تِ ًام خذا

چارچًب برگساری آزمًن بالیىی ساختارمىذ عیىی
()OSPE-OSCE
ي طراحی ایستگاٌ َا
Objective structured clinical Examination -Objective Structured Practical Examination

الف) بروامٍ ریسی آزمًن بالیىی ساختارمىذ عیىی ()OSCE/OSPE
 .1تطکیل کویتِ اهتحاى OSCE
ٍظایف کویتِ علوی:
















هؼطفی اػضبی وویشِ ػلوی
سؼییي سؼساز ٍ ًَع ایؿشگبُ ّب
ثطضؾی ٍ ضٍاؾبظی ططح اٍلیِ ؾَاالر سْیِ قسُ سَؾط اؾبسیس
سبییس ٍ ضٍا ؾبظی ٍ ًْبئی ًوَزى ؾَاالر ایؿشگبُ ّب  ،ضاٌّوبی زاًكدَ  ،هشي سَخیْی ثیوبض ًوب  ،ضاٌّوبی ًبظط ایؿشگبُ (حسالل 1هبُ لجل اظ
آظهَى )
سؼییي ظهبى ّط ایؿشگبُ
سؼییي حسالل ًوطُ لجَلی ثطای ّط ایؿشگبُ
سؼییي حسالل ًوطُ لجَلی ول آظهَى
سؼییي ًَع ٍ سؼساز سدْیعار ٍ هَاز هَضز ًیبظ ایؿشگبُ ّب ( سَؾط ططاح ایؿشگبُ )
سؼییي اػضبی آهَظـ زٌّسُ ثِ ثیوبض ًوبّب ثب شوط ًبم زض ضاؾشبی ًیل ثِ ّسف یىؿبى ؾبظی آهَظـ ثِ ثیوبض ًوبّب
سؼییي هؼیبضّبی اًشربة ثیوبض ًوبّب
سؼییي لیؿز ثیوبضًوب ّب ٍ اًشربة آى ّب
آهَظـ ثیوبضًوبّب یه ّفشِ لجل اظ آظهَى سَؾط ططاح ایؿشگبُ
سؿز ٍ سبییس ثیوبضًوبّب ؾِ ضٍظ لجل اظ آظهَى سَؾط ططاح ایؿشگبُ
سؼییي ًبظطیي ّط ایؿشگبُ ثب شوط ًب م ٍ آهَظـ ًبظطیي ثب ّسف ًیل ثِ زیسگبُ ّبی یىؿبى زض هَضز ػولىطز زاًكدَیبى ،ثبظذَضز ّبی هدابظ ٍ
غیط هدبظ ثِ زاًكدَیبى زض حیي آظهَى ٍ ًْبیشب یىؿبى ؾبظی ٍ ضٍا ؾبظی ًظبضر ًبظطیي هرشلف
سؼییي ًبظطیي خبیگعیي  ،زض نَضر ػسم حضَض ًبظطیي انلی

ٍظایف کویتِ اجزائی آسهَى :












هؼطفی اػضبی وویشِ اخطایی
دیف ثیٌی هحل اخطای آظهَى
دیف ثیٌی خبیگبُ لطًطیٌِ وطزى زاًكدَیبى دیف ٍ دؽ اظ آظهَى
دیف ثیٌی ٍ سْیِ ٍؾبیل ٍ سدْیعار هَضز ًیبظ آظهَى ثط اؾبؼ ایؿشگبُ ّبی ططاحی قسُ
سرویي ّعیٌِ ّبی آظهَى ثط اؾبؼ ططح اٍلیِ ٍ دیگیطی سبهیي ّعیٌِ
سؼییي ٍ ثىبض گیطی ًیطٍّبی اخطای ضٍظ آظهَى ( هطالجیي ؾبلي آظهَى  ،سبین ًگْساض  ،هؿئَل لطًطیٌِ ) .... ،
ثىبضگیطی ثیوبضًوبی هٌبؾت ثط اؾبؼ ایؿشگبُ ّبی ططاحی قسُ
ّوبٌّگی ّبی الظم ثطای آهَظـ ثیوبضًوب ّب
سَخیِ آظهَى زٌّسگبى زض ضٍظ آظهَى
گطٍُ ثٌسی زاًكدَیبى ٍ سؼییي ًحَُ چطذف ایؿشگبُ ّب
سبیخ ٍ سىثیط ضاٌّوبی زاًكدَ  ،هشي سَخیْی ثیوبض ًوب  ،ضاٌّوبی ًبظط ٍ چه لیؿز ایؿشگبُ
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ٍظایف کویتِ پطتیثاًی آسهَى:



هؼطفی اػضبی وویشِ دكشیجبًی
سؼییي ٍ ثِ وبض گیطی ًیطٍّبی ذسهبر ( سغصیًِ ،ظبفز ،سساضوبرً ،ملیِ) ٍ ، IT ،حطاؾز

جذيل  )1زماوبىذی يظایف کمیتٍ قبل از آزمًن
 3هاُ لثل اس آسهَى
 سؼییي اػضبی وویشِ ػلوی ٍ زثیط وویشِ
 سؼییي اػضبی وویشِ اخطائی ٍ زثیط وویشِ
 سؼییي اػضبی وویشِ دكشیجبًی ٍ زثیط وویشِ
 ثطگعاضی خلؿبر وویشِ ػلوی خْز ططاحی ایؿشگبُ ّبی آظهَى
یک هاُ لثل اس آسهَى
 سْیِ دیف ًَیؽ سبییس قسُ ایؿشگبُ ّب ()Blueprint
 سْیِ سدْیعار هَضز ًیبظ
 اطالع ضؾبًی ثِ زاًكدَیبى اظ ظهبى ٍ هىبى آظهَى
 سَخیِ ًبظطیي ایؿشگبُ ّب
یک ّفتِ لثل
 آهَظـ ثیوبض ًوبّب
 دطیٌز ٍ سىثیطار ولیِ فطم ّب ٍ چه لیؿز ّب
 وٌشطل سىویل ثَزى سدْیعار هَضز ًیبظ ایؿشگبُ ّب
 سؼییي هحل لطًطیٌِ ّب ( زض نَضر ًیبظ )
رٍس لثل
 وٌشطل آهبزُ ثَزى هىبى آظهَى
 چیسى ایؿشگبُ ّب :قبهل ٍؾبیل ٍ سدْیعارً ،هت ضاٌّوبی ّط ایؿاشگبُ دكاز زضة ٍ یاب ضٍی هیاع آظهاَى ،قاوبضُ ثٌاسی
ایؿشگبُ ّب
 وٌشطل چه لیؿز ّبی اضظیبثی ّط ایؿشگبُ ثِ سؼساز زاًكدَیبى
 چیسى نٌسلی ّب ٍ هیعّبی هَضز ًیبظ
ً هت فلف ّبی ضاٌّوبی چطذف آظهَى قًَسگبى زض ثیي ایؿشگبّْب
 وٌشطل زؾشگبُ سبیوط ( هثل وطًَهشط) ٍ ظًگ اذجبض یب ثلٌس گَ
رٍس آسهَى
 سبییس آهبزُ ثَزى ایؿشگبّْب ( سدْیعار  ،ثیوبض ًوب ً ،بظط )
 سَخیِ آظهَى قًَسگبى
 اذص گَقی ّوطاُ ٍ ٍؾبیل آظهَى زٌّسگبى
 اؾشمطاض ػَاهل اخطائی

مرحلٍ پس از آزمًن ضامل:




