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  مقدمه 
 يها مهارت و نگرش دانش، يارتقا ،يپزشك علوم يها رشته انيدانشجو يابيارز و آموزش در ياساس موضوعات از يكي

 باشند قادر انيدانشجو تا گردد يطراح يا گونه به ديبا يابيارز و آموزش. است آنها قيدق و حيصح يابيارز و آنان ازين مورد
 خود انطباق ييتوانا و بسته كار به يواقع يكار يها طيمح در را خود يمهارت و يدانش يها آموخته ل،يتحص از فراعت از پس
 در و دهيد آموزش ندهيآ كار مشابه اي يواقع يها طيمح در انيدانشجو است الزم ن،يبنابرا. باشند داشته را يكار طيمح با

 يابيارز كه است آن از يحاك يعلم شواهد. رنديگ قرار يابيارز مورد شده يساز هيشب يكار يها طيمح اي و كار يواقع طيشرا
 و نبوده آنها يها يتوانمند و ها مهارت كننده مشخص ييتنها به يشفاه اي و يكتب يها آزمون كمك به انيدانشجو كيتئور

 منظور نيبد. سازد فراهم را يآموزش اهداف به يابيدست از يجامع سنجش امكان تا است يگريد يها روش ازمندين
 OSCE(Objective Structured Clinical( يابيارز روش 1970 دهه در همكاران و) Harden( هاردن پروفسور

Examination صورت به آنها ينيبال يها مهارت تا كردند يطراح يپزشك انيدانشجو ينيبال يها تيصالح سنجش يبرا را 
  ).1(رديگ قرار يابيارز مورد مشخص يزمان سقف با و شده نييتع شيپ از يها ستگاهيا در مجزا
 داده نشان يريادگي مختلف سطوح يبرا مناسب يابيارز يها روش است معروف) (Miller) 2(لريم هرم به كه 1 شكل در

 يبرا يمناسب روش افته،ي ساختار ينيع آزمون كي عنوان به ،OSCE شود يم دهيد شكل در كه گونه همان. است شده
  .است شده يمعرف) Shows How( يفرد يها مهارت انجام يچگونگ يابيارز

 

 

Tests of Knowledge:
 MCQ, EMI,  

Clinical Based Tests: 
PMP, Practicals, Essays, Orals
 

Does
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Knows How

Knows

Performance Assessment: 
Real patients, Videos, Logs, 
Undercover SPs, portfolios 

Competence Assessment: 
Observations, OSCEs, SPs
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OSCE   هاست كه  سال يان پزشكيدانشجو يها عملكرد و مهارت يبررس يبرا ينيافته عيك آزمون ساختار يبه عنوان
ز يرا ن ينيرباليغ يها ت تطابق و اجرا در رشتهيروش فوق قابل. رديگ يران مورد استفاده قرار ميا و در ايدر سراسر دن

 Objective Structured Field Education andرا با نام  يروش مشابه 1371ف و شادپور در سال يشر. دارد

Evaluation (OSFEE) در بخش بهداشت به كار  يان پزشكيدانشجو يها مهارت يعمل يابيارز يو برا يطراح
 Objective Structured Field Examinationو همكاران روش يزيتبر 1378ن، در سال يعالوه بر ا). 3(بردند

(OSFE) يآنها معرف يان دوره آموزشيدر پا يآموزان بهورز دانش يها و مهارت ها يستگيشا يعمل يابيارز يرا برا 
 يا كارآموزي يان در دروس عمليدانشجو يها ها و مهارت يتوانمند يابيارز يتواند برا يم OSFEروش . كردند
ت ط، بهداشي، بهداشت خانواده، بهداشت مح)4(يدرمان يت خدمات بهداشتيريمد: مانند يليمختلف تحص يها رشته
  .رديمورد استفاده قرار گ يا حرفه

كسان يمشابه و  يارهايان با استفاده از معيدانشجو يها ها و مهارت تيسنجش صالح OSFEاز  يهدف كل :يهدف كل
ش ياز پ يها ستيل انجام مهارت مشاهده و بر اساس چك ياست كه در آن ممتحن دانشجو را موقع نشان دادن چگونگ

  .كند يم يابيشده ارز يطراح
ك مهارت يستگاه يدر هر ا. شوند يده ميستگاه نامياست كه اصطالحا ً ا ييها ا غرفهيها  آزمون شامل اتاق يفضا :روش

متفاوت  ييويستگاه سناريهر ا يبرا. رديگ يگر باشد مورد سنجش قرار مين مهارت ديتواند شامل چند يكه خود م يكل
ده يه شده و به طور مناسب چيستگاه تهياز هر ايل مورد نيزات و وسايمورد نظر تجه يويبراساس سنار. شود ينوشته م

د قبل از ورود به يگردد كه دانشجو با يدر نصب م ينوشته شده و بر رو يستگاه دستورالعمليهر ا يبرا. شود يم
  .ديستگاه آن را مطالعه نمايا

