تعریف آزمون : osce
آسهَى ثبلیٌی ٍ ػیٌی سبختبرهٌذ یب آسهَى آسکی

Objective structural clinical examination

ایي آسهَى رٍضی ثزای سٌجص تَاًوٌذی ثبلیٌی
داًطجَیبى ٍ فزاگیزاى در رضتِ ّبی پشضکی ٍ رضتِ
ّبی ٍاثستِ ثِ آى هی ثبضذ .هْوتزیي اًگیشُ اس
ثزگشاری آسهَى اسکی تبثیزی است کِ ثِ تفکز هب ٍ
یبدگیزی داًطجَیبى هی گذارد.
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گبم اٍل  :اًتخبة کویتِ عزاحبى آسهَى :
اػضبی ایي کویتِ ثبیذ اس افزادی اًتخبة ضًَذ کِ ثِ
هجبحث آهَسضی ٍ ارسضیبثی آضٌب ثبضٌذ.
گبم دٍم  :اًتخبة یک ّوبٌّگ کٌٌذُ آسهَى :
ٍظیفِ ایي فزد ثزقزاری ارتجبط هٌبست ثیي کویتِ
عزاحبى سَال ٍ ػَاهل اجزایی آسهَى خَاّذ ثَد.
ّوبٌّگ کٌٌذُ آسهَى هی ثبیست یکی اس اسبتیذ گزٍُ
ثبضذ تب ضٌبخت ٍ احبعِ کبهل ثز هَضَػبت ٍ اّویت
آسهَى داضتِ ثبضذ.
گبم سَم  :تْیِ لیستی اس هْبرتْبی ثبلیٌی ٍ اّذاف
ًگزضی کلیذی
اهتحبى ضًَذگبى هی ثبیست ثصَرت ػیٌی در اّذاف
آهَسضی اس پیص تؼییي ضذُ دٍرُ ارسیبثی ضًَذ.
ثٌبثزایي لیستی اس اّذاف آهَسضی کِ ضبهل ػٌبٍیي
هْن درسی ٍ هْبرتْبی کلیذی را در جذٍلی گٌجبًذُ ٍ
ثز حست هْبرت ٍ ػٌَاى ،ایستگبّْبی هَرد ًظز
اًتخبة هی گزدًذّ.ز ایستگبُ هی تَاًذ عزاحی ّبی
هختلف داضتِ ثبضذ ٍ اس اثشارّبی سٌجص هتفبٍتی
)جذاٍل( Rating ٍScale،استفبدُ ضَد.

در ثزخی ایستگبُ ّب کِ "ایستگبُ پزٍسیجز"ًبهیذُ هی
ضَد ثِ داًطجَیبى ٍظبیفی در ارتجبط ثب ثیوبراى ٍاگذار
هی گزدد.در توبم ایي ایستگبّْب هطبّذُ گزاًی قزار
دارًذ کِ اس چک لیست هَرد تَافق ثزای ًوزُ دّی
ػولکزد داًطجَ استفبدُ هی کٌٌذ ٍ در سبیز
ایستگبّْب ثِ ًبم "ایستگبُ پبسخ "داًطجَیبى ثِ
سَاالتی درثبرُ دادُ ّبی ػیٌی یب تفسیزی یب ثجت
یبفتِ ّبی ثبلیٌی ایستگبُ پزٍسیجز پبسخ هی دٌّذ.در
آسهَى گبُ اس ایستگبّْبی پیَستِ استفبدُ هی ضَد .ثِ
ایي صَرت کِ ّز قسوت سَال در یک ایستگبُ هغزح
هی ضَد ٍدر ایستگبُ ثؼذی اداهِ سَال هغزح هی
ضَد.
سهبى ایستگبُ  :ضبیؼتزیي سهبى ّز ایستگبُ 5دقیقِ ثِ
ّوزاُ 1دقیقِ سهبى تغییز ایستگبُ هی ثبضذ.
گبم چْبرم  :تِیَ سٌاریْی ُر ایستگاٍ
در گام قبل برای ُر عٌْاى آهْزضی ،یک هِارت
در ًظر گرفتَ ضد تا هْضْع یک ایستگاٍ اسکی را
بیاى کٌد.
هثال:هِارت تغییر اطالعات آزهایطگاُی در
بیواری غدد درّى ریس
در ایي گام بایستی ایي عٌْاى بَ رّضٌی تعریف
ضْد.
هثال  :تغییر آزهایص ُْرهْى ُای تیرّیید در
بیوار پرکاری تیرّئید
گبم پٌجن  :تْیِ سَال
عزاحی ثذًِ سَال ،سبختبر ٍ دستَرالؼول ثیوبر
استبًذارد

گبم ضطن :طرادی چیٌص ایستگاٍ
در ایي هزحلِ ثبیذ کلیِ اهکبًبت،تجْیشات ٍ ًَع
چیٌص ایستگبُ هطخص ضَد.چٌبًچِ جَاة آسهبیص
،ػکس رادیَلَصی،الم ّوبتَلَصی ًٍ...یبس است تؼزیف
ٍ هطخص ضَد.
گبم ّفتن :اًتخبة هکبى آسهَى
آزمون اسکی موقعیتی برای بازخورد با آموزش فردی :

