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 اول: بخش

                                                                                                                                             مقدمه  

 

                                 (                                        (DOPSبه روش مشاهده مستقیم مهارتهای عملی آزمون  
 (Direct Observation of Procedural Skills) 
  

                                 (Mini – CEX )                                                    آزمون كوتاه مدت عملكرد بالینی
Mini- clinical Evaluation Exercise  

 

                                  (CSR)،  (CbD)    ی پرونده بیماران ويزيت شده توسط فراگیران ارزيابی به روش بررس
 Chart Stimulated Recall Oral Examination   

Case –based Discussion       
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 مقدمه :

و در   تودوين  ی مجموعه كنوون   تا  فراهم گرديد   صتفر  ناي كه   منان با سپاس از ايزد                       

الهای به اينكوه در سو تكارشناسان آموزشی محترم قرار گیرد . با عناي  و   دانشجويان  و  اختیار اساتید

  اآنهو  و نقش اساسوی   آموزشی های  فرآيند  بهینه   كلیدی آزمونها در دستیابی به كیفیت اخیر اهمیت

و بوا توهوه بوه شوواهد   شده استمشخص  به سیستم آموزشی  فراگیران نسبت  در شكل دهی نگرش

ظور نفراگیوران ، ب   روشهای سنتی ارزيوابی  بر ضرورت تحول در   مبنی   افزون موهود  روز  و   معتبر 

ه  و  بو    يك ضرورت است تر از محتوا و روشهایعمقارزيابی بصورتی    روشهای  شدن  روز  میرسد كه به

وسیع توری    مجموعه    ارزيابی  امروزه گسترش حیطه های ارزيابی از سنجش دانش بسوی اين منظور  

ديهی بنظور بامری  ، در آينده  هینهب  برای عملكرد       انرفراگی   آموزشی  فعالیتهای   و   از توانمنديها

  .میرسد 

ه  ضمن مطالعو محترم تقاضا می شود   اساتید  و   گروههای آموزشی محترم مديران شما نظور از به اين م

در    اگیورانفر   راهنمای    ایه برگه    ارزشیابی   نوينروشهای     با   فراگیران   برای آشنائی روشها  ، 

توا  دیوهدمربوطه قرار گروه اساتید را در اختیار     آزمونگرها  راهنمای    ایه برگه  واختیار دانشجويان 

ه در قبال از  همكاری شما اسواتید كو باشند. ضمن آشنايی   قادر  به استفاده  از روشهای نوين ارزشیابی

 م . یامر ترويج و اهرای صحیح آن تالش می فرمايید تشكر و قدردانی میكن
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 م مهارتهای عملیيابی به روش مشاهده مستقيارز 

 )پروسجورها(
(Direct Observation of Procedural Skills) 

 

 

 

 

 برای رشته های گروه هراحی و هر ماه يكبار مناسب 

 اهرا شوديا اينترن برای هر دستیار 
 

ابی مهارتهای يروشی است كه اختصاصا برای ارز ، ای عملیاهده مستقیم مهارتهارزيابی به روش مش 

ن انجام یدر ح انشجويانم دین روش مستلزم مشاهده مستقيطراحی شده است. اعملی و دادن باز خورد 

را دانشجويان ن روش می توان مهارت عملی يابی همزمان بصورت كتبی می باشد. با ايك پروسجور و ارزي

 ابی قرار داد.يافته مورد ارزار ينی و ساختییعبصورت 

 

 ر استفاده می شود:يوارد زابی مهارتهای عملی مانند مين آزمون برای ارزياز ا

 (CV line)ركزی مبرقراری رگ  -                        (chest tube)گذاشتن لوله توراكوستومی -

               مونه برداری از پوستن -                                 لوله گذاری داخل تراشه -

 ا اندازی مفصله -            ترمیم زخم )سوچور( -

 ر تا ششچهان آزمون معموالً يرد. ايكی از مهارتهای عملی ضروری انجام می پذيهر نوبت آزمون در مورد 

 انشجويان قابل اهرا است .در سال برای هر د بار

ات یقه زمان انجام مشاهده توسط آزمون گر )عضو هیدق 15قه است كه یدق 20زمان هر آزمون در حدود 

 ( است. دانشجويانبازخورد به آزمون شونده ) قه زمان ارائهیعلمی( و پنج دق

 DOPSای استفاده از روش يمزا

د كه در مهارت مورد ين روش ، آزمونگر توهه خود را معطوف نكات مهمی می نمايبا استفاده از ا -1

 ابی هستند .يازمند ارزینظر ن

DOPS 

http://jouybari.blogfa.com/post-764.aspx
http://jouybari.blogfa.com/post-764.aspx
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ظر كلی، های اظهار ن ل شود چرا كه بهیتسه دانشجويان ن روش باعث می شود ارائه بازخورد با يا -2

