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اطالعات

1-Symptom

 (accompanying symptom)

مثالً دل درد -همراه بیمار، کادر درمان-از بیمار

خطاهای نگفتن، تغییر دادن و فراموش کردن

2-Sign

آسیتشکمی، تشخیصمایع درون حفره وجود : مثال



اطالعات

3- اطالعات زمینه ایcontextual information

قه  سن، جنس، شغل، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، تاریخچه بیماری، ساب
..دارویی و



اطالعات معتبر

منظور بیمار چیست: شفاف سازی

گسترش منابع اطالعاتی

بر اساس اطالعات پاراکلینیکی: باز تایید نشانه ها

استفاده از عالئم و نشانه های همراه برای تایید ضمنی

بهره گیری متعادل از اطالعات بالینی و زمینه ای



اطالعات 

جمع آوری 
اطالعات

ساختن 
فرضیه

استدالل 
روبه جلو

استدالل رو 
به عقب



ارزیابی فرضیه ها

روش اثباتی

روش حذفی

اطالعات

ساخت یک 
فرضیه

کسب 
اطالعات 
ترمرتبط بیش

هتایید فرضی

اطالعات

طرح چند 
فرضیه

کسب 
اطالعات 
ترمرتبط بیش

رد فرضیه



افتراقی

  کاوشی

فرضیه های تایید شده

فرضیه 
تشخیصی 

3

فرضیه 
تشخیصی 

1

فرضیه 
تشخیصی 

2

اطالعات

اطالعات 
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استراتژی های استدالل بالینی

 قیاسی–فرضیه ای

شرحنامه(script)

جمع اوری اطالعات زیاد
ساختن چند  

فرضیه
ارزیابی حذفی یا 

کاوشی
فرضیه نهایی در 

موارد پیچیده

جمع اوری اطالعات  
کم

فرضیه کم روش اثباتی
بهترین  
فرضیه



استدالل بالینیارزشیابی



شرایط ارزشیابی

بررسی روش تفکر و استدالل

 (؟)نزدیک شدن شرایط آزمون به واقعیت

فقط یک جواب درست نداشتن



1سوال

چگونه استدالل را ارزیابی می کنید؟



2سوال

چه آزمون هایی مناسب استدالل بالینی هستند؟

نام ببرید



درآزمون استدالل بالینی توجه به

استداللفرایند

خبره و تازه کارتمایز

 جمع آوری اطالعات، ساخت فرضیه و ارزیابیسه مهارت ارزیابی

 تدبیریو هم تشخیصیهم استدالل



ساختار آزمون ها

1-(ترکیب سناریو-انواع-ابهام-اندازه)سناریو

2-(ا کامال واضح و گویا، تعداد حداکثرانتخاب، وزن گزینه ه)دستورالعمل

3-(فقط یک واحد اطالعاتی، متجانس، )گزینه ها..



انواع آزمون ها

 آزمون ویژگی های کلیدیKey Feature

همخوانی با شرحنامهSC-Script Concordance

 سناریونویسیHypothesis Formation

 آزمون استدالل بالینیCRP-Clinical Reasoning Problem

 پازلPuzzle



سوال

عنوان آزمون چیست؟



که تحت درمان نبوده با کاهش هوشیاری به اورژانس آورده و  Bساله با سابقه هپاتیت مزمن 34بیمار آقای -
وی انجام کدامیک از موارد زیر برای تشخیص علت کاهش هوشیاری. در معاینه ایکتریک است. بستری می شود

.مورد را انتخاب کنید4ضروری تر است؟ 



 Keyآزمون ویژگی های کلیدی 

Feature



فواید

ارزیابی توانایی تصمیم گیری بالینی
پوشش وسیع موارد بالینی

طراحی اشکال مختلف پاسخها
درصد80ساعته 4آزمون -با طراحی تعداد سوال بیشتر: پایایی بیشتر

قابل دفاع بودن تصمیم گیری رد یا قبولی دانشجو
ارزیابی ساختارمند و متمرکز موارد بالینی

(درصورت طراحی خوب)روایی باال
تاثیر آموزشی بیشتر



محدودیت ها

طراحی دشوار

عدم پذیرش

برگه بیشتر-آموزش آشنایی طراحی-هزینه



Key Featureآزمون ویژگی های کلیدی 

شناخت نکات کلیدی در حل مسئله

بیشتر در جهت ارزیابی  جمع آوری اطالعات و ساختن فرضیه

معموال سناریو کوتاه

هادرست برابر 4تعداد گزینه کل



مراحل طراحی آزمون

 بالینی مناسبمشکل انتخاب
ست شرح حال گیری، تفسیر عالئم بالینی، فهر)تعیین ویژگی کلیدی

...(تشخیص افتراقی، تعیین اهداف درمانی، تجویز دارو و 
 سناریونگارش
نگارش سوال هدایت کننده
تصمیم گیری در مورد نوع سوال
تصمیم گیری در مورد نحوه نمره دهی
 دستورالعملتهیه



مناسبیک مشکل بالینی انتخاب -1

موضوع:

کاهش هوشیاری

 محور:

 آزمایشگاهیبررسی یافته های حاصل از تست های

و گروه هدف:

جوان



:ویژگی های کلیدی-2

اخذ شرح حال
تفسیر عالئم بالینی
تدوین فهرست تشخیصی یا ارائه تشخیص های افتراقی
درخواست بررسی هایی برای تایید یا رد تشخیصهای افتراقی
تعیین اهداف درمانی یا تصمیمات بالینی
تجویز دارو
پیگیری روند درمان



4ویژگی کلیدی  3ویژگی کلیدی  2ویژگی کلیدی  1ویژگی کلیدی 

* سوال یک 

* دوسوال

* * سوال سه



ویژگی کلیدی مثال قبل؟



که تحت درمان نبوده با کاهش هوشیاری به اورژانس آورده و  Bساله با سابقه هپاتیت مزمن 34بیمار آقای -
وی انجام کدامیک از موارد زیر برای تشخیص علت کاهش هوشیاری. در معاینه ایکتریک است. بستری می شود

.مورد را انتخاب کنید4ضروری تر است؟ 



اطالعات بالینی برای کشف ویژگی کلیدی

 هپاتیت مزمن سابقهB  که تحت درمان نبوده
 هوشیاریکاهش با

 ایکتریکدر معاینه



نگارش سناریو-3

اول درنظر گفتن ویژگی کلیدی
سپس سناریوی کامل
سناریو با کلمات غیر تخصصی
واضح و روان
دستور غیر پیچیده
عدم استفاده از مخفف
عدم استفاده از مطالب غیر ضروری



سناریو

بیمار آقای: جنس
ساله 34:  سن
با سابقه هپاتیت مزمن : سابقهB 

تحت درمان نبوده : سابقه درمان
با کاهش هوشیاری: شکایت اصلی
به اورژانس آورده و بستری شده :  محل مراجعه
در معاینه ایکتریک: نتیجه معاینه



سوال هدایت کننده

در خصوص یک ویژگی کلید

تنها یک ویژگی



نکات

مشکل بالینی زیاد وسیع نباشد

نادر نباشد

انجام  مانند درمان مناسب، درخواست: اقدام بالینی مبهم یا کلی نباشد
آزمایش مناسب

در نظر گرفتن سطح فراگیر

عبارت منفی در صورت لزوم یادگیری اجتنابی اشکال ندارد



تصمیم گیری در مورد نوع سوال

 (کوتاه پاسخ)باز پاسخ

یا بسته پاسخ



شروع درد  . ساعت قبل مراجعه كرده است5ساله با درد رترواسترنال شديد از 52آقاي -3
ر مي شود ناگهاني بوده و حالت خنجري دارد و به گردن تير مي كشد با سرفه و دراز كشيدن بدت

سمع قلب نرمال معاينه شكم نرمال  90Hg/150 110=PRفشار خون . در معاينه تب ندارد
مورد را  4براي تشخيص بيماري كدام يك از يافته هاي زير را الزم داريد حداكثر . مي باشد 

:  انتخاب نماييد



بسته پاسخ

همگون با هم باشند
سرنخ ندهند
طول یکسان داشته باشند
انحرافی ها مناسبی باشند
فقط یک مورد را شامل شوند
15 گزینه20تا
یک چهارم صحیح باشند
پاسخنامه متناسب با تعداد گزینه ها



(کوتاه پاسخ)باز پاسخ 



نمونه

3- ساعت قبل مراجعه کرده 5ساله با درد رترواسترنال شدید از 52آقای
د شروع درد ناگهانی بوده و حالت خنجری دارد و به گردن تیر می کش. است

فشار خون . با سرفه و دراز کشیدن بدتر می شود در معاینه تب ندارد
90Hg/150 110=PR  سمع قلب نرمال معاینه شکم نرمال می باشد  .

چه اطالعاتی از فرایند شرح حال گیری این بیمار جمع آوری می کنید؟

 اطالعاتی از نتایج آزمایشهای تشخیصی این بیمار را جمع آوری می چه
کنید؟



تصمیم گیری در مورد نحوه نمره دهی

چند پاسخ صحیح

اولویت بندی پاسخ توسط فراگیر: تعیین وزن پاسخ صحیح

نمرهبیشتر از مجاز و عدم کسب-تعیین امکان انتخاب تعداد پاسخ ها



تمرین

در مثال
به سواالت زیر پاسخ دهید:
چیست؟( موضوع و محور سوال)سوال بالینی مشکل 1.
ویژگی کلیدی مورد نظر سوال چیست؟2.
سناریو چگونه است؟3.
کننده چیست؟هدایت سوال 4.
نوع سوال چیست؟5.
دهی مناسب این سوال کدام است؟نمره نحوه 6.