سىویل فطم ًظطؾٌدی اظ آظهَى زٌّسگبى
سىویل فطم اضظقیبثی ًحَُ ػولىطز ثیوبض ًوب ّب سَؾط ًبظطیي ایؿشگبُ ّب ثطای قٌبؾبئی ثیوبضًوبّابی ثْشاط ٍ ثاِ وابضگیطی زض آظهاَى ّابی
ثؼسی
سحَیل چ ه لیؿز ّبی سىویل قسُ ٍ غٍضی ًوطار ایؿشگبُ ّب سَؾط ًبظطیي ثِ زثیط ػلوی ً /وبیٌسُ ازاضُ آهَظـ زاًكىسُ
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دطزاذز حك العحوِ ثیوبضًوبّب ٍ ًیطٍّبی اًؿبًی قطوز وٌٌسُ زض آظهَى
ثطگعاضی خلؿِ ثطضؾی آظهَى ثب حضَض ًبظطیي ایؿشگبُ ّب  ،هؿئَلیي ازاضُ آهَظـ ٍ زاًكدَیبى خْز ثطضؾی ًماب لاَر ٍ فاؼف آظهاَى ٍ
اضائِ هكىالر ٍ دیكٌْبزار سَؾط آظهَى زٌّسگبى

طراحی پیص وًیس OSCE
اٍلیي الساهی وِ وویشِ ػلوی اًدبم هی زّس سهوین گیطی زض هَضز پیص ًَیس یا تلَپزیٌت آسهَى اؾز .زض ایي هطحلِ زض هَضز سؼاساز ،ظهابى ٍ
هحشَای ایؿشگبُ ّب سهوین گیطی هی قَز .دیف ًَیؽ  OSCEقبهل یه خسٍل زٍ ثؼسی اؾز وِ زض ؾطط اٍل آى هْبضر ّبی فطٍضی وِ ثبیاس ثاِ
ضٍـ  OSCEؾٌدیسُ قًَس ٍ ،زضؾشَى اٍل ،هحشَای آهَظقی هَضز اضظقیبثی ( ػٌَاى ایؿشگبُ ) لطاض هی گیطز .ایاي دایف ًاَیؽ ثاطای اطویٌابى اظ
ؾٌدف هْبضر ّبی ثبلیٌی فطٍضی ٍ دَقف هشٌبؾت هحشَای آهَظقی هَضز اضظیبثی ططاحی هی گطزز.
تذٍیي پیص ًَیس ،اٍلیي گام تزای اطویٌاى اس رٍایی هحتَای آسهَى هیتاضذ .

ًوًَِ پیص ًَیس آسهَى OSCE
هْارت هَرد ارسیاتی

هؼبیٌِ ٍ
ثطضؾی
یه ٍفؼیز
ذبل

سكریم
گصاضی
دطؾشبضی ٍ
ططح
هطالجشی

هطالجز
دبیِ
دطؾشبضی

*

هْبضسْبی
اضسجبطی

آهَظـ
ثِ ثیوبض

ثیوبضی ّبی خطاحی

*

*

*

*

*

*

ثیوبضی ّبی زاذلی

*

*

*

*

*

*

*

ثیوبضی ّبی وَزوبى

*

*

*

*

*

ایستگاُ ّای آسهَى
OSCE/OSPE

ثیوبضی ّبی ضٍاى

*

احیبی للجی ضیَی

*

سدَیع
زاضٍ

یه ضٍـ
سَاى ثركی

هؿبئل
لبًًَی ٍ
اذاللی ٍ
حطفِ ای

*

*

*

*

*

*

بررسی ريائی آزمًن
زض ثطضؾی ضٍایی آظهَى هَاضز ظیط ثبیس هَضز ًظط لطاض گیطز:
 خسٍل ثبیس اظ زٍ ثؼس ػوَزی ٍ افمی هَضز ثطضؾی لطاض گیطز .چٌبًچِ ّط یه اظ هْبضر ّب زض ّیچ ایؿاشگبّی ؾاٌدیسُ ًكاسُ ثبقاس (ؾاشَى
ذبلی) ٍ یب ّط ثركی اظ هحشَای آهَظقی انلی دَقف زازُ ًكسُ ثبقس (ضزیف ذبلی) ،ضٍایی هحشَای آظهَى زچبض اذشالل ذَاّس ثَز.
 سؼساز ٍ هسر ظهبى ایؿشگبُ ّب ثبیس ثِ گًَِ ای ثبقس وِ ثطای ًیل ثِ لضبٍر نحیح ٍ هٌهفبًِ زض هَضز سَاًوٌسی آظهَى قًَسگبى وبفی ثبقس.
حسالل  10-6ایؿشگبُ ثب هسر ظهبى  5-15زلیمِ الظم اؾز سب س هوین گیطی هجشٌی ثط ًشبیح آظهَى اظ ضٍایی ٍ دبیابیی لبثال لجاَلی ثطذاَضزاض
ثبقس.
 ثطذی اظ هْبضر ّب یب ؾطفهل ّب هوىي اؾز زض ثیف اظ یه ایؿشگبُ هَضز ؾٌدف لطاض گیطًس .سهوین گیطی زض ایاي هاَضز ثؿاشگی ثاِ ٍظى
هْبضر زاضز وِ وویشِ ثط اؾبؼ ًَع زضؼ ٍ گطٍُ سرههی ٍ ثب زض ًظط گطف شي اّویز ٍظبیف ثبلیٌی هطثَطِ ،ثِ ّط یه اظ آى هْابضر ّاب یاب
ؾطفهل ّب هی زّس .ثطذی اظ ایؿشگبُ ّب ًیع هوىي اؾز ثیف اظ یه هْبضر ضا ّن ظهبى هَضز اضظیبثی لطاض زٌّس (هاثال قاطح حابل گیاطی ٍ
ثطلطاضی اضسجب یب هؼبیٌِ ٍ ثطلطاضی اضسجب ).
 سَخِ ثِ ایي ًىشِ فطٍضی اؾز وِ  ،OSCEآظهَى سؼییي ؾطح زاًف ٍ اطالػبر سئَضی هحض ًجَزُ ،ثلىِ ثبیس نالحیز ثبلیٌی زاًكادَ ضا
هَضز اضظیبثی لطاض زّس .اظ ایي ضٍ هْبضر ّبی ثبلیٌی وِ لطاض اؾز هحشَای ایؿشگبُ ّب ضا سكىیل زّس ثبیس زض آى زضؼ یب گطٍُ سرههی هْان
ٍ قبیغ سلمی گطزًس ّ .وچٌیي ثبیس لجال ثِ آظهَى زٌّسُ آهَظـ زازُ قسُ ثبقس .ططح هَاضز ًبزض ٍ اؾشثٌبیی زض ؾاٌبضیَی ایؿاشگبُ OSCE
ضٍایی آظهَى ضا وبّف ذَاّس زاز.
دؽ اظ ایي هطحلِ ثط اؾبؼ سؼساز آظهَى قًَسگبى ٍ هىبى آظهَى ،سؼساز ضٍسیكي ّب (چطذف ّبی هَاظی/هشَالی) هكرم هی گطزز .هَفمیاز یاه
آظهَى  OSCEثؿشگی ثِ ثطًبهِ ضیعی زلیك زاضز .سؼساز ًبظطیي ایؿشگبُ ّب ٍ ًبم آى ّب ثِ سفىیه ایؿشگبُ ،هطالجیي ؾبلي ّبً ،بم فاطز هؿائَل سٌظاین
ٍلزّ ،وگی ثبیس هكرم ٍ هىشَة گطزز.
زض هطحلِ ثؼس اػضبی ّئیز ػلوی گطٍُ آهَظقی ثط اؾبؼ دیف ًَیؽ ثِ ططاحی ؾٌبضیَی ایؿشگبُ ّبی آظهَى هی دطزاظًس .دؽ اظ ایي وِ ؾٌبضیَی
ایؿشگبُ ّب سَؾط اػضبی ّئیز ػلوی گطٍُ آهَظقی ططاحی گطزیس ،ؾٌبضیَی سه سه ایؿشگبُ ّب ثبیس زض خلؿبر وویشِ ػلوی هططح گطزیسُ ٍ ،سَؾط
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اػضب هَضز ثحث ٍ ثطضؾی لطاض گیطز .زض نَضر ػسم یىٌَاذشی ًظط اػضبء وویشِ ًؿجز ثِ دبؾد ٍ ػیٌی ًجَزى هالن ّبی اضظیبثی هحشاَای ایؿاشگبُ ،
ؾٌبضیَ ثِ ططاح هطثَطِ ػَزر زازُ قسُ سب انالحبر الظم ضا زض ؾٌبضیَ ٍ چه لیؿز ایؿشگبُ اًدبم زّس.

