MiniCEX

آزموني است كه براي ارزيابي مهارت هاي باليني (شرح حال گيري –معاينه باليني –رفتار حرفه اي – قضاوت باليني – مهارت
برقراري ارتباط – سازماندهي كردن و كارامدي) و دادن بازخورد برروي عملكرد در همان زمان به كار مي رود
MiniCEXچيست؟
 ارزيابي مهارتهاي مختلف باليني فراگير
 به دفعات مكرر)  6-4بار در سال)
 توسط افراد مختلف
 و در شرايط متفاوت مانند برخورد با بيماران بستري،بيماران سرپايي و موارد اورژانس
 و همچنين ارائه بازخورد به فراگير
 الزم نيست تمام مهارتها در هرمواجهه مورد سنجش قرار گيرد و در هر مواجهه مي توان بر روي برخي از مهارتها تمركز
نمود.

Clinical skills are essential for patient care
Clinical skills :
Medical interviewing
Physical examination
Clinical judgment
Communication skills
Evaluation of clinical skills requires direct observation








فراگير را درح ين انجام معاينه باليني و مواجهه با بيمار مورد مشاهده قرار مي دهيد و عملكرد وي را بر اساس يك چك ليست
ارزيابي مي كنيد  .با اين روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاط قوت و ضعف فراگير شناسايي مي شوند .
وجود اين چك ليست به شما اين امكان را مي دهد كه مهارت فراگير را بر اساس معيارهاي مشخص و به صورت objective
ارزيابي كنيد و به عالوه با در اختيار داشتن اين چك ليست فراگيرمي تواند عملكرد خود را نيز بر آن اساس ارزيابي كند

ارزيابي چگونه انجام مي گيرد:
 بنا به درخواست فرا گير در يك شرايط مناسب آزمون برگزار شود.
 موضوع آزمون بايد مناسب با سال تحصيلي فراگير باشد .
 مرحله مشاهده نبايد بيش از 02-51دقيقه طول بكشد و بالفاصله پس از برگزاري آزمون بايد بازخورد مناسب به فراگير ارائه
گردد كه مدت زمان بازخورد نيز نبايد بيش از  1-52دقيقه طول بكشد .
 نظرات شفاف و صادقانه در مورد نحوه عملكرد فراگير در طي آزمون در چك ليست مربوطه ذكر شود
 . چك ليست در دو نسخه تهيه شود.

بازخورد بعد از ارزيابي چگونه انجام شود؟
 براي به حد اكثر رساندن تاثير آموزشي اين روش بايد با كمك فراگير نقاط قوت و ضعف وي را شناسايي نموده  ،در مورد
آنها
به توافق برسيد .
 ارائه بازخورد بايد با حساسيت زياد و در يك محيط مناسب صورت گيرد.
 اين كار بايد بالفاصله بعد از ارزيابي صورت گيرد .
 توجه داشته باشيد كه بازخورد هيچگاه به معناي تذكر نقاط ضعف به تنهايي نيست و بايد به همان ميزان بر نقاط قوت هم
تاكيد نمود
 وجود چك ليست باعث مي شود
 ارزيابي دانشجو عيني و objectiveانجام شود
·مهارت دانشجو بر اساس معيارهاي مشخص مورد ارزيابي قرار گيرد.
 نقاط قوت و ضعف فراگير مشخص مي شود.
 · فراگير با در اختيار داشتن اين چك ليست مي تواند عملكرد خود را نيز بر آن اساس ارزيابي كند .
 در صورتي كه دانشجو يان Portfolioيا پرونده فعاليتهاي آموزشي داشته باشند بايد نتيجه Mini-cexرا در آن نگه دارند.
 اگر بخواهيم قضاوت كلي ما در مورد دانشجو قضاوت خوبي باشد يعني بگوييم اين دانشجو مي تواند خوب شرح حال بگيرد
خوب معاينه مي كند خوب قضاوت باليني مي كند و ....بايد تعداد Mini-cexزياد باشد.

چك ليست ارزيابي آزمون كوتاه مدت عملكرد باليني ) )Mini_cex