انجام کدام یک از اقدامات . سیستول به شما مراجعه کرده است160ساله با فشار خون 50آقای 
.مورد را انتخاب نمایید4این بیمار ضروری تر است؟ اول برای تشخیصی زیر در مرحله 

1 .اندازه گيري مجدد فشار خون

 و الكتروليتهاBUN, Cr 2. اندازه گيري

ECG .3

4 .اكوكارديوگرافي

5 .بررسي تست خواب

6 .سمع برويي در شريان رنال

BMI 7. اندازه گيري

Chest X Ray .8

 ادراريVMA 9. اندازه گيري

10 .سونوگرافي كالرداپلر كليه ها

11 .مفوندوسكوپي جهت بررسي خونريزي ته چش

12 .اندازه گيري رنين و الدوسترون

 انژيوگرافي كليه هاCT .13

14 .اندازه گيري كلسيم

T 15 .  3اندازه گيري

16 . صبح8اندازه گيري كورتيزول



؟



 SC-Scriptهمخوانی با شرحنامه

Concordance



SC-Script Concordanceهمخوانی با شرحنامه

 چالش زاموقعیت بالینی

بتوان بدون خواندن سناریو به سوال پاسخ دادنباید

امکان سنجش موقعیت های پیچیده بالینی

صصینتعیین پاسخ های مجاز و حدنصاب قبولی با کمک تعدادزیاد متخ

نامه پرسش از تشخیص بیماری، مداخالت آزمایشگاهی یا سودمندی بر
درمانی



مزایا

نمره دهی مناسب

امکان ارزیابی موقعیتهای بالینی پیچیده

امکان ارزیابی سازماندهی اطالعات



محدودیتها

طراحی دشوار

نیاز به تعداد زیاد متخصص



:مثال



این مطرح است ارزش طیف لیکرت بهتشخیصدر مواردی که 
:شرح است

+2 مي كندكامال تقويت اين يافته تشخيص مورد نظر را.

+1اين يافته تشخيص مورد نظر را كمي تقويت مي كند.

صفر اين يافته تأثيري روي تشخيص ندارد.

-1اين يافته تشخيص مورد نظر را تا حدودي تضعيف مي كند.

-2 كنداين يافته تشخيص مورد نظر را كامالً تضعيف مي



مورد نظر است ارزش طیف اقدام درمانی در مواردی که 
:لیکرت به این شرح است

+2اقدام درماني كامالً انديكاسيون دارد و خيلي موثر است.

+1اقدام درماني تا حدودي انديكاسيون دارد و كمي هم موثر است.

 اقدام درماني را انديكاسيون ندارد–صفر.

-1اقدام درماني انديكاسيون شده است و شايد ضرر داشته باشد.

-2اقدام درماني انديكاسيون ندارد و خيلي ضرر دارد.



مراحل طراحی

(درمان، مداخله، تشخیص)موضوع، محور -انتخاب مشکل بالینی

نگارش سناریو

تعیین سواالت

تعیین نمره دهی



نمره دهی
مثال

2 1 0 1- 2- پاسخ

1 3 6 0 0 تعداد متخصصين كه پاسخ را انتخاب كردند

10از1 10از 3 10از 6 0 0 نمره

6از 1 6از 3 6از 6 0 0 نمره درست

0/17 0/5 1 0 0 امتياز



؟



 Hypothesisسناریونویسی 

Formation



Hypothesis Formationسناریونویسی 

تعدادی محدود عالمت و نشانه

مثال درد قفسه سینه. عالئم کلی و بدون توضیح باشد

آنهاتوجه به انسجام سناریو، استفاده بجا از اطالعات زمینه ای و صحت

برای تصحیح خبرگان هم چند سناریو مینویسند

اجماع دو ممتحن

 نمره به قاعده امساک، عالیم بالینی و اطالعات زمینه ای، تناسب
تشخیص مطرح شده با سناریو



مثال

گونه ای  لطفا با عالیم و نشانه های زیر دو فرضیه تشخیصی بسازید به
ه در متن سناریوی نوشت. که تمامی عالیم و نشانه ها را پوشش دهد

200ثرهر سناریوی بالینی، حداک. شده زیر عالیم و نشانه ها خط بکشید
.یددرضمن تشخیص بیماری را در هر مورد جداگانه بنویس. کلمه باشد

،  tactile fremitusپرفشاری خون، تنگی نفس، سرفه، تب، افزایش 
vocal fremitusافزایش 



حدس بزنید



-CRPآزمون استدالل بالینی 

Clinical Reasoning Problem



 CRP-Clinical Reasoningآزمون استدالل بالینی 

Problem

سناریوی مبهم با حداقل دو تشخیص افتراقی

انتخاب یک تشخیص1.

(یافته صحیح5مثال)انتخاب چند یافته تایید کننده2.

چند پاسخ صحیح

خبرگان2/3نمره بر اساس انتخاب



فواید

روایی باال

 سوال60-50پایایی خوب با

ارزیابی شبیه موقعیتهای واقعی

ارزیابی موقعیتهای پیچیده بالینی



محدودیتها

هزینه

دشواری طراحی



مثال



ادامه





؟



پازل

  جور کردن پرونده در هم ریخته چند بیمار

استدالل غیر تحلیلی

تفکیک خبره از نو آموز

طراحی سناریو برای یافتن یک الگو

 ر  بالینیشرح حال، معاینه فیزیکی، پاراکلینیکی، تدبی:قسمت4ترکیب



باتشکر از حسن توجه شما