 رد .ینی صورت می گیبازخورد بر اساس رفتارهای واقعی و ع

 كرد . یياب ابی و رديرا ارزدانشجويان شرفت یزان پیستها می توان میبا توهه به فرمها و چك ل -3

 DOPSت های استفاده از روش يدودحم

 . ر باشدیار وقت گیا بسيات علمی دشوار و یم ممكن است برای اعضاء هیانجام مشاهده مستق -1

ج يتاجه، نیستند و در نتیكسان نيمختلف آموزشی دانشجويان ن برنامه های یاستانداردها در ب -2

 ست.یران مناسب نیآزمون برای رتبه بندی تمام فراگ

توای م روی محیر مستقیران تا حدودی روی كسانی كه آنها را امتحان می كنند و بصورت غیگفرا -3

 داشته باشد. biasممكن است آزمون به نفع آنها جه یدارند و در نت آزمون كنترل

 در صورت عدم استفاده از سیستم الكترونیك ممكن است رديابی پیشرفت ها دشوار باشد . -4

 DOPS                  ((validity روش يیروا

اد ه تعديروش بر پا نين روش صورت گرفته است ، ولی ايی ايقات معدودی اختصاصاً در مورد روایتحق

لعات ن مطايابی مهارتهای عملی صورت گرفته ، بنا شده است. از همله ايادی از مطالعاتی كه بر روی ارزيز

و  Winckel و 2004 سال در همكاران و Grober،  2002و همكاران در سال  Goffمی توان به مطالعات 

 اشاره كرد .  1994همكاران در سال 

 Dops  ((reliability) روش  يیايپا

ر گیرد. به د در برخورد با چندين بیمار مورد ارزيابی قراير بایفراگ DOPSروش يی اينان از پایبرای اطم

ور د و تعداد متناسبی سوال در هر محعالوه ضروری است كه فراگیر توسط افراد مختلفی ارزيابی شو

 مورد بررسی قرار گیرند .

 DOPS  (educational impact) ر آموزشی روشیتاث

بلكه با توهه به اينكه  ،استفاده از اين روش نه تنها انگیزه و تشويقی برای فراگیری به حساب می آيد

ی تواند به تالش فراگیر در ههت روش و محتوای آزمون مستقیماً با عملكرد بالینی مرتبط هستند ، م

ور كلی بايد اين اصل كلی را به است . بط يادگیری ههت دهد و به وی خاطر نشان سازد كه چه چیزی مهم
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 Students respect]ما بررسی می كنیم احترام می گذارند .كه خاطر داشت كه دانشجويان به آنچه 

what you inspect] 

 DOPS روش اهرای آزمون

ازخورد به بار در سال انجام می گیرد. فرآيند مشاهده و ارائه ب 6تا  4معموالً  DOPSروش  مولمع بصورت

رشته  فراگیر صورت می گیرد. مهارتهای مورد ارزيابی بايد از بین پروسیجرهای اساسی و مهم ستدرخوا

ات مورد تخصصی مربوطه باشد . عضو هیات علمی ضمن مشاهده فراگیر در حین انجام پروسیجر به نك

ارزيابی در چك لیست از پیش طراحی شده ای دقت می كند كه اساس و پايه مهارت در انجام آن 

 ينه هایعالمت زدن گز روسیجر را تشكیل می دهند. پس از پايان كار ارزياب نتیجه مشاهدات خود را باپ

ر از مناسب در چك لیست ثبت می كند . سئواالت چك لیست مواردی از قبیل آگاهی فراگی

.. را ك و .نیآناتومی مربوطه، اخذ رضايت از بیمار، رعايت شرايط استريل ، توانائی در تك انديكاسیونها و

سیجر در انجام پروی فراگیر مورد پرسش قرار میدهند. به عالوه به يك سئوال هم در مورد توانائی كل

 و نیز فراگیرروری است كه دقیقه است. ض 15پاسخ می دهد . زمان الزم برای مرحله مشاهده حدود 

 شدن استمشاهده  observeحال در  فراگیربیماری كه پروسیجر بر روی وی انجام می شود از اينكه 

و عضو  فراگیر مطلع باشند . پس از تكمیل چك لیست توسط عضو هیات علمی ، طی هلسه ای با حضور

رند. ار می گیوت و ضعف مورد بحث قرداده می شود و نقاط ق فراگیرهیات علمی، باز خورد مشاهدات به 

در چند  شیابی )چك لیست ها( معموالًدقیقه است. نتايج ارز 5زمان الزم برای ارائه بازخورد در حدود 

ساير  قرار می گیرد وفراگیر فولیو در اختیار نسخه تهیه می شود كه يك نسخه ههت قراردادن در پورت

ست چك لی و مدير گروه تحويل می گردند. در پايان دوره اين نسخ به مراهع ذيربط از همله استاد راهنما

ی مو نیز آخرين وضعیت عملكردی وی مورد بررسی قرار  یرفراگه منظور ارزيابی میزان پیشرفت ها ب

 * نكات كلی كه در اهرای آزمون بايد مورد توهه قرار گیرند:                      گیرند .

