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 مقاله پژوهشی 

 

 یعموم یدوره پزشک یهاآزمون ریبا سا ینیبال تیآزمون صالح یهمبستگ

 

 ینیقی دیام، *دیاطهر ام، یمانیمحمدرسول ظهورسل

 

 

 چكيده

آزمون و  نیا جیالعات در رابطه با نتامحدود بودن مط، رانیکشور ا یدر رشته پزشک بالینی صالحیتبا توجه به نوپا بودن آزمون مقدمه: 

با هدف  مطالعه  نیا. دیاضر اجرا گردحمطالعه  یمرسوم در دوره پزشک یهایابیها و ارزشآزمون ریآزمون با سا نیارتباط ا یلزوم بررس
  انجام شد. یعموم یپزشک دوره یهاآزمون ریبا سا ینیبال تیصالح زمونآ یهمبستگ یبررس

معدل ، یکارورزشیجامع پ، بالینی صالحیت یهانمرات آزمون با بررسیبود که  یهمبستگ توصیفیمطالعه  کیحاضر  یمطالعهها: روش

 1400در سال اصفهان یگاه علوم پزشکدانش1392تا 1387سال  یهایورود یسال آخر رشته پزشک انیدانشجو بالینی معدلو  پایهعلوم 
 . استفاده شد یو فراوان اریانحراف مع، نیانگیم، یخطونیاز آزمون رگرسشده  یاطالعات گردآور یآمار زیبه منظور آنال. صورت گرفت

نمرات کسب شده  نیانگیم بوده و 03/20 ارینمره با انحراف مع 200از  125 یکارورز شیدر آزمون پ انینمرات دانشجو نیانگیمنتايج: 

 59/15 هیمعدل علوم پا نیگانیم. است 38/1 ارینمره با انحراف مع 20از  16 ینیبال یهاتیآزمون صالح یهاستگاهیدر ا انیتوسط دانشجو
 رهایمتغ ریدر حضور سا بالینی معدل نمره. است 90/0 اریبا انحراف مع 20از  62/16 ینیمعدل بال نیانگیو م 40/1 اریمعنمره با انحراف  20از 

 ینیبال نمره در معدل 1 شیبا افزا یعنی ،بود 492/0برابر با  یونیرگرس بیو ضر( >001/0p) است داشته تأثیر بالینی صالحیتنمره  یبررو
 پایهعلوم و معدل  004/0 یکارورزشیمون پدر مورد آز زانیم نیا. شودیم تربیش 492/0 بالینی صالحیتنمره  رهایمتغ ریابا ثابت بودن س

 . نمره است 08/0

 جیبا نتا معنادارمثبت  یهمبستگ رانیفراگ پایه علومو معدل  یکارورزشیآزمون پ، بالینی معدل، یخطونیبراساس رگرسگيري: نتيجه

نشان دهنده ارتباط سطح دانش الً بوده که احتما تربیش بالینی معدلدر مورد  یهمبستگ نیا. ها داشته استآن بالینی صالحیتآزمون 
 . ستین یارتباط چندان قو نیاست اما ا بالینی صالحیتآزمون  جیبا نتا رانیفراگ ینیبال
 

 مون صالحیت بالینیآز ،توانمندی بالینی ،ارزشیابی بالینی ،آموزش بالینی ،آزمون آسکی ،کارورزی بالینی هاي كليدي:واژه
 

 293تا  286(:43)22؛ 1401 آذر آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
مقدمه 

به حداقل  یستیبا لیدر طول تحص یپزشک انیدانشجو

مستقل به عنوان  تیجهت فعال ازیمورد ن یهایتوانمند

                                                 
کی، پزش معلوزش موت آمرکز تحقیقا (،دانشیار) دیاطهر امدکتر نویسنده مسؤول:  *

 .رانیا اصفهان، اصفهان، یدانشگاه علوم پزشک ،یگروه آموزش پزشک
athar.omid@gmail.com  

 یدانشگاه علوم پزشکدانشکده پزشکی،  ،یپزشک عموم ،یمانیمحمدرسول ظهورسل دکتر

 انیدانشجو ازیمورد ن یهایتوانمند. (1)ابندیپزشک دست 

 یمتفاوت یهایبنددر مطالعات مختلف در دسته یپزشک

و  (Brinkman) نکمنیمطالعه بر. ارائه شده است

گروه  (،اری)دانش ینیقی دیکتر امد(؛ mrzs1373@gmail.com. )رانیا اصفهان، اصفهان،

. رانیا اصفهان، اصفهان، یدانشگاه علوم پزشک دانشکده پزشکی،  کودکان، یهایماریب

(yaghini@med.mui.ac.ir). 

