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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
آزمون كشوري پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي مطرح شده  كه جديدا جهت داوطلبان شركت در يكاراتيكي از ابت

 ،جاي مصاحبه به روش جاريبه  )MMI: Multiple Mini Interviewي كوتاه چندگانه (ها است استفاده از مصاحبه
ي تخصصي، در مرحله اموزشي دكتري آها همتقاضيان تحصيل در دور هاي رزيابي فراتوانمنديابراي  .پانل خبرگان است

 ي يادگيري دانشجويانها . سنجش حيطهضروري است آزمون عادالنه، عيني و ساختارمند جرايا دوم آزمون (مصاحبه)،
چند  آزمون كتبيا ب PhDي ورودي ها عاطفي و رواني حركتي و مهارتي باشد. حيطه دانشي در آزمون ،بايست دانشي مي

(رزومه) و مصاحبه پوشه كار ي فراشناختي، كاربردي به بررسي ها براي سنجش حيطه .شود مي ارزيابي اي گزينه
 MMIم بوده است. أتو ي زياديها چالشپانل خبرگان با  برگزاري مصاحبه به روش جاري .گردد مي شفاهي بسنده

رخشي است و نمره به صورت چ شود، عمدتاً مي ي مستقل بسيار كوتاه استفادهها مصاحبه است كه از ارزيابي ينوع
در  2001در سال بعد از آزمون باليني ساختارمند عيني و  ها مصاحبهاين نوع  .محاسبه خواهد شد ها جمع ايستگاه

هشت دقيقه فرصت دارد تا  ). در اين آزمون داوطلب معموال2ًو1شكل گرفت( دانشكده پزشكي دانشگاه مك مستر كانادا
كند و توانايي و ظرفيت خود را براي كار در يك موقعيت چالش برانگيز بين  كننده بحث درباره يك موضوع با مصاحبه

ضور داوطلب ديگري انجام حكه كاري را بدون  شود به نمايش بگذارد يا اين مي فردي كه توسط فرد ديگري مطرح
به مسائل جاري  موضوعات مربوط، ي ارتباطيها مهارت، تفكر نقادانه، گيري اخالقي تصميم شامل ها ايستگاه ).3دهد(

). 1(ي ارتباطي استها حساسيت فرهنگي، بلوغ، كار تيمي، همدلي، قابليت اعتماد و مهارت ارزيابي، بهداشتي و اجتماعي
ترسد و  مي تواند مشورت با همكاري باشد كه بعد از رخداد يك رويداد تروريستي از پرواز مي مثالي براي موارد پيشگفت

سبو شناخته شده درمان تواند بيمار را با يك پال مي يا يك پزشكآكه  خالقي باشد مانند اينگيري ا يا بحث درباره تصميم
زير را بخوانيد و براي هشت دقيقه در باره آن صحبت  سؤال براي دو دقيقه :MMIت سؤاالديگري از نمونه ). 3(كند يا نه

چگونه مهارت كسب شده از اين فعاليت به حرفه كه  ي خود در خارج از دانشكده و اينها يكي از سرگرمي در باره "كنيد
  ).1("شما كمك خواهد كرد، بحث كنيد
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دو دقيقه فرصت دارد  كند و زمان كوتاهي معموالً مي ي را دريافتسؤالقبل از شروع هر مصاحبه كوتاه داوطلب سناريو/ 
گر/  د تبادل كوتاهي با مصاحبهشو مي وقتي داوطلب وارد اتاق مصاحبه .آماده سازد سؤالتا خود را براي پاسخ به 

شود تا نمره داوطلب را محاسبه نمايد در حالي  مي گر دو دقيقه فرصت داده به آزمون .)حدود هشت دقيقه( ارزياب دارد
شود. مدت هر مصاحبه حدود دو  مي تكرار چرخشاين الگو در چند  .شود مي كه آزمون شونده براي ايستگاه بعدي آماده

و با اهداف  ي بهداشتيها ي مختلف از قبيل پزشكي، پرستاري، داروسازي، حرفهها اين روش در رشته). از 1(ساعت است
كنندگي موفقيت  بيني ي داوطلبين براي ورود به دانشكده، قدرت پيشها و توانمندي ها سنجش صالحيت متنوعي مانند

ي سنتي ابزار ها مصاحبهنسبت به  MMIاز شواهد حاكي از آن است كه  ). برخي5تا2است(آموزشي استفاده شده 
). نتايج يك مطالعه طولي روي دانشجويان پرستاري نشان داد در 6(است يتر و معتبرتر ارزيابي قابل اطمينان

در دوره دبيرستان داوطلبين  شناختي؛ سن، جنس، مليت و محل تحصيل ي جمعيتها همؤلفي كوتاه چندگانه، ها مصاحبه
  ).7اثر تورش ايجاد نكرده است(

سهم منحصر به فردي از فرايند پذيرش دارد و دكتراي تخصصي باور هستيم كه آزمون مرحله دوم  بر اين اگر
ي كوتاه چندگانه ها مصاحبه افزايش يابد. ها بنابراين بايستي مقبوليت، روايي و پايايي مصاحبه ،است ساز سرنوشت

)MMI(  رود با به كارگيري اين روش عدالت آموزشي در  مي رو انتظااست دانشجو انتخاب بسيار ساختارمند يك روش
  .ي كشوري در مقاطع تحصيالت تكميلي نيز محقق شودها ي آزمونها مصاحبه
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