
  
 Mini-CEX تعریف آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی           
   

آزمونی است که براي ارزیابی مهارت هاي بالینی و دادن 
  .بازخورد برروي عملکرد در همان زمان به کار می رود 

( را در هنگام تعامل با بیمار فراگیر در این  آزمون یک استاد ، 
  مشاهده) یا در اورژانس در بیمارستان ، درمانگاه سرپائی و 

از بیمار شرح حال می گیرد و وي را معاینه  فراگیر. ی کند م
می نماید و سپس تشخیص و برنامه ي درمانی خود را می 

استاد با استفاده از یک فرم ساختاردار به  عملکرد او . گوید
معموال آزمون . می دهد  ردنمره می دهد و سپس به او بازخو

. دقیقه طول می کشد  5دادن بازخورد آن  دقیقه و 15حدود 
و هر بار ) بار در سال  6تا 4معموال ( در موارد متعدد  فراگیرهر 

سال  فراگیرانکه می توانند ( توسط آزمون شوندگان مختلف 
مورد آزمون قرار می گیرد ) باشند ... استادان ، و یا هاي باالتر 

درجه اي  تمام مهارت ها در فرم بر اساس یک مقیاس شش. 
لب مرزي  3کمتر از حد انتظار،  2و1امتیاز داده می شود نمره 

ارزیاب . باالتراز حد انتظار می باشد  6 و 5 در حد انتظار و 4 ،
وي می بایست نقاط قوت را ذکر . باید بازخورد فوري بدهد 

چه کند تا بهتر شود ، پیشنهاد  فراگیرنماید و در مورد این که 
به عالوه ، ارزیاب و فراگیر با هم درباره موارد باز . ارائه نماید 

خورد به توافق می رسند و یک برنامه آموزشی براي عمل 
  .کردن را ثبت می کنند 

  
  :موارد استفاده آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی 

زیر استفاه ازاین آزمون می توان براي ارزیابی مهارت هاي 
  .نمود 
     شرح حال گرفتن  .1
                           معاینه فیزیکی  .2
 Professionalismرفتار حرفه اي  .3
                    قضاوت بالینی  .4
          مهارت برقرار نمودن ارتباط  .5
  سازماندهی کردن و کار آمدي  .6
  مراقبت بالینی بطور کلی  .7



  
  :کیفیت روان سنجی 

بررسی هاي روان سنجی این آزمون را مورد تایید قرار داده 
و همکارانش اخیرا اعالم کرده اند که   Schuwirthگرچه . اند 

این ابزارهاي جدید ارزیابی نیاز به مدل هاي جدید براي 
سنجش روانسنجی آنها دارند و پیشنهاد می کنند که الزم 

 و آموزشمتخصصین  ، روان سنج ها،  است متخصصین آمار 
پزشکان عالقمند به آموزش با هم اندیشی و همکاري با 
یکدیگر تئوري ها و مدل هاي مناسبی براي پیش بینی کیفیت 
جنبه هایی مانند عادالنه بودن قابل دفاع بودن در ابزارهاي 

  .نوین ارزیابی تدوین نمایند 
  
  
  
  
  
  

  
  

             

  
  

  دفتر توسعه آموزش پزشکی
  ارزشیابیکمیته 

  96اسفند 


