جدول بلوپرینت رشته ارتوپد در دوره دستیاری

جديل تًاومىديُاي عمًمي مًرد اوتظار دستياران:
گردآيري ي ثبت اطالعات
ثِ طَر هَثز ثب ثیوبر ٍ خبًَادُ ثیوبر ٍ ّوىبراى ارسجبط ثزلزار هی
وٌذ.
ؽزح حبل سخصصی را ثطَر صحیح اخذ وٌذ.

ابعاد

آزمًن(تعييه ابسار مىاسب با اَداف)

هْبرسی – ًگزؽی

OSCE-Logbook-Mini CEX

هْبرسی – ؽٌبخشی

ارسیبثی صحیح ٍ هعبیٌِ سخصصی ثیوبراى را اًجبم دّذ.

هْبرسی

درخَاعز هٌطمی آسهبیؾبر دبراولیٌیىی را اًجبم دّذ.

ؽٌبخشی – هْبرسی

سؾىیل دزًٍذُ ثب ثجز اطالعبر ٍ سٌظین هذارن دشؽىی را اًجبم
دّذ.

ؽٌبخشی  -هْبرسی

هَردثبلیٌی OSCE-Logbook-Mini CEX-
-DOPS-CBDوَسبُ ٍ وبهل
 هَردثبلیٌیDOPS- Logbook-Mini CEX-CBD-OSCE

 - Mini CEX- CBDهَردثبلیٌی PMP-OSCE- DOPS-KF

- CBDآسهَى ؽفبّی- Logbook-هَردثبلیٌیOSCE-DOPS- Mini_CEX

جديل تًاومىديُاي عمًمي مًرد اوتظار دستياران:
ادارٌ بيمار

ابعاد

()Patient management
سجَیش دارٍ (ًَؽشي ًغخِ دارٍیی ٍ  ٍ orderسَجِ ثِ عَارض ٍ
سذاخالر دارٍیی) را ثطَر صحیح اًجبم دّذ.
هٌبعت سزیي رٍیىزد سؾخیصی -درهبًی را ثزای درهبى ثیوبر
سؾخیص دّذ.
درخَاعز ٍ ارائِ هؾبٍرُ دشؽىی را اًجبم دّذ.
ّوبٌّگی السم ٍ ارجبع ثیوبر اعن اس آهَسػ ثِ ثیوبر ٍ دیگیزی
ثیوبر را ثطَر صحیح اًجبم دّذ.
اصَل اخالق ٍ سعْذ حزفِ ای را رعبیز ًوبیذ.

آزمًن(تعييه ابسار مىاسب با اَداف)
آسهَى ؽفبّی – هَرد ثبلیٌی PMP-KF-OSCE-

ؽٌبخشی  -هْبرسی

 360درجِ Logbook-MiniCEX- CBD-DOPS

ؽٌبخشی
هْبرسی – ؽٌبخشی
هْبرسی – ؽٌبخشی
ًگزؽی
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آسهَى ؽفبّی – هَرد ثبلیٌی PMP-KF-OSCE-
Logbook-MiniCEX- SC
آسهَى ؽفبّی – هَرد ثبلیٌی PMP-KF-OSCE-
Logbook-MiniCEX-CBD
آسهَى ؽفبّی – هَرد ثبلیٌی PMP-KF-OSCE-
Logbook-MiniCEX-DOPS-CBD
Glpbal Rating- Mini CEX- DOPSهَرد ثبلیٌیCBD-

جديل تًاومىديُاي عمًمي مًرد اوتظار دستياران سال ايل :
ابعاد

آزمًن(تعييه ابسار مىاسب با اَداف)
جَر وزدى گغشزدُ -چْبر گشیٌِ ای  -سؾزیحی –

اًَاع ٍعیلِ هَرد ًیبس در جزاحی ٍ وبرثزد آًْب را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

ًحَُ اعشفبدُ ٍعیلِ هَرد ًیبس در جزاحی را ثیبى وٌذ.

ؽٌبخشی

جَر وزدى گغشزدُ -چْبر گشیٌِ ای  -سؾزیحی  -ؽفبّی
- CBDهَرد ثبلیٌی

ؽغشي دعز لجل اس عول را ثِ خَثی اًجبم دّذ.