ب ) راَىمای طراحی ایستگاٌ OSCE
تزای طزاحی یک ایستگاُ  OSCEاجشاء سیز تایذ تِ تزتیة تْیِ ٍ تذٍیي گزدد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ططاحی ٍ سسٍیي ؾٌبضیَی ایؿشگبُ
سْیِ ضاٌّوبی زاًكدَیبى
هشي سَخیْی ثیوبضًوب ( قبهل قىبیز انلی ،سَنیف زلیك هَضز ،قطح حبل ثیوبض)
سْیِ اثعاض اضظقیبثی زاًكدَ
ضاٌّوبی ًبظطیي
هكرم ًوَزى هدوَػِ ٍؾبیل ٍ اهىبًبر هَضز ًیبظ ثطای ایؿشگبُ

 .1طراحی ي تذيیه سىاریًی ایستگاٌ
ثطای ططاحی ؾٌبضیَی یه ایؿشگبُ :OSCE
 اثشسا ثبیس هكرم قَز وِ ثط اؾبؼ دیف ًَیؽ آظهَى ،زض ایؿشگبُ چِ هْبضر ثبلیٌی لطاض اؾز هَضز اضظقیبثی لطاض گیطز .-

-

ؾذؽ ثبزی هكرم قَز وِ ثطای اضظقیبثی ایي هْبضر ،زاًكدَ ثبیس ثب چِ هحزکی زض ایؿشگبُ هَاخِ گطزز سب ثشَاًس نالحیز ثابلیٌی ذاَز ضا
ًكبى زّس .ثطای هثبل اگط لطاض اؾز هْبضر قطح حبل گیطی هَضز اضظیبثی لطاض گیطز ،ثبیس ایؿشگبُ زاضای ثیوبض ًوب ثبقس سب آظهَى زٌّسُ ثشَاًاس
قطح حبل اذص ًوبیس ٍ سَؾط ًبظط ایؿشگبُ هَضز اضظیبثی لطاض گیطز .یب اگط لطاض اؾز هْبضر گبٍاغ وطزى ضا هَضز اضظیبثی لطاض گیطز ،ثبیس سدْیعار
الظم ثطای اًدبم ایي وبض زض ایؿشگبُ هَخَز ثبقس.
ثط اؾبؼ ٍظیفِ ای وِ اظ آظهَى زٌّسُ اًشظبض هی ضٍز زض طی آظهَى اًدبم زّس ،ثبیس ظهبى هٌبؾت زض اذشیابض ٍی لاطاض گیاطز ( ظهابى زض ًظاط
گطفشِ قسُ ثطای سوبم ایؿشگبُ ّبی یه آظهَى ثطاثط ٍ هشٌبؾت ثب ایؿشگبّی ذَاّس ثَز وِ ثیكشطیي ظهبى ضا الظم زاضز).
ٍظیفِ هَضز اًشظبض اظ آظهَى زٌّسُ ٍ ظهبى ایؿشگبُ ثبیس زض ثطگِ ضاٌّوبی زاًكدَ وِ زض ٍضٍزی ایؿشگبُ ًهت هیكَز لیس قَز.

 .2جلسٍ تًجیُی برای داوطجًیان پیص از آزمًن ي تُیٍ راَىمای داوطجًیان
راٌّوای داًطجَیاى تزگِ ای است کِ در ٍرٍدی ّز ایستگاُ ،اطالعات هزتَط تِ ایستگاُ را در اختیار آسهَى دٌّذُ قزار هی دّذ.
-

زض ضاٌّوبی زاًكدَ ثیبى هرشهط ؾٌبضیَیی وِ زاًكدَ زض ایي ایؿشگبُ ثب آى هَاخِ ذَاّس قس ٍ ٍظیفِ ای واِ اظ زاًكادَ اًشظابض های ضٍز ثاِ
نَضر ٍافح ٍ ثسٍى اثْبم آٍضزُ هی قَز.
ثطای خلَگیطی اظ ؾطزضگوی ٍ اقشجبُ زاًكدَیبى ،ضاٌّوبی ولیِ ایؿشگبُ ّب ثبیس ثب یه فطهز ٍاحس سْیِ قَز.
ضاٌّوبی زاًكدَ قبهل هَاضز ظیط هی ثبقس :
ًام ایستگاُ.... :
ٍظیفِ داًطجَ در ایستگاُ..... :
هذت ایستگاُ....... :
دستَرالعول داًطجَ............:

تَجِ  :هْن سطیي هْبضر ّبیی وِ ثبیس سَؾط  OSCEؾٌدیسُ قَز ،ػجبضسٌس اظ( :قطح حبل گیاطی ،هؼبیٌاِ فیعیىای ،دطٍؾایدطّبی ثابلیٌی ،هْابضر
ثطلطاضی اضسجب ّبی ثیي فطزی  ،گَـ وطزى فؼبل ،هكبٍضُ ٍ آهَظـ ثِ ثیوبض ،سؼْس حطفِ ای ٍ اذالق دطؾشبضی ،ازاضُ وطزى هَلؼیز ّبی زقَاض اؾز)

4

 .3تُیٍ مته تًجیُی بیمار وما
.1

قىبیز انلی ضا وِ ثبیس ثیوبضًوب ططح ًوبیس ،ثِ ظثبى ثیوبض سؼطیف وٌیس.

