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 OSCE کارآموزيفرآیند برگزاري آزمون پایان 

  گروه ارتوپدي فنی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

در  کارآموزيپس از پایان دوره دانشجویان سال آخر رشته ارتوپدي فنی،  به منظور سنجش مهارتهاي بالینی، 1392از سال 
در این آزمون مشارکت فعال اساتید گروه، دانشجویان . شود گرفته می OSCEلی مراکز از قبل تعیین شده، آزمون عم

لذا فرآیند ذیل جهت برگزاري منظم این آزمون در نظر . باشد تحصیالت تکمیلی، کارشناسان و پرسنل گروه مورد نیاز می
  .گرفته شده است

  

  قبل از آزمون
روز قبل از  45هماهنگی اعضاي گروه و دانشجویان حداقل  اعالم تاریخ برگزاري آزمون به دانشجویان و اساتید با .1

 .زمان آزمون

 .و زمان مناسب براي هر ایستگاه توسط مسؤول برگزاري آزمون با توجه به تعداد دانشجو ها برآورد تعداد ایستگاه .2

ره و مسؤول توسط استاد مشاور دودر هر ترم  کارآموزيس وتعیین اساتید طراح و ممتحن سناریوها با توجه به در .3
 .)ترجیحا طراح و ممتحن سؤال یکسان باشند(. برگزاري آزمون

توسط مسؤول برگزاري  کارآموزيس وهاي مربوط به هر یک از در طبقه بندي و مشخص بودن تعداد ایستگاه .4
 .آزمون

جهیزات مورد نمره و ابزار و ت 20تبط به هر سؤال با بارم بندي از چک لیست مر ،تهیه نامه درخواست ارسال سناریو .5
 . حداقل یک ماه قبل از برگزاري آزمون ،نیاز با ذکر چند مثال

  .سؤال مطرح شود 4حداقل  کارآموزيبراي هر درس : نکته
 .توسط مسؤول برگزاري آزمون جمع آوري سناریوها و سؤالها و تهیه بانک سؤال .6

 .اه از بانک سؤال با نظر اساتید گروهانتخاب سناریوهاي مناسب با توجه به تعداد ایستگاه ها و زمان هر ایستگ .7

 .تعیین نهایی اساتید ممتحن .8

 .آماده کردن لیست اسامی دانشجویان در کنار چک لیست هر سناریو جهت ثبت نمرات .9

 .انتخاب بیمار یا بیمارنما در موارد مورد نیاز .10

 .هفته قبل از آزمون 2آموزش وظیفه بیمار یا بیمارنما حداقل  .11

هاي پذیرایی، رفت و آمد بیمار یا بیمارنماها، چاپ و تکثیر، تجهیزات  گزاري آزمون شامل هزینههاي بر برآورد هزینه .12
 .و انجام مکاتبات مورد نیاز با امور مالی و اداري دانشکده... و 



ها و تحویل به مسؤول انبار حداقل یک هفته قبل از زمان برگزاري  تهیه لیست دقیق از وسایل مورد نیاز ایستگاه .13
 .نآزمو

 . تاریخ زمان برگزاري آزمون یک هفته قبل از آزمون مبراي اعال EDOو اطالع رسانی به اداره آموزش  .14

اطالع رسانی به مسؤول روابط عمومی براي اعالم تاریخ زمان برگزاري آزمون یک هفته قبل از آزمون جهت درج  .15
 . در سایت

 .سانی به دانشجویانو قرعه کشی و اطالع رتعیین تاریخ جلسه آشنایی با آزمون  .16

ها با نصب عالئم راهنماي مناسب  هاي کلینیک و مشخص بودن ایستگاه ها و اتاق ها در کارگاه تعیین شماره ایستگاه .17
  .قبل از جلسه معارفه

ها توسط مسؤول برگزاري آزمون دو روز قبل از  برگزاري جلسه آشنایی با آزمون و محیط آزمون و قرعه کشی گروه .18
 .زمان برگزاري آزمون

