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 دفتر توسعه آموزش
 دانشکده پزشکی   

 

  (Mini -CEX) 
 Mini clinical Examination       

    
   

 :تهیه و تنظیم   

 دکتر حسن جلیلیان حامد
 خانم رقیه ماکویی     

      

 
 
 
 

   (Mini – CEX)نکات مهم در برگزاری آزمون به روش 
 . به شرح زیر می باشد 

را میتوان هم در آزمـون هـای    (Mini – CEX)ارزیابی به روش   .1
formative  وهم آزمونهایsummative استفاده نمود. 

در طی یک سال حداقل شش مواجهه پزشک و بیمار و ارزیابی آن  .2
 .توصیه می شود

طراحی آزمونها بصورتی می باشد که در هـر آزمـون بـر اسـاس  .3
 .کوریکلوم آموزشی یک هدف آموزشی مشخص مد نظر باشد

 . های مختلف استفاده شود observerدر هر آزمون از  .4
بالفاصله پس از انجام آزمون توسط استاد به دانشجو فیدبـک داده  .5

 .شود
در فیدبک نقاط قوت دانشجو در برخورد بالینی با بیمار تقویت و نقاط 

 ضعف به دانشجو گوشزد گردد

 . را در زير مالحظه مي نمائيد Mini-cexنمونه اي از فرم ارزيابي در روش 
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مالحظه می   Mini – CEXتفاوتهای جزیی با    COTدر  

ً دانشجو می تواند از فعالیت مشاوره ای خود در  شود مثال

برخورد با یک بیمار فیلم ویدئویی تهیه و به استاد ارائه نماید 

باید  cotهای مختلف نیز در  observerتعدادی از بیماران و 

 . ایفای نقش کنند 

با توجه به فعالیتهای آموزش هر بخش می تواند محدودیتهای 
در  Cotبا توجه به انجام .  را اعمال کند  cotالزم درباره تعداد 

فرمهای ارزیابی به این طریق ) سرپایی( out patientفعالیتهای 
توجه به مطالب کلیدی و مشکل بیمار .  معموالً خالصه تر است 

 .از اهمیت خاص برخوردار است 
  Mini – CEX   ،clinical Encounterیک واریته دیگر از  

cards (CEC)  می باشد که ابتدا در دانشگاهMc Master  در
در اینجا هم بررسی مهارتهای کلینیکی با .  کانادا استفاده شد 

مشاهده مستقیم مد نظر می باشد و چگونگی مواجهه پزشک 
در کار نهایی چگونگی برخورد .  با بیمار بررسی می شود 

پزشک با بیمار از نظر اخذ شرح حال ، معاینه فیزیکی ، رفتار 
 حرفه ای ، مهارتهای تکنیکی 

چگونگی ارائه بیمار به استاد ،تشخیص های افتراقی و نهایتًا 
 . طرح درمان بیماری مورد بررسی قرار می گیرد 

هر کدام از این آیتم ها بصورت غیر رضایت بخش تا سطح بر 
جسته ارائه خدمات و اجرا در حد یک پزشک فارغ التحصیل 

 . امتیاز دهی می شود 
فراهم می  reliability = %8مورد  8به تعداد  CECارزیابی با 

در ارزیابی ها بیشتر باشد از  CECسازد پس هر چه تعداد 
reliability  بیشتری برخوردار خواهد بود 
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(Mini –  CEX) Mini clinical Examination 
روشی است که مهارتهای کالن بالینی را بررسی می کند یک 

snapshot     ) است از ارتباط بین پزشک و )  عکس فوری
بیمار انجام می شود در این   careبیمار در موقعیتی که 

یک پزشک را  clinical skillدقیقه  15-20روش در مدت 
مهارت پزشک را در   –نگرش   –رفتار .  قضاوت می کنیم 

محلی که . ارتباط با یک مراقبت کیفی بیمار بررسی می کنیم 
بررسی می شود محل کار واقعی  (Mini – CEX)در 

پزشک می باشد که در آن مثل مواجهه واقعی پزشک و 
استاد این فرایند را از نزدیک شاهد است و بر بیمار است 

چگونکی مهارت پزشک ، کارهای معمول در رابطه پزشک با 
بیمار شامل اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی ثبت یافته های 
بدست آمده طرح تشخیص و ثبت درمان را بطور مستقیم 
ارزیابی می کنند در نهایت دانشجو مطالبی را که یاد گرفته 

 .است بطور عملی در حضور استاد ارائه می دهد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 با توجه به هرم میلر وندر ولوتن ارزیابی به روش

Mini – CEX)  عملکرد دانشجو را  میتوان در محیط واقعی

 .که خدمات درمانی صورت می گیرد  مورد سنجش قرار داد

بیمار واقعی و بستری در بخش می  هدر محیط واقعی ک

 باشد و تمامی مراحل تشخیص و درمان و خدمات 

 

مراقبتی بیمار صورت میگیرد در عالیترین سطح ارزیابی بررسی و 

سنجش چگونگی استفاده از دانش و توانمندی بکار گیری آن در 

تشخیص بیماری ، مهارتهای عملی در برخورد با بیمار و نحوه 

بررسی بیمار و عواملی از قبیل اخذ شرح حال ، مهارتهای معاینه 

بیماران، مهارتهای ارتباطی ، قضاوت کلینیکی ، حرفه ای گرایی ، 

سازمان دهی و کارایی و مراقبت های کلینیکی عمده مورد بررسی 

 .قرار میگیرد

را استاد در یک برگه ثبت می کند و دانشجو  (Mini – CEX)نتیجه 
 portfolioاین برگ را بعنوان ارزیابی استاد از فعالیتش در 

 (Mini – CEX)نگهداری می کند و بالفاصله استاد پس از انجام 
به دانشجو فیدبک می دهد و چگونگی ارتقاء و تقویت آموزش 

 . دانشجو توسط استاد مطرح و نکات مورد نیاز گوشزد می شود 
در واقع نقص های تشخیص و درمانی دانشجو در برخورد با بیمار 

 . بررسی می شود  (Mini – CEX)در تمامی مراحل توسط 
حیطه های کالن توانمندی دانشجو سنجیده  (Mini – CEX)در 

می شود مثالً مهارتهای اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی ، رفتارهای 
انسانی و حرفه ای ، قضاوت بالینی ، مهارتهای مشاوره ای ، 

 . توانمندیهای  عمده کلینیکی 
 در یک فرمت ممکن است استاد تمامی این آیتم ها را 

 ارزیابی نموده و کیفیت هر کدام از آنها را از کمتر از حد 

 در . قابل انتظار تا خیلی بیشتر از حد انتظارامتیاز می دهد 

(Mini – CEX)   کل فرایند مراقبت کلینیکی مورد قضاوت می
 . باشد 

های  (Mini – CEX