هْبرسی

DOPS– OSCE- CBD

- CBDؽفبّی -هَرد ثبلیٌی

سزهین دَعز ٍ سیزدَعز را ثِ خَثی اًجبم دّذ.

هْبرسی

اًَاع گزُ ّب ٍ اًَاع عَچَر ّب را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

اًَاع درى را ثِ خَثی وبرگذاری وٌذ.

هْبرسی

DOPS – OSCE- CBD-Log book- Mini
CEX
OSCE – Logbook
سؾزیحی – ؽفبّی –جَروزدًی گغشزدُ
DOPS – OSCE- Logbook_CBD-Mini
هَرد ثبلیٌی CEX-

ّوَعشبس حیي عول جزاحی را ثِ خَثی اًجبم دّذ.

هْبرسی

DOPS- OSCE- Logbook- CBD-Mini
CEXهَرد ثبلیٌی وبهل ٍ وَسبُ

ًحَُ اعشفبدُ اس سَرًیىِ هٌبعت را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

جَروزدًی گغشزدُ -سؾزیحی -ؽفبّی -هَرد ثبلیٌی -
CBD

سَرًیىِ را ثِ خَثی ثِ وبر ثزد.

هْبرسی

هَرد ثبلیٌیDOPS– OSCE- CBD-Log book-

احیبء للجی ریَی هغشی  ATLSرا اًجبم دّذ.

ؽٌبخشی

آعذیزاع یَى سؾخیصی ٍ درهبًی هفبصل را اًجبم دّذ.

هْبرسی

اًَاع آسل ّب وبرثزد آًْب را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

آسل گیزی را ثِ خَثی اًجبم دّذ.

هْبرسی

اًَاع گچ ّب ٍ وبرثزد آًْب را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

گچ گیزی را ثِ خَثی اًجبم دّذ.

هْبرسی

اصَل جباًذاسی ثغشِ درفشگی ٍ ؽىغشگی ّب را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

سىٌیه هشٌبعت ثزای اًَاع ؽىغشگی ّب ٍ دررفشگی ّب را
سؾخیص دّذ
اصَل جباًذاسی ثغشِ درفشگی ٍ ؽىغشگی ّب را ثِ خَثی اًجبم
دّذ.
اصَل ثِ وبرگیزی اًَاع وؾؼ ّبی دَعشی ٍ اعىلشی را سَضیح
دّذ.

ؽٌبخشی
هْبرسی
ؽٌبخشی
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 - OSCE- CBD-Logثیوبرًوب – DOPS- PMP
هَرد ثبلیٌیbook-
Log Book- DOPS – OSCE
- CBDهَرد ثبلیٌی وبهل
جَر وزدى گغشزدُ -چْبر گشیٌِ ای  -سؾزیحی –
– هَرد ثبلیٌی CBD-ؽفبّی -
 CBD-Log bookثیوبرًوب DOPS - OSCE- -هَرد ثبلیٌی
جَر وزدى گغشزدُ -چْبر گشیٌِ ای  -سؾزیحی –
 CBDؽفبّی -هَرد ثبلیٌی
 - CBD-Log bookثیوبرًوب DOPS - OSCE-هَرد ثبلیٌی
جَر وزدى گغشزدُ -چْبر گشیٌِ ای  -سؾزیحی  -ؽفبّی
 CBDهَرد ثبلیٌی
OSCE-SCهَرد ثبلیٌی – ثحث هجشٌی ثز عولىزدLogbook-Mini CEX
KF - PMP
DOPS - OSCE-Log Book
 CBDهَرد ثبلیٌی
جَر وزدى -چٌذ گشیٌِ ای  -سؾزیحی  -ؽفبّی هَرد
 CBDثبلیٌی

DOPS – Mini CEX – OSCE
-CBD-Logbookهَرد ثبلیٌی – ثیوبرًوب
DOPS – Mini CEX – OSCE
هَرد ثبلیٌی  -ثیوبرًوب

اًَاع وؾؼ ّبی دَعشی را ثِ خَثی ثِ وبر ثزد.