 وزش ببینند.مآ ،ستفاده از اين روشها و ابزار مورد استفاده آنبايد در مورد ا اعضاء هیئت علمی -1

در اوايل دوره آموزش مورد مشاهده و ارزيابی قرار  فراگیر( core skillsبهتر است مهارتهای اساسی ) -2

نظور ی به مگیرند تا مهارتهايی كه نیاز به بهبود دارند شناسايی شوند. اين مهارتها بايد در مراحل بعد

 گیری میزان پیشرفت مورد مشاهده قرار گیرند.اندازه 

فت بايد دقت نمود. ارزيابی بايد در عرصه ر مورد عرصه ای كه مشاهده در آنجا صورت خواهد گرد -3

 ی باشد:به موثرترين و كار آمد ترين صورت قابل ارزياب فراگیرهايی صورت گیرد كه در آنجا مهارتهای 

 باال فراگیر به تعداد علمی  بت عضو هیاتده كنید كه در آنها نسحتی االمكان از محیط هايی استفا -

 فرصت بیشتری در اختیار داشته باشند. و عضو هیات علمی فراگیرباشد و يا 

نظارت مستقیم دارند در نظر  فراگیرنیز اعضاء هیات علمی بر كار  عرصه هايی را كه در حال حاضر -

 وند مشاهده را مكتوب و ثبت كنید.بگیريد. مشخص كنید كه چگونه می توانید ر



                                                                                                 
            

 

  وشهای ارزیابی بالینی ر

DOPS-Mini CEX- CBD 

 

 

و هم بصورت  (formative)وينی اصل از اين ارزيابی هم بصورت تكح بايد توهه داشت كه اطالعات -4

 قابل استفاده اند. (summative) تراكمی

ايد ر داشت كه اگر چه نیازی نیست كه تمام مهارتها در تمام شرايط ارزيابی شوند ولی ببايد به خاط -5

  ات در شرايط متفاوت و با انواع مختلفی از بیماران صورت گیرند.مشاهد

 

در يك كلینیك شلوغ ممكن است چالش زا باشد و مراقبت از ه مستقیم استفاده از روش مشاهد -6

مهیدات تبايد  بیماران را به تاخیر اندازد. به اين دلیل در زمانهايی كه قرار است اين ارزيابی انجام شود

 عداد دستیاران و اعضاء هیات علمی انديشیده شود.الزم از نظر ت

 

 
 ( به پیوست می باشد. DOPSگیران از طريق مشاهده مستقیم )مونه هايی از فرم ارزيابی مهارت عملی فران

 مايید. (فرم مشابه زير بعنوان نمونه استفاده ن 3ما همكار عزيز می توانید برای فراگیران خود از ش 

             ................ته تحصیلی .رش.              نام خانوادگی ...................           نام .............. آزمون شونده :

 دانشجوی سال ..........

 .....................رتبه علمی ..م          نام خانوادگی ..........................          نام ............   آزمونگر :

مل عاتاق       اتاق عمل      درمانگاه       بخش اورژانس      بخش بستری محل آزمون : 

    بخش ويژه      سرپائی 

 ...................... )لطفا نام ببريد(  .... ساير

 ................................................................................پروسجور مورد ارزيابی : ..............................................

 برای ارزيابی فراگیران استفاده كرده است ؟  Dopsاز اين چند بار از روش آزمونگر پیش 

1   2   3   4   9-5     10 و بیشتر 

 است ؟ آزمون شونده تا كنون هند بار اين پروسجور را انجام داده

0      4-1     9-5    10 و بیشتر  

 ياد ز              متوسط         یر ( : كم درهه سختی پروسجور ) با توهه به سنوات تحصیلی فراگ

پائین تر  شاخص های ارزيابی 

از حد 

 انتظار

حد 

 مرزی

در حد 

 انتظار

باالتر از 

حد 

 انتظار

بدون 

 نظر

، آناتومی و تكنیك طالع از انديكاسیونها ا -1

  پروسجور

     

      ضايت بیمار اخذ ر -2
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      ور رحله آمادگی قبل از انجام پروسجم -3

      ی دردی و آرامبخشی مناسب ب -4

      عايت شرايط استريل ر -5

      تكنیكی  توانايی -6

      رخواست كمك در صورت نیاز د -٧

      جر قدامات بعد از انجام پروسیا -٨

      رتهای ارتباطی مها -9

      فتار حرفه ای و توهه به بیمار ر -10

      انجام پروسیجر  رمهارت كلی د -11

 حل ثبتلطفا نقاط قوت و نقاط ضعف دستیار و يا هر گونه پیشنهاد برای بهبود عملكرد وی را در اين م

 كنید .