آزهْى اسکی فرصتی برای تقْیت اًجام صذیخ
هِارتِا هی باضد.هثال در ایستگاُی کَ داًطجْی
پسضکی هعایٌَ ضکن را اًجام هیدُد،خطای داًطجْ
را هی تْاى بالفاصلَ اصالح ًوْد.خصْصا در
ضرایطی کَ داًطجْ در پایاى ُر ایستگاٍ بازخْرد
هٌاسب دریافت هیکٌد.
آزمون اسکی فرصتی برای یک ارزشیابی واقع گرایانه و
چند بعدی :

عولکرد گرُّی از داًطجْیاى در یک ایستگاٍ یا
هجوْعَ ای از ایستگاُِا هی تْاًد ًطاًَ قْت یا
ضعف برًاهَ آهْزضی باضد.هثال عولکرد ضعیف
داًطجْ در هعایٌَ ًْرّلْژی دلیلی جِت اضافَ
کردى جلسَ آهْزش اختصاصی برای بِبْد ایي
هِارت تْسط استاد هربْطَ هی باضد.
کنترل نهایی :

یک ّفتِ قجل اس ثزگشاری آسهَى کویتِ ّوبٌّگی جْت
اعویٌبى اس فزاّن ثَدى ضزایظ السم جْت ثزگشاری
آسهَى  OSCEاقذاهبت سیز را اًجبم هیذّذ:

 - 1ثبسدیذ اس ایستگبّْبی  ٍ OSCEاعویٌبى اس فزاّن
ثَدى کلیِ تجْیشات ٍٍسبیل هَرد ًیبس
 - 2ثزرسی لیست هْبرت ّبی حزفِ ای ٍ ػولکزدی کِ
هی ثبیست هَرد ارسیبثی قزار گیزًذ.

 -3تغبثق چیذهبى ٍسبیل ٍ تجْیشات ّز ایستگبُ هتٌبست ثب
هْبرت ّبی حزفِ ای قبثل سٌجص
 -4چک لیست تذٍیي ضذُ جْت ارسیبثی ّز ایستگبُ
 -5اعویٌبى اس حضَر کلیِ اسبتیذ ٍ هوتحٌیي در رٍس آسهَى
 -6اعویٌبى اس کست آهبدگی ٍ دریبفت آهَسش ّبی هَرد ًیبس
standard patients
 -7صذٍر کبرت حضَر در آسهَى جْت فزاگیزاى
 -8اعالع تین اجزایی اس ضزح ٍظبیف خَد جْت راٌّوبیی
فزاگیزاى در رٍس آسهَى
ثِ هٌظَر اعویٌبى اس اًجبم هزاحل هَرد ًیبس در اجزای آسهَى
 OSCEکلیِ فؼبلیت ّبی هَرد ًظز در قبلت یک جذٍل
کِ ًطبى دٌّذُ سهبى آغبس ٍ خبتوِ ّز فؼبلیت هی ثبضذ
هی گزدد.
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ػلوی
 - 6اػالم لیست هٌبثغ ٍ تجْیشات هَرد ًیبس ّز
جْت ثزگشاری آسهَى ثب تَجِ ثِ هؼیبرّب

station

 - 7تْیِ ٍ فزاّن ًوَدى هٌبثغ ٍ تجْیشات هَرد ًیبس ّز

station
 - 8اًتخبة هکبى ثب تَجِ ثِ هؼیبرّبی ارسیبثی ٍ ٍضؼیت
ّstationب
 - 9تْیِ لیست اػضبی ّیبت ػلوی ارسیبة ٍ هوتحٌیي
- 10تْیِ لیست داًطجَیبى ٍاجذ ضزایظ جْت ضزکت در
آسهَى

 - 14تذٍیي سَاالت ّز
ػلوی

stationتَسظ اػضبی ّیبت

 - 15اًتخبة standard patient
 - 16آهبدُ ًوَدى  stationsهکبى آسهَى osce
 - 17تحَیل کلیِ هٌبثغ ٍ تجْیشات هَرد ًیبس آسهَى ثِ
هسئَل ّوبٌّگی
 - 18صذٍر کبرت ٍرٍد ثِ جلسِ آسهَى جْت فزاگیزاى ٍ
هؼزفی هکبى آسهَى
 - 19آگبّی ٍ تَجیِ کویتِ اجزایی ًسجت ثِ ضزح ٍظبیف
خَد در رٍس آسهَى
 - 20ثبسدیذ هسئَل ّوبٌّگی اس آهبدگی هکبى آسهَى
ٍ ّstationب ثزای آسهَى osce
ّ - 21وبٌّگی هجذد ٍ توبس ثب standard patients
 - 22ثبسدیذ ًْبیی اػضبی کویتِ ّوبٌّگی اس هکبى
ّstationب ثزای OSCE
 - 23ثزگشاری آسهَى OSCE