.2

خعئیبر  Caseضا هكرم وٌیس.
 ػلز هطاخؼِ ثیوبض ( :هثال چطا ثیوبض ثِ ثیوبضؾشبى هطاخؼِ وطزُ اؾز؟ )
ًَ ع هَاخِْ (اظ لجیل ثیوبض خسیس ،ثیوبض ثؿشطی ،ثیوبض اٍضغاًؽ)
 هىبى هَاخِْ (اظ لجیل  :ولیٌیه ،اسبق ثیوبضؾشبى ،ثرف اٍضغاًؽ ،اسبق ػول)
 سَنیف ثیوبض (ثِ ػٌَاى هثبل  :هحسٍزُ ؾٌی ،خٌؽٍ ،فؼیز سحهیلی ٍ اخشوبػی-الشهبزی ،قغل ،ظبّط ،لجبؼ ٍ ولیِ قاطایطی
وِ ثبیس قجیِ ؾبظی قَز)
 ضفشبض ،ططظ ثطذَضز ٍ ٍفؼیز ػبطفی ّیدبًی ثیوبض ( اظ لجیلٍ :حكز ظزُ ،دط حطف ،ذهوبًِ ،هطیغ ،ػجَؼ ،ػهجیً ،بضاحز)... ،

.3

قطح حبل ثیوبض ضا هكرم وٌیس:
 سبضیرچِ ثیوبضی فؼلی (قطٍع ػالئن ،طَل هسر ،دیكطفز ،سىطاض ،قسر ،ػَاهل سكسیس وٌٌسُ ٍ سؿىیي زٌّسُ آىٍ ،لابیغ قاطٍع وٌٌاسُ،ادیعٍزّبی لجلی ،ػالئن ّوطاُ ،زاضٍّبی سدَیع قسُ اذیط ،ضیؿه فبوشَضّب ٍ )...
 سبضیرچِ طجی لجلی (اظ لجیل ثیوبضیْبی لجلی ،زاضٍّبی سدَیع قسُ لجلی ،ثؿشطی زض ثیوبضؾشبى ،ؾبثمِ حؿبؾیز ،سهابزفبر ،ناسهبر،خطاحی)
 سبضیرچِ اخشوبػی (اظ لجیلٍ :فؼیز سبّل ،هحیط ظًسگی ،ههطف زاضٍ ،ههطف الىل ،ؾیگبض ،هحیط اقشغبل ،سبضیرچِ خٌؿی) -سبضیرچِ ذبًَازگی (اظ لجیل ٍالسیي ،ذَاّط ٍ ثطازضّ ،وؿط ،فطظًساى ٍ زیگطاى)

ًوًَِ هتي تَجیْی تیوارًوا :
قوب ػلی انغطی ّؿشیس وِ ثِ زلیل حوالر زضز للجی زض ثرف ثؿشطی قسُ ٍ سحز ًظط ّؿشیس .اوٌَى دطؾشبض هی ذَاّس والؼ فؼبلیز اٍ ضا
سؼییي وٌس.
ثیوبض ًوب دؽ اظ ثیبى قطح فَق فمط زض نَضر ؾَال زاًكدَ ثِ قىل ظیط ثِ ؾَاالر هطسجط دبؾد هی گَیس.
ؼ -ؾي قوب چمسض اؾز؟
ج 25 -ؾبل
ؼ -قغل قوب چیِ؟
ج -وبضگط ؾبذشوبًی
ؼ -زضز للجی قوب اظ چِ ظهبًی قطٍع قسُ اؾز؟
ج -اظ یه هبُ لجل
ؼ -چی قس وِ للجز زضز گطفز؟
ج -زض ذیبثبى زاقشن ضاُ هی ضفشن .هبقیي یه ذبًوی ذطاة قسُ ثَز .ضفشن ووىف وٌن ٍ َّل ثسّن .ثب اٍلیي َّلی وِ زازم للجن ؾَذز ٍ ثِ
قسر زضز گطفز ثِ طَضی وِ زضخب ذكه قسم.
ؼ -آیب زضز للجیز ثِ خبیی ّن سیط هیىكِ؟
ج -ثلِ ثِ زؾز چذن ٍ دكشن سیط هیىكِ.
ؼ -آیب زضزر ثب فؼبلیز ثسسط هی قَز؟
ج -گبّی وِ سٌس ضاُ ثطم یب اظ دلِ ثبالثطم یِ زفؼِ زضز هی گیطُ.
ؼ-آیب ثب زضز حبلز سَْع ّن زاضیس؟
جّ -ویكِ ًٍِ .لی ایي زفؼِ آذطی حؿبثی سَْع زاقشن.
 .4تُیٍ ابسار ارزضیابی داوطجً
الف) تْیِ فْزستی اس ٍظایف یا هزاحل هختلف اًجام هْارت
-

اثشسا ضفشبضّبی لبثل هكبّسُ ٍ لبثل اًساظُ گیطی ضا وِ هی سَاًس ًكبى زٌّسُ سَاًوٌسی آظهَى قًَسُ زض اًدبم هْبضر ثبلیٌی هَضز ًظطثبقس ،لیؿز
وٌیس( .هثال ؾَاالسی وِ زاًكدَ ثبیس ثب سوطوع ثط هكىل اظ ثیوبض ثذطؾس ٍ یب هطاحل هرشلف اًدبم یه دطٍؾیدط وِ ثبیس اًدبم آى ضا ًكبى زّس).
5

-

ّط هَفَع (آیشن) ثبیس ثب ؾبیط هَاضز افشطاق هكرهی زاقشِ ثبقس.
ثبیس زض ًظط زاقز وِ زض ططاحی فْطؾز ٍظبیف ثطای ایؿشگبُ ّبیی وِ زض آى هَاخِْ ثب ثیوبضًوب ٍخَز زاضز ،ثبیس هَفَع ّبی هطثَ ثِ هْابضر
ّبی اضسجبطی ًیع لحبظ گطزز.
هَفَع ّبی هطثَ ثِ هْبضر انلی ٍ هْبضر ّبی اضسجبطی هی سَاًٌس زض یه فْطؾز ٍ یب زٍ فْطؾز خساگبًِ گٌدبًیسُ قًَس.
ثب سَخِ ثِ اّویز ّط آیشن هی سَاى ٍظى ّبی هشفبٍر ثِ آیشن ّب زاز ّ .وچٌیي هی سَاى هْبضر ثطلطاضی اضسجب ثاب ثیوبضًواب ضا اظ ططیاك سىویال
چه لیؿز سَؾط ثیوبض ًوب ًیع ؾٌدف ًوَز .
فْزست هزاحل اًجام ٍظیفِی هَرد اًتظار اس داًطجَ
(ایي آیتن ّا تایذ لاتل هطاّذُ ٍ لاتل اًذاسُ گیزی تاضٌذ)
.1
.2
.3
.4
ب) تعییي هقیاس ارسضیاتی
همیبؼ اضظقیبثی هی سَاًس اظ یه چه لیؿز زٍحبلشی (ثلی/ذیط ،اًدبم زازً /ساز) ،یب ؾِ حبلشی (اًدبم ًساز/زضؾز اًدبم ًاساز /زضؾاز اًدابم
زاز) ،یب همیبؼ زضخِ ثٌسی )( (Rating Scaleهثال اظ یه سب دٌح) ٍ ،یب سطویجی اظ ایي زٍ ضٍـ ثبقس .لسضر ّط ضٍـ زض اًاساظُ گیاطی ٍیػگای
ّبی آظهَى هشفبٍر اؾز.

ًوًَِ چک لیست ارسیاتی هْارت ضزح حال گیزی تیوار تا درد للثی
کذ داًطجَ...........:

ًام داًطجَ..... :
ضزح حال درد للة
)1

زاًكدَ ذَز ضا هؼطفی وطز.

اًجام

اًجام

داد

ًذاد

()1

() 0

ٍسى

ًوزُ اخذ
ضذُ

1

ً )2بم ثیوبض ضا دطؾیس.

1

 )3ثطای قطح حبل گیطی اخبظُ گطفز .

1

 )4ثِ قطح حبال ثیوبض ثسٍى سساذل ثب نحجز ّبی ٍی گَـ وطز.