                                                                                                 
            

 

  وشهای ارزیابی بالینی ر

DOPS-Mini CEX- CBD 

 

 



                                                                                                 
            

 

  وشهای ارزیابی بالینی ر

DOPS-Mini CEX- CBD 

 

 DOPSرضايت فراگیران از آزمون 

 امال راضی(ك  910 ٨   2  3  4  5  6 ٧ 1اضی )كامال نار

 

 

 DOPSرضايت آزمونگر از آزمون 

 (كامال راضی  910 ٨   2  3  4  5  6 ٧ 1راضی كامال نا) 

 

 آيا آزمونگر قبال در مورد استفاده از اين ابزار ارزيابی آموزش ديده است ؟

   ل بلی بصورت مطالعه دستور العم         ه به چهره بلی بصورت آموزش چهر             خیر 

 بلی ) ساير موارد ( 

 //تاريخ ارزيابی 

 دقیقه  مدت زمانی كه صرف مشاهده شد : 

 دقیقه  مدت زمانی كه صرف ارائه بازخورد شد : 

 

 محل مهر و امضای آزمونگر : 

 

 

 محل مهر و امضای آزمون شونده :  
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 ار دهيداين راهنما را در اختيار آنها قر DOPSفراگيران با روش آزمونگر ها و تاد گرامی لطفا برای آشنايی سا

 DOPSابی به روش يران در مورد ارزیراهنمای فراگ

1- DOPS ست؟یچ 

رار قاين موضوع كه مهارت فراگیران در پروسیجرهايی كه موظف به انجام آنها هستند مورد ارزيابی  

 Direct Observation of Procedural Skillsكه مخفف عبارت  DOPSهمیت زيادی دارد. گیرد ا

ارتهای عملی( می باشد روشی است كه اختصاصا برای ارزيابی مهارتهای عملی )مشاهده مستقیم مه

یجر )پروسیجرها( طراحی شده است. در اين روش يكی از اعضاء هیات علمی شما را در حین انجام پروس

ی شاهده قرار می دهد و سپس عملكرد شما را بر اساس يك چك لیست ساخت يافته مورد ارزيابمورد م

ری ش بیشتبا اين روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاط قوت شما و نقاطی كه نیاز به تال قرار می دهد.

د می دهههت بهبود دارند شناسايی می شوند. وهود اين چك لیست ساخت يافته به شما اين امكان را 

كردتان را عمل نیز خود و باشید داشته اختیار در رود می كار به شما ارزيابی در كه كه معیار مشخصی را 

از  ه چیزیبر اساس آن ارزيابی كنید. شما بايد در مورد مفهوم هر يك از آيتمها تعمق كنید تا بدانید چ

 5 شد و ارائه باز خورد طی حدوددقیقه طول می ك 15شما انتظار می رود. فرآيند مشاهده در حدود 

 دقیقه صورت می گیرد.

  چند آزمون در سال؟ -2

یجرهای بار در حین انجام پروس 6ذ نمائید كه در طی يك دوره يك ساله دست كم شما بايد ترتیبی اتخا 

كافی  مورد نظر توسط عضو هیات علمی مورد مشاهده و ارزيابی قرار گیريد. مسئولیت حصول اطمینان از

ش كه بی ودن تعداد و نوع ارزيابی ها و نیز آزمونگرها به عهده شماست. شما می توانید درخواست كنیدب

افت ری دريز حداقل مورد اشاره مورد ارزيابی قرارگیريد. اينكار به شما كمك خواهد كرد باز خورد بیشتا

ا ركنید. همچنین استاد راهنمای آموزشی شما می تواند بر حسب نیاز درخواست ارزيابیهای بیشتری 

ه بیلی صورت گیرند و نه صرفا نزديك بنمايد. اين ارزيابیها بايد بصورت گسترده در طول سال تحص

 انتهای دوره .

