
 نی و عملییهای بالنامه نظارت بر برگزاری آزمونشیوه

 

 مقدمه

 رندهیگو فرد امتحان ماریبه عملکرد دانشجو، بدهی ازیداراي مشکالت متعددي است. امت یو عمل ینیآزمون بال

 یعملکرد کلکننده نمرات داده شده تنها منعکس ،نیچنهم .گذاردیم یمهم ریفرد تاث ازیو روي امت داشته یبستگ

دهنده و آزمون رندهیگآزمون نیروابط ب بر. مشکالت ستیهاي فردي او نییو نشانه توانا بوده دهندهفرد آزمون

فرد  یینها ريیگجهی. اغلب از نتشودنمی یآزمون معموال بررس نینگرش افراد در ا .گذاردیم ریتاث جهیروي نت

مشاهده و  رندهیگتوسط آزمون ريیگجهیبه آن نت دنیو رس ماریب کی یبررس ییشود. توانایم الوس هدهندآزمون

دهد. اشکاالت موجود یبازخوردي به فرد نم چیفرد بوده و ه یدهنده عملکرد کلنشان یینها ازیامت .شودینظارت نم

است. تمام  گردیدهبراي بهبود آن  اديیهاي زاست شناخته شده و منجر به تالش هامدت یو عمل ینیدر آزمون بال

 هستند.  یشیدر مرحله آزما هنوز بوده و دیها نسبتا جدتالش نیا

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده ،هاي بالینیبه منظور به حداقل رساندن اشکاالت در کیفیت و کمیت آزمون

 است.هاي بالینی نموده اراک اقدام به تشکیل کمیته ارزیابی آزمون

 برنامه 

  گروه هدف

 کنندگان در آزمون صالحیت بالینی شرکت و دستیار( -کارورز-کلیه فراگیران در مقاطع بالینی )کارآموز

 

  انواع آزمون

OSCE،DOPS  ،MINI CEX،PMP ،KFP  هاي بالینیآزمون صالحیت و 

 

  زمان اجرا

 ۱۴۰۰-۱۳۹۹ز ترم دوم سال ا

 



 های بالینیاعضای کمیته ارزیابی آزمون

 .)رئیس کمیته( رئیس دانشکده پزشکی -۱

  .معاون پزشکی عمومی دانشکده -۲

  .معاون دستیاري دانشکده -۳

 .دانشکده EDOمسئول  -۴

  .واحد آموزش دانشکده مدیر -۵

 .قلب-زنان( -جراحی -کودکان -)داخلی هاي بالینی ماژورنماینده گروه -۶

  .با آزمون ۱)هم طراز(متناسب  نماینده گروه)هاي( مینور -۷

 

 نحوه ارزیابی 

اعتراضات به نتیجه  کیفیت و کمیت سواالت و، بخشی به صورت رندوم نحوه برگزاريهاي دروندر مورد آزمون

 .شودآزمون بررسی می

 اعالم نتیجه آزمون انجام خواهد شد.یک هفته از طی ارائه بازخورد حداکثر 

 

 تعاریف

OSCE: Objective Structured Clinical Examination 

DOPS: Direct Observation of Procedural Skills 

MiNi CEX: Clinical Evaluation Exercise (MiniCEX) 

EDO: Education Development Office 
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