تحویل برگه راهنماي برگزاري آزمون به هر دانشجو در جلسه معارفه و مشخص بودن زمان ورود و خروج هر  .19
 .گروه

بیماران هماهنگی و یادآوري مجدد با عوامل برگزاري آزمون شامل ممتحنین، کارشناسان، مسؤول انبار، منشی گروه،  .20
). حداقل یک ربع قبل از شروع آزمون حضور داشته باشند. (و بیمارنماها جهت حضور به موقع در روز آزمون

 )یک تا دو روز قبل از برگزاري آزمون: زمان هماهنگی(

 .ها منع ورود و خروج دانشجویان به کلینیک یک روز قبل از برگزاري آزمون جهت چیدمان ایستگاه .21

 .روز قبل از برگزاري آزمون یکمطمئن توسط فرد مسؤول تست تایمر و زنگ  .22

 .ها با تجهیزات از قبل مشخص شده توسط مسؤول برگزاري آزمون یک روز قبل از آزمون چینش ایستگاه .23

 .ها پرینت نهایی سناریوها، سؤاالت و چک لیست .24

 .ه یا پذیرش مراجعه کنندهتعطیل بودن کلینیک در روز آزمون توسط منشی گروه و عدم تحویل وسیل اطالع رسانی .25

 
  روز آزمون

 .قبل از برگزاري آزمون هاي پرینت گرفته شده به هر استاد تحویل سؤالها و چک لیست .1

 .هاوظیفه بیمار یا بیمارنما یادآوري .2

 .دقیقه قبل از برگزاري آزمون 10حضور اولین گروه شرکت کننده در آزمون حداقل  .3

 .نشجو به منشی گروهتحویل موبایل خاموش یا سایلنت شده دا .4

 .توسط منشی گروه زدن برچسب نام دانشجو روي گوشی جهت افزایش امنیت .5

 .در جلسه آزمون... منع ورود کیف، تبلت، هدفون، موبایل و  .6

 .هاي از قبل مشخص شده قبل از شروع آزمون و بیمارنماها در ایستگاه انمستقر شدن اساتید، بیمار .7

 .زمون و قرار گرفتن پشت در ایستگاه مربوط به خودآشروع دقیقه قبل از  5ورود دانشجویان  .8



 .شروع آزمون رأس ساعت اعالم شده با شنیده شدن صداي زنگ .9

 .ها روتیشن دانشجویان هر گروه با شنیدن صداي زنگ تا پایان همه ایستگاه .10

گزارش گرفتن رایی، تحویل ایستگاه آخر و پذی انتقال دانشجویان گروه اول به اتاق قرنطینه پس از پایان زمان آزمون .11
 .توسط آنها تکمیل فرم نظرسنجیو  از دانشجویان کارآموزي

 .دقیقه تا یک ربع استراحت براي عوامل برگزاري آزمون و پذیرایی10 .12

 .موبایل دانشجویان گروه دوم توسط منشیگرفتن تحویل  .13

  .13تا  5شروع آزمون گروه دوم در زمان مشخص و ادامه روند آزمون طبق بند  .14

  
  بعد از آزمون

 .نمره 20آوري چک لیست هاي تکمیل شده توسط اساتید و تعیین نمره دانشجویان در هر ایستگاه از   جمع .1

 .OSCEگزارش نمره آزمون هاي مرتبط با پروتز و  معدل گیري نمرات ایستگاه .2

 .OSCEو گزارش نمره آزمون  ارتوزهاي مرتبط با  معدل گیري نمرات ایستگاه .3

 .برگزاري آزمون جهت درج خبر در سایت دانشکدهتهیه گزارش  .4

 .تقدیرنامه جهت تشکر از برگزارکنندگان آزمونگواهی یا تهیه  .5

  
  

 


