازیشبیهمرکزاندازیراهوطراحی

skillدرآموزشفلسفهاساس labآزموناستانداردهاینیزوموجوداستانداردهایسطحباالتریندر

OSCEمرکزاینمهمرسالتیکعنوانبه

دانشگاهاندانشجویکلیهجهتارتباطیوبالینیهایمهارتشدهاستانداردیادگیریهایفرصتایجاد

کارگیریببابالینی،مختلفهایگروهتخصصیدستیارانومختلفتحصیلیمقاطعوهارشتهدر

زشکیپعلومدانشجویانتوانمندیارتقایومرکزدرموجودامکاناتوبالقوههایپتانسیلتمامی

ارتباطیومهارتیعلمی،هایعرصهدرقزوین

گاهدانشآموزشیاهدافبامطابقمرکزآموزشیهایبرنامهاجرایوریزیبرنامهبودنانعطافقابل

مثبتنقاط



(آنهاتمرینامکانودانشجویانآزادیادگیریهایفرصتایجاد)آموزیخودوفعالیادگیری

ان،پزشکبرایآموزیمهارتآموزشیهایکارگاهبرگزاریبا)پزشکیجامعهمداومآموزشازحمایت

(سایرینوبهداشتیپرسنل

الینیبهایمهارتآموزشجهتتحصیلیرشتهتفکیکبهمکتوبومدونآموزشیهایبرنامهوجود

،آموزشیاهدافبودنمکتوب)اساتیدتوسطشدهتدوینبالینیهایمهارتدرسطرحومرکزدر

(مرکزدرموجودهایدرسطرحقالبدر...وارزشیابیهایشیوهدانشجویان،وظایف

مثبتنقاط



: نقاط ضعف

رکزمنیازموردآموزشیکمکوآموزشیتجهیزاتتامینجهتمالیمنابعکمبود

:وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد-3

انطباق كامل دارد*□

(  درصد50باالی )انطباق نسبي دارد □

(  درصد50كمتر از )تا حدودی انطباق دارد □

انطباق ندارد□



:  دراهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندار-4

به-(آموزشینوینتجهیزاتوهافناوریازاستفادهترویج)دانشگاهبالینیهایمهارتآموزشوسازیشبیهمرکزتجهیزاتارتقاء

(...وعملاتاقتجهیزاتجدید،موالژهای)آموزشیتجهیزاتتکمیلورسانیروز

وسمعیوسایلای،رسانهچندآموزشیهایبستهوهافیلمبهدانشگاهبالینیهایمهارتآموزشوسازیشبیهمرکزتجهیز

(آموزشفرآیندهایدراطالعاتفناوریازاستفاده)آموزشیکمکوسایلسایروکامپیوتربصری،

هایتمهارآموزشوسازیشبیهمرکزدرفعالشرکتجهتاساتیدانگیزهافزایشمنظوربهعملیراهکارهایگرفتننظردر

دانشگاهطرفازسالیانهمشخصمالیاعتبارومرکزبهسازمانیچارتتخصیصبالینی،

دانشگاهبالینیهایمهارتآموزشوسازیشبیهمرکزجهتبیمارنماتربیتوجذب

ومراکزسایرهایفعالیتباآشناییمنظوربهکشورداخلدرپیشکسوتبالینیهایمهارتآموزشمراکزازمرکزکارشناسانبازدید

مرکزهایامهبرنکیفیتارتقایوآموزشیاهدافپیشبردراستایدردیگرهایدانشگاهسودمندومثبتتجربیاتبکارگیری



وجود، ضمیمه لطفا یک نسخه از مستندات در صورت)مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم / منابع-5

(:  شود

مهارتآموزشجهت(درسیتقویم)تحصیلیرشتهتفکیکبهمکتوبومدونآموزشیهایبرنامهوجود

مرکزدربالینیهای

شیوهدانشجویان،وظایفآموزشی،اهدافبودنمکتوب)مختلفاساتیدتوسطشدهتدوینهایدرسطرح

(مرکزدرموجودهایدرسطرحقالبدر...وارزشیابیهای

رشتههرتفکیکبهمرکزدرموجودآموزشیتجهیزاتلیست

(:جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)نقد به استاندارد -6

-



کیبسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزش

دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی قزوین 













بالینیصالحیتآزمونبرگزاریراستایدرشدهخریداریآموزشیموالژهایوهامانکنجملهاز

skillبانوجواناحیاءمانکن:ازعبارتندعمومیپزشکیدورهپایان guide،جنینباتنهتمامزایمانمانکن