1/5

 )5چِ هسر اؾز حوالر زضز للت زاضز؟

1/5
1

 )6زض ظهبى زضز للجی زچبض سذف للت هی قَز؟
 )7چِ ػالئن زیگطی زض ظهبى زضز للجی زاضز؟

1/5

 )8چِ هَالؼی زچبض زضز للجی هی قَز؟

1/5

 )9چِ ػَاهلی ثبػث سكسیس یب سؿىیي زضزهی قَز؟

1/5

 )10زضز ثِ وسام ًَاحی اًشكبض زاضز؟

1/5
1

 )11هسر ظهبى ّط حولِ چِ لسض اؾز؟

1/5

 )12هسر ّط حولِ طذف للت چمسض اؾز.

ًوزُ ًْائی ایستگاُ ضزح حال گیزی تیوار تا درد قلثی
ًام ٍ اهضاء ًاظز ایستگاُ

6

ًوًَِ چک لیست ارسیاتی هْارت تزلزاری ارتثاط تا تیوار ًوا در ایستگاُ تیوار تا درد للثی
کذ داًطجَ.........:

ًام داًطجَ..... :

خیلی

هعیارّای ارتثاط تیي فزدی

ردیف

خَب

1

احَال دطؾی ثب ثیوبض ٍ زض سوبم هسر ههبحجِ ضفشبض زٍؾشبًِ ضفشبض وطز.

2

ثب ثیوبض ضفشبض هحشطهبًِ زاضز .

3

ثِ نحجز ّبی ثیوبض گَـ زازُ ٍ نحجز ّبی اٍ ضا لطغ ًوی وطز ( گَـ زازى فؼبل).

4

اضسجب چكوی هٌبؾت ثطلطاض وطز.

5

طَضی ضفشبض هی وطز وِ ثیوبض اطالػبر ذهَنی یب ًبضاحز وٌٌسُ ذَز ضا ثیبى وٌس ( .فضبی
ذهَنی ٍ اهٌی ضا ایدبز وطز).

6

اظ ثیوبض ذَاؾز وِ ؾَال ّبیف ضا ثذطؾس ( ثیوبض ضا سكَیك ثِ ؾَال وطزى ًوَز ).

7

ٍلشی وِ ثِ ؾَاالر ثیوبض دبؾد هی زاز اظ ولوبر لبثل فْن اؾشفبزُ هی وطز (اظ لغبر
ؾبزُ ٍ هٌبؾت اؾشفبزُ هی وطز).

خَب هتَسظ ضعیف

ًام ٍ اهضاء ًاظز ایستگاُ

ج) استاوذاردسازی معیارَای سىجص عملکرد:
اؾشبًساضزؾبظی هؼیبضّبی ؾٌدف ػولىطز اظ ٍظبیف ططاح آظهَى ٍ وویشِ  OSCEاؾز .تزای عیٌی ضذى اًذاسُ گیزی ٍ قضااٍت یسسااى ًااظزیي
هختلف ،هَارد اًجام صحیح یا غیز صحیح هْارت تِ دقت تعزیف ضَد .هؼیبضّبی ػولىطز زض ثطگِ ضاٌّوبی ًبظط ثجز هی قَز .زض خسٍل ظیط ًوًَاِ
اؾشبًساضزؾبظی چه لیؿز ؾِ حبلشی ایؿشگبُ هؼبیٌِ ػالئن حیبسی آهسُ اؾز .

ًوًَِ چک لیست ارسضیاتی اًذاسُ گیزی عالئن حیاتی
کذ داًطجَ.........:

ًام داًطجَ..... :
ردیف
هعایٌِ عالئن حیاتی

اًجام داد

ًالص یا ًادرست

اًجام ًذاد

(ً 2وزُ)

اًجام داد

(صفز ًوزُ)

(ً 1وزُ)

1

ؾالم ٍ هؼطفی ذَز

2

دطؾیسى ًبم ثیوبض

3

سَفیح ػلز اًدبم هؼبیٌِ ثطای ثیوبض ٍ وؿت اخبظُ

4

سىبى زازى سطهَهشط سب ؾشَى خیَُ ثِ ظیط  35.5زضخِ ثطؾس

5

سویع وطزى سطهَهشط ثب دٌجِ الىل

6

لطاضزازى هرعى سطهَهشط ظیط ظثبى

7

ذَاًسى زلیك زضخِ حطاضر

8

دیسا وطزى هحل ًجض ضازیبل

9

گطفشي ًجض ثب زٍ اًگكز اقبضُ ٍ هیبًی

10

قوبضـ سؼساز ًجض حسالل زض  15ثبًیِ
ًوزُ ًْایی

7

استاًذارد ّای چک لیست :
 ) 1ؾالم ٍ هؼطفی ذَز :
 .aاًدبم ّطزٍ :زضؾز اًدبم زاز.
 .bاًدبم یىیً :بزضؾز اًدبم زاز.
ّ .cیچىسام :اًدبم ًساز.
 )2دطؾیسى ًبم ثیوبض :
 .aدطؾیسى اظ ثیوبض یب اقبضُ ثِ ًبم ثیوبض  :اًدبم زاز .
 .bػسم ؾَال یب اقبضُ ثِ ًبم ثیوبض  :اًدبم ًساز .
 )3سَفیح ػلز اًدبم هؼبیٌِ ثطای ثیوبض ٍ وؿت اخبظُ :
 .aاًدبم ّط زٍ  :اًدبم زاز .
 .bاًدبم یىی ً :بزضؾز .
 .cاًدبم ّیچىسام  :اًدبم ًساز .
 )4سىبى زازى سطهَهشط سب ؾشَى خیَُ ثِ ظیط  35/5زضخِ ثطؾس
 .aسىبى زازى سطهَهشط ٍ اقبضُ ثِ ضؾبًسى ؾشَى خیَُ ثِ ظیط  : 35/5اًدبم زاز .
 .bاًدبم یىی اظ هَاضز ً : :بزضؾز اًدبم زاز .
 .cاًدبم ّیچىسام  :اًدبم ًساز
 )5سویع وطزى سطهَهشط ثب دٌجِ الىل
 .aزلز زض سویع وطزى هرعى خیَُ  :اًدبم زاز .
 .bػسم زلز زض سویع وطزى هرعى خیَُ ً :بزضؾز اًدبم زاز .
ّ .cیچىسام :اًدبم ًساز
 )6لطاضزازى هرعى سطهَهشط زض زّبى
 .aلطاض زازى ظیط ظثبى :اًدبم زاز .
 .bلطاض زازى زاذل زّبى ً :بزضؾز اًدبم زاز .
ّ .cیچىسام :اًدبم ًساز
 )7ذَاًسى زلیك زضخِ حطاضر :
 .aنحیح گطفشي سطهَهشط ٍ چطذبًسى ثطای ذَاًسى زضخِ  :اًدبم زاز .
 .bاًدبم یىی اظ هَاضز ً :بزضؾز اًدبم زاز .
 .cػسم اًدبم ّط زٍ هَضز  :اًدبم ًساز
 )8دیسا وطزى هحل ًجض ضازیبل :
 .aیبفشي هحل نحیح ًجض ضازیبل  :اًدبم زاز .
 .bدیسا وطزى ًجض ؾبیط ػطٍق ً :بزضؾز اًدبم زاز .
ً .cجض ضا دیسا ًىطز :اًدبم ًساز .
 )9گطفشي ًجض ثب زٍ اًگكز اقبضُ ٍ هیبًی :
 .aثب زٍ اًگكز فَق اًدبم زاز :اًدبم زاز .
 .bثب اًگكز زیگط اًدبم زاز ً :بزضؾز اًدبم زاز
)10قوبضـ سؼساز ًجض حسالل زض  15ثبًیِ :
 )aقوبضـ حسالل زض  15ثبًیِ  :اًدبم زاز.
 )bػسم قوبضـ ًجض :اًدبم ًساز .