هْبرسی

اًَاع وؾؼ ّبی اعىلشی را ثِ خَثی ثِ وبر ثزد

هْبرسی

دثزیذهبى سخن ّب را ثِ خَثی اًجبم دّذ.

هْبرسی

DOPS - OSCE-Log Book-CBD

اصَل صحیح دزح ٍ درح را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

-CBDجَر وزدى -چٌذ گشیٌِ ای  -سؾزیحی – ؽفبّی

دزح ٍ درح را ثِ درعشی اًجبم دّذ.

هْبرسی

-CBD- Mini-CEXثیوبرًوب– DOPS– OSCEهَرد ثبلیٌی

جديل تًاومىديُاي عمًمي مًرد اوتظار دستياران سال ديم :
ابعاد

آزمًن(تعييه ابسار مىاسب با اَداف)

فزایٌذ هذیزیز ؽىغشگی ّبی ثبس را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

CBDجَر وزدى -چٌذ گشیٌِ ای  -سؾزیحی – ؽفبّیهَرد ثبلیٌی

درهبى ؽىغشگی ّبی ثبس را سؾخیص دّذ .

هْبرسی

درهبى ؽىغشگی ّبی ثبس را اًجبم دّذ.

هْبرسی

ًحَُ ثِ وبر ثزدى اوغشزًبل فیىغبسَر را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

-CBDجَر وزدى -چٌذ گشیٌِ ای  -سؾزیحی – ؽفبّی

اوغشزًبل فیىغبسَر را ثِ خَثی ثِ وبرگیزد.

هْبرسی

DOPS – OSCE - Log Book-Mini CEXهَردثبلیٌی CBD-

اصَل ّوی آرسزٍدالعشی ّیخ را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

اصَل درهبى جزاحی ٍ دررفشگی ّبی اطزاف ّیخ را
سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

دررفشگی ّبی اطزاف ّیخ را ثِ خَثی جزاحی وٌذ.

هْبرسی

اصَل ّبی جزاحی ؽىغشگی ٍ دررفشگی ّبی اًذام
فَلبًی را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

ؽىغشگی ٍ دررفشگی ّبی اًذام فَلبًی را ثِ خَثی
جزاحی وٌذ.

هْبرسی

اصَل ّبی جزاحی ؽىغشگی ٍ دررفشگی ّبی اًذام
سحشبًی را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

جَر وزدى گغشزدُ  -هَردثبلیٌی  -سؾزیحی – ؽفبّی

هْبرسی

DOPS – OSCE - Log Book Mini CEXهَردثبلیٌی CBD-

اصَل آهذَسبعیَى اًذام ّب را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

CBDجَر وزدى  -هَردثبلیٌی  -سؾزیحی  -ؽفبّی

ًیبس ثِ آهذَسبعیَى ٍ عطح اهذَسبعیَى را سؾخیص
دّذ.

ؽٌبخشی

- Mini CEX- Logbookهَردثبلیٌی
OSCE-KF-PMP

اصَل اًجبم اًَاع گزافز ّبی دَعشی را سَضیح دّذ.

ؽٌبخشی

- CBDسؾزیحی – ؽفبّی  -جَر وزدى -هَرد ثبلیٌی

ؽىغشگی ٍ دررفشگی ّبی اًذام سحشبًی را ثِ خَثی
جزاحی وٌذ.

– PMP - Mini CEX-KF-OSCE
ثحث هجشٌی ثز هَرد ثبلیٌی
-Mini CEXهَردثبلیٌی وَسبُ هذرDOPS - OSCE-Logbook-CBD

جَر وزدى گغشزدُ  -هَردثبلیٌی  -سؾزیحی – ؽفبّی -
CBD
جَر وزدى گغشزدُ  -هَردثبلیٌی  -سؾزیحی – ؽفبّیCBD
Dops – OSCE - Log Book- Mini CEXهَردثبلیٌی CBD-
جَر وزدى گغشزدُ  -هَردثبلیٌی  -سؾزیحی – ؽفبّیCBD
DOPS – OSCE - Log Book Mini CEXهَردثبلیٌی CBD-
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اًَاع گزافز دَعشی را ثِ خَثی اًجبم دّذ.