 ييخواسته شده را به تنها يكارها يآن دانشجو تمام يشود كه در ط يدر نظر گرفته م يستگاه زمان مشخصيهر ا يبرا
ها توسط دانشجو را بر اساس  نحوه انجام مهارت ينيك ممتحن دارد كه به صورت عيستگاه يهر ا. دهد يانجام م

به صحبت با ممتحن ندارد مگر آنكه از او  يازيمعموال ًدانشجو ن. سنجد يه شده ميا پرسشنامه از قبل تهيست يل چك
  .ح دهديدهد به ممتحن توض يرا كه انجام م يشده باشد تا كار خواسته

ستگاه يد ايد كه دانشجو بايآ يستگاه است به صدا در ميكه نشانه خاتمه آزمون در آن ا ين شده زنگييان زمان تعيدر پا
  .ان برسانديها را بطور منظم به پا ستگاهيب تمام اين ترتيبرود و به هم يستگاه بعديرا ترك و به ا

  
  :آزمون يمراحل برگزار

  .باشد ين و بعد از آزمون ميشامل سه مرحله قبل، ح OSFE يبرگزار يبه طور كل
  

  :انجام شوند OSFEد قبل از يكه با ييها تيفعال
  )ستگاهيا 8حداقل (درس  يها بر اساس اهداف آموزش ستگاهيا يطراح. 1
و سطح  ين استاندارد قبولييستگاه و تعيهر ا يبرا) شده يبند اس درجهيبا مق(ا پرسشنامه يست يل ن چكيتدو. 2

  د مجربيت مورد انتظار توسط اساتيصالح
  ستگاهيدر ا يستگاه و نصب آن بر روينوشتن نام، شماره و دستورالعمل مربوط به هر ا. 3
  )قه خواهد بوديدق 10تا  5ستگاه معموالً يمدت زمان هر ا( ستگاه يهر ا ين زمان الزم براييتع. 4

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 3

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1474-en.html


  جعفر صادق تبريزي  ينيافته عيآزمون در عرصه ساختار 
 

  http://journals.mui.ac.ir )8(11؛ 1390اسفند / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      978

  )يمراقبت باردار يمراجعه زن باردار برا: مثالً(و آموزش آنها ) كننده ا مراجعهي(مارنما يانتخاب ب. 5
  ها ستگاهياز ايل مورد نيدمان مناسب وسايه و چيته. 6
  د ناظريمارنماها و اساتين، بين آزمون به همه ممتحنيآموزش قوان. 7
  د مربوطهيها توسط اسات اهستگيا يآزمون در تمام يشيآزما ين و اجرايتمر. 8
  يها به تعداد كاف ها و پرسشنامه ستيل ر چكيتكث. 9

  ستگاهيها جهت اعالم زمان شروع و خاتمه آزمون در هر ا ستگاهيهمه ا يه زنگ اخبار برايته. 10
  .ها ستگاهيبودن آزمون و تعدد ا ير در صورت طوالنيستگاه استراحت در مسيا دو ايك يجاد يو ا ييرايل پذيوسا ينيب شيپ. 11

  
  :انجام شوند OSFEن يد حيكه با ييها تيفعال

  مارنماهاين و بيمرور مجدد مراحل آزمون با ممتحن. 1
  ان قبل از شروع آزمونيح روش و مراحل انجام آزمون و نقش ممتحن به همه دانشجويتشر. 2
  اند ا آنرا تمام كردهيكه در حال امتحان بوده و  يكه در نوبت آزمون هستند از كسان يافراد يجداساز. 3
  انيل فرم ثبت نام در آزمون توسط دانشجويتكم. 4
  )قهيدق 1معموال ًبه مدت (ستگاه توسط دانشجو يدر قبل از ورود به هر ا يمطالعه كامل دستورالعمل رو. 5
  )طالعه دستورالعملپس از م(انجام مهارت در نظر گرفته شده  يستگاه برايورود دانشجو به ا. 6
  )ستگاه را ترك كنديد قبل از موعد مقرر ايدر صورت اتمام كار، دانشجو نبا(انجام مهارت توسط دانشجو . 7
  نيان توسط ممتحنيتك تك دانشجو يستگاه برايا پرسشنامه در هر ايست يل ل چكيتكم. 8
  ح مراحل آزمونيانجام صحنان از يها جهت حصول اطم ستگاهيا يد استاد مربوطه از تماميبازد. 9

  .يبعد يها ستگاهيها در ا ت مهارتيفيبهبود ك يها، برا ستگاهيا يع به دانشجو در تماميارائه بازخورد سر. 10
  

  :انجام شوند OSFEد بعد از يكه با ييها تيفعال
 يانتقادات آنها براشنهادات و يو اخذ پ OSFEان درباره مراحل مختلف يد مشخصات از دانشجويبدون ق ينظرسنج. 1

  يبعد يها روش كار در آزمون يارتقا
  پس از خاتمه آزمونOSFEخروج دانشجو از محل . 2
  ستگاه به فرم ثبت نام دانشجويانتقال نمره هر ا. 3
  .ييها و ثبت نمره نها ستگاهينمرات ا يبند جمع. 4
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