 3/8/1401تاریخ پذیرش:  ،23/7/1401تاریخ اصالحیه:  ،18/5/1401مقاله:  دریافتتاریخ 
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، دانش را در سه دسته ازیمورد ن یهایهمکارانش توانمند

. (2کرده است)بندی دسته ایحرفهو اخالق  یمهارت عمل

 هایتوانمند نیهرکدام از ا یابیارز یزمان برادر گذر 

 چیو اجرا شده است که ه یطراح یمتفاوت یهاآزمون

را به  هایتوانمند هیکل یابیارز ییتوانا یآزمون واحد

 . (3زمان ندارد)صورت هم

 زین رانیدر کشور ا یپزشک یعموم یدوره دکتر در

در طول  انیدانشجو یابیجهت ارز یمتفاوت یهاآزمون

 هاآزمون نیاز جمله ا. شودمی برگزار شانیا لیتحص

دوره  انی)در پا هیجامع علوم پا یهاتوان به آزمونمی

 یدوره کارآموز انی)در پا یکارورز شیپ، (هیعلوم پا

 یدوره کارورز انی)در پا ینیبال تیح( و آزمون صالینیبال

به  یکارورز شیآزمون جامع پ. (4( اشاره کرد)ینیبال

بر مهارت  تربیششود که می برگزار یا نهیصورت چندگز

 ینیبال تیآزمون صالح. (5تمرکز دارد) رانیدانش فراگ

 OSCE (objectiveبه صورت  زین یپزشک انیدانشجو

structured clinical exam) گرددمی ربرگزا . 

در برابر  OSCE یهاآزمون تیبر اهم ریاخ یهاسال در

 ینیبال یهایتوانمند یابیجهت ارز یکتب یهاآزمون

شده  یتربیش تأکید مارانیب تیریدرمواجهه و مد

 یمختلف یهامهارتبر  یآسک یهاآزمون. (7و6است)

