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 یتجربه آموزش کی(: Mini-Clinical Examination) آزمون بالينی کوتاه
 یدندانپزشک یعمل یواحدها یموفق برا
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موفق  دیبا انیمشخص شده است که دانشجو یمتعدد یو عمل یتئور یواحدها ،یعموم یدندانپزشک یلیدر دوره تحص
 شرفتیاست که پ یبخش مهم در آموزش پزشک کی ،یابیواحدها در مدت زمان مشخص شوند. ارزش نیبه گذراندن ا

بر اساس اطالعات  یابیارزش یها از روش ی. برخکند یم یبررسشده  نییتع شیاز پ یها دانشجو را در ارتباط با هدف
(. با توجه 2و1شوند) می یدانشجو طراح یها بر اساس مهارت یو برخ هستند یو شفاه یدانشجو و به صورت کتب هیپا

نمره مشخص و در چارچوب  میمربوط به آنها، تقس یها آزمون یبرگزار وهیو ش یتئور یواحدها یبه روش برگزار
 یده صورت ناعادالنه نمرهه ب ینداشته و گاه یچارچوب مشخص معموالً یده روش نمره ،یعمل یها، اما در واحداست

 یها کالس یبرگزار یمختلف برا یها روش ،یعدالت یب نیکاهش ا یشود. برا می انیانجام و منجر به اعتراض دانشجو
 OSCE (objectiveبه  انتو می ها روش نیاز اوجود دارد.  کولومیو اختصاص نمره به امور مشخص در کور یعمل

structural clinical examination ) ،(Direct Observation of Procedural Skills) DOPS و Mini-CEX 

(Mini-Clinical Evaluation Exercise) (نتا4و3اشاره کرد .)آزمون  تیاز تأیید و اهم یمرور نظام مند حاک کی جی
Mini-CEX یپزشک انیدانشجو یکه بر رو یا (. در مطالعه1بوده است) یدرس تیروش در بهبود وضع نیو تأثیر ا 

 نیدر ب یدارامعن شرفتیپ یمارستانیشرکت کردند و در طول دوره ب Mini-CEXدر دو آزمون  انیانجام شد دانشجو
 (.6کارورزان بخش اورژانس مشاهده شد)

-Mini بار از نیاول یگلستان، برا یدانشگاه علوم پزشک ینپزشکدهان، فک و صورت دانشکده دندا یها یماریب گروه

CEX کند و  می به آن مراجعه ماریاست که ب یبخش نی، اولگروه نی. اکند یاستفاده م انیعملکرد دانشجو یابیارزش یبرا
د. در گذشته الگ پردازن می پرونده لیو تکم یغربالگر مار،یب نهیمعا ،یزشکو دندانپ یپزشک خچهیبه ثبت تار انیدانشجو

-Miniبود، اما در حال حاضر به مدت چهار ترم است که روش  انیدانشجو یابیو ارزش فیبوک تنها ابزار ثبت تکال

CEX دانشجو نظارت کی عملکردبر  گر آزمونهر  اند. دانشجو واحد مربوط را گذرانده 33تا 26شود. در هر ترم  می اجرا 
داخل  نهیاصول کنترل عفونت، معا ،یپزشک خچهیگرفتن تار مار،یبرخورد با ب مار،یب تیعملکردها شامل هدا نیکند که ا می

 کولومیکه بر اساس کور یستیل و سپس در چک هستند ازیمورد ن یها یگراف زیطرح درمان و تجو ،یو خارج دهان یدهان
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 ستیل چک یشود. در انتها می تدهد و مجموع نمره در آن جلسه ثب می نمره 9 -3دانشجو از  ملکردشده، به هر ع میتنظ
کاهش نمره مشخص شود و  لیشود تا نقاط ضعف و دال می او بازگو یدانشجو نوشته شده و آخر هر جلسه برا راداتیا

 گر آزمون کیجلسه را با  4تا  2 دیهر دانشجو با یلیدانشجو به مرور عملکرد خود را ارتقا بخشد. در طول ترم تحص
 یاز روش برگزار یمند تیدرباره رضا دیاز دانشجو و اسات ینظر سنج ست،یل قسمت چک نیخرآ(. در 5و3بگذراند)

معمول گذراندن  یها روش را به روش نیا انیمشخص شد اکثر دانشجو ها یوجود دارد که در بررس یکالس عمل
 صورت عادالنه و کامالًه نمره ب میدهند و اعتقاد دارند تقس می حیترج ،شود می اجرا ها بخش ریکه در سا یعمل یواحدها

گردند و در  می کار مواجه یرادهایحال در هر جلسه با ا نیشود. در ع می هم کم یتیو امکان نارضاشود میمستند انجام 
 نقاط ضعف خود خواهند داشت.  تیدر تقو یجلسات بعد سع

بلکه  ،ردیگ نمی ترم صورت انیجلسه امتحان پا کیاست که اختصاص نمره به دانشجو با  نیروش ا نینکته قابل توجه ا
 یهر بار نسبت به جلسه قبل نمره بهتر تالش او، احتماالً زانیکند و با توجه به م می در طول ترم دانشجو نمره را کسب

 جادیو ا نهیشدن زمان معا یآنها طوالن لیو دل دندیروش را نپسند نیا یکمتعداد  انیدانشجو انیورد. در ممی دسته را ب
 نیدر ا یتر شیمطالعات ب شودپیشنهاد میروش  نیا یایتوجه به مزا با بود.  گر آزمون مینظارت مستق لیه دلاضطراب ب

 شود. زمینه انجام
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