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در طول برنامه آموزشی بسیار برجسته است هدف اصالح و با روش تکوینی کاربرد این ارزیابی به عنوان   

 
.متغییر است برای یادگیری تا ارزیابی پاسخگویی  هدف از ارزیابی در طول طیفی از ارزیابی   

 
.در بهبود یادگیری داردنقش مهمی در مورد عملکرد فراگیران  ارائه بازخورد  

 
. به منظور رسیدن به هدف تکوینی بازخورد نقش اساسی دارد  

.فراگیر می تواند اطالعات قبلی خود را تثبیت کند ، افزایش دهد ، بازنویسی یا باز سازی کند   
  بازخورد کاهش تفاوت بین فهم و عملکرد موجود با فهم و عملکرد مطلوب است

.سوال مطرح بشود  3به منظور دستیابی به این هدف باید    
 

 به کجا می روم ؟                     اهداف یادگیری دوره 
 چگونه می روم ؟                     معیار ها و شاخص ها ابزار ارزیابی محیط کار 

 قدم بعدی من چیست ؟         تدوین یک برنامه عملیاتی 
 

M.Hajiahmadi@sbmu.ac.ir 4 



 سطح اول هرم میلرtest of knowledge  دانش فرد را می واست
طراحی آزمون چند گزینه ای که های فرد را می سنجد بعنوان مثال دانسته ). سنجد

 (اصول اخالقی و حفظ اسرار بیماران را می سنجد 
 
   سطح دومclinical based test  بالینی فرد  کاربردی  دانشاست و

های فرد را می سنجد بعنوان مثال از فرد می پرسیم شیوع دانسته ). را می سنجد 
 .(بیماری دیابت در ایران چقدر است

 
  سطح سومcompetence assessment توانایی فرد را می  است

این مرحله عمالً از دانشجو می خواهیم آنچه را که می داند به صورت عملی در ). سنجد
بعنوان مثال یک بیمار دیابتی را دراختیار دانشجو قرار می دهیم و از او می . نشان دهد

بنویسد و یا بیمار را   Orderخواهیم برای بیمار یک نسخه بنویسد و یا برای بیمار یک  
 .(معاینه کند

 .  استاد انجام می گیرد observationتحت نظارت و  Shows How: نکته 
 
   سطح چهارمperformance assessment عملکرد فرد را و  است

آنچه که دانشجو در عالم واقع و بدون نظارت و حضور استادانجام می .) می سنجد
 .(دهد
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 competence  تحتobservation است ولیperformance   تحت نظارت

 .نیست observationیا 
 
 

 .هست ولی شرط کافی نیستperformanceشرط الزم برای  competencyنکته • 
 

بگیرد اما مسئولیت پذیر نیست و انگیزه  بعنوان مثال دانشجو می داند چگونه شرح حال کامل• 
 .الزم را نداردبنابراین شرح حال یک دقیقه ای می گیرد
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 مشاهده فعالیت های بالینی 
 بحث موارد بالینی 
تحلیل دا ده های مربوط به عملکرد 
 بازخورد از منابع مختلف 
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  مشاهده فعالیت های بالینی 
DOPS  وcex-mini 

 
  بحث موارد بالینی 

CBD یاCSR 
 عملکرددا ده های مربوط به تحلیل 

 ابزارهای الگ بوک و کار پوشه  
 
  بازخورد از منابع مختلف 

 است MSFدرجه  که نام دیگر آن 360ابزاراریابی 
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بیماریک عکس فوری است از ارتباط بین یک پزشک با   
استمحیط کاری واقعی و مواجهه با بیمار واقعی : محل انجام    

 کندیا یک عضو هیات علمی نظارت می استاد 
 :گیردمی کارهایی صورت چه   

بالینیمعمول یک مواجهه کارهای   
 ،خالصه یافته ها ها و یادداشت  ،معاینه فیزیکی  ،مثل شرح حال گرفتن 

 طرح درمانی و تشخیص 
ولی انواع   استبرای بخش های بستری ساخته شده . ایکس. سی.مینی

 .  گوناگونی دارد
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 .عملکرد فراگیر را در مواجهه با بیمار مشاهده می کنند( ارزیاب)هیات علمی اعضای 
 .باید مراقب باشند مورد بیماری بر اساس بلو پرینت آزمون انتخاب شده باشدارزیابان 

 .از موارد تکراری پرهیز شود
 .با استفاده از مقیاس درجه بندی به هر کدام از توانمندیهای فراگیر  نمره می دهند

