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اهداف جلسه

:باید بتوانندمخاطباندرپایان جلسه •
•OSCEکنندتعریفرا.
.آشنا شوندOSCEمعایبو مزایا با •
.را بشناسدOSCEآزموناجزای•

.آشنا شوندOSCEاجرایی با اصول



مقدمه
•O"  "مخففObjective استعینی به معنای.

•"S"مخففStructuredبه معنای ساختارمنداست.

•C” "مخفف (practical)clinical به معنای بالینی است .

•E”" مخففExaminations  استبمعنای آزمون.



OSCEمقدمه

OSCEاستشدهشناختهپزشکیدرصالحیتارزیابیبرایابزاریعنوانبه.

OSCEیاندانشجوبالینیعملکردارزیابیبراینووجدیدکامالًروشیک
.استدادهارائهدستیارانوپزشکی

داشتنبخاطر).داردترسنتیروشهایبهنسبتبسیاریمزایایرویکرداین
(قضاوتدرعدالتاستانداردوایستگاههایی



OSCEتاریخچه

•OSCEدانشگاهدرهمکارانشوهاردنپرفسورتوسط1970دههاوایلدر
.شدساختهاسکاتلند،داندی

.شددادهشرحجزئیاتبا1979سالدر،اصالحاتبرخیازپس•
وبوداتاوادرالمللیبینکنفرانسیکموضوععنوان1985سالدرروشاین•

.شدگذاشتهاشتراکبهاجرایشتجربه
،اسکاتلند،انگلستان:مانندکشور50ازبیشدر,جهانیسطحدراکنون•

OSCEاز..ومتحدهایاالتوکانادا،هلند،نیجریه،جنوبیآفریقای،استرالیا
.شودمیاستفاده



چیست؟OSCEاهداف 
هاصالحیتاندازه گیری حداقل •
آزمودنی  عملکرددر مورد ارائه بازخورد •
پایهمهارت بالینی ارزیابی •

•The OSCE in relation to the Miller’s pyramid.

(میلرهرم ارزیابی "Shows how"ارزیابی مهارت پایه بالینی در سطح )

OSCE
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برگزار کرد؟را OSCEچگونه می توان 
.استبرنامه ریزی دقیق کلید اجرای یک آسکی موفقیت آمیز ، •

:برنامه ریزی شامل
مرحله اقدامات پیش آزمون.1
تاریخ آزمونتعیین •

تهیه بلو پرینت و تعیین طراحان و برگزارکنندگان• 
طراحی سواالت• 
بازبینی و نقد همکاران• 
آماده سازی محل و ایستگاه ها• 



:برنامه ریزی 
آزمونبرگزاری اقدامات حین مرحله.2•
تعیین شرح وظایف هر یک از پرسنل اجرایی آزمون•

در نظر گرفتن فضای مناسب• 

فضای متناسب با تعداد ایستگاه ها• 

فضای قرنطینه• 

فضای اداری• 

طراحی نقشه آزمون• 

تامین تجهیزات و وسایل• 



:برنامه ریزی شامل
آزموناز مرحله اقدامات بعد .3
آوری دقیق مستندات و تصحیح نتایججمع •

تصمیم گیری در خصوص نتایج• 
اعالم نتایج• 
رسیدگی به شکایات• 
کنترل کیفی• 



برگزار کرد؟را OSCEچگونه می توان 
.باشیدداشته و روشنواضحای از اهداف مجموعه •
.کنیدرا مشخص ایستگاههاعملیهای جنبه •
.زیر وظایف تقسیم کنیدو به انتخاب را وظایف •
.کنیدتعیین نمره و وزن هر کار فرعیرای ب•
.ایستگاهها را راه اندازی کنید•
.یدو برنامه را مرور و اطالع رسانی کنآزمون گیرندگان تماسو جویاندانش با •
.کنیدبررسیمراحل را یادداشت کرده و •
.کنیدو تحلیل تجزیه را نتایج•
.بعدی را مدنظر داشته باشید هایارزیابینتایج دراستفاده•