هْبرسی

 هَردثبلیٌی DOPS – OSCE Mini CEX-CBD-LogBook

اصَل ًیل گذاری داخل وبًبل اعشخَاًی را سَضیح
دّذ.

ؽٌبخشی

جَر وزدى  -هَردثبلیٌی  -سؾزیحی  -ؽفبّی

اصَل ًیل گذاری داخل وبًبل اعشخَاًی را ثِ خَثی
اًجبم دّذ.

هْبرسی

رادیَگزافی ّبی هزسجط ثب ؽىغشگی(فَلبًی  -سحشبًی)
را سفغیز وٌذ.

ؽٌبخشی

ًَع سىٌیه هٌبعت ثزای اًَاع ؽىغشگی ّب ٍ
دررفشگی ّب را سؾخیص دّذ.
وبرثزد گزافز ّبی دَعشی را سؾخیص دّذ.
ثیوبر جزاحی را هذیزیز وٌذ

ؽٌبخشی
ؽٌبخشی
ؽٌبخشی -هْبرسی

 هَردثبلیٌی OSCE- DOPS - Mini CEX-CBD-LogBook
 -LogBookهَردثبلیٌی  Mini CEX-CBD-جَر وزدى
سؾزیحی SC-
OSCE-KF-PMP
هَردثبلیٌی -سؾزیحی
OSCE-KF-PMP- SC-Mini CEX- Logbook
هَردثبلیٌی
OSCE-KF-PMP-Log book
هَردثبلیٌی
OSCE-KF-PMP- Mini CEX- CBD- SCآسهَى 360درجِ

جديل تًاومىديُاي عمًمي مًرد اوتظار دستياران سال سًم :
ابعاد

آزمًن(تعييه ابسار مىاسب با اَداف)

اصَل آرسزٍدالعشی ساًَ را سَضیح دّذ

ؽٌبخشی

چْبر گشیٌِ ای -جَر وزدى گغشزدُ  -هَردثبلیٌی -سؾزیحی - CBD -ؽفبّی

اصَل آرسزٍدالعشی ّیخ را سَضیح دّذ

ؽٌبخشی

چْبر گشیٌِ ای -جَر وزدى گغشزدُ  -سؾزیحی – ؽفبّیهَرد ثبلیٌی – CBD

اصَل آرسزٍدالعشی ؽبًِ را سَضیح دّذ

ؽٌبخشی

چْبر گشیٌِ ای -جَر وزدى گغشزدُ  -سؾزیحی – ؽفبّی -
هَرد ثبلیٌی – CBD

اصَل ثزخَرد ثب سَهَرّبی اعشخَاًی را سَضیح دّذ

ؽٌبخشی

سَهَرّبی اعشخَاًی را ثِ خَثی درهبى وٌذ

هْبرسی

اصَل ثزخَرد ثب سَهَرّبی ًغج ًزم اًذام را سَضیح
دّذ

چْبر گشیٌِ ای -جَر وزدى گغشزدُ --هَرد ثبلیٌی
سؾزیحی  -ؽفبّی
DOPS –OSCE -Logbook- PMP- KF-Mini
هَرد ثبلیٌی – CEX- CBD
چْبر گشیٌِ ای -جَر وزدى -سؾزیحی - -هَرد ثبلیٌی

ؽٌبخشی

ؽفبّی

سَهَرّبی ًغج ًزم را ثِ خَثی درهبى وٌذ

هْبرسی

OSCE – DOPS- Logbook-PMP- KF

اصَل جزاحی دعز را سَضیح دّذ

ؽٌبخشی

چْبر گشیٌِ ای -جَر وزدى  -سؾزیحی  -ؽفبّی

جزاحی دعز را ثِ خَثی اًجبم دّذ

هْبرسی

-Mini CEXهَرد ثبلیٌی – DOPS- OSCE CBD

اصَل آرسزٍعىَدی سؾخیصی ساًَ را سَضیح دّذ

ؽٌبخشی

چْبر گشیٌِ ای -جَر وزدى  -سؾزیحی – ؽفبّی

آرسزٍعىَدی سؾخیصی ساًَ را ثِ خَثی اًجبم دّذ

هْبرسی

هَرد ثبلیٌی – DOPS- OSCE -Logbook- CBD

ثیوبریْبی ارسَدذی وَدوبى را ثِ خَثی سَضیح دّذ

ؽٌبخشی

چْبر گشیٌِ ای -جَر وزدى  -سؾزیحی  -ؽفبّی
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جزاحی ّبی ارسَدذی وَدوبى را ثِ خَثی اًجبم دّذ