 .دقیقه است  20تا  15طول  مواجهه با بیمار 
 .دقیقه  طول فیدبک آزمون است  10تا  5

 .دقیقه است  45تا 30مدت زمان مواجهه برای فراگیران مقطع پزشکی عمومی 
 

 درمانگاه ، اورژانس، بیماران بستری در بخش :مواجهه در انواع مختلفی از موقعیت های بالینی است 
 

مصاحبه ، معاینه بالینی ، تعهد حرفه ای ،  : توانمندی های که در این آزمون مورد سنجش قرار می گیرند عبارتند از 
 .قضات بالینی ، مشاوره، سازماندهی و کارایی و توانمندی کلی  است
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تسهیل ارائه شرح حال توسط بیماار ، طارح ساالوامت مابرر بارای کساب        :گرفتن شرح حال •

 اطالعات کافی و دقیق از بیمار، پاسخ مناسب به نشانه های کالمی و غیاار کالمای 

 

انجام معاینه با ترتیب منطقی و مبرر، معاینه با مشکل بالینی بیمار تناساب داشاته   : معاینه فیزیکی •
به راحتی بیمار در هنگام معاینه حساس اسات ،  . باشد ، روش معاینه را برای بیمار توضیح می دهد

 .با احترام بااا بیمااار برخورد می کند
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ابراز احترام ، محبت ، همدردری با بیمار ، اعتماد سازی با بیمار توجه به نیازهاای بیماار در   : رفتار حرفه ای •
رفتاار اخالقای ، آگااهی باه  هاار  اوب هاای        . مورد آسایش ، احترام ، رعایت حریم خصوصای و رازداری 

 .قانونی و محدودیت های برخورد با بیمار
 

 .فراگیر تشخیص های مناسب را مطرح و برنامه درست درمانی را پیشنهاد می کند: قضاوت بالینی •
 .تست های تشخیصی را به جا ، مناسب و با در نظر گرفتن فایده و ریسک آنها درخواست می کند

 

فراگیر ارتباط روشن ، صادقانه ، همدردانه با بیمار برقرار کرده و دیدگاه هاای او را  : مهارت های ارتباطی •

 .و در مورد برنامه درمانی نیز با وی به توافق می رسد. جویا می شود
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 اولویت بندی ، وقت شناسی ، جمع بندی مطالب و اختصار : سازماندهی •

فراگیر قضاوت بالینی ، مراقبت و مبرر بودن را به نحو راضی کننده باه  : مراقبت بالینی کلی •

در عین حال به استفاده مناسب از منابع ، تعادل بین سود و زیان ماداخالت و  . نمایش می گذارد

 .محدودیت خود توجه دارد
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 مشاهده مستقیم عملکرد فراگیران امکان   
 امکان ارزیابی جامع از عملکرد فراگیران •
 مواجهه متمرکز بر بیمار شبیه شرایط واقعی•
 استفاده آسان و قابلیت کاربردی•
 امکان تطبیق آن با توجه به شرایط ونیازها •
 تاثیر آموزشی باال •
 بهبود کمیت و کیفیت بازخورد•
 

 
 نا آشنا بودن اعضای هیات علمی •
 مورد تردید بودن پایایی و روایی آن برا یآزمون های حساس و مهم  •
 عدم امکان ارزیابی تمام قسمت های مختلف یک مهارت  •
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 تهیه بلو پرینت آزمون 1.

 تعیین مهارت های مورد سنجش2.

 طراحی فرم های ارزیابی 3.

 تعیین حداقل سطح قابل قبول عملکرد هر حیطه 4.

 تصمیم گیری در مورد تعدادویژگی ارزیابان 5.

 آشنا سازی و اموزش ارزیابان 6.

 اجرای آزمون 7.