:اجزای آزمون
OSCEکمیته هماهنگی . 1

ارزیابیندفرایبهمتعهداعضاییازمتشکلکهآزمونهماهنگیکمیتهتشکیلابتدا•

(انتصابیاداوطلبانه)استآموزشیو

شرکتتعدادوآزمونوسعتاندازهبهکمیتهایندهندهتشکیلاعضایتعداد•

.باشدبایدکنندگان

آزموناموراتبهرسیدگیبرایکافیپرسنلوظرفیتکمیتهاینکهاستاینمهم•

.باشدداشتهرواییواعتباربهمربوطتصمیماتمانند

یاجراوتوسعه،آزمونایستگاههایاندازیراهآزمونهماهنگیکمیتهمسئولیت•

.استآزمون



بودجه آزمون .2
حلمتعیینوهاهزینهتقریبیبرآوردآزمون،یکبرگزاریبرایالزماقداماتجملهاز•

.باشدمیبودجهتأمین

وعدادتبامتناسباجرایی،سناریویتدوین،ایستگاههرآموزشیاهدافتعیینازپس•

راآزمونهزینهمصرفی،غیرومصرفیتجهیزاتولزومموردپرسنلتخصصسطح

.نمایندتأمینراآنوبینیپیش

بهرامستندیمالیگزارشوتعیینراهاهزینهمجددانیزآزموناتمامازپسبایستی•

.دهندتحویلآموزشیمعاونت



OSCEآزمونکننده هماهنگ :3

درارکمیتهروانعملکردکهاستکاتالیزوریمثلآزمونکنندههماهنگوظایف•

.کندمیتسهیلOSCEارزیابیواجرا،توسعه

محلیسایتکنندههماهنگبه،شودانجاممختلفهایسایتدرآزمونگرا•

•(Local site coordinator)استنیاز.



OSCEآماده سازی مواد آزمون . 4

اهدافاساسبررابالینیهایشایستگیوصالحیتبتواندایدبآزموناینکهآنجاییکهاز•

ابیارزیبایدکههایینگرشورفتارها،هامهارتلیست،کندارزیابیمقطعسطحودوره

.گرددتهیهشود

مشخصاتدرجدولآموزشیاهدافبرمبتنینگرش هایورفتارهاها،مهارتآنسپس•

.شودواردآزمون



بلوپرینت-4ادامه 
گرفتن شرح حال•

معاینه فیزیکی •

بیمارمدیریت •

رایج بالینیهای مهارت •

و رفتار نگرشیمشاوره •

استراتژی های تصمیم گیری •

رادیوگرافیوآزمایشگاهیداده های تفسیر •

(داروسازی بالینی،اطفال،هماتولوژی، ریزدرون غدد ،و عروق قلب )



OSCEطراحی وتدوین بلوپرینت 

شامل ویژگی های زیر  محتوای آموزش داده برای طراحی سواالت  بخش هایی از •
:باشد

.باشد "شدنی"اساسای باشد، یعنی عملکردبخشی که •
(دنادرنباشهای بیماری )باشدزیادی داشته موضوع هست که شیوع اهمیت نسبی •
.با توجه به تجهیزات موجود را درمحل آزمون داشته باشدعملیاتیاجرای امکان •



OSCE:بلوپرینت  

زنان جراحی داخلی کودکان

موضوعات درسی

حوزه های توانمندی بالینی

شرح حال 

فیزیکیمعاینه 

یککلینتفسیر پارا 

پروسیجرانجام 



OSCEشناسنامه آزمونتهیه-4ادامه 

.گرددتکمیل می این فرم ها شناسنامه آزمون تهیه برای •
داوطلبینهای دستورالعمل •
لیست امتیاز دهیچک•
استاندارددستورالعمل بیمار•
دستورالعمل تنظیم ایستگاه•
راهنمای آزمونگر•
راهنمای آزمون دهنده•
نیازمورد لیست تجهیزات•
منابع و مراجع•



OSCEداوطلبین های دستورالعمل -4ادامه 

دباشباید واضح و روشن یندستورالعمل داوطلب.
 موفق  آزمون سیستم برای یککلدر مورد داوطلبینتوجیه، آزمونازقبل

.ثر استوبسیار م

ضمایم/راهنمای آزمون شونده.doc


OSCEاستاندارد شدهبیماردستورالعمل -4ادامه 

.تاسپایدارامامزمنحالتیکدرکهاستسالمتیمشکلیکدارایکهاستفردیاستانداردبیماریک•

.گیردمیقراراستفادهموردفیزیکیارزیابیوحالشرحبرایصحیحآموزشصورتدرسازیشبیهبیماران•

.باشدمیمتفاوتساعت15تادقیقه3ازموردپیچیدگیبهبستهاستانداردبیمارآموزشزمانمدت•

معاینهبرایکهبیمارانیتااستنیازبیشتریآموزششوندمیبکارگرفتهحال گیریشرحدرکهبیمارانیاز•