  ابی کنند؟يد که شما را ارزيد درخواست کنياز چه کسانی می توان -3

ی یف وسیعطهر يك از اعضاء هیات علمی می توانند شما را مورد ارزيابی قرار دهند . بايد سعی كنید از  

ل از آزمونگرها استفاده كنید)بصورت ايده آل برای هر آزمون يك عضو هیات علمی( و اطمینان حاص

كم  وه دستدهد. به عال كنید كه استاد راهنمای آموزشی شما دست كم نیمی از اين ارزيابیها را انجام می

 پروسیجر شما را ارزيابی كرده باشند. 6عضو هیات علمی بايد  3



                                                                                                 
            

 

  وشهای ارزیابی بالینی ر

DOPS-Mini CEX- CBD 

 

 رند؟يابی قرار گيد مورد ارزيی بايچه مهارتها -4

م است ارائه بازخورد به شما و كمك به بهبود عملكرد شغلیتان می باشد، الز DOPSاز آنجا كه هدف   

ود. به به طور طبیعی در محیط كارتان از شما انتظار می رپروسیجرهايی مورد ارزيابی قرار گیرند كه 

ورد عالوه اهمیت دارد كه شما در همان محیطی كه به طور معمول در آنجا پروسیجر انجام می دهید م

ر مشاهده و ارزيابی قرار گیريد. مهارتهای اساسی كه از شما انتظار می رود و بايد كسب كنید د

ری كه بايد انواع مختلف پروسیجر را برای ارزيابی انتخاب كنید به طوكوريكولوم گنجانده شده است. 

تعداد زيادی از توانمندی های مشخص شده در كوريكولوم پوشش داده شوند. شما بايد در هر سال 

ی ها را به پروسیجر مختلف ارائه كنید. شما می توانید ارزياب 3مداركی دال بر توانمندی خود در دست كم 

ورد دارد میب دهید كه هر پروسیجر آنقدر تكرار شود تا مهارت شما در انجام آن به حد استانگونه ای ترت

 قبول و يا باالتر از آن برسد.

   ست؟يابی چين نوع ارزيفه شما در انجام ايوظ -5

عداد و اطمینان حاصل كنید كه ت -ب   انتظار می رود را شناسايی كنید. مهارتهای اساسی كه از شما -الف

  د.باقی نمان دقت كنید كه تمام ارزيابی ها برای انتهای دوره -ج  ع ارزيابی ها كافی و مناسب هستند.نو

طمینان حاصل ا -ه   از بیمار اهازه بگیريد كه شما در حین انجام پروسیجر مورد مشاهده قرار گیريد. -د

ت می كنید از خوردی كه دريافدر مورد ب -و   كنید كه فرم مربوطه به صورت كامل و خوانا پر شده است.

ك ي -ز  تعمق كنید و سعی كنید از طريق مشاهده، تمرين و مطالعه نقاط ضعف خود را بر طرف كنید.

 نسخه از ارزيابی را در كار پوشه خود نگهداری كنید و يك نسخه را به مدير گروه تحويل دهید.
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 ( DOPSابی به روش يراهنمای آزمونگر )در مورد ارز

. يك وظايف آكادمیك اعضاء هیات علمی كمك به فراگیران در رسیدن به عملكرد بهینه می باشد يكی از

ا اين بروش مناسب برای دستیابی به اين هدف فراهم كردن فرصتی برای ارائه بازخوردهای سازنده است. 

ز نظر ازيابی اين اركار شما به فراگیر كمك می كنید تا توانائیهای بالقوه خود را به دست آورد. به عالوه 

ن را با ند و آفراگیران كاری واقعا مهم است. آنها به آنچه ما مورد ارزيابی قرار می دهیم احترام می گذار

 اهمیت می شمرند. بنابراين از اينكه پذيرفته ايد كه فراگیران را ارزيابی كنید سپاسگزاريم.

1- DOPS پروسیجر هايی كه موظف به انجام آنها اين موضوع كه مهارت فراگیران در انجام   ست؟يچ

 Direct Observation ofكه مخفف  DOPS     هستند مورد ارزيابی قرار گیرد اهمیت زيادی دارد.

Procedural Skills )می باشد روشی است كه اختصاصا برای  )مشاهده مستقیم مهارتهای عملی

ن روش شما فراگیر را در حین انجام ارزيابی مهارتهای عملی )پروسیجرها( طراحی شده است. در اي

پروسیجر مورد مشاهده قرار می دهید و عملكرد وی را بر اساس يك چك لیست ساخت يافته ارزيابی 

می كنید. با اين روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاط قوت و ضعف فراگیر شناسايی می شوند. وهود اين 

دهد كه مهارت فراگیر را بر اساس معیارهای مشخص و امكان را می   چك لیست ساخت يافته به شما اين

به صورت عینی ارزيابی كنید و به عالوه فراگیر با در اختیار داشتن اين چك لیست می تواند عملكرد 

دقیقه و ارائه بازخورد به وی  15خود را نیز بر آن اساس ارزيابی كند. فرآيند مشاهده فراگیر در حدود 

 انجامد.دقیقه به طول می  5حدود 

   د؟يابی هستيط ارزيدر چه صورت واجد شرا -2

 دهید. اگر شما عضو هیات علمی هستید می توانید هر يك از دستیاران گروه خود را مورد ارزيابی قرار

نیازی نیست كه شما استاد راهنمای آموزشی وی باشید و حتی نیازی نیست كه فراگیر را از قبل 

 بشناسید.

