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   DOPSآزمون  يوش اجرار
  

مشاهده و ارائه بازخورد به  ندی. فرآردیگ یبار در سال انجام م 6تا  4معموالً  DOPSروش  original بصورت
و مهم رشته  یاساس يجرهایپروس نیاز ب دیبا یابیمورد ارز ي.مهارتهاردیگ یصورت م ریدرخواست  فراگ

 یابیبه نکات مورد ارز جریوسانجام پر نیدر ح ریضمن مشاهده فراگ یعلم اتیمربوطه باشد . عضو ه یتخصص
 لیرا تشک جریمهارت در انجام آن پروس هیکند که اساس و پا یم دقتیشده ا یطراح شیاز پ ستیدر چک ل

 ستیمناسب در چک ل يها نهیمشاهدات خود را با عالمت زدن گز جهینت ابیارز انکاریدهند . پس از پا یم
مربوطه ، اخذ  یو آناتوم ونهایکاسیاز اند ریفراگ یاهآگ لیاز قب يموارد ستی. سئواالت چک ل کندیثبت م

دهند . به عالوه  یو ... رامورد پرسش قرار م کیدر تکن ی، توانائ لیاستر طیشرا تی، رعا ماریاز ب تیرضا
 يدهد . زمان الزم برا یپاسخ م رجیدر انجام پروس ریفراگ یکلیسئوال هم در مورد توانائ کیکننده به  یابیارز

انجام  يو يبر رو جریکه پروس يماریب زیو ن ریاست که فراگ ياست . ضرور قهیدق15حدود  اهدهمرحله مش
توسط عضو  ستیچک ل لیشدن است مطلع باشند . پس از تکم observeدر حال  ریفراگ نکهیشوداز ا یم
شود و نقاط  یداده م ي، باز خورد مشاهدات به و یعلم اتیوعضو ه ریبا حضور فراگ يجلسه ا ی، ط یعلم اتیه

 جیاست . نتا قهیدق 5ارائه بازخورد در حدود  ي. زمان الزم برا رندیگ یقوت و ضعف مورد بحثقرار م
 ودرینسخه جهت قراردادن در پورتفول کیشود که  یم هیها) معموالً در چند نسخه ته ستی(چک لیابیارزش

گردند .  یم لیگروه تحو ریراهنما ومد ستادمنجمله ا ربطینسخ به مراجع ذ ریو سا ردیگ یقرار م ریفراگ اریاخت
 يو يعملکرد تیوضع نیآخر زیو ن ریفراگ شرفتیپ زانیم یابیها به منظور ارز ستیچک ل نیدوره ا انیدر پا

   . رندیگ یقرار م یمورد بررس
  

  :رندیمورد توجه قرار گ دیآزمون با يکه در اجرا ی* نکات کل
روشها و ابزارمورد استفاده آن آموزش  نیدر مورد استفاده از ا دی) بایعلم ئتیآزمونگرها (اعضاء ه -1
  .نندیبب
قرار  یابیدوره آموزش مورد مشاهده و ارز لیدر اوا رانی) فراگ core skills( یاساس يبهتر است مهارتها -2
منظور اندازه  بهیدر مراحل بعد دیمهارتها با نیشوند. ا ییبه بهبود دارند شناسا ازیکه ن ییمهارتها رندتایگ
  .رندیمورد مشاهده قرار گ شرفتیپ زانیم يریگ
 ییدر عرصه ها دیبا یابیدقت نمود. ارز دیکه مشاهده در آنجا صورت خواهد گرفت با يدر مورد عرصه ا -3

  باشد یابیصورت قابل ارز نیو کار آمد تر نیبه موثرتر ریفراگ يکه در آنجا مهارتها ردیصورت گ
و  ریفراگ ایباال باشد و  ریبه فراگ یعلم اتیکه در آنها نسبتعضو ه دیاستفاده کن ییها طیاالمکان از مح یحت -

  داشته باشند. اریدراخت يشتریفرصت ب یعلم اتیعضو ه
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. دیریدارند در نظر بگ میمستق رنظارتیبر کار فراگ یعلم اتیاعضاء ه زیرا که در حال حاضر ن ییعرصه ها -
  .دیروند مشاهده رامکتوب و ثبت کن دیتوان یکه چگونه م دیمشخص کن

) و هم بصورت formative( ینیهم بصورت تکو یابیارز نیتوجه داشت که اطالعات حاصل از ا دیبا -4 
  ) قابل استفاده اند.summative(یتراکم

 دیبا یول شوندیابیارز طیکه تمام مهارتها در تمام شرا ستین يازیخاطر داشت که اگر چه ن به دیبا -5
  .رندیصورت گ مارانیاز ب یمتفاوت و با انواع مختلف طیمشاهدات در شرا

 مارانیشلوغ ممکن است چالش زا باشد ومراقبت از ب کینیکل کیدر  میاستفاده از روش مشاهده مستق -6
الزم از نظر  داتیتمه دیانجام شود با یابینارزیکه قرار است ا ییدر زمانها لیدل نیاندازد. به ا ریرا به تاخ

 شود. دهیشیاند یعلم اتیو اعضاء ه رانیتعداد فراگ


