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  استدالل بالينيآزمون انفرادي شيوه نامه 

  مقدمه:
  .كنند  مي شركت) Script Concordance  (SC)، پازل،KF ،CRPچهار آزمون (در صورت انفرادي  همة داوطلبان به

  
  هاي انفرادي معرفي آزمون

  KF  (Key Features)آزمون
شود تا در مورد اقدامات تشخيصي يا درماني بيمار  داوطلب خواسته مي هر سئوال شامل يك سناريوي باليني به طور معمول كوتاه است كه از 

هاي درست ممكن،  تصميمي اتخاذ كند. داوطلب در هر سئوال مجاز به انتخاب حداكثر چهار گزينه از ميان شانزده گزينه هست. تعداد جواب
  .شود تواند بيش از چهار باشد. پاسخنامة اين آزمون، كامپيوتري تصحيح مي مي
  

  CRP (Clinical Reasoning Problem)آزمون 
شود. ويژگي اين سناريو  پذيرد. در اين آزمون ابتدا سناريويي مطرح مي هاي تشخيصي صورت مي اين آزمون جهت ارزيابي مهارت ساختن فرضيه

سناريو در بخش اول از آن است كه اطالعات آن براي تشخيص نهايي كافي نيست و چند تشخيص محتمل مطرح است. پس از خواندن 
صورت گزينه  هاي بيمار كه به هاي تشخيصي يكي را برگزيند و پس از آن در بخش دوم از ميان يافته شود كه از ميان گزينه داوطلب خواسته مي

مورد نظر به آنها اند، حداكثر پنج مورد را كه با تشخيص انتخاب شده همخواني دارد يا مرتبط است انتخاب كند و براساس تشخيص  مرتب شده
كنندة تشخيص) بدهد. در بخش سوم، داوطلب تشخيص مناسب ديگري را انتخاب كرده و  عالمت مثبت (تأييدكنندة تشخيص) يا منفي (تضعيف

اي به داوطلب تعلق نخواهد گرفت. هيچ  كند. اگر تشخيص نادرست انتخاب شده باشد، هيچ نمره دوم عمل مي  در بخش چهارم مشابه بخش
  شود. مي ندارد كه در بخش دوم و چهارم از عالمت منفي استفاده شود. پاسخنامة اين آزمون، كامپيوتري تصحيح ميلزو
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 (Puzzle)آزمون پازل 

 ها، آنها كند تا با خواندن مجدد اطالعات مربوط به پرونده در آزمون پازل پروندة تعدادي از بيماران در هم ريخته شده است و داوطلب تالش مي 
اكلينيك را دوباره مرتب كند. در اين آزمون پروندة بيماران به چند قسمت شامل شكايت اصلي و بيمار فعلي، سابقة پزشكي قبلي، معاينه، نتايج پار

يص دهنده بايد براي هر تابلوي باليني فقط يك تشخ يا تدبير باليني تفكيك شده است. دانشجو بايد قطعات در هم ريخته را جور كند. آزمون
  شود.  انتخاب كند تا موفق شود قطعات مختلف پرونده را با هم جور كند. پاسخنامة اين آزمون، كامپيوتري تصحيح مي

  
   Script Concordance  (SCT)،آزمون

بخشي از استدالل را با تقليد از گامهاي استدالل باليني ارزيابي مي نمايد و بر مبناي اين اصل قراردارد كه تصميمات اتخاذ شده در  اين آزمون  
ل فرايندهاي استدالل باليني قابل بررسي و هم سويي آن با نظرات پانل خبرگان قابل اندازه گيري است. اين امر ابزاري براي ارزيابي استدال

 ي فراهم مي آورد. بالين

اين شكل آزمون براي ارزيابي استدالل در موقعيت هاي مبهم و غير قطعي مورد استفاده است . اين موقعيت ها مكرراً در طبابت روزانه رخ 
براي متخصصين ميدهد. با اينحال چنين موقعيت ها يي با استفاده از آزمونهاي معمول به سختي قابل اندازه گيري است . جذابيت اين آزمون 

  باليني به علت تشابه كاركردهاي شناختي با كاركردهايي است كه مرتباً در طبابت روزانه صورت ميگيرد.
. ) و آزمون از سه ستون تشكيل شده است كه به ترتيب با مراحل توليد فرضيه ( اگر به ... فكر كنيد  ) ، جمع آوري داده ( و سپس دريابيد كه..

فرضيه  .... خواهد بود ) مطابقت دارد. در هر سوال فرضيه اوليه ( ستون اول ) و يك داده جديد( ستون دوم ) ارائه شده است و تفسير داده (اين 
  براي تفسير داده ها الزم است آزمون شونده در رابطه با ارتباط داده جديد با فرضيه مربوطه تصميم گيري نمايد

  منابع:
هاي معمول دورة  لمپياد چهار فيلد ماژور پزشكي عمومي(داخلي، اطفال، جراحي، زنان) است، بنابراين رفرانسدر حيطه استدالل باليني، موضوع ا

  شود. پزشكي عمومي در اين چهار رشته قابل استفاده است؛ ولي اين به معناي آن نيست كه سئواالت دقيقاً از متن كتب رفرانس طرح مي
  