 بررسی کیفیت آزمون    8.
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 ، مهم و ضروری بیماری موارد و اصلی درسی برنامه پوشش با آزمون پرینت بلو است ضروری
  تعداد...و اورژانس ، درمانگاه ، بستری بیماران بخش مانند مختلف های محیط در فراگیران ارزیابی
    .شود تدوین بیماری موارد متنوع و مناسب
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، معاینه بالینی ، تعهد حرفه ای ، شرح حال   شش حیطه     mini-cexبه طور روتین در آموزش 

 .مورد ارزیابی قرار می گیرد  قضات بالینی ، مشاوره، سازماندهی و کارایی و توانمندی کلی
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  ترجیحات و فراگیر مقطع ، تخصص هر نیاز به توجه با mini-cexهای فرم هرچند
  کم ها فرم این همه است شده طراحی مختلفی های ساختار با علمی هیات اعضای
  ، مواجهه و ارزیاب ، داوطلب به مربوط بخش شامل مشخص بخش 3 شامل وبیش
  بخش و داوطلب عملکرد دهی نمره و ارزیابی مورد های توانمندی به مربوط بخش

   مواجهه به نسبت داوطلب و ارزیاب نظرات و بازخورد به مربوط
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عالوه بر مهارت های مورد سنجش و تعریف آن ، معیارهای نمره دهی در هر یک از سطوح و حداقل سطح  

 .  مورد انتظار از دوطلب باید تعریف شوند
 استفاده از رویکرد سوال بر انگیز و گاهی غیر قابل توجیه : عملکرد نامطلوب 

 قابل اعتماد اما نه چشمگیر ، دارای رویکرد مناسب با بیمار و کارکنان،   توانمند : عملکرد مطلوب 
 مطلع در همه حوزه ها رویکرد عالی به بیمار و کارکنان : عملکرد عالی 
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 mini-cexانتخاب ارزیابان مناسب و تصمیم گیری در مورد تعداد و تنوع ارزیابان از دیگر مراحل طراحی آزمون 

M.Hajiahmadi@sbmu.ac.ir 29 



با اهداف  محتوا و نحوه همچنین فراگیران ضروری است ارزیابان توجیه شوند و آموزش های الزم را دریافت کنند 
 برگزاری آزمون آشنا شوند 

 
الزم است برای اجرای آزمون هماهنگی های الزم انجام شود مورد مناسب بیمار انتخاب شود و تعامل فراگیران با 

 بیمار مورد مشاهده قرار گیردو در نهایت فیدبک داده شود 

 ضروری است با استفاده از روش های آماری و کیفی کیفیت آزمون های برگزار شده مورد بررسی قرار گیرد
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عوامل مربوط به ارزیابان. 1  
. ذهنی بودن قضاوت ارزیابان است Mini-CEX یکی از مشکالت آزمون 

 
o ارزیابهای ویژگی 

 (علمی یا دستیار هیأت )شغلی موقعیت 
o دهیسخت گیری ارزیابان در نمره میزان 
oارفاق   

 (آزمون های سرنوشت ساز)گذارینمره در 

M.Hajiahmadi@sbmu.ac.ir 31 



 
 

   
 ادراک ارزیابان از توانایی های خود  

 هیجانات اعضای هیات علمی 
 هدف از ارائه بازخورد

 درک و بینش و پتانسیل فراگیران  
 ارتباط فراگیر و ارزیاب و عوامل زمینه ای 

 
 

M.Hajiahmadi@sbmu.ac.ir 32 



 روایی آزمون  
 محتواامکان وسیعی از موقعیت بالینی  و موارد بیماریروایی  

 صوری باز نمایی طبابت واقعی  روایی
 .روایی معیار ارتباط نمرات این آزمون با نمران آزمون های دیگر که حیطه بالینی مشابه را می سنجد

 پایایی آزمون  
 . پایایی با افزایش تعداد مشاهدات  استفاده از ارزیابان مختلف و استفاده از فرم های ساختارمند بهبود داده می شود

 تاثیر آموزشی آزمون  
 .این مهم از طریق بازخورد ارائه شده به دست می آید

 هزینه و قابلیت اجرا 
 امکان پذیری نسبت خوب 

 انجام آزمون آسان وزمان صرف شده برای آزمون کم 
 برنامه ریزی آسان  

 تکمیل فرم ها  آسان  
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فراگیرانراهنمای   

MINI-CEX  ؟چیست 
؟چند آزمون در سال انجام می شود  

؟از چه کسانی می توانید درخواست نمائید که شما را ارزیابی کنند  
؟شما در انجام این نوع ارزیابی چیست وظیفه   

 
MINI-CEX راهنمای آزمونگر در مورد ارزیابی به روش     

 
MINI-CEX چیست ؟ 

 ارزیابی چگونه انجام می شود؟
 استانداردهای مرجع برای ارزیابی چیست ؟

 بازخورد بعد از ارزیابی چگونه انجام می شود؟
 چگونه می توان فرم را تکمیل کرد؟
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