.شوندمیاستفادهفیزیکی

.ندکتضمیننقشدررااوبازیتاباشنددقیقکافیاندازهبهبایداستانداردبیماریهادستورالعمل•

ضمایم/راهنمای بیمارنما.doc


OSCEچک لیست امتیازدهی-4ادامه 
.باشدلیست باید کامل باشد و شامل اجزای اصلی چک •
(شوداز هر اصطالح غیرضروری یا اغراق آمیز باید خودداری )
یستگاه  ااعتبارو قابلیت معیارهای امتیازدهی چک لیست باید مختصر ، بدون ابهام •

.تامین کند
در صورت صالحدید ، می توان آیتم های چک لیست را وزن دهی کرد تا اهمیت. •

.نشان دهدیک مورد را نسبت به مورد دیگر 

ثر بین  قدرت ایستگاه برای تمایز موباشد، و دقیق ترمتمرکزترک لیست چهرچه•

.بیشتر استجویانهای دانشتوانایی

ضمایم/چک لیست.doc


ایستگاهدستورالعمل تنظیم -4ادامه 

 شدداوطلبین آماده و در دسترس بااالتسوها یا دستورالعمل برگه های.

 مورد نیاز ایستگاه را لیست کنیدتجهیزات.

شود فتهامتحان گر، رفتار یا نگرشی که باید در یک ایستگاه مهارت : نکته 

، سازی شده که آیا ایستگاه به یک بیمار واقعی ، بیمار شبیهتعیین می کند 

داده ، فیلم اشعه ایکس، (یا پستانرکتال )موالژهای مختلفیا آزمایشگاه

.داردنیاز بیمارها  یا پرونده 

ضمایم/فرم تجهیزات.doc


راهنمای آزمونگر-4ادامه 
: ...ایستگاه نام 

دقیقه: .......... زمان ایستگاه•

.دمورد ارزیابی قرار می گیر■مهارت ■نگرش■در این ایستگاه توانمندی آزمون شونده در زمینه    دانش •

.است ..……در برخورد با ...... ارزیابی توانمندی : ............هدف اختصاصی ایستگاه•

:همکار گرامی لطفا برای آزمونگر روشن کنید•

.  چه اطالعاتی را مجاز است در اختیار آزمون شونده  قرار دهد-1•

.چگونه چک لیست ارزیابی را کامل کند-2•

ر پاسخ مثالً اگر ایستگاه دو قسمتی است در صورت عدم توانایی آزمون شونده  د. ) چگونه زمان را  مدیریت کند-3•
(به مرحله اول زمان مرحله دوم را هدر ندهد 

: توضیح •

•

•

•

•



دهندهآزمون راهنمای -4ادامه 
گرامیهمکار

.گیردمیقرارویاختیاردرشوندهآزمونراهنمایعنوانبهزیرفرم

:فرمائیدلحاظفرمایندررازیرموارداستخواهشمند

بنویسیدراخودنظرموردسناریوییاپرسشآغازدر-1

.دهیدشرحروشنیبهراگیردمیقرارارزیابیموردایستگاهدرآنچهآن،ازپس-2

(.......................وپروسیجرانجام،معاینهانجام،حالشرحگرفتنمثالً)

.دهیدتوضیحروشنیبهرا(دارندحضوراتاقدرکهدیگریافرادیاو)کنندهارزیابینقش-3

(.........وبیمارنمابیمار،،ناظردوممثالً)

.بنویسیدفرمایندردانیدمیالزمشوندهآزمونآگاهیبرایکهرادیگریاطالعاتگونههر-4

(.......؟بپرسدتواندمیداردسوالیاگرآیایادهدتوضیحبلندصدایبارادهدمیانجامآنچهشوندهآزمونبایدآیا:مثالً)
.کنیدگوشزدشوندهآزمونبهرازمانمدیریت-5



تجهیزات مورد نیازلیست -4ادامه 
ی و  شامل لوازم مصرف)فهرست تجهیزات مورد نیاز ایستگاه زیر گرامی در جدول های همکار •