مایشنبازنانهلگنمدلدیجیتالی،چشممعایناتمدلزنان،هایبیماریتشخیصیآموزشمدلنوزاد،و

نمایشمدلاپیزیاتومی،انجامآموزشمدل،QCPRدستگاهباکودکاحیاءمانکن،...وعروقلیگامنت،

آموزشمدلپروستات،رکتالمعایناتآموزشمدلزنان،معایناتآموزشمدللگن،درجنینسرگردش

ازسشبیهنوزاد،احیایمانکنعملکردها،نمایشقابلیتباCPRآموزشبزرگسالمانکننوزاد،اینتوباسیون

.شفافکورتاژمدلولئوپولدمانورهای



بالینیبرخی از فعالیت های مرکز مهارت های 

دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی قزوین 





برنامه روز اول دوره توانمندسازی کارورزان پزشکی جدیدالورود،

در مهارت های بالینی و عمومی



برنامه روز دوم دوره توانمندسازی کارورزان پزشکی جدیدالورود،

در مهارت های بالینی و عمومی



برنامه روز سوم دوره توانمندسازی کارورزان پزشکی جدیدالورود،

در مهارت های بالینی و عمومی





ازنفر194جهتآموزشیهایکارگاهبرگزاری•

وبالینیمختلفهایگروهتخصصیدستیاران

بیشوکارآموزیوکارورزیمقاطعپزشکیدانشجویان

هابیمارستاندرمانیکادرازنفر40از

برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های ارتباطی در محیط های بالینی



ستانیبرگزاری کارگاه های آموزشی اصول کنترل عفونت های بیمار

یدالورودجهت کلیه دستیاران تخصصی گروه های مختلف بالینی جد









وآموزشیمراکزپزشکانجهتپیشرفتهوپایهCPRبازآموزیهایکارگاهبرگزاری

:دانشگاهتابعهدرمانی

مربوطهمراکزپزشکانازنفر83جهتکارگاه13قالبدرآموزشیهایکارگاهبرگزاری







در راستای توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی،

کیدستیاران تخصصی و دانشجویان دانشکده دندانپزش

CPRدر زمینه مهارت بالینی 

"شرفتهریوی پایه و پی–احیای قلبی "های آموزشی برگزاری کارگاه 



تعداد کارگاه های در تعداد شرکت کنندگانردیف

نظر گرفته شده

کارگاه4اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکینفر 157

آموزشیدستیاران تخصصی گروه های نفر 233

دندانپزشکیدانشکده 

کارگاه2

کارگاه2دانشجویان دندانپزشکی عمومینفر335

تعداد شرکت کنندگان: 1جدول شماره 

"ریوی پایه و پیشرفته–احیای قلبی "در کارگاه های آموزشی 



عناوین آموزشی ردیف

انجامردطالییزمانوفیزیولوژیكوبالینیمرگتفاوتوریوی-قلبیایستعلل

ریوی-قلبیاحیای

1

AHAاحیاءدرتغییراتوهاالعملدستور،تاریخچه 2015 2

BLS(Basicپروتکل life support)عملیکارو 3

ACLS(Advanceپروتکل life support)ازاستفادهوهاالگوریتم)عملیکارو

DCمانکنرویبرشوکACLS)

4

(...واندوتراکیالگذاریلولهوبگوماسكباتهویه)هواییراهمدیریتهایروش 5

احیاءازناشیعوارض 6

احیاءازپسهایمراقبتواحیاءدراخالقیوقانونیهایجنبه 7

"رفتهریوی پایه و پیش–احیای قلبی "عناوین آموزشی کارگاه : 2جدول شماره 























تزریقاتآموزش(مدیامالتی)ایچندرسانهافزارنرمتولیدوطراحی

زدنبخیهمهارتآموزش(مدیامالتی)ایچندرسانهافزارنرمتولیدوطراحی



95سالدانشگاهیدرونبرترفرآیند

آنکارگیریبهتأثیربررسیوزدنبخیهمهارتآموزشمدیایمالتیطراحی»

وسازیشبیهبرمبتنیآموزشهایروشبامقایسهدر(راهبرخودیادگیری)

علوماهدانشگدرپزشکیکارآموزانرضایتمندیویادگیریمیزانبررایجآموزش

«قزوینپزشکی

گواهی فرآیند برتر دانشگاهی.doc





