 رد؟يام می گابی چگونه انجيارز -3

ساسی ااين فرآيند توسط فراگیر آغاز می شود. او از شما می خواهد كه مهارت او را در يك پروسیجر  

ه مشاهد مورد ارزيابی قرار دهید. شما بايد فراگیر را در حین انجام پروسیجر در يك محیط واقعی مورد

مار . اطمینان حاصل كنید كه بیقرار دهید و مشاهدات خود را در يك چك لیست ساخت يافته ثبت كنید

م عی انجادر حال انجام است. فراگیر بايد همان كارهايی را انجام دهد كه به طور طبی DOPSمی داند كه 

زيابی دقیقه طول می كشد. بعد از تكمیل فرم ار 20تا  15در اكثر موارد مشاهده پروسیجرها  می دهد.

 نجامد.ادقیقه به طول  5دهید و اين كار نبايد بیش از بايد بالفاصله به فراگیر )آزمودنی( بازخورد 
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   ارائه بازخورد -4

 ناسايیبرای به حد اكثر رساندن تاثیر آموزشی اين روش بايد با كمك فراگیر نقاط قوت و ضعف وی را ش

ت ناسب صورمارائه بازخورد بايد با حساسیت زياد و در يك محیط   نموده ، در مورد آنها به توافق برسید.

معنای  گاه بهگیرد. اين كار بايد بالفاصله بعد از ارزيابی صورت گیرد. توهه داشته باشید كه بازخورد هیچ

 تذكر نقاط ضعف به تنهايی نیست و بايد به همان میزان بر نقاط قوت هم تاكید نمود.

 :   ل فرميژه در مورد تکمينکات و -5

 "ده است؟برای ارزيابی دستیاران استفاده كر DOPSآزمونگر پیش از اين چند بار از روش "سوال -الف

ار اين ك به منظور بررسی تاثیر آشنايی و يا تجربه آزمونگر با اين روش بر روی عملكرد وی می باشد كه

 هزئی از فرآيند كنترل كیفی است. منظور از اين سوال كل دفعاتی است كه عضو هیات علمی با هر

 تعداد دفعاتی كه آزمون شونده پروسیجر مورد -ب   ده است.استفاده كر DOPSفراگیری از روش 

ورت ص log bookارزيابی را انجام داده است بر اساس اظهار و تخمین خود دستیار و يا با استفاده از 

رار قسختی پروسیجر بايد بر اساس سطح فراگیر )سنوات تحصیلی دستیار( مورد قضاوت  -ج   میگیرد.

ت ايد مشاهدااده از مقیاس: لطفا از تمام طیف مقیاس نمره دهی استفاده كنید. بدر مورد استف -د  گیرد.

یلی التحص خود را با مهارت پزشكی كه دوره مورد نظر را به پايان رسانده )يعنی شايسته ارتقاء يا فارغ

 ال در)مرحله آمادگی قبل از انجام پروسیجر(: اين سو 3در مورد سوال  -ه   است( مقايسه نمائید.

 ه آنهابرگیرنده توانايی آزمون شونده در ارائه بحث در خصوص عوارض احتمالی پروسیجر و چگونگی ادار

 سام نوک تیز،)اقدامات بعد از انجام پروسیجر(: به مواردی از قبیل دور ريختن اه ٨سوال  -و   می باشد.

 ، تعلیمات به پرستار، ثبت پروسیجر و ... اشاره كردCXRچك 

ی م( به پیوست  DOPSز فرم ارزيابی مهارت عملی فراگیران از طريق مشاهده مستقیم )نمونه هايی ا

 باشد.