هْبرسی

هَرد ثبلیٌی – DOPS - OSCE -Logbook- CBD

ثیوبریْبی عشَى فمزار را ثِ خَثی سؾخیص دّذ

ؽٌبخشی

ثحث هجشٌی ثز هَرد  -هَرد ثبلیٌی
KF - PMP

سَهَرّبی اعشخَاًی را ثخَثی سؾخیص دّذ

ؽٌبخشی

 -Mini CEX-OSCE- SCهَرد ثبلیٌی KF – PMP-

سَهَرّبی ثبفز ًزم را ثخَثی سؾخیص دّذ

ؽٌبخشی

ثیوبریْبی هزثَط ثِ دعز را سؾخیص دّذ

ؽٌبخشی

ثیوبریْبی اًذام ّبی وَدوبى را سؾخیص دّذ

ؽٌبخشی

اصَل اعشئَسَهی ّبی اطزاف ّیخ ٍ ساًَ را سَضیح
دّذ

ؽٌبخشی

اعشئَسَهی ّبی اطزاف ّیخ ٍ ساًَ را ثِ خَثی اًجبم
دّذ
اصَل درهبى اًَاع ؽىغشگی ّبی اعشبثَلَم را سَضیح
دّذ

ثحث هجشٌی ثز هَرد  -هَرد ثبلیٌی
KF – PMP- Mini CEX-OSCE- SC
 - Mini CEXثحث هجشٌی ثز هَرد  -هَرد ثبلیٌیOSCE- SC
KF – PMP
ثحث هجشٌی ثز هَرد  -هَرد ثبلیٌی
KF – PMP- Mini CEX-OSCE- SC
هَرد -چٌذ گشیٌِ ای -جَر وزدى  -سؾزیحی – ؽفبّی
 CBDثبلیٌی
هَرد – DOPS - OSCE - Log Book- CBD

هْبرسی

ثبلیٌی–  CBDچٌذ گشیٌِ ای -جَر وزدى  -سؾزیحی  -ؽفبّی

ؽٌبخشی

اًَاع ؽىغشگی ّبی اعشبثَلَم را سؾخیص دّذ

ؽٌبخشی

درهبى ؽىغشگی اعشبثَلَم ثب ادزٍچ خلفی را ثِ خَثی
اًجبم دّذ

هْبرسی

اصَل فیَصى هفبصل را سَضیح دّذ

ؽٌبخشی

هَارد ًیبس ثِ فیَصى هفبصل هخشلف را سؾخیص دّذ

ؽٌبخشی

جزاحی فیَصى هفبصل هخشلف را ثِ خَثی اًجبم دّذ

هْبرسی

اًَاع سىٌیه هٌبعت ثزای اًَاع ؽىغشگی ٍ دررفشگی
را سؾخیص دّذ

ؽٌبخشی

هَرد ثبلیٌی
هَرد ثبلیٌی – ثحث هجشٌی ثز هَرد
PMP – KF-OSCE-SC- Log book
DOPS - OSCE - Log Book- Mini CEXهَرد ثبلیٌی CBِD-
 سؾزیحی  -جَروزدًی OSCE - Mini CEX -CBDگغشزدُ  -ؽفبّی  -هَرد ثبلیٌی -
هَرد ثبلیٌی – ثحث هجشٌی ثز هَرد
PMP – KF-SC-OSCE- logbook
DOPS - OSCE - Log Book- - Mini CEXهَرد ثبلیٌی CBِD-
– هَردثبلیٌی
PMP – KF – OSCE-SC-Mini CEXLogbook

جديل تًاومىديُاي عمًمي مًرد اوتظار دستياران سال چُارم :
ابعاد
جزاحی آرسزٍدالعشی ساًَ را ثِ درعشی اًجبم دّذ

