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  )DOPSبه روش  یابی( در مورد ارز رانیفراگ يراهنما
  
 DOPSست؟یچ  
 یابیکه موظف بهانجام آنها هستند مورد ارز ییجرهایدرپروس رانیموضوع که مهارت فراگ نیا

 Direct Observation of Proceduralکه مخفف عبارت DOPSدارد.  يادیز تیاهم ردیقرار گ
Skillsیابیارز ياست که اختصاصا برا یباشد روش ی) میعمل يمهارتها می(مشاهده مستق 
شما را  یعلم اتیاز اعضاء ه یکیروش  نیشده است. در ا ی) طراحجرهای(پروس یعملیمهارتها

چک  کیدهد و سپس عملکرد شما را بر اساس  یمورد مشاهده قرار م جریپروس نانجامیدر ح
روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاطقوت  نیدهد. با ا یقرار م یابیمورد ارز افتهی ستساختیل

 نچکیشوند. وجود ا یم ییجهت بهبود دارند شناسا يشتریبه تالش ب ازیکه ن یشما و نقاط
شما به  یابیرا  که در ارز یمشخص اریدهد که مع یامکان را م نیبه شما ا افتهیساخت  ستیل

. شما دیکن یابیعملکردتان را بر اساس آن ارز زیو خود ن دیباش ارداشتهیرود در اخت یکار م
رود.  یاز شما انتظار م يزیچه چ دیتا بدان دیکنتعمق  تمهایاز آ کیدر موردمفهوم هر  دیبا

صورت  قهیدق 5حدود  ید طکشد و ارائه باز خور یطول م قهیدق 15در حدود  ندمشاهدهیفرآ
  .ردیگ یم
  
  چند آزمون در سال؟ -2

انجام  نیبار در ح 6ساله دستکم  کیدوره  کی یکه در ط دیاتخاذ نمائ یبیترت دیبا شما
 تی. مسئولدیریگ قراریابیمورد مشاهده و ارز یعلم اتیمورد نظر توسط عضو ه يجرهایپروس

به عهده شماست. شما  زآزمونگرهایها و ن یابیبودن تعداد و نوع ارز یاز کاف نانیحصول اطم
به  نکاری. ادیریقرارگ یابیاز حداقل مورد اشارهمورد ارز شیکه ب دیکن استدرخو دیتوان یم

 یشما م یآموزش ياستاد راهنما نی.همچندیکن افتیدر يشتریشما کمک خواهد کرد باز خورد ب
بصورت گسترده  دیبا هایابیارز نی. ادیبنما رایشتریب يهایابیدرخواست ارز ازیتواند بر حسب ن

  دوره . يبه انتها کیو نهصرفا نزد رندیگ رتصو یلیدر طول سال تحص
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  کنند؟یابیکه شما را ارز دیدرخواست کن دیتوان یم یاز چه کسان -3
 فیاز ط دیکن یسع دیدهند . با قراریابیتوانند شما را مورد ارز یم یعلم اتیاز اعضاء ه کی هر
) و یعلم اتیعضو ه کیهر آزمون  يآلبرا دهی(بصورت ادیاز آزمونگرها استفاده کن یعیوس
را انجام  هایابیارز نیاز ا یمیشمادست کم ن یآموزش يکه استاد راهنما دیحاصل کن نانیاطم

  کرده باشند. یابیشما را ارز جریپروس 6دیبا یعلم اتیعضو ه 3دهد. به عالوه دست کم  یم
  رند؟یقرار گ یابیمورد ارز دیبا ییچه مهارتها -4
باشد، الزم  یم تانیارائه بازخورد به شما و کمک به بهبود عملکرد شغلDOPSآنجا که هدف  از

کارتان از شما انتظار  طیدر مح یعیکه به طور طب رندیقرار گ یابیارز موردییجرهایاست پروس
انجام  جریکه به طور معمول در آنجا پروس یطیدارد که شما در همان مح تیرود. بهعالوه اهم یم
 دیرود وبا یکه از شما انتظار م یاساس ي. مهارتهادیریقرار گ یابیمورد مشاهده و ارز دیدهیم

 یابیارزیرا برا جریانواع مختلف پروس دیگنجانده شده است. با کولومیدر کور دیکسب کن
 کولومپوششیمشخص شده در کور يها ياز توانمند يادیاد زکه تعد يبه طور دیانتخاب کن

 3خود در دست کم  يدال بر توانمند یدر هر سال مدارک دیاداده شوند. شما ب
که هر  دیده بیترت يها را به گونه ا یابیارز دیتوان ی. شما مدیارائه کن جرمختلفیپروس
باالتراز  ایتکرار شود تا مهارت شما در انجام آن به حد استاندارد مورد قبول و  جرآنقدریپروس

  آن برسد.
  ست؟یچ یابینوع ارز نیشما در انجام ا فهیوظ -5

  رود: یانتظار م ازشما
  .دیکن ییرود را شناسا یکه از شما انتظار م یاساس يمهارتها -الف

  ومناسب هستند. یها کاف یابیرزکه تعداد و نوع ا دیحاصل کن نانیاطم - ب
  .نماندیدوره باق يانتها يها برا یابیکه تمام ارز دیدقت کن -ج
  .دیریموردمشاهده قرار گ جریانجام پروس نیکه شما در ح دیریاجازه بگ ماریاز ب -د
  که فرم مربوطه به صورت کامل و خواناپر شده است. دیحاصل کن نانیاطم -ه
 نیمشاهده، تمر قیطر دازیکن یدوسعیتعمق کن دیکن یم افتیکه در يدر موردبازخورد -و

  .دیومطالعه نقاط ضعف خودرابر طرف کن
 لیگروه تحو ریرا به مد کنسخهیو  دیکن يرا در کار پوشه خود نگهدار یابینسخه از ارز کی - ز

 .دیده