 يید. ما همكار عزيز می توانید برای فراگیران خود از فرم مشابه زير بعنوان نمونه استفاده نماش 
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Mini- clinical Evaluation Exercise 
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( Mini – CEX) 

 ی آزمون كوتاه مدت عملكرد بالین

 ) ارزيابی كوتاه بالینی (
 

 

 

 

 

 

 هراحی و هر ماه يكبارغیرمناسب برای رشته های گروه 

 برای هر دستیار اهرا شود

 

   Mini-CEX آزمون كوتاه مدت عملكرد بالینیتعريف 

به  ارزيابی مهارت های بالینی و دادن بازخورد برروی عملكرد در همان زمان یآزمونی است كه برا

 .كار می رود 

دستیاری  پزشكی و سال اول  در حال حاضر در انگلستان ، اين آزمون برای دو سال نخست ) پايه

ار ) در را در هنگام تعامل بوا بیموفراگیر . در اين  آزمون يك استاد ، گیرد مورد استفاده قرار می 

ار یموباز  رفراگیو. ی كند م  Observe  و يا در اورژانس ( مشاهده ئیبیمارستان ، درمانگاه سرپا

رح حال می گیرد و وی را معاينه می نمايد و سپس تشخیص و برنامه ی درموانی خوود را موی ش

 ردخود او نمره می دهد و سپس به او بوازرعملك  دار بهگويد. استاد با استفاده از يك فرم ساختار

 فراگیورر دقیقه طول می كشد . ه 5بازخورد آن  دقیقه ودادن  15عموال آزمون حدود می دهد . م

 بار در سال ( و هر بار توسط آزمون شوندگان مختلوف ) كوه موی 6تا 4در موارد متعدد ) معموال 

مام مهارت تاستادان ، ... باشند ( مورد آزمون قرار می گیرد . و يا سال های باالتر  فراگیرانتوانند 

 3 ،متر از حد انتظارك 2و1ها در فرم بر اساس يك مقیاس شش درهه ای امتیاز داده می شود نمره 

باالتراز حد انتظار می باشد . ارزياب بايد بازخورد فوری بدهد .  6و 5در حد انتظار و  4لب مرزی ،

اد چه كند تا بهتر شوود ، پیشونه فراگیروی می بايست نقاط قوت را ذكر نمايد و در مورد اين كه 

د و يوك ارد باز خورد به توافوق موی رسون، ارزياب و فراگیر با هم درباره موالوه ارائه نمايد . به ع

 برنامه آموزشی برای عمل كردن را ثبت می كنند .

 

 

 

 
 استاد

ماربی
 مار

 دستیار

 زمیــــــــ

Mini-
CEX 
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 به گونه ای است كه استاد هوم بوه mini-CEXچیدمان صندلی ها در آزمون  شیوه ی -1شكل 

 بیمار و هم به دستیار اشراف دارد .

 

 Clinical Evaluation Exerciseلینی چه ، آزمون بالینی كوتاه به دنبال آزمون باخاز نظر تاري

(CEX )  اكثور  1990ساعت طول می كشید و در اوايول دهوه  2به وهود آمد اين آزمون حدود ،

 برنامه های دستیاری طب داخلی در آمريكا در سال اول دستیاری از آن استفاده می كردند .

 : آزمون كوتاه مدت عملكرد بالینی موارد استفاده

 توان برای ارزيابی مهارت های زير استفاه نمود . ازاين آزمون می

 

فتووار حرفووه ای ر -3                           كووی معاينووه فیزي -2                شوورح حووال گوورفتن  -1
Professionalism 

ازماندهی كردن و كوار س -6        ر نمودن ارتباط مهارت برقرا -5                   قضاوت بالینی  -4

 دی آم

 مراقبت بالینی بطور كلی  -٧

 كیفیت روان سنجی :

و   Schuwirthبررسی های روان سنجی ايون آزموون را موورد تايیود قورار داده انود . گرچوه 

 همكارانش اخیرا اعالم كرده اند كه اين ابزارهای هديد ارزيابی نیاز به مودل هوای هديود بورای

 ، روان سنج ها،  زم است متخصصین آمار سنجش روانسنجی آنها دارند و پیشنهاد می كنند كه ال

پزشكان عالقمند به آموزش با هم انديشی و همكاری با يكديگر تئوری ها و  و صین آموزشمتخص

مدل های مناسبی برای پیش بینی كیفیت هنبه هايی مانند عادالنه بودن قابول دفواع بوودن در 

 د .اينابزارهای نوين ارزيابی تدوين نم
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 فراگيران با روش آزمونگرها و ی لطفا برای آشنايی استاد گرام
Mini- clinical Evaluation Exercise ( Mini – CEX) 

 در اختيار آنها قرار دهيد ی پيوست را راهنما آزمون كوتاه مدت عملكرد بالینی 
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 آزمون كوتاه مدت عملكرد بالینی نمونه هايی از فرم ارزيابی 

 (Mini – CEX )  به پیوست می باشد.

 ید. فرم مشابه زير بعنوان نمونه استفاده نمايمی توانید برای فراگیران خود از ما همكار عزيز ش
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What is the rational to select this assessment tool? 

 
- As trainees approach entry to practice, their education and assessment needs 

to be based on performance with real patients who exhibit the full range of 

conditions seen in the clinical setting. 