هْبرسی

جزاحی آرسزٍدالعشی ّیخ را ثِ درعشی اًجبم دّذ

هْبرسی

جزاحی ّوی آرسزٍدالعشی ؽبًِ را ثِ درعشی اًجبم
دّذ

هْبرسی

آزمًن(تعييه ابسار مىاسب با اَداف)
 - CBD-Mini CEXهَرد ثبلیٌی– DOPS – OSCE
Log Book
 - CBD- Miniهَرد ثبلیٌی– DOPS – OSCE
CEX
Log Book
 - CBD- Miniهَرد ثبلیٌی– DOPS – OSCE
CEX
Log Book
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جزاحی اعشبثَلَم ثب ادزٍچ لذاهی را ثِ خَثی اًجبم
دّذ

هْبرسی

DOPS – OSCE –CBD- Mini CEX
 - Log Bookهَرد ثبلیٌی

اصَل آرسزٍعىَدی درهبًی ساًَ سَضیح دّذ

ؽٌبخشی

CBDهَرد ثبلیٌی – چْبر گشیٌِ ای  -جَروزدى – ؽفبّی
 -سؾزیحی

آرسزٍعىَدی درهبًی ساًَ را ثِ خَثی اًجبم دّذ

هْبرسی

هَارد آرسزٍعىَدی درهبًی ساًَ را سؾخیص دّذ

ؽٌبخشی

ًَع سىٌیه هٌبعت ثزای اًَاع ؽىغشگی ّب ٍ
دررفشگی ّب را سؾخیص دّذ

ؽٌبخشی

ثیوبر جزاحی را هذیزیز وٌذ

ؽٌبخشی

  CBD- Mini CEXهَرد ثبلیٌی– DOPS –OSCELog Book
هَرد ثبلیٌی – ثحث هجشٌی ثز هَرد
KF – PMP-SC-OSCE-Log book-Mini CEX
هَرد ثبلیٌی – ثحث هجشٌی ثز هَرد
KF – PMP- SC-OSCE-Log book-Mini CEX
هَرد ثبلیٌی – ثحث هجشٌی ثز هَرد
OSCE- DOPS- CBD- Mini CEX- KF – PMP

