
  
  
  
  

  (CbD)ارزیابی به روش ابزار معرفی 
   پرونده بیماران ویزیت شده توسط فراگیرانبررسی 

در این آزمون ازطریق بررسی پرونده ي بیمارانی که         
فراگیران تکمیل نموده اند ، عملکرد آنها در قالب یک آزمون 

اجراي این . شفاهی استاندارد مورد ارزیابی  قرار می گیرد
آزمون به این صورت است که یک پزشک مجرب و آموزش 

، از فراگیر مربوطه که پرونده بیمار را )آزمون گیرنده(یده  د
در باره ي مراقبت هایی که براي ) آزمون شونده ( تکمیل کرده 

بیمار انجام داده ، علل درخواست آزمایشات و بررسی هایی که 
تشخیص ،تفسیر یافته هاي بالینی و ( در خواست کرده است 

آزمون . رسش می کندرا پ) برنامه هاي درمانی براي بیمار
گیرنده باید با استفاده از یک پروتکل خوب تدوین شده و 

در یک آزمون   .پروسجور نمره دهی مشخص به فرد نمره دهد
که یک (خوب طراحی شده ، بررسی هر پرونده  CbDشفاهی 

 دقیقه و یک آزمون ِتیپیک ِ 10تا 5) سؤال حساب می شود

CbD ی است که یک این در صورت. دوساعت طول می کشد
دقیقه اي  60تا 30یا دو آزمون گیرنده براي  هرجلسه  مجزاي 

 .حضورداشته باشند

  
  (CbD)ابی یارزابزارموارداستفاده 

این آزمون براي ارزیابی توانایی تصمیم گیري بالینی و کاربرد 
یا استفاده از دانش پزشکی درمورد بیماران واقعی به کارمی 

 . رود

  
  (CbD)ابییارزابزار سنجیویژگی هاي روان 

انتخاب بیماران براساس نمونه گیري از بیمارانی است که فرد 
 . باید قادر باشد بطور موفقیت آمیز تشخیص ودرمان دهد

Case –based Discussion   (CbD) 
  ارزیابی به روش بررسی پرونده بیماران ویزیت شده توسط فراگیران  

 



. گزارش شده است 88/0و /. 65ازمون بین  پایایی نمرات این
آموزش داد تا بدانند که  را ) آزمون گیرنده( باید پزشکان 

و نمایند پرسش  ) آزمون شونده( گیران فراچگونه باید از 
  .چگونه پاسخ ها را ارزیابی کرده و نمره دهند

  
  (CbD)ابی یارزابزار عملی بودن

می فراگیران رابراي ارزیابی این که آیا  CbDمی توان امتحان 
 بندندب توانند آموخته هاي خودرا در مورد بیماران به کار

آزمون به عنوان   ولی اگرقرار باشد ایناستفاده شود،  
مانند مدرك ( شود آزمون که منجربه صدور مجوز  یک

برگزار شود ،آنگاه سرمایه و تجربه بسیاري براي ) دانشنامه
  .استاندارد کردن آن نیاز دارد

  
  
  
  

  

  
  

  
  

  دفتر توسعه آموزش پزشکی
  کمیته ارزشیابی
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