 

• Assessors: These may be staff grades, experienced SpRs or consultants in a 

secondary care setting, or the GP trainer or other GPs in a primary care 

setting. 

• Number of assessments required per year: 4-6 

• Estimated time required: 20 minutes (15 min for assessment, 5 min for 

feedback).  
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Chart Stimulated Recall Oral Examination  (CSR) 
 Case –based Discussion   (CbD) 

 ارزيابی به روش بررسی پرونده بیماران ويزيت شده توسط فراگیران  

 

 

 

 

 

 

 (CSR OR CbD)ارزيابی به روش ابزار معرفی 

   اگیرانبررسی پرونده بیماران ويزيت شده توسط فر

در آنها  عملكرد ،كه فراگیران تكمیل نموده اند  یدر اين آزمون ازطريق بررسی پرونده ی بیماران        

ست قالب يك آزمون شفاهی استاندارد مورد ارزيابی  قرار می گیرد. اهرای اين آزمون به اين صورت ا

 وطه كه پرونده بیمار را تكمیولفراگیر مرب ، از(آزمون گیرنده)كه يك پزشك مجرب و آموزش ديده  

شات و در باره ی مراقبت هايی كه برای بیمار انجام داده ، علل درخواست آزماي ( آزمون شونده كرده )

ی تشخیص ،تفسیر يافته های بالینی و برنامه های درمانی برا) بررسی هايی كه در خواست كرده است 

ر ستفاده از يك پروتكل خوب تدوين شده و پروسجوا بابايد پرسش می كند. آزمون گیرنده  ( رابیمار

خوب طراحی شده ، بررسوی هور   CSRدر يك آزمون شفاهی   نمره دهی مشخص به فرد نمره دهد.

دوساعت طول موی   CSRدقیقه و يك آزمون ِتیپیك ِ 10تا 5پرونده )كه يك سؤال حساب می شود( 

دقیقوه ای  60توا 30ای  هرهلسه  مجوزای كشد. اين در صورتی است كه يك يا دو آزمون گیرنده بر

 حضورداشته باشند.

 

 (CSR OR CbD)ابی يارزابزارموارداستفاده 

رد اين آزمون برای ارزيابی توانايی تصمیم گیری بالینی و كاربرد يا استفاده از دانوش پزشوكی درموو

 بیماران واقعی به كارمی رود. 

 

 (CSR OR CbD)ابیيارزابزار ويژگی های روان سنجی

 انتخاب بیماران براساس نمونه گیری از بیمارانی است كه فرد بايد قادر باشود بطوور موفقیوت آمیوز

 تشخیص ودرمان دهد. 

آموزش را ( آزمون گیرنده) گزارش شده است. بايد پزشكان  ٨٨/0. و /65ازمون بین پايايی نمرات اين

رزيوابی او چگونه پاسخ ها را نمايند پرسش  ( آزمون شوندهفراگیران ) داد تا بدانند كه چگونه بايد از 

 كرده و نمره دهند.

CSR 

or 

CbD 
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  وشهای ارزیابی بالینی ر

DOPS-Mini CEX- CBD 

 

 

 (CSR OR CbD)ابی يارزابزار عملی بودن

رد می توانند آموخته های خوودرا در مووفراگیران رابرای ارزيابی اين كه آيا   CSRمی توان امتحان 

آزمون كوه منجربوه يوك آزمون به عنوان ولی اگرقرار باشد ايناستفاده شود،   بندندب بیماران به كار

دارد )مانند مدرک دانشنامه( برگزار شود ،آنگاه سرمايه و تجربه بسیاری برای استان شود صدور مجوز 

 كردن آن نیاز دارد.
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   به پیوست می باشد.  CSR or CbD))ايی از فرم ارزيابی آزمون هنمونه 

 ید. فرم مشابه زير بعنوان نمونه استفاده نماي ما همكار عزيز می توانید برای فراگیران خود ازش
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 (CSR OR CbD) ايی از فرم ارزيابی آزمون هنمونه 

)  



                                                                                                 
            

 

  وشهای ارزیابی بالینی ر

DOPS-Mini CEX- CBD 

 

 
 

 
 



                                                                                                 
            

 

  وشهای ارزیابی بالینی ر

DOPS-Mini CEX- CBD 

 

 

 

 

ارزيابی   استاد گرامی لطفا برای آشنايی آزمونگرها و فراگیران خود با روش  

Chart Stimulated Recall Oral Examination  (CSR) 
 Case –based Discussion   (CbD) 

 

 ارزيابی به روش بررسی پرونده بیماران ويزيت شده توسط فراگیران  
 

 در اختيار آنها قرار دهيد ی پيوست را راهنما
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