يظايف حرفٍ اي داوش آمًختگان رشتٍ ارتًپدي
رديف

يظايف
ارسجبط هٌبعت ٍ هطبثك ثب لَاعذ اخالق حزفِ ای را ثب ثیوبراى
ثزلزار وٌذ
ارسجبط هٌبعت ٍ هطبثك ثب لَاعذ اخالق حزفِ ای را ثب
ّوزاّبى ثیوبراى ثزلزار وٌذ
ارسجبط هٌبعت ٍ هطبثك ثب لَاعذ اخالق حزفِ ای را ثب
ّوىبراى ثزلزار وٌذ
ارسجبط هٌبعت ٍ هطبثك ثب لَاعذ اخالق حزفِ ای را ثب هذیزاى
ثزلزار وٌذ
ؽزح حبل هٌبعت ٍ وبهل اس ثیوبراى ثگیزد
هعبیٌِ هٌبعت ٍ وبهل ثیوبراى را اًجبم دّذ
اس اهىبًبر سؾخیصی دبراولیٌیه ثِ خَثی ثْزُ ثجزد
ثب سَجِ ثِ یبفشِ ّبی ؽزحح ال هعبیٌِ ٍ دبراولیٌیه ،اعشذالل
ثبلیٌی هٌبعت اًجبم دّذ
ثزاعبط اعشذالل ثبلیٌی  ،ثیوبری را ثِ درعشی سؾخیص دّذ
رٍیىزد هٌبعت جْز درهبى ثیوبر خَد اًشخبة وٌذ
دارٍّبی هٌبعت را جْز درهبى ثیوبر خَد ثِ وبر ثجزد
جزاحی هٌبعت را جْز درهبى ثیوبر خَد ثِ وبر ثجزد
الذاهبر سَاًجخؾی هٌبعت را ثِ وبر ثجزد
دظ اس هذاخلِ درهبًی ،دیگیزی ّبی هٌبعت را اًجبم دّذ
عَارض هذاخالر درهبًی را ثذاًذ
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عَارض احشوبلی دیؼ آهذُ را هذیزیز ٍ درهبى وٌذ
سَاًبیی ّب ٍ ًمبط لَر خَد را ثؾٌبعذ
ًبسَاًی ّب ٍ ًمبط ضعف خَد را ثؾٌبعذ
در هَارد لشٍم ارجبع ثیوبراى را ثِ هزاوش درهبًی هزوشی اًجبم
دّذ
در هحیط وبر  ،هؾبٍرُ درعز ٍ هٌطمی ثِ ثیوبراى ثذّذ
در هحیط وبر  ،هؾبٍرُ درعز ٍ هٌطمی ثِ ّوىبراى ارسَدذی
ثذّذ
در هحیط وبر  ،هؾبٍرُ درعز ٍ هٌطمی ثِ ّوىبراى عبیز
رؽشِ ّب ثذّذ
در هحیط وبر  ،هؾبٍرُ درعز ٍ هٌطمی ثِ هذیزاى ثذّذ
ثشَاًذ یه سین عالهز را ثِ خَثی هذیزیز وٌذ
ثشَاًذ ثخؼ ارسَدذی ثیوبرعشبى هحل وبر خَد را ثِ خَثی
هذیزیز وٌذ
ثشَاًذ ثِ ثیوبراى ٍ ّوزاّبى ثیوبر  ،ثِ خَثی آهَسػ دّذ
ثشَاًذ ثب اعشفبدُ اس رعبًِ ّب(رعبًِ ّبی وبغذی ،رادیَ،
سلَیشیَى ٍ ؽجىِ ّبی اجشوبعی) ثِ جبهعًِ ،ىبر ثْذاؽز
فزدی در حیطِ ارسَدذی را آهَسػ دّذ
در صَرر وبروزدى در هزاوش آهَسؽی داًؾگبّی ،سَاًبیی
آهَسػ هٌبعت داًؾجَیبى دشؽىی را داؽشِ ثبؽذ
ثب اصَل دضٍّؾی در حیطِ ارسَدذی آؽٌب ثبؽذ
ثشَاًذ دضٍّؼ ّبی هَرد ًیبس در حل هؾىالر ارسَدذی
وؾَری را طزاحی وٌذ ٍ اًجبم دّذ
ثشَاًذ ًشبیج حبصل اس دضٍّؼ را در هجالر هعشجز داخلی ٍ
خبرجی هٌشؾز وٌذ
ثِ صَرر هبدام العوز  ،در یبدگیزی ًىبر جذیذ ارسَدذی ،
وَؽب ثبؽذ
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جديل اختصارات ريشُاي ارزيابي فراگير
رديف
.1

وًع ازمًن

وام اوگليسي

وام فارسي

اسهَى ّبی هجشٌی ثز هحیط ؽجیِ

Objective Structured Clinical

آسهَى عیٌی عبخشبرهٌذ

عبسی ؽذُ

Examination

ثبلیٌی

Key Features

ٍیضگی ّبی ولیذی

.2
.3

آسهَى ّبی اعشذالل ثبلیٌی

.4

PMP
هغئلِ ثیوبر

Exercise

اسهَى هجشٌی ثز هحل وبر

KF

Patient management Problem

Mini-clinical Evaluation

.6

OSCE

سذثیز هؾىل ثیوبر/حل

Script Concordance

.5

اختصارات

آسهَى ّوخَاًی ثب ؽزحٌبهِ

SC

آسهَى ارسیبثی ثبلیٌی وَسبُ

Mini-CEX

Direct Observation of

هْبرر عولی دعشیبر اس

Procedural Skills

طزیك هؾبّذُ هغشمین

Case Base Discussion

DOPS
ثحث هجشٌی ثز هَرد ثبلیٌی

CBD

.8

Log Book

الي ثَن

-

.9

Portfolio

وبردَؽِ

-

.10

360-degree Assessment

آسهَى  360درجِ

-

.7

دوشز هحوذرضب عجحبى
دوشز عجبط عجذلی
سیزهبُ 1397
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