.است به تعداد تجهیزات مورد نیاز دقت شودخواهشمند . را بنویسید( غیر مصرفی

:نام ایستگاه•
تعدادتجهیزات  غیرمصرفیردیف

1نما بیمار1

مصرفی تجهیزات

2
ازتعدادبیشعدد5ارزیابی لیست چک

داوطلبان

3خودکار3

4

5

6



(انتخابی)منابع و مرجع ها -4ادامه 
.گرامی لطفا منبع و یا مرجع پرسش خود را  بنویسیدهمکار •

ده است،  لطفا در این قسمت هرگونه توضیح دیگری که در سایر بخش ها در نظر گرفته نش•
.........:بنویسید

نام کتاب یا مجلهردیف
ماه -/ +سال

سطرپاراگرافصفحهانتشار

1

2



ن دهندگانآزمو.5
انپایدریایآموزشدورهدرهمکاریادستیار،دانشجو:توانندمیدهندگانآزمون•

.باشدمدرکمنجربهکهایدوره

وتکمیلیتحصیالتیا،عمومیپزشکیمقطعدر:دنتوانمیدهندگانآزمون•

.باشندمداومپزشکیآموزشبرنامهدرشدهنامثبتیاودستیاری



آزمون گیرنده . 5

.دارنداحتیاج Rater/Examinerیاایستگاه ها به یک آزمون گیرنده بیشتر •

.  از ایستگاه ها این کار را نمی کننددر بعضی اگرچه •

.دایستگاهها ممکن است پزشک یا بیمار استاندارد باشآزمون گیرنده برخی •

ی ، شرح حال ، معاینه فیزیک،گرفتن بالینی ایستگاه ارزیابی مهارتهای : مثل•

مهارت های ارتباطیمشاوره و 



OSCEمحل آزمون.7

.  در برخی از موسسات آموزشی استامکانات ویژه آموزش فضای برگزاری آزمون بخشی از 

جام  وقتی چنین امکاناتی در دسترس نباشد ، آزمون ممکن است در یک درمانگاه سرپایی ان

.شود

:تجهیزاتی مثل. باشدمحیط آرام و مجهز به امکانات و مهم این است که 

Time signal(کامال واضح و شنیدنی)، Time clock(کارکرد خوب با ساعت )، Time keeper(کورنومتر)



OSCEآزمونمحل .7-ادامه

.باشدداشتهخوبیروشنایی،باشدآراموساکتبایدایستگاهمحیط•

دهشمشخصوشوددادهنمایشبایددیگرایستگاهبهایستگاهیکازاهجهتونقشه•

.باشد

هشنیدطبقاتواتاقهاآزمون،قسمتهایتمامیدردرستیبهبلندگویازنگصدای•

میشود

از،نیصورتدروباشدداشتهرامانعبدونچرخشامکانآزمونمحیطوفیزیکیفضای•

.باشدداشتهراسریوموازیصورتبهتکرارقابلیت



آزمونایستگاه . 8

ایستگاههدفتعیین•
 مهارت نوع

نشانه های انمی فقر آهن،معاینه فیزیکی:مثل
 دامنه مهارت

قعروقلب و / پزشکی داخلی : مثل

امتحانموردنگرشیمواردورفتارها،مهارتهاتعدادازتابعیاساسبر:ایستگاههاکلتعداد•

.بودخواهدمتفاوت)شدهارزیابیموردهایصالحیت(

.نیستعملیایستگاه25ازبیشواستناکافیتعدادایستگاه10ازکمتر،کلیطورهب•



ایستگاه. 8ادامه

.مدت زمان ایستگاه ها باید دقیق مشخص و ثابت باشد•

گزارشمختلفامتحاناتدردقیقه15تا4ازمختلفیهایزمانایستگاهزمان•

.استشده

.داردراانتخاببیشتریناحتماالًکهایدقیقهپنجایستگاهیک•

اند در  باید اطمینان حاصل شودکه وظیفه مورد انتظار دانشجو می تو: نکته مهم•

.مدت زمان  تعیین شده انجام شود



ایستگاه-8ادامه 
 زمان کلی آزمونمحاسبه:

برگزار نمایید، زمان هر  دانشجو50ایستگاه برای 12با OSCEشما می خواهید یک •
دقیقه تعیین شده است ،کل آزمون چند دقیقه طول می کشد؟5ایستگاه 

دقیقه5: زمان هر ایستگاه•
12:          تعداد ایستگاه•
5*12=دقیقه60:                 زمان هر راند•
راند 5دانشجو        50اجرای آزمون با •
راند5*دقیقه60=دقیقه300 :زمان کل آزمون•



