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  ) DOPSبه روش  یابیآزمونگر (در مورد ارز يراهنما
 یم نهیبه عملکرد به دنیدررس رانیکمک به فراگ یعلم اتیاعضاء ه کیآکادم فیاز وظا یکی

ارائه  يبرا یهدف فراهم کردنفرصت نیبه ا یابیدست يوش مناسب برار کیباشد. 
بالقوه خود را  يهایتاتوانائ دیکن یکمک م ریکار شما به فراگ نیسازنده است. با ا يبازخوردها

مهم است. آنها به آنچه ما مورد  واقعایکار رانیاز نظر فراگ یابیارز نیا وهبه دست آورد. به عال
 نکهیاز ا نیشمرند. بنابرا یم تیگذارند و آنرا با اهم یاحترام م میده یقرار م یابیارز
  .میدسپاسگزاریکن یابیرا ارز رانیکه فراگ دیا رفتهیپذ
1- DOPS ست؟یچ  
که موظفبه انجام آنها هستند مورد  ییها جریدر انجام پروس رانیموضوع که مهارت فراگ نیا

  دارد. يادیز تیاهم ردیقرار گ یابیارز
  
 DOPS  که مخففDirect Observation of Procedural Skills يمهارتها می(مشاهده مستق 

 ی) طراحجرهای(پروس یعمل يمهارتها یابیارز ياست که اختصاصا برا یباشدروش ی)  میعمل
و  دیده یمورد مشاهده قرار م جریانجام پروس نیرا در ح ریشما فراگ نروشیشده است. در ا

روش بعد از هر  نی. با ادیکن یم یابیارز افتهیساخت  ستیچک ل کی سرابر اسا يعملکرد و
ساخت  ستیچک ل نیشوند. وجود ا یم ییشناسا ریبار انجامآزمون نقاط قوت و ضعف فراگ

مشخص و به  يارهایرا بر اساس مع ریدهد که مهارت فراگ یامکان را م نیبه شماا افتهی
تواند  یم ستیچک ل نیداشتن ا اریدر اخت با ریو به عالوه فراگ دیکنیابیارز ینیصورت ع

و  قهیدق 15در حدود  ریمشاهده فراگ ندیکند. فرآ یابیآن اساس ارز زبریعملکرد خود را ن
  انجامد. یبه طول م قهیدق 5حدود  يارائه بازخوردبه و

  د؟یهست یابیارز طیدر چه صورت واجد شرا -2
 قراریابیگروه خود را مورد ارز رانیاز فراگ کیهر  دیتوان یم دیهست یعلم اتیعضو ه اگرشما

را  ریکهفراگ ستین يازین یو حت دیباش يو یآموزش يکه شما استاد راهنما ستین يازی. ندیده
  .دیاز قبل بشناس
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  رد؟یگ یچگونه انجام م یابیارز -3
 کیخواهد که مهارت او را در  یشود. او از شما م یآغاز م ریتوسط فراگ ندینفرآیا

 کیدر  جریانجام پروس نیرا در ح ریفراگ دی. شما بادیقرار ده یابیمورد ارز یجراساسیپروس
ثبت  افتهیساخت  ستیچک ل کیو مشاهدات خود را در  دیمورد مشاهده قرار ده یطواقعیمح
همان  دیربایدرحال انجام است.فراگ DOPSداندکه  یم ماریب دکهیحاصل کن نانی.اطمدیکن

  دهد. یم انجامیعیرا انجام دهدکه به طورطب ییکارها
  

 یابیفرم ارز لیکشد.بعد از تکم یطول م قهیدق 20تا  15 جرهایاکثر موارد مشاهده پروس در
به طول  قهیدق 5از  شیب دینبا نکاریو ا دی) بازخورد دهی(آزمودن ریبالفاصله به فراگ دیبا

  انجامد.
  ارائه بازخورد -4

را  ينقاط قوت و ضعف و ریبا کمکفراگ دیروش با نیا یآموزش ریبه حداکثر رساندن تاث يبرا
  .دینموده ، در مورد آنها به توافق برس ییشناسا
بالفاصله  دیکار با نی. اردیمناسب صورتگ طیمح کیو در  ادیز تیبا حساس دیبازخورد با ارائه

تذکر نقاط ضعف  يبه معنا چگاهیکهبازخورد ه دی. توجه داشته باشردیصورت گ یابیبعد از ارز
  نمود. دیبرنقاط قوت هم تاک زانیبه همان م دیو با ستین ییبه تنها

  فرم لیدر مورد تکم ژهینکات و -5
 رانیفراگ یابیارز يبرا DOPSچند بار از روش  نیاز ا شیآزمونگر پ"سوال -الف

روش بر  نیتجربه آزمونگر با ا ایو  ییآشنا ریتاث یبه منظور بررس "استفادهکرده است؟
سوالکل  نیاست. منظور از ا یفیکنترل ک ندیاز فرآ یکار جزئ نیباشد که ا یم يو عملکردیرو

  استفاده کرده است. DOPSاز روش  يریبا هر فراگ یعلم اتیاست که عضو ه یدفعات
راانجام داده است بر اساس اظهار  یابیمورد ارز جریکه آزمون شونده پروس یتعداد دفعات - ب

  .ردیگیصورت م log bookبا استفاده از  ایو  ریخود فراگ نیو تخم
)مورد قضاوت قرار ریفراگ یلی(سنوات تحص ریبر اساس سطح فراگ دیبا جریپروس یسخت -ج
  ردیگ
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 دی. بادیاستفاده کن ینمرهده اسیمق فی: لطفا از تمام ط اسیدر مورد استفاده از مق -د
 ایارتقاء  ستهیشا یعنی( انرساندهیکه دوره مورد نظر را به پا یمشاهدات خود را با مهارت پزشک

  .دینمائ سهیاست) مقا یلیفارغ التحص
 ییتوانا رندهیدر برگ نسوالی) : اجریقبل از انجام پروس ی(مرحله آمادگ 3در مورد سوال  -ه

 یاداره آنها م یچگونگ جرویپروس یآزمون شونده در ارائه بحث در خصوص عوارض احتمال
  باشد.

 زیاجسام نوك ت ختنیدور ر لیازقب ي) : به مواردجری(اقدامات بعد از انجام پروس 8سوال  -و
  و ... اشاره کرد. جریبهپرستار ، ثبت پروس ماتی، تعل CXR، چک 

 


