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 يابيبه ارز هعمدبطورمحدود بوده است كه  ييها در ايران به روش انيدانشجو رشيپذ ش،پي ها به طور معمول و از سال
امروزه داليل منطقي و شواهد  اند. پرداخته مي يشفاه يها و يا مصاحبه يتست يها آزمون قيداوطلبان از طر يدانش نظر

 را اطالعات نقد و تحليل شيوه ارتباطي، يها از قبيل مهارت وطلباندا يها تيصالح ريوجود دارد كه توجه به سا يمتعدد
 "كوتاه متعدد يها مصاحبه"كه آزمون  دهد مي شواهد نشان ان،يم ني). در ا2و1(سازد مي يضرور رشپذي امر در

)Multiple Mini Interview( قيرا از طر نمورد انتظار داوطلبا يها تياز صالح يمنسجم و جامع ريتصو تواند مي 
مختلف انجام  يدر كشورها نهيزم نيدر ا يا ). حجم كار گسترده3مصاحبه ساختارمند فراهم سازد( نيچند يو اجرا يطراح

كاهش اثر  ،يسنت يها با مصاحبه سهيدر مقا MMIاصلي آزمون  يايگفت از مزا توان مي آنها جيشده است كه بر اساس نتا
به عالوه،  ).4حاصل است( جيشرايط محيطي در نتاتأثير و كمرنگ شدن  گران بهمصاح يذهن يها شانس، كاهش قضاوت

 يآزمون برا نيقابل قبول ا ييايو پا يينشان دهنده روا ايمختلف دن يها در دانشگاه MMI آزمون يحاصل از اجرا جينتا
 يمند تياز رضا يحاك زين طلبانو داو كنندگان مصاحبه يها دگاهيد ي). بررس7 تا 5است( تيصالح يانتخاب داوطلبان دارا

  ). 12 تا 8به رشته است( نشيگز يها شركت در آزمون يداوطلبان برا ليتما شيو افزا ييها آزمون نيچن يآنان از اجرا
 ديجد وهيش نيا يدر جهت معرف يآموزش ستميس مند هدفو  مؤثر يريز برنامهفوق، مستلزم  يايمزا يبه تمام يابيدست مسلماً
و  نيممتحن يجهت توسعه و توانمندساز ييها فراهم كردن فرصت نه،يزم نيدر آزمون است. در ا ريدرگ اننفع ذي يبه تمام
اي و اساسي دارد. هدف  آزمون نقشي پايه يراهنما نيتدو ،يآموزش يها رگاهكا يبرگزار ليآزمون از قب يبرگزار نيمسؤول

براي پذيرش داوطلبان مقطع دكتراي تخصصي  MMIآزمون  يبرگزار يراهنما نيتجربه تدو ي، معرفنگارش اين مطلباز 
  تهران است. يعلوم پزشك هآن در دانشگاسازي  ادهيو پ يطراح يبرا يچارچوب كردن فراهم منظور به پزشكي علوم يها رشته
 راهنماهاي و ها مرور مطالعات مرتبط و دستورالعمل قياز طر ابتدا در ،MMIآزمون  يبرگزار يراهنما نيتدوبراي 

در  Multiple Mini Interviews ،structured interviews ،admission OSCE يها واژه ديموجود با استفاده از كل
كوتاه متعدد،  يها شامل مصاحبه يفارس يها و معادل Medline ،Ovid ،Google scholar ياطالعات يها گاهيپا
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شد. سپس به منظور  نيآزمون تدو يبرگزار يراهنما هياول نويس پيش، Magiranو  SID كوتاه چندگانه در يها مصاحبه
 ميمندرج در راهنما و تصم يها تمياز آ كيدرك بودن هر  قابلان در خصوص وضوح و نظر صاحب يها دگاهيد افتيدر

ارسال  ينفر از متخصصان آموزش پزشك 5 يبرا هياول نويس پيش ،ها تمياز آ كياصالح هر  ايدر جهت حذف، افزودن و 
لحاظ شد.  MMIآزمون  يبرگزار ايو  يطراح نهياز دانش و تجربه در زم يان، برخوردارنظر صاحبانتخاب  اريشد. مع

 نيبا حضور مسؤول ساعته 2اعمال شد و متن راهنما در كارگاه  نويس پيشنظرات، اصالحات الزم در  افتيبعد از در
با  10 يشيمنطقه آما يعلوم پزشك يها رشته يتخصص يداوطلبان دوره دكترا ژهيو MMIآزمون  يبرگزار يها تهيكم

حاضر از  يراهنما نيارائه شد. همچن MMIآزمون  مؤثر يزارو برگ يالزم جهت طراح يها با مجموعه گام ييهدف آشنا
مربوطه كه  يها رشته نياز ممتحن كيهر  اريساعته در اخت 3 يها كارگاه يو در جلسات حضور ليميارسال ا قيطر

  . شد داده قرار داشتند، برعهده را ها آزمون آن رشته يبرگزار تيتهران مسؤول يدانشگاه علوم پزشك
 نيح ييآزمون، مالحظات اجرا ياز برگزار شيالزم پ داتيتمه"در سه بخش  MMIآزمون  يبرگزار يراهنمادر نهايت 

  شد. نيتدو بند 17و در  "ها ستگاهيا يالزم برا يمحتوا يآزمون و طراح يو پس از برگزار
توسط  ديبا MMIآزمون  يكه قبل از برگزار ييها گام مجموعه ،"آزمون ياز برگزار شيالزم پ داتيتمه"در بخش  