مرتبط   و ایستگاه زوج .8ادامه
تربهخوردهپیوندیامرتبطهایایستگاهتوسطاستممکنهاصالحیتازبرخی•

:مانند.شوندارزیابی
گیریحالشرح
آزمایشات
تفسیردرمان
مدیریت
داشتهنظردربایدرامرتبطیازوجایستگاههایطرّاحیجهتالزمریزیبرنامه•

.باشید
.دهدمیافزایشراکاریکانجامبرایموجودزمانمدتهایایستگاهآنازاستفاده•



زوجایستگاه .8ادامه
اتمامبهمنوط10ایستگاهدرشرکتوهستندمتصلهمبه10و9ایستگاههایاگرمثالبرای•

.کندشروع10ایستگاهباتواندنمیدانشجوییهیچباشد،9ایستگاه

کهاینیاوماندمیخالی10ایستگاهآزمون،ایستگاهاولینشروعدریاداردوجودحلراهدو•

آزمونرسمیشروعزماندرودادهجوابرا9ایستگاهدانشجویکآزمون،شروعازقبل

.شود10ایستگاهوارد

انپایبهراآزموندیگراناززودترایستگاهیکزماناندازهبهدانشجواینکهاستمسلم•

.میرساند



ایستگاه هاانواع مثال 
مربوطهسابق.داردشکایتشکمدردازبیماراین"مثالعنوانبه:گیریحالشرحایستگاه•

.کنیدثبتراشکمدردبه

ثالمعنوانبهمهارتیکانجامبرایآنهاتوانایینظرازجویاندانش:مهارتهایایستگاه•

CPRمیگیرندقرارآزمونمورد.

یکادرمبه".شودمیارزیابیمثالعنوانبهجودانشارتباطیتوانایی:یارتباطایستگاه•

.کنیدتوصیهخودفرزندبرایORTازاستفادهمورددراسهالبهمبتالسالهسهکودک



ایستگاه هاانواع مثال 

:مثالوانعنبهشودمیارزیابیآموزدانشتفسیریتوانایی:پاسخهایایستگاه•
3وکنیدتفسیرحادنفستنگیباراساله40بیمارسینهقفسهایکساشعهاین

.کنیدبیانراخودپاسخدلیل

یسازماندهراخودافکاردهدمیفرصتآموزاندانشبه:استراحتهایایستگاه•
.کنند



: ارزیابیروش های .9

 check listلیست   چک •

التعدادی سو: شاملچک لیست چون قالب .برای آزمونگر کم تجربه مناسب است
.جزئی است

global ratingارزیابی کلی  •

.استتوانمندیهای کلی دانشجو چون ارزیابی استبرای آزمونگر با  تجربه مناسب 



تعیین استانداردضرورت 
در اهداف آزمون ها ضرورت •
تفاوت در سطوح دشواری آزمون ها •
دانشجویانتفاوت در مقطع •
آزمون های نهایی، حساس، مهم و سطح باال•



روش های حدنصاب قبولی
نمره ثابت•
درصد ثابت•
میانگین نمرات•
•Hofstee
•Cohen
•Angoff
•Ebel
•Nedelsky
•Jaeger
•Borderline Group
•Borderline Regression
•Contrasting Group



کدام روش را انتخاب کنیم؟
ا درصد روش های تعیین حدنصاب قبولی متنوع هستند و محدود به نمره ثابت ی•

.ثابت نیستند

.نداردروش استاندارد طالیی برای تعیین استاندارد آزمون وجود •

ماهیت قضاوتی: ویژگی مشترک اکثر روش های تعیین استاندارد•



Border line group method مرزیروش گروه مراحل 

مره و یک نهر ایستگاه یک چک لیست پر می کند آزمونگر برای هر دانشجو در 1.
(5تا 1مثال لیکرت )گلوبال می دهد 

(در لیکرت2مثال نمره )در هر ایستگاه تمام دانشجویان مرزی جدا می شوند 2.