8

استاًذاردساسی هعیارّای عولکزد در همیاس درجِ تٌذی )(Rating scale
کذاهیک اس درجات  1تا  5در حیغِ ّای سیز ،لضاٍت ضوا اس عولکزد داًطجَ تْتز هٌعکس هی کٌذ؟
پاسخ دادى تِ عَاطف ٍ ًیاسّای تیوار( ّوذلی)
-

اهشیبظ  :1ثِ اقبضُ ّبی آقىبض ثیوبض دبؾد ًوی زّس یب ثِ نَضر ًاهٌاسة دبؾد هی زّس.

-

اهشیبظ  :2ثِ ًیبظّب ٍ ٍ اقبضُ ّبی ثیوبض دبؾد هی زّس اهب پاسخ ٍی در ّوِ هَارد اثز تخص ًیست.

-

اهشیبظ ّ :3وَارُ ثِ نَضر َّضوٌذاًِ ٍ ٍالؼی ثِ ًیبظّب ٍ اقبضُ ّبی ثیوبض دبؾد هی زّس.

هیشاى پیَستگی هصاحثِ:
-

اهشیبظ  :1ثطای سؼبهل ذَز ثطًبهِ قاتل تطخیصی ًساضز ،هسل ههبحجِ ّیچ ّوجؿشگی ضا ًطاى ًوی دّذ یب ایٌىِ ثیوبض
ثبیؿشی سؼییي وٌس وِ ههبحجِ زض چِ خْشی دیف ثطٍز.

-

اهشیبظ  :2ؾبظهبًسّی ههبحجِ فزهَلٍار ٍ کن اًعطاف اؾز ٍ /یب ایٌىِ وٌشطل ثط ههبحجِ زائوی ًیؿز.

-

اهشیبظ :3ساسهاًذّی ػبلی ههبحجًِ ،كبى هی زّس وِ ثب یه ضاّجطز هؼیي فزهاى ههبحجِ ضا زض زؾز زاضز ،ههبحجِ
اًعطاف پذیز ٍ تحت کٌتزل اؾز.

اظْارات غیز کالهی :
-

اهشیبظ ً : 1وی سَاًس ثیوبض ض ا زض ههبحجِ قطوز زّس ،ثیوبض ضا ذؿشِ هی وٌس ٍ /یب ثب ثیوبض هربفز هی وٌس.

-

اهشیبظ ً :2كبى هی زّس وِ ثط اظْبضار غیط والهی ذَز کٌتزل کافی زاضز سب ثشَاًس ثیوبض ضا هطارکت زّس ٍ هشوبیل وٌس
ثِ ایٌىِ زض وبؾشی ّبی ذَز ثبظًگطی ًوبیس.

-

اهشیبظ ً :3كبى هی زّس وِ ثب ظزافت فزهاى اظْبضار غیط والهی ذَز ضا زض زؾز زاضز (سوبؼ چكوی ،غؾز  ،ططظ
ًكؿشي یب ایؿشبزى ،اؾشفبزُ اظ ؾىَر ٍ غیطُ)

اظْارات کالهی:
-

اهشیبظ  :1اضسجب ٍی ثِ گًَِ ای اؾز وِ هشاحن ثیوبض هی قَز ٍ هاًع فْویذى تیوار هی قَز.

-

اهشیبظً :2كبى هی زّس وِ ثط اظْبضار ذَز کٌتزل کافی زاضز سب تیوار ثشَاًس همهَز اٍ ضا تفْوذ

-

اهشیبظ ً :3كبى هی زّس وِ فطهبى ثیبًبر ذَز ضا اظ ًظط ضٍاًی ،گطاهطیٍ ،اغگبى ،لحي ،نسا ٍ فطوبًؽ نسا (هیعاى ؾرٌطاًی
 ،ثیبى) زض زؾز زاضز.

ارسیاتی کلی داًص ٍ هْارت هصاحثِ:
-

اهشیبظ = Aصالحیت ًذارد  :دبؾد ًبهٌبؾت ٍ ًبهَثط ثِ ٍظبیف وِ ًكبى زٌّسُ زاًف ًبوبفی ٍ /یب هْبضر ًبوبفی زض
ههبحجِ ٍ اضسجب ثیي فطزی هی ثبقس.

-

اهشیبظ  =Bهزسی  :ثِ ثطذی اظ ٍظبیف ذَز ثِ طَض هَثط دبؾد هی زّس ،هْبضسْبی ههبحجِ ٍ ثیي فطزی سب حسٍزی اضسمب
یبفشِ اؾز.

-

اهشیبظ  = Cصالحیت دارد :ثِ ٍظبیف ذَز ثِ طَض زلیك ٍ َّقوٌساًِ دبؾد هی زّس ،زض ولیِ هَاضز اخعاء هرشلف ضا ثب ّن
سلفیك هی وٌس.
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 .5تُیٍ راَىمای واظریه
-

ًبظطیي ایؿشگبُ ّبی  OSCEهی سَاًٌس هسضؾیي وبضگبُ ثبقٌس.

-

ّط ایؿشگبُ هوىي اؾز زض چطذف ّبی هَاظی یب هشَالی ایؿشگبُ ّبی آظهَى ً ،بظطّبی هشؼسزی زاقشِ ثبقس .زض چٌیي قاطایطی اطویٌااى اس پایاایی
ًتایج آسهَى ٍ اطویٌاى اس ایي کِ ًاظزیي هختلف یک ایستگاُ ٍاحذ ،قضاٍت ٍ عولسزد یسساًی خَاٌّذ داضات ،اس ٍظیفاِ ٍ هسایَلیت
ّای کویتِ علوی آسهَى  OSCEهحسَب هی ضَد .ثطای ایي هٌظَض الظم اؾز وِ ًبظطّبی هرشلف ّط ایؿاشگبُ اظ زؾاشَضالؼول ٍاحاسی دیاطٍی

-

وٌٌس.
فْطؾز افطازی وِ هؿئَلیز ًظبضر ایؿشگبُ ّب ضا ثط ػْسُ ذَاٌّس زاقز ،ثبیس یه ّفشِ لجل اظ آظهَىًْ ،بیی گطزیسُ ٍ زؾشَضالؼول ًظابضر زض ایؿاشگبُ
سحَیل ایكبى گطزز.
دؽ اظ آى ثبیس ًبظطیي زض یه خلؿِ حضَضی زض هَضز اؾشثٌبّب ،سفبٍر ّب ٍ هكىالر احشوبلی ٍ لضبٍر زض چٌیي هَاضزی ثِ سَافك ثطؾٌس.
هطبلؼبر ًكبى هی زّس وِ  OSCEثطای زاًكدَیبى یه آظهَى دط سٌف اؾز .ؾطح ثبالی اؾشطؼ هی سَاًس ثاط ػولىاطز زاًكادَیبى ٍ ًشابیح
آظهَى سبثیط ثگصاضز .اظ ایي ضٍ ًبظطیي ایؿشگبُ ّب ٍ ؾبلي ّب ثبیس آهَظـ ثجیٌٌس سب ثب ضفشبضّبی ذَز اؾاشطؼ زاًكادَیبى ضا سؿاىیي زازُ ٍ ساٌف
حبون ثط فضبی آظهَى ضا سكسیس ًىٌٌس.
تزخی اس اضتثاّات ضایعی کِ تَسظ اساتیذ در ایستگاُ ّای  OSCEاتفاق هی افتذ کِ هوکي استت حتك ٍحمتَق تزختی داًطتجَیاى را
ضایع ًوایذ ضاهل هَارد سیز هی تاضذ:


سضییغ ٍلز ٍ حك زاًكدَیبى ثب دطزاذشي ثِ اهَض زیگط هثال نحجز ثب سلفي ّوطاُ



ضاٌّوبیی زاًكدَ ثب سَى نسا ٍ ضفشبضّبی غیط والهی



زذبلز زض ًمف ثیوبضًوب



آهَظـ زازى زض ظهبى آظهَى



سغییط زازى هَفَع یب ٍؾبیل ایؿشگبُ زض ضٍظ آظهَى



سغییط زازى چه لیؿز اضظقیبثی ثؼس اظ ًْبئی قسى آى

راٌّوای ًاظزیي ضاهل هَارد سیز هی تاضذ:


اطالػبر هٌسضج زض ضاٌّوبی زاًكدَ ٍ ٍظیفِ زاًكدَ زض ایؿشگبُ



هشي سَخیْی ثیوبض ًوب



اثعاض ؾٌدف زاًكدَ



هؼیبضّبی اؾشبًساضز چه لیؿز ؾٌدف ػولىطز زاًكدَیبى



لد
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ل یاب سطالای ضا ثاِ حبلاز ًرؿاز ثطگطزاًیاس،

) (COREقٌبذشِ قسُ ٍ ػسم نالحیز زض اًدبم نحیح آى ّب هَخت ػسم وفبیز زض ایفبی ًمف دعقىی هی گطزز .ثط اؾبؼ هشَى ،زاًكدَیبى ثبیاس
هْبضر ّبی فطٍضی ضا زض حس ثبالی سؿلط  )%80-85( 2فطاثگیطًس ٍ حس ًهبة ولی  % 60ثطای سهوین گیطی زض هَضز ضز ٍ لجَلی زاًكدَیبى زض آظهَى
 OSCEلبثل لجَل ًوی ثبقس.
سؼییي اؾشبًساضز لجَلی زض آظهَى ،یىی اظ هْن سطیي ٍظبیف وویشِ  OSCEثِ قوبض هی ضٍز وِ هؼوَال لجل اظ ثطگاعاضی آظهاَى ،زض هاَضز آى سهاوین
گیطی هی قَز .حس ًهبة لجَلی ثبیس ثب سطویت اؾشبًساضزّبی ظیط سؼییي قَز:
 .1تعییي حذاقل ًوزُ قثَلی در آسهَى :ثطای ایي وبض هی سَاى اظ خوغ خجطی حسالل ًوطار لجَلی زض ایؿشگبُ ّبی هرشلف ،واِ لاجال ثاِ ضٍـ
آًگَف هحبؾجِ گطزیسُ اؾز ،اؾشفبزُ ًوَز.
 .2سهوین گیطی زض هَضز ایٌىِ عذم هَفقیت در چٌذ ایستگاُ هی سَاًس زاًكدَ ضا هكطٍ ٍ یب هطزٍز ؾبظز.
ثطای سؼییي حسالل ًوطُ لجَلی ثبیس زض ًظط زاقز وِ نالحیز ثبالی زاًكدَ زض ثطذی اظ هْبضر ّب ،هَخت خجطاى ػسم نالحیز زض هْبضر ّبی زیگط
ًكَز ٍ زیگط ایي وِ نطف لجَلی زض سؼساز وبفی ایؿشگبُ ،فؼف ػولىطز ولی زاًكدَ ضا خجطاى ًىٌس.

ٌ) بٍ کارگیری ي آمًزش بیماروما
ًظبضر ثط ثِ وبضگیطی ثیوبض /ثیوبضًوبی هٌبؾت ٍ آهَظـ آى ّب ٍظیفِ ٍ هؿئَلیز وویشِ  OSCEهحؿَة هی قاَز .ثاطای ثاِ وابضگیطی ٍ آهاَظـ
ثیوبضًوب چٌس هطحلِ ضا ثِ طَض ولی زض ًظط زاقشِ ثبقیس:
 .aثطای قجیِ ؾبظی ػالئن حبز هؼوَال اظ ثیوبضًوب اؾشفبزُ قَز.
 .bزض نَضر ثِ وبضگیطی ثیوبضًوب ثطای وبض زض آظهَى  OSCEثبیس لطاضزاز ثِ وبضگیطی هٌؼمس گطزیسُ ٍ زض هَضز زؾشوعز افطاز سَافك قَز.
 .cثیوبضًوبّب ثبیس ثِ زضؾشی سَخیِ قًَس وِ هَظفٌس ثطای ولیِ آظهَى قًَسگبى ثِ طَض یىٌَاذز ایفبی ًمف ًوبیٌس .تیوارًواای غیاز قاتال
اعتواد کِ تزای ّوِ آسهَى ضًَذگاى تِ طَر یسساى ًقص ایفا ًسٌٌذ ،پایایی ًتایج آسهَى را هخذٍش خَاّذ ًوَد.
 .dآهَظـ ثیوبض ًوب ثبیس سَؾط یه فطز ثب سدطثِ زض ایي اهط اًدبم قَز.
 .eثِ طَض هشَؾط حسٍز  4-6ؾبػز آهَظـ ثطای ثیوبضًوبّبی ّط ًمف الظم اؾز.
 .fاطالػبر هطثَ ثِ ًمف ثبیس ثِ نَضر هىشَة زض اذشیبض ثیوبضًوب لطاض گیطز ٍ ثِ ٍی گفشِ قَز زض هاَضز ؾابیط ؾاَاالر دایف ثیٌای ًكاسُی
آظهَى قًَسگبى ثب "ًوی زاًن" ٍ "ًِ" دبؾد زّس.
 .gدادى اطالعات اضافی تِ تیوارًوا ،هَجة خطا در سٌجص داًطجَیاى هی گازدد .اظ هطاطح واطزى هؼیبضّابی ػولىاطز زاًكادَیبى ٍ
اطالػبر هطثَ ثِ هكبّسُ وٌٌسُ ٍ اضظیبثی زاًكدَیبى ثب ثیوبضًوب ثبیس خسا دطّیع قَز.
هزاحل آهَسش تیوارًوا:
 -1اثشسا ثبیس ثیوبضًوب ًمف ذَز ضا ثرَاًس ٍ ضٍی آى ًظط ثسّس .چٌبًچِ ذیلی ثب ًمف ًب آقٌب اؾز چٌس ثیوبض یب یه فیلن ٍیسئَیی ضا ثجیٌس.
 -2آهَظـ زٌّسُ ٍ ثیوبضًوب زض هَضز ًمف ثب یىسیگط گفشگَ ًوَزُ ٍ ثب سوطیي ًمف ثِ آى حیبر زٌّس.
ٍ -3لشی وِ ثیوبضًوب ثب ًمف ذَز احؿبؼ ضاحشی ًوَز ،ول ؾٌبضیَ ضا ثب یه زاًكدَ /آهَظـ زٌّسُ ،سوطیي ًوبیس.
 20-30 -4زلیمِ لجل اظ قطٍع آظهَى ،اضظیبة ایؿشگبُ ٍ ثیوبض ًوب ثب یىسیگط هاللبر ًوَزُ ٍ زض هَضز ػولىطز ایؿشگبُ ثِ سفبّن ثطؾٌس.
 -5زض نَضسی وِ ثطای اضظیبثی ثطذی آیشن ّب ثِ ثبظذَضز ثیوبض ًوب ًیبظ اؾز (هثال آخ گفشي زض نَضر احؿبؼ زضز زض حیي هؼبیٌِ قاىن) ،
ثیوبض ًوب ثبیس لجال زض ایي ذهَل آهَظـ زیسُ ٍ سَخیِ قَز.

