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...فکر کنیم 

چگونه فراگیران را در محیط بالینی ارزیابی می کنیم؟

چه توانمندی هایی را مورد ارزیابی قرار می دهیم؟•

ی از چه ابزارها و روش هایی برای ارزیابی در محیط بالینی استفاده م•
کنیم؟
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آزمون های عملی سنتی
OSCE

موالژ و مانکن

ر ارزیابی مبتنی ب
محل کار

هرم میلر

knows

Knows how

Shows how

Does

ارزیابی در 
محیط 
شبیه 

شدهسازی 

در ارزیابی . 1
واقعیمحیط 

ارائه . 2
بازخورد
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انواع ابزارها برای ارزیابی مبتنی بر محل کار

Logbook

Portfolio

Global Rating Form

360  Degree

DOPS

Mini-CEX

Case Based Discussion

مشاهده مستقیم

بحث در مورد بیماران

تحلیل داده های عملکردی

بازخورد از منابع مختلف



Mini-CEX
mini-clinical evaluation exercise

مشاهده مستقیم
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خصوصیات

حضور سه نفر

اورژانس، درمانگاه سرپاییبیمارستان،: بیمار واقعی و محیط واقعی

 ،و تشخیص، معاینه، شرح حال، بیماربافراگیر تعامل مهارت های بالینی
، تعهد حرفه ایبرنامه درمانی

 دقیقه20تا 15(: مداخله)مشاهده مستقیم و تکمیل فرم

دقیقه5: ارائه بازخورد عینی و ساختارمند

6



Mini-CEX
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Trainer

Patient

Trainee

Clinical skill

Direct 
Observation
& evaluation



Mini-CEX
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بیان تجربه

 آیا تاکنون آزمونMini-CEXبرگزار کرده اید؟

تجربه خود را بازگو کنید:
چه چیزی را مورد ارزیابی قرار می دهید؟•
در چه محیطی ارزیابی را انجام می دهید؟•
چگونه بازخورد ارائه می دهید؟•
چند آزمون در یک دوره برگزار می کنید؟•
چگونه در محاسبه نمره کل دوره از این آزمون استفاده می کنید؟ •
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Mini-CEX

mini-Clinical Evaluation Exercise

Traditional Clinical Evaluation Exercise

یک بیمار
تمام مراحل
زمان زیاد

روایی و پایایی کم
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خصوصیات

تعدد مهارت بالینی

تعدد بیمار

تعدد ارزیابان

معیارهای ارزیابی مشخص
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mini-CEXنمونه فرم 

12



در پرستاریmini-CEXنمونه فرم 
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فکر کنیم
دارد؟چه مزیتی نسبت به هر یک از ابزارهای زیر mini-CEXابزار 

 سنتیمستقیم به روش مشاهده

مشخصمعیارهای ارزیابی گلوبال و فاقد •

عدم پوشش تنوع بیماران•

OSCE

توانمندی به مهارت های جزئیشکستن •

ناپایدارناتوانی در ارزیابی در شرایط اورژانس یا •

باالهزینه •
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DOPS

Direct observation of procedural skills

مشاهده مستقیم
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DOPS

Procedural 
Skill

Direct 
Observation

Trainer

Trainee
Patient
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خصوصیات

حضور سه نفر

 درمانگاه سرپاییبخش بستری، اتاق عمل، : واقعیواقعی و محیط بیمار ،
اورژانس

 های تکنیکیمهارت

 دقیقه15(: مداخله)مستقیم و تکمیل فرم مشاهده

 دقیقه5: بازخورد عینی و ساختارمندارائه

توانایی تصمیم گیری، مهارت های ارتباطی و توانایی مدیریت

17



خصوصیات

تعدد پروسیجر

تعدد بیمار

تعدد ارزیابان

معیارهای ارزیابی مشخص
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DOPSنمونه فرم 
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مزایا

ارزیابی در شرایط واقعی

بازخورد بر اساس رفتارهای واقعی و عینی

 یستو چک لدستیاران با توجه به فرم ردیابی میزان پیشرفت
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محدودیت ها

مستلزم انتخاب لیستی از پروسیجرهای مهم و مناسب

 دشواری انتخاب بیمار مناسب

 برای فراگیرناشی از مشاهدهاضطراب

وقت گیر برای اعضاء هیات علمی

دشواری ارائه بازخورد موثر

 تراکمینمره دهی دشوار مخصوصا در ارزیابی های
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فکر کنیم
دارد؟چه مزیتی نسبت به هر یک از ابزارهای زیر DOPSروش

ارزیابی از طریق موالژ و مانکن

محیط کنترل شده•

تمرکز بر مهارت های تکنیکی•

logbook

آنیک پروسیجر و کمیت گزارش فراگیر در خصوص انجام •

عدم ارزیابی مهارت و تسلط فراگیر در انجام پروسیجر•
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جمع بندی

DOPS/mini-CEX
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1کوئیز 

 آزمونDOPS برای ارزیابی کدام مهارت بالینی مناسب ترین

است؟

.Iاستدالل بالینی

.IIپروسیجرال

.IIIکار تیمی

.IVنسخه نویسی
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2کوئیز 

 ویژگی اصلی آزمونmini-CEXکدام است؟

.Iارزیابی بر اساس مواجهه طوالنی مدت

.IIارزیابی بر اساس مشاهده مستقیم عملکرد
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سواالت رایج

نمره دهی؟
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نحوه محاسبه نمره نهایی

 جبرانی کامل(full compensatory)

 جبرانی ناقص(partial compensatory)

 غیر جبرانی(non compensatory)

27



کامال جبرانی

دانشجونمرهحدنصابنمرهابزار
53ايچندگزينه

mini-CEX50
GRF54

55الگ بوک

201212کل

قبول
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غیرجبرانی

نمره دانشجوحد نصابنمرهابزار
533ايچندگزينه

mini-CEX530
GRF534

535الگ بوک

20کل

رد
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نیمه جبرانی 
.  باید نمره قبولی بیاوردحتماً GRFو mini-CEXعالوه بر نمره قبولی کل آزمون، در 

نمره دانشجوحدنصابنمرهابزار
53ايچندگزينه

mini-CEX52.50
GRF534

55الگ بوک

201212کل

رد
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نحوه محاسبه نمره نهایی

جبران توانمندی ها در هر روش: چالش

فباالتر از حد نصاب ولی آیتم مهارت ارتباطی ضعیmini-CEXنمرات •

جمع نمرات آیتم ها در آزمون های مختلف و تعیین حد : راه حل
نصاب
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سواالت رایج

 ؟...شروع آزمون از سوی فراگیر؟ ارزیاب؟

تعداد مواجهات مورد ارزیابی؟
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جمع بندی

اییهتوانمندیارزیابیبرایخوبیفرصتکارمحلهایارزیابی
...ومدیریتای،حرفهتعهدکارگروهی،ارتباطی،مهارتمانند
.ماندمیمغفولهاارزیابیدرمعموالکهکنندمیایجاد

هایارزیابیدردفعاتتعددومواردتعددوآزمونگرانتعدد
.گیرندقرارتوجهموردبایدکارمحل

برمبتنیهایارزیابیدراصلیومهماجزایازیکیبازخورد
.استکارمحل
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سودمندی
utility

GRF درجه360 Mini-CEX DOPS

(validity)روایی 

(reliability)پایایی 

educational)اثر آموزشی  impact)

(acceptability)مقبولیت 

(cost)هزینه
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Utility (UTILITY)سودمندی 
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Utility
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سپاس فراوان

با آرزوی تندرستی 


