
 بسمه تعالی

است و این امر به روشهاي متفاوتي صورر   فراگيراز وظایف مهم اعضا هيئت علمي ، ارزیابي یکی 

 :اشاره نمرد مرارد زیرروشهاي نرین ارزیابي فراگير ميتران به  ميان ميگيرد. از 

كه نرعي : در این روش (direct observation of procedural skills=DOPS )داپسآزمون  -1

فراگيوووور در یووووا موووووي  وا عووووي  مهارتهااااال    اااا اختصاصووووا ارزیووووابي كيفووووي موسوووور  مي رد،

مووررد ارزیوابي  وورار ميگيوورد. یعيووي فراگيوور  ووين ان ووا  ترسو  یووا عضوور هيئووت علمووي بيمارستان()

طبووي یووا يووا ليسووت سوواختاریافته  نمووره دهووي ان ووا  مي وورد.  ، گرفتووهمووررد م وواهره  رار پروسوو ر

د يقوه طورم ميد ور. بواز خوررد بوه شياسوایي نقواط  وعف و  5و بوازخررد د يقوه  15م اهره فراگير 

سوتتي پروسو ر بایور متياسو  بوا سوگي فراگير)سوام توصويلي( باشور.تعراد   ر  فراگير كما ميدير.

، (پروسو ر دفعا  ان ا  داپس ترس  هيئت علمي و همچيين سوابقه  بلوي فراگير)تعوراد دفعوا  ان وا 

)هوورو و نوووره ان ووا  پروسوو ر، عوورار   ل از ان ووا  كووار بووتر وويي متتصووردرباره يگوورنگي 

)تر وويي بووه پرسووتاردر مووررد اشوويا دور  بعوور از ان ووا  كووارا تمووالي( و همچيووين تر وويوا   ز  

 اسوتادممتون ترس  نيز ریتتيي  و سایر مرا بتها ، ان ا  گرافي مررد نياز، ثبت ا راما  ان ا  شره( 

فراگير و بيمار بایر برانيور كوه تووت ودر سام بایر ان ا  شرد  بار 4-6این آزمرن  شرد. رزیابیبایر ا

 م اهره  رار دارنر.

 OSCE=Objective Structured Clinicalبوالييی  سواختارمير عييوي)آزمورن  آسای آزماون  -2

examination/) 

صورر  ميگيورد و  محیط شبیه واقعیتدر این آزمرن برخالو روشهای سيتی، ارائه کيس در یک 

، تفسووير یووک )بوور روی بيمارنمووا(فراگيوور در زمييووه هووای متتلفووی شووامل شووره  ووام، معایيووه فيزیکی

روی مانکن(،مهارتهای ارتباطی )تر يي  PPDمهار  عملی)مثال تست ، )مثال  ير خرن(آزمایش 

  در ( موررد  ضواو   ورار موی گيورد. معموربر امبرای بيمار(و نگرشی)برخررد مياس  با بيمار 



د يقه که یکی ازآنها برای اسوترا ت اسوت  5ایستگاه وهر کرا  به مر   10-20زمرن آسکی تعراد آ

د يقوه طورم ميک ور.نتایر بور اسوا   50-100،در نظر گرفته می شرد و کل هر دوره امتوان  رود 

 يک ليست ارزیابی و ثبت مي رد.در انتها به فراگير بازخررد داده مي رد.

 ( Mini CEX/ آزمرن کرتاه مر  بالييی) اکسمین  س  آزمون  -3

 ی،رفتووار  رفووه ا یييبووال يووهی،معایريشووامل شووره  ووام گ  مهاااره يااال نااا ین آزموورني اسووت كووه 

  یوا عو  يدر موو ريوفراگ یکردن و کارامر یارتباط ، سازمانره ی،مهار  بر رار یيي، ضاو  بال

متفووواو  مانيووور برخوووررد بوووا بيمووواران در شووورای   معمووور  ارزیوووابی.گردديم یابیوووارزترسووو  اسوووتاد 

در هر آزمورن در  ريعملکرد هر فراگ بستري،بيماران سرپایي و مرارد اورژانس صرر  ميگيرد.

ر م وت  و يوو نقواط  ور  و  وعف فراگ  ورديثبت م ستييک ل کی د يقه م اهره و در 20مر  

 کیودر طرم  یابیارز نی.ارديگ یان ا  م د يقه 5به مر   بازخررد برروي عملدرد در همان زمان

 .رديگ یصرر  م متيرعی یمهارتها ی( و برایعلم ئتيمتتلف )ه نيبار و ترس  ممتوي 4-6سام 

 .نمرنه هایی از آزمرنهای مذکرر در ذیل آورده شره است

 

 

 

 