 نيبخش مسؤول نيراهنما ارائه شد. در ا نيدر ا تميآ 15بند و  5شامل  رديآزمون مورد توجه قرار گ انيطراحان و مجر
 نييآزمون، تع يمسؤول برگزار فيانتخاب و وظا وهيآزمون در هر رشته در خصوص نكات مربوط به ش يبرگزار

عداد داوطلبان هر رشته و زمان آزمون با توجه به ت يدر مورد زمان كل ميو تصم يابيمورد ارز يها مهارت ستيل
آزمون، نحوه انتخاب و دعوت از  يمربوط به برگزار يفضاها نييصول تعا ،ها ستگاهيانتخاب شكل و تعداد ا ،ها ستگاهيا

   .شدند مي آشنا ها ستگاهيا يمحتوا هيو ته يهيجلسه توج يو برگزار ونگرانآزم
مربوط  يروز آزمون به صورت نكات عمل يي، الزامات اجرا"آزمون يو پس از برگزار نيح ييمالحظات اجرا"در بخش 

 ن،يزمان و ساعت شروع آزمون به ممتحن يادآوري شان،يا هيجلسات توج يداوطلبان و برگزار يبند ميبه نحوه تقس
زمون و روند اجرا آ يابيارزش وهيش تيپس آزمون، و در نها لتحلي مستندات، ثبت و ها فرم ليپرسنل و داوطلبان، تكم

مربوط به مالحظات  اتيجزئ تميشد كه در هر آ هيته تميآ 14بند و  7بخش مشتمل بر  نيارائه گزارش در نظر گرفته شد. ا
  آزمون قرار گرفت. نيو ممتحن نيمسؤول اريدر اخت يياجرا

هر رشته،  يو عموم يمحتوا و سؤاالت اختصاص يبه نكات مربوط به طراح زين "ها ستگاهيا يالزم برا يمحتوا يطراح"در بخش 
  است. تميآ 10بند و  5بخش مشتمل بر  نيشد. ا تأكيدداوطلب و آزمونگر  يراهنما يطراح ،ها ستگاهيا يابيارز ستيچك ل نيتدو
آزمون توسط  نياسازي  ادهيو پ يجهت طراح يبه منظور فراهم كردن چارچوب MMIآزمون  يبرگزار يراهنما ،يطور كل به

 ييو آشناسازي  آمادهآن كه شده است. با توجه به  نيتهران تدو يآزمون در دانشگاه علوم پزشك نيو ممتحن نيمسؤول
 نيحاضر تدو يآزمون دارد راهنما نيا مؤثر يدر اجرا يديكل قشبا اصول مربوطه به آن، ن MMIآزمون  انيطراحان و مجر
و عدم  نيمربوط به عملكرد ممتحن يرگي اندازه يسهم خطا نيتر بيشمشخص شد كه  زيو همكاران ن Robertsشد. در مطالعه 

را در  اننفع ذي شو آموزسازي  آماده ن،يمطالعه محقق نيمنظور در ا نياست، بهم MMIآزمون  ياجرا وهشي با ها آن ييآشنا
مربوط به  يو كاربرد ييحاضر، توجه به مالحظات اجرا ياز نقاط قوت راهنما يكي). 13كردند( شنهاديآزمون پ مؤثر ياجرا

شكل  نيمستندات و شواهد موجود، به ساده تر نيراهنما ضمن استفاده از مهمتر نيآزمون در عمل است. در واقع اسازي  ادهيپ
 ني. لذا اپردازد مي و داوطلبان آزمون نيممتحن ن،يآزمون از نقطه نظر مسؤول نيا مؤثر يالزم جهت اجرا يها به شرح گام

 يتخصص يدوره دكترا يورود يها آزمونگران و داوطلبان آزمون ان،ريز برنامه ران،يمورد استفاده مد تواند مي راهنما
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 نديان مختلف در فرانفع ذي يازهاي. مسلماً توجه به نرديآزمون، قرار گ يبا شكل برگزار ييجهت آشنا يعلوم پزشك يها رشته
ارائه شده در  ينكات عمل تيحاضر جامع ينقاط مثبت راهنما گري). از د8دارد( ييآن نقش بسزا رشيپذ تيآزمون بر قابل ياجرا
آزمون است.  ياجرا زو پس ا نيالزم قبل، ح داتيو توجه به تمه ها ستگاهيمربوط به ا يو محتوا MMIساختار آزمون  نهيزم

نشان داد كه اطالعات ارائه شده در خصوص ساختار و  زين )Ellis Ellis( Ellis اليس و )McAndrew( مك اندري مطالعه
). 14(انجامد مي آزمون تر بيش رشيمختلف و پذ نفعان يذ تيآزمون به كسب رضا ياز برگزار شيپ MMIآزمون  يمحتوا

 يها بدو ورود است و تالش يها نمودن آزمون ارمندساخت يگام در راستا نيراهنما، اول نيا نيمعتقدند تدو سندگانينو
حاضر  يو ارائه راهنما نيهر چند تدو سندگانياست. از نقطه نظر نو ازيآزمون مورد ن نيا مؤثرسازي  ادهيدر جهت پ يتر بيش

به  تر بيش اتحال انجام مطالع نيآزمون انجام گرفت، با ا يدر برگزار نيو ممتحن نيمسؤول تر بيش يو آمادگ ييبا هدف آشنا
. مركز مطالعات و شود مي شنهاديراهنما پ نيمختلف در خصوص اثرات استفاده از ا اننفع ذي يها دگاهيد يمنظور بررس

حاضر،  يراهنما يضمن معرف ،ينامه علم نيارائه ا قيتهران تالش نموده است تا از طر يتوسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك
  .ديخصوص دعوت نما نيبه اشتراك گذاشتن تجارب و نظرات ارزشمند خود در ا زيعالقمندان را به مطالعه و ن
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