ي) ارزضیابی ي ارتقای آزمًن OSCE
اضظقیبثی آظهَى ثب ّسف ثطضؾی ویفیز ٍ اثطثركی آى ٍ اضائِ ثبظذَضز ثِ زاًكدَیبى ٍ گطٍُ آهَظقی  ،ثرف ثؿیبض هْوی اظ فطایٌاس ثطگاعاضی آظهاَى
 OSCEاؾز .زض غیط ایي نَضر آظهَى  OSCEثِ خْز هكىالر ظیبزی وِ ططاحی ،ؾبظهبًسّی ٍ اخطای آى زض ثط زاضز ،اگاط لاطاض ثبقاس ثاب آى

2[4] High standard mastery
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اطالػبر سئَضیه زاًكدَیبى هَضز اضظقیبثی لطاض زّس ثْشط اؾز اظ ضٍـ ّبی زیگط هبًٌس آظهَى ّابی وشجای اؾاشفبزُ ًوبئیاس  .اضظقایبثی اطالػابر
سئَضیه ثِ ٍؾیلِ آظهَى وشجی ثؿیبض آؾبًشط ،اضظاًشط ٍ زض ػیي حبل پایاتز اؾز.
تزخی اس رٍشّای ارسضیاتی آسهَى  OSCEعثارتٌذ اس:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

ثطضؾی ضٍایی آظهَى (ضٍایی نَضی ،هحشَا ٍ ؾبظُ)
ثطضؾی ثبظذَضز آظهَى گیطًسگبى دؽ اظ اسوبم آظهَى
ثطضؾی ثبظذَضز آظهَى قًَسگبى دؽ اظ اسوبم آظهَى
ثطضؾی ثبظذَضز ثیوبضًوبّب دؽ اظ اسوبم آظهَى
ثطضؾی ًوطار زاًكدَیبى
ثطضؾی اضسجب ثیي ًوطُ زاًكدَیبى ثب هشغیطّبی زیگطی ًظیط ًوطار وشجیً ،وطار ثرف ّب ٍ اضظیبثی اؾبسیس ضاٌّوب
خلؿِ ثحث ٍ ّن فىطی ثب زاًكدَیبى زض دبیبى آظهَى
خلؿِ ثحث ٍ ّن فىطی ثب اػضبی ّیئز ػلوی زض دبیبى آظهَى
اضسجب ًشبیح  OSCEثب ؾبیط آظهَى ّبی هلی ٍ ؾطاؾطی

پس اس اتوام ّز آسهَى اًجام هحاسثات سیز تسیار کوک کٌٌذُ است:
.1
.2
.3
.4
.5

هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ًوطار ول آظهَى
هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ًوطُ ّط ایؿشگبُ
ثبالسطیي ًوطُ
دبییي سطیي ًوطُ
فطیت آلفب وطًٍجبخ (دبیبیی آظهَى)

ز) ارائٍ بازخًرد:
هؿئَلیز وویشِ ٍ OSCEلشی ثِ زضؾشی ثِ اسوبم هی ضؾس وِ:
 .1اضائِ گعاضـ وبهلی ضا زض هَضز ضٍایی ،دبیبیی ،هَفمیز ّبی آظهَى ًؿجز ثِ زٍضُ ّبی گصقشًَِ ،الم هَخَز ٍ ضاُ حل ّبی دیكٌْبزی ثاِ گاطٍُ ٍ
زاًكىسُ زض دی زاقشِ ثبقس.
 .2ثبظذَضز وبهلی اظ هیعاى نالحیز ثبلیٌی ثِ ّط زاًكدَ وِ زض ثط گیطًسُ خعئیبر ٍ دیكٌْبزاسی زض هَضز حیطِ ّبی لَر ٍ فؼف زاًكدَ زض اًدبم
ّط هْبضر ثبقس .زض ثؿیبضی اظ زاًكگبُ ّب اضائِ ثبظذَضز ثِ زاًكدَ ثِ ػٌَاى یىی اظ اخعاء آظهَى  OSCEزض ًظط گطفشِ هی قاَز .اضائاِ ثابظذَضز
هی سَاًس ثؿشِ ثِ ططح آظهَى ،زض یىی اظ هَلؼیز ّبی ظیط اًدبم قَز:
ّ )aواى ایستگاُ :گبّی اٍلبر زلیمِ یب زلبیك دبیبًی ّط ایؿشگبُ ،دؽ اظ ایي وِ آظهَى قًَسُ ٍظیفِ ی هطثاَ ثاِ آى ایؿاشگبُ ضا ثاِ اسوابم
ضؾبًس ،ثِ اٍ ثبظذَضز زازُ هی قَز .زض ایي نَضر ایي هَفَع ثبیس ّن زض زؾشَضالؼول زاًكدَ ٍ ّن ًبظط ثجز قَز.
 )bایستگاُ تعذ :گبّی آظهَى قًَسگبى ثبظذَضز ذَز ضا زض ایؿشگبُ ثؼس سَؾط افطازی وِ ػولىطز ٍی ضا سَؾط زٍضثیي هبًیشَض هی واطزُ اًاس،
زضیبفز هی وٌس.
 )cپس اس آسهَىً :بظطیي ایؿشگبُ ّب ثبیس اظ لجل آهَظـ ثجیٌٌس وِ زض حیطِ ّبیی وِ ػولىطز ثؿیبض لَی یب ثؿیبض فؼیفی ضا اظ زاًكدَیبى زض
طی آظهَى هكبّسُ هی ًوبیٌس ثجز وٌٌس ٍ یب ثطای اقىبالسی وِ زض طی آظهَى هكبّسُ هی وٌٌس ،سَفایحبر هرشهاطی ضا هىشاَة ًوبیٌاس.
دؽ اظ آظهَى ،آظهَى قًَسگبى ثبیس ثشَاًٌس ػالٍُ ثط وبضًبهِ ،چه لیؿز ّبی اذشهبنی ذَز ضا زض ّط ایؿشگبُ  ،ضٍیز ًوَزُ ٍ زض ایي هاَضز
سَخیِ قًَس.
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کارًاهِ  OSCEدرس  ...........داًطجَیاى پزستاری

تاریخ.........................:

ًام داًطجَ.... :

ًام ایستگاُ

ًوزُ

هیاًگیي

تاالتزیي

پاییي تزیي

رد /لثَل

ًوزُ کالس

ًوزُ کالس

ًوزُ کالس

هؼبیٌِ ٍ ثطضؾی
یه ٍفؼیز ذبل
سكریم گصاضی دطؾشبضی
ٍ ططح هطالجشی
هطالجز
دبیِ دطؾشبضی
سدَیع
زاضٍ
هْبضسْبی
اضسجبطی
آهَظـ
ثِ ثیوبض
یه ضٍـ
سَاى ثركی
هؿبئل لبًًَی ٍ اذاللی ٍ
سؼْس حطفِای

ًشیدِ ولی:

لجَل ⃝

هكطٍ ⃝
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هطزٍز⃝