اندارد  میانگین نمرات چک لیست این دانشجویان محاسبه می شود که همان است3.
.ایستگاه است

دارد  استاندارد ایستگاه های مختلف با هم میانگین گرفته می شود که استان4.
.آزمون است 



Border line group methodمراحل روش گروه مرزی

.بدهدآزمونگر باید نمره گلوبال را به صورت مستقل از نمره چک لیست•

ه آزمونگر باید برای دادن نمره گلوبال، سطح دانشجو را در نظر داشت•
.باشد



فیدبک.10
:OSCEگفتیم بکی از اهداف آزمون •

آزمودنی بازخورد در مورد عملکردارائه •

کی و چگونه فیدبک بدهیم ؟:سوال



فیدبک بدهیم؟چگونه .10ادامه
کالمی•
نشان دادن چک لیست•
نشان دادن ویدیو•
نشان دادن پاسخنامه•
برگه های مرتبط•



بدهیم؟وقت فیدبک چه .10ادامه

در حین آزمون•
دربین ایستگاهها
در ایستگاه بعدی
در زمان استرس؟
بعد از آزمون•
بعد از همه ایستگاهها



OSCEعملکردو تحلیل یابی شارز.11

و تحلیل آنها بعد از برگزاری آن در جهت تضمین OSCEمعیارهای آزمون محاسبه •

.بسیار اهمیت داردکیفیت آزمون های بعدی 

Highآزمونیککیفیتهمیشهکهاستمهماین• stakesارزیابیمانندOSCEبارا

.شودابیشیارزمناسبهایشاخصومعیارازوسیعیطیفازاستفاده

دستیابیبرایمعیاریکازبیشاستفاده،OSCEیککیفیتمورددرقضاوتهنگام•

.استمهمکیفیجانبههمههدیدگابه



OSCEعملکردو تحلیل یابی شارز.11ادامه 

مشکالتازاجتنابوشناساییبرای((TOOLKIT“ابزار"یکبایدارزیابیمتخصصان•

(Pitfal)رایجOSCEکنندایجاد.

اینهایریبکارگوایستگاهارتقائوعملکردسطحبرتمرکزآزمون،درکیفیارتقائکلید•

.استOSCEارزیابیفرایندکلوسیعترچارچوبدر

اثراتسنجشبرایروشنیراهکار،OSCEکیفیتبهبوددرمعیارهاازمعمولاستفاده•

.شودمیموجبرابیشترتاثیرآموزشیوتغییر



OSCEعملکردو تحلیل یابی شارز.11ادامه

استآزمونهماهنگیکمیتهمسئولیتآزمونارزشیابی.

:شودگرفتهنظردربایدزیرنکاتاینOSCEتحلیلوارزشیابیدر
موردپذیریامکان،پایایی،اعتبارروایی،:گیریاندازهمشخصاتنظراز(الف

.گیردقرارارزیابی
باهرابطدرایستگاههردشواریمورددرهایینشانهتاهاآیتمتحلیلوتجزیه(ب

(ایستگاههایشاخص).شودارائهکلیآزمون



OSCEتحلیل آزمون معیارهای 

روایی•
پایایی•
ایستگاهشاخص های •



 OSCEایستگاهشاخص های 

• Metric 1: Cronbach’s alpha 

• Metric 2: Coefficient of determination R2

• Metric 3: Inter-grade discrimination

• Metric 4: Number of failures

• Metric 5: Between-group variation (including assessor effects)

• Metric 6: Between group variance (other effects)

• Metric 7: Standardised patient ratings



OSCEمعیارهای تحلیل آزمون -
روایی•
 ری  اندازه گی،طراحی شده استآنآنچه را که برای اندازه گیریوقتی آزمون: تعریف

.روا یی ستدارای می کند
  عوامل موثر در روایی
خاب  موضوع سواالت بر اساس بلوپرینت و جدول مشخصات آزمون انتآیا /بلوپرینت •

؟شده  بودند

سوال  ( ساختاری)کیفیت •

توالی و تعداد سواالت•

آزموناجرای مناسب •



OSCEتحلیل آزمون معیارهای -

:پایایی•
گوییم  باشندمیتکرار اندازه گیری، نتایج به دست آمده یکسان در وقتی: تعریف•

.پایاست

:عوامل موثر در پایایی•

(تعداد ایستگاه)تعداد سواالت 1.

زمان آزمون2.

شیوه تصحیح3.



OSCEمزایای 

:این آزمون مزایای قابل مالحظه ای دارد•
.جوستاستفاده با تعداد زیادی دانش قابل •
.استقابل تکرار •
.ی داردپیچیدگی کمتر•
.آزمون دارای روایی هست•
.  نیز هستسازنده همینطور آزمون تراکمی و •

ماران  پیچیده ، تکنیکها و غیره را می توان بدون به خطر انداختن بیروشهای •
.کردیا نیاز به استفاده از چندین نشانه ارزیابی ( در صورت وجود)



OSCEمزایای 

•OSCE استترعینیسایرآزمونها نسبت به.
•OSCE ند ارزیابی می کتا حدیرا نیزنه تنها مهارت و دانش بلکه نگرش.
ادغام دانش ، مهارت توانمندی دانشجو درارزیابی را برای فرصتی آزمون •

.می کندرا فراهم بیمارهای بالینی و ارتباط با 
•OSCE بزاری متناسب ا(custom-fit ) برای  آموزشی برنامه با اهداف

.کنددانشکده فراهم می 

•OSCE ارائه می دهدفردی برای آموزش و بازخورد فرصتی.
.برنامه ای منحصر به فرد را ارائه می دهدارزیابی •
.و یک دلیل  پذیرش استانعطاف پذیری یکی از مزایای مهم•



OSCEمعایب

.وقت گیر و پرهزینه استآن و اداره OSCEسعه تو•

.می طلبدبرنامه ریزی زیادی را 

ارزیابی  "به طور کلی"، انجام می شود OSCEارزیابی مهارت ها به طور تقسیم بندی شده در یک

.نمی شود 

.نیاز استو یک چک لیست امتیازدهی به زمان طوالنی شناسنامهساخت یک برای •

.داردوجود های فنیمحدودیت •

.آزمونهای تحصیالت تکمیلی ناکافی استبرای •



OSCEمعایب 
.آزمون گیرندگان داردو شبیه سازی شده به استاندارد سازی بیمارنیاز چون •

.استتکراری و کسل کننده•

.داردنیاز آزمون گیرندگان تالش از طرف زمان و به آزمون در طول•

.اضطراب میکندآشنایی فراگیران ، ایجاد به دلیل عدم •



مشکالت
:می شود اگربسیار کم OSCEقابلیت اطمینان•
تعدادکم ایستگاه •
زمان بسیار کم امتحان•
محیط پر سر و صدا  •
(خیلی آسان یا خیلی سخت)مندعدم وجود چک لیست های ساختار•
توسط رقابل اعتماد یا پرتره های متناقضبیمار غی)بیماران آموزش ندیده •

(بیمار استاندارد



OSCEنکات طالیی 
باشیدچونداشتهدسترسدرآزمونبرایرااضافیاستانداردبیماران•

.داردوجوداضطراریوبینیپیشغیرقابلحوادثهمواره

راهتالشحداقلباتواندمیکهکنیدآمادهاضافیایستگاهیکمعاینههربرای•
.شوداندازی

.دباشیداشتهدسترسدرمعاینهحیندرراکارکنان،آزمونامنیتحفظبرای•

شودمیشنیدهبستهدرببامکانهراززنگیازنگصدای.کنیدحاصلاطمینان•



OSCEمهم  دیگرنکات 

•OSCEدررافردیبهمنحصراطالعاتکهاستمعتبربسیاربالینیمعاینهیک

.دهدمیارائهدستیارانعملکردمورد

•OSCEدهدمیپوششرامهارتهامواردکثردرا.

ارزیابیموثرطوربهراصالحیتتواندمیطوالنیهایکیسوOSCEترکیب•

.کند



OSCEنکات مهم  دیگر

مینندهکمعاینهعنوانبهاستانداردبیماریکیاپزشکیکباکهاستدادهنشانتحقیقات•

.یافتدستاطمینانقابلیتازقبولیقابلسطحبهتوان

دهاستفابازرسیونظارتدرهارشتهومتخصصانازوسیعیطیفازکندمیتوصیههاردن•

.کنید

یشتربتعدادبالیستچکمثلآزمونهایبرگهواضافیباتریاضافی،وسایلوابزارتعدادی•

.باشیدداشتهخودباآزموندرنیازاز



OSCEدیگرنکات مهم  

سمتبهدانشجوهاهدایتبرایراهرودرمراقبعنوانبهپرسنلتعدادی•

اباضطردچارکهکسانیخصوصبهدانشجویاناغلبزیرا.دهیدقرارایستگاهها

.هستندایستگاههابینراهنمایینیازمندمیگردند،

.ددهمینشانراهزینهکاهشبرایجایگزینروشهایشواهد

.ستانیازموردمستقیمغیرومستقیمهایهزینهگزارشبرایشفافبندیدسته
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