و همکارانش مهم (Dong)در مطالعه دانگ . نظارت دارد

نوع آزمون را  نیا توسط یابیمورد ارز یهامهارت نیتر

 یو دانش پزشک یفرد نیارتباطات ب، ینیمهارت بال

 . (8داند)می

برگزار شده در دوره  یهاتوجه به تعدد و تنوع آزمون با

 نیا جینتا ایپرسش مطرح بوده که آ نیهمواره ا یپزشک

 دارند ؟ یهمبستگ ینیبال تیبا آزمون صالح هاآزمون

هدف توسط دانگ و همکارانش در  نیکه با هم یمطالعه ا

نکته بود که آزمون  نیگر اانیصورت گرفته ب 2012سال 

معمول  یهارا نسبت به آزمون یمتفاوت یهانبهج یآسک

ی در مطالعه نیهمچن. (8کند)می یبررس یا نهیچند گز

و همکارانش که با هدف ( Jacobparayil) لییپارا کوبیج

در آزمون مرحله  رانیفراگ تیموفق زانیمی رابطه یبررس

گردد با می برگزار یکه به صورت آسک USMLEدوم 

 تأکیدنکته  نیا رب زیصورت گرفته ن شانیا ینیدانش بال

ها، متفاوت در آزمون یهاجنبه یرغم بررسیشده که عل

در  شانیا تیموفق زانیبر م رانیفراگ ینیوجود دانش بال

در مطالعه . (9دارد) میمستق تأثیر یآزمون آسک

 نیرابطه ب یو همکارانش که جهت بررس (Chima)مایچ

 شانیو نمرات دوره ا یدر آزمون آسک انیعملکرد دانشجو

 انیم فیضع یهمبستگ کیاست بر وجود  رفتهصورت گ

دوران  یو نمرات کل انیدانشجو یآزمون آسک جینتا

 . (10است) دهیگرد تأکید شانیا لیتحص

آموزش  ینشست شورا نیاستناد به مصوبه دوم با

 یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یعموم یپزشک

الزم است عالوه بر امتحانات و  27/3/1387مورخ  رانیا

مرحله  انیدر پا، ینیبال یهابخش انیپا یهایابیارز

 نیهدف ا. انجام شود ینیبال یهامهارتآزمون  یکارورز

دانش آموختگان دوره  ینیبال یتوانمند نییتع یابیارز

 . است یرشته پزشک یعموم یدکترا

کسب حد . بود 20از  12 ستگاهیدر هر ا ینمره قبول حداقل

. است یضرور ینیبال تیصالح یاحراز گواه ینصاب برا

 ینیبال ینیفعال ساختارمند ع ستگاهیا 18تا  12آزمون در 

و اجرا خواهد  یاستراحت طراح ستگاهیجز اه ( بی)آسک

 . شد

 ینیدر آزمون ساختارمند ع ینیبال یهامهارت یابیارز

 شود:می میتنظ ریدر پنج بخش به سهم اعالم شده ز ینیبال

 گرفتن شرح حال، مصاحبه •

 ایحرفهو اخالق  زمیپروفشنال، یارتباط یهامهارت •

 یکیزیف نهیمعا •

 (procedural skills) یعمل یهامهارت •

 ماریو اداره ب کینیپاراکل ریتفس •

 یارتباط یهامهارت، گرفتن شرح حال، مصاحبه یهابخش

 یهامهارت یهابخشدرصد و  40حداقل  یکیزیف نهیو معا

در صد  40حداقل  زین ماریو اداره ب کینیپاراکل ریتفس، یعمل
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 یهاستگاهیآزمون با ا نیا. شودمی کل آزمون را شامل

 هیگردد و کلمی مشترک در سراسر کشور برگزار

 . شودمی را شامل رانیفراگ ینیبال یهابخش

 یهادانشگاه یدر برخ 19 دیکوو یپاندم لیچه به دل اگر

و از  یبه صورت مجاز یو آسک یعمل یهاجهان آزمون

ساز برگزار شده هیو شب نیآنال یهاافزارنرم قیطر

 یهادو دوره از آزمون یباتوجه به برگزار. (11است)

 یاصفهان در پاندم یدانشگاه علوم پزشک ینیبال تیصالح

و  هاستگاهیاز نظر تعداد ا یرییتغ دانشگاه نیا 19 دیکوو

 رانینداشته و فقط با تعداد فراگ 19 دیکوو یمحتوا در پاندم

 تیو رعا تربیش یهانوبت یدر هر نوبت و برگزار ترکم

 . است دهیبرگزار گرد یاجتماع یفاصله گذار

در رشته  ینیبال تیتوجه به نوپا بودن آزمون صالح با

شود و می برگزار 1394که از سال  رانیکشور ا یپزشک

دوره  یهاآزمون ریآزمون با سا نیارتباط ا یلزوم بررس

 ینیبشیپ افتنیمطالعه حاضر با هدف  یعموم یپزشک

 . دیاجرا گرد ینیبال تیآزمون صالح جینتا یهاکننده

 

 هاروش

بود که  یهمبستگ توصیفیمطالعه  کیحاضر ی مطالعه

 شیجامع پ، ینیبال تیصالح یهانمرات آزمون یرو

سال  انیدانشجو ینیو معدل بال هیمعدل علوم پا، یکارورز

 10) 1392تا  1387سال  یهایورود یآخر رشته پزشک

سال  یاصفهان که ورود یدانشگاه علوم پزشک (یورود

و  ینیبال تیآزمون صالح یردوره برگزا نیاول 1387

تا زمان شروع مطالعه  یورود نیآخر 1392سال  یورود

 انجام گرفت. 1400مطالعه در سال  .صورت گرفت، بود

 یهایکارورزان ورود هیورود به مطالعه نمرات کل اریمع

که در هر  بود 1392تا سال  1387از سال  یرشته پزشک

در  ینیبال تیو صالح یکارورز شیدو آزمون جامع پ

خروج از  اریمع. اندشتهشرکت دا 1399تا  1394 یهاسال

 شیپ یهااز نمرات آزمون یکیمطالعه عدم وجود 

)دوره اول تا  ینیبال تیصالح، (67تا  58)دوره  یکارورز

 . بود ینیو معدل بال هیمعدل علوم پا، دهم(

نمرات  آوریجمع جهت. بود یسرشمار یریروش نمونه گ

طرح با مراجعه به معاونت  یمجر هاو معدل هاآزمون

در  رانیفراگ کیکارنامه الکترون یدانشکده پزشک یآموزش

و  افتیرا در یکارورز شیو پ ینیبال تیصالح یهاآزمون

 یدانشگاه علوم پزشک یبا مراجعه به معاونت آموزش

را از  رانیاگفر ینیو بال هیعلوم پا یهااصفهان معدل دوره

( یامور آموزش تیریمد ستمیسامانه سما )س قیطر

مورد دانشجویانی که به دلیل مردودی ر د .نمود افتیدر

فقط ، مجبور به دو یا چند بار شرکت در آزمون شده بودند

نمره  ونمره اولین نوبت آزمون درمطالعه استفاده شد 

 . آزمون مجدد ایشان در مطالعه اعمال نشد

 SPSS-25افزار نرمتوسط  تیشده در نها یگردآور اطالعات

(IBM, Armonk, NY, USA) لیو تحل هیتجز مورد 

از آزمون  یآمار زیقرار گرفت و به منظور آنال یآمار

استفاده  یو فراوان اریانحراف مع، نیانگیم، یخط ونیرگرس

 یهاریاثر متغ یبررس یبرا یخط ونیاز آزمون رگرس. شد

و معدل  هیپا وممعدل عل، یکارورز شینمرات آزمون پ

 . استفاده شد ینیبال تینمرات آزمون صالح ریبر متغ ینیبال

بایگانی مربوطه  مسؤولاز  یبا کسب مجوز کتب پژوهش

 مشخص یگانیبه با ابندهی یفرد دسترس. صورت گرفت

. اطالعات بود یو حفظ محرمانگ یشده و متعهد به رازدار

مشخص بود و پس از آن  یگانیبه با یمدت زمان دسترس

بدون نام و الً اطالعات به صورت کام. قطع شد یدسترس

قبل از شروع . ( استخراج شده استde-identified) تیهو

 یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیپژوهش در کم نیا، مطالعه

 .IR)کد اخالق : . قرار گرفت دییو تا یاصفهان مورد بررس

MUI. RESEARCH. REC. 1398. 435) 

 

 نتايج

نمونه اولیه نمرات دانشجویان سال آخر رشته  1114تعداد 

ی سال هاعلوم پزشکی اصفهان از ورودیپزشکی دانشگاه 

که از این تعداد براساس . دریافت گردید 1392تا  1387
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معیارهای خروج مطالعه و عدم وجود یکی از نمرات مورد 

مورد از مطالعه خارج شده و مطالعه بر  167نظر تعداد 

درصد(  3/57مورد ) 543. نمونه انجام پذیرفت 947روی 

 . درصد( مرد بودند 7/42مونه )ن 404زن و  هااز نمونه

 125میانگین نمرات دانشجویان در آزمون پیش کارورزی 

بوده و میانگین نمرات  03/20نمره با انحراف معیار 200از 

ی آزمون هاکسب شده توسط دانشجویان در ایستگاه

 38/1نمره با انحراف معیار  20از  16ی بالینی هاصالحیت

نمره با انحراف  20از  59/15میانگین معدل علوم پایه . است

با انحراف  20از  62/16و میانگین معدل بالینی  40/1معیار 

 .(1است)جدول  90/0معیار 

میانگین نمرات کسب شده فقط در آزمون پیش کارورزی 

، بود و در آزمون صالحیت بالینی تربیشتوسط آقایان 

. بود تربیش هاسط خانمبالینی تو معدل علوم پایه و معدل

ی مختلف تفاوت معناداری هااگر چه نتایج در جنسیت

 .(2نداشت)جدول 

 

 معدل علوم پایه و معدل بالینی، صالحیت بالینی، میانگین و انحراف معیار و میانه و ماکزیمم و مینیمم نمره در آزمون پیش کارورزی :1جدول 

 معدل بالینی معدل علوم پایه نمره پیش کارورزی صالحیت بالینینمره  

 947 947 947 947 تعداد

 62/16 59/15 13/125 00/16 میانگین

 69/16 64/15 00/124 19/19 میانه

 90/0 40/1 03/20 38/1 انحراف معیار

 00/14 23/12 00/74 00/11 کمینه

 16/19 25/19 00/190 25/19 بیشینه

 

معدل علوم پایه و معدل بالینی به ، پیش کارورزی، ی صالحیت بالینیهانمرات آزمون وانحراف معیار بررسی میانگین :2جدول 

 تفکیک جنسیت

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت 

 036/0 85/0 76/16 543 زن بالینی معدل

 052/0 05/1 43/16 404 مرد

 057/0 33/1 76/15 543 زن پایه علوم معدل

 073/0 47/1 38/15 404 مرد

 058/0 35/1 05/16 543 زن بالینی صالحیت نمره

 071/0 42/1 94/15 404 مرد

 837/0 50/19 94/124 543 زن کارورزی پیش نمره

 032/1 75/20 38/125 404 مرد

 

 معدل علوم پایه و نمره آزمون پیش کارورزی، بالینیمعدل ، رگرسیون نمرات آزمون صالحیت بالینی با جنسیت :3جدول 

  ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده 

 .t Sig بتا خطای استاندارد B مدل

 36/0 91/0 027/0 08/0 077/0 جنسیت

 00/0 84/6 34/0 07/0 492/0 بالینی معدل

 062/0 86/1 08/0 04/0 08/0 پایه علوم معدل

 10/0 62/1 06/0 003/0 004/0 کارورزی پیش نمره
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a . بالینی صالحیت نمره وابسته:متغیر 

 

در نظر گرفتن نمره صالحیت مدل رگرسیونی خطی با 

بالینی به عنوان متغیر وابسته و بررسی اثرات همزمان 

متغیرهای مستقل جنسیت و معدل بالینی و علوم پایه و 

کارورزی برروی نمره صالحیت بالینی برازش نمره پیش 

نمره معدل بالینی در حضور سایر متغیرها . داده شده است

داشته است  تأثیرروی نمره صالحیت بالینی  بر

(001/0p< ) بوده  492/0 و ضریب رگرسیونی برابر با

نمره در معدل بالینی با ثابت بودن  1است و یعنی با افزایش 

 تربیش 492/0سایر متغیرها نمره صالحیت بالینی 

 004/0این میزان در مورد آزمون پیش کارورزی . شودمی

 .(3نمره است)جدول  08/0و معدل علوم پایه 

 

 بحث

 ینیبال تیآزمون صالح یهمبستگ یمطالعه بررس نیهدف ا

 نیا جینتا. بود یعموم یدوره پزشک یهاآزمون ریبا سا

رشته  یسال ورود 6 انیدانشجو هیکل یمطالعه که بر رو

اصفهان صورت گرفته است  یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

معدل ، است که از بین سه متغیر معدل بالینی نیگر ا انیب

معدل بالینی بیشتر از ، علوم پایه و نمره پیش کارورزی

. آزمون صالحیت بالینی همبستگی داشته است بقیه با نمره

با ثابت بودن  ینیمعدل بال شینمره افزا کیهر  یو به ازا

 تربیش 492/0 ینیبال تینمره صالح رهایمتغ ریسا

براساس مقررات وزارت بهداشت درمان و . شودمی

 انیدر پا یستیبا یپزشک انیدانشجو رانیا یآموزش پزشک

 ینیت بالیخود در آزمون صالح ینیبال یدوره کارورز

و در  OSCEآزمون به صورت  نیا. شرکت کنند

، یکیزیف نهیمعا، یریگمتنوع از جمله شرح حال یهاستگاهیا

و  کینیپاراکل ریتفس، جریانجام پروس، ایحرفهاخالق 

 . (12شود)می برگزار مارانیب تیریمد

 یشود که برامی گونه برداشت نیبه دست آمده ا جینتا از

عالوه بر دانش به  ینیبال تیدر آزمون صالح تیموفق

 هاآزمون ریسا جیچرا که نتا. است ازین یگرید یهامهارت

 میارتباط مستق ینیبال تیآزمون صالح جهیاگر چه با نت

 هیخصوص درباره معدل علوم پابه ارتباط  نیاما ا ،دارند

موضوع  نیا. ستین یچندان قو یکارورز شیپ ونو آزم

و  هیدروس علوم پا ییتفاوت محتوا لیتوان به دلمی را

 یکارورز شیو آزمون پ هیدر علوم پا یابینحوه ارزش

و با تمرکز بر  یدانست که در هر دو مورد به صورت کتب

که  انیدانشجو ینیمعدل بال. شوندمی انجام رانیدانش فراگ

است ارتباط  شانیا ینیبال یهابخش انیمتشکل از نمرات پا

 ینیبال تینمرات با آزمون صالح رینسبت به سا یتر یقو

در دوره  رانیفراگ یابیثر از نحوه ارزشأدارد که به نظر مت

 هابخش یبرخ انیدر پا انیچرا که دانشجو. است ینیبال

 زین OSCE یهامرسوم با آزمون یعالوه بر آزمون کتب

با وجود ارتباط  گریاز طرف د. رندیگمی قرار یابیمورد ارز

 نیا ینیبا معدل بال ینیبال تینمرات آزمون صالح نیب

از عوامل  یتواند ناشمی نبوده که یچندان قو زیارتباط ن

 یو عمل ینیبال یهامهارت شیاز جمله افزا یمتعدد

 یعمل یهاعدم وجود آزمون، یدر دوره کارورز رانیفراگ

 تربیشو مواجهات متفاوت و  ینیبال یهابخشدر اغلب 

 باشد  یدر دوره کارورز رانیفراگ

 (Lawal) لوالی مطالعه جیمطالعه با نتا نیحاصل از ا جینتا

دانش  تأثیرراستا بود و بر وجود  کیدر زیو همکارانش ن

ی در مطالعه. (5دارد) تأکید یعمل یهاآزمون جیبر نتا

و همکاران در ژاپن  (Komasawa) که کوماساوا یگرید

 یهایکه توانمند دیگرد تأکیدنکته  نیبر ا زیانجام دادند ن

 گریکدیبا  یو کتب یآسک یهاآزمون رد یمورد بررس

 کولومیدر کور هاگونه آزمون نیا بیتفاوت داشته و ترک

 ندهیدر آ رانیفراگ تربیش یمنجر به آمادگ یآموزش پزشک

 ازادهیدری در مطالعه. (13و به عنوان پزشک خواهد شد)

نسبت به  انیدانشجو دگاهید یو همکاران که با هدف بررس

تجربه شرکت در  ،صورت گرفت ینیبال تیآزمون صالح
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آزمون پیش کارورزی به عنوان یک عامل مهم برای 

 نیا. (14آمادگی درآزمون صالحیت بالینی مطرح شد)

 رانیمطالعه تنها بر دانش فراگ نیا جیموضوع با توجه به نتا

 یابیکه به ارز ینیبال تیاز آزمون صالح ییهابخشدر 

 شانیا یهایتوانمند ریاست و بر سا مؤثرپردازد می دانش

سلسله عوامل  گریبا توجه به مطالعات د رایز. ندارد یتأثیر

اضطراب در هنگام ، ینیبال یهامهارتاز جمله  یمختلف

آزمون  نیا جیبر نتا رانیفراگ ینیو تجربه بال یآزمون آسک

 رانیفراگ هینمرات کل یبررس. (17تا15است) گذارتأثیر

دوره  نیاز اول ینیبال تیشرکت کننده در آزمون صالح

اصفهان تا زمان انجام  یدر دانشگاه علوم پزشک یبرگزار

مطالعه  نینمونه از نقاط قوت ا یحجم باال یمطالعه و بررس

 تیآزمون صالح جینتا یهرچند بررس. رودمی به شمار

کشور  یلوم پزشکع یهااز دانشگاه یکیتنها در  ینیبال

هر آزمون  یهاستگاهیا کیبه تفک جینتا یو عدم بررس رانیا

در هر  ینیبال تیآزمون صالح یهاستگاهیتفاوت ا لیبه دل

 . مطالعه است نیا یهاتیدوره از جمله محدود

 

 گيرينتيجه

براساس آن چه تا کنون مورد بحث قرار گرفت از مطالعات 

شود که براساس می گونه برداشت نیا یو مطالعه کنون یقبل

و معدل  یکارورزشیآزمون پ، ینیمعدل بال یخط ونیرگرس

آزمون  جیبا نتا معنادارمثبت  یهمبستگ رانیفراگ هیعلوم پا

درمورد  یهمبستگ درتأثیر نیا. دارد هاآن ینیبال تیصالح

نشان دهنده ارتباط الً بوده که احتما تربیش ینیمعدل بال

 تیآزمون صالح جیبا نتا رانیفراگ ینیسطح دانش بال

و  هایعوامل و توانمند ریسا تأثیر لیدله است اما ب ینیبال

نسبت  هاآزمون نیمتفاوت در ا یهاسنجش جنبه نیهمچن

 . ستین یچندان قو یهمبستگ نیا گریکدیبه 

در رشته  ینیبال تیتوجه به نوپا بودن آزمون صالح با

 انیآزمون تنها در م نیا جینتا یو بررس رانیدر ا یپزشک

اصفهان و محدود بودن  یدانشگاه علوم پزشک رانیفراگ

 . شودمی هیتر توص عیباره انجام مطالعات وس نیدانش در ا

 

 قدرداني

 یهمکار یخواه براکیمقاله از دکتر رهام ن سندگانینو

 . کنندمی و تشکر ریله تقددر نگارش مقا شانیا
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Terminal OSCE: Correlation with other Exams in Medical 

Curriculum 

 

Mohammad Rasoul Zohour Soleimani1, Athar Omid2, Omid Yaghini3 
 

Abstract 

 
Introduction: As regards the novelty of the Clinical Competency Exam (CCE) in medical curriculum in Iran, 

lack of study about result of CCE and necessity for study about the relationship between result of CCE and 

other common exams in medical curriculum, this study was conducted. This study investigated the correlation 

between CCE and other exams in medical curriculum.  

Methods: This correlational study evaluated the CCE, comprehensive pre-internship exam (CPIE), Basic 

Science Grade Point Average (BSGPA), and Clinical Grade Point Average (CGPA) scores of the final year 

medical students admitted to Isfahan University of Medical Sciences in the academic years 2008-2013. The 

data were garnered by reviewing the relevant documentation provided by the Vice-Chancellery for educational 

and student affairs of Isfahan medical school.  

Results: The CPIE average score was 125±20.03 (out of 200), and the CCE average score was 16±1.38 (out 

of 20). The BSGPA score was 15.59±1.40 (out of 20) and the CGPA score was 16.62±0.90 (out of 20). 

Considering the effect of other variables, the CGPA scores were significantly correlated to the CCE average 

scores (p-value<0.001) with a regression coefficient of 0. 492, demonstrating that a one-point increase in the 

CGPA average score increases the CCE score by 0.492. Likewise, the coefficient was calculated as 0.004 for 

CPIE and 0.08 for CGPA (with other variables being constant). 

Conclusion: According to the linear regression, students' CCE scores were significantly influenced by their 

CGPA, CPIE, and BSGPA scores. A significantly greater effect was observed in the CGPA, indicating a 

connection between knowledge level and CCE results. These relationships were, however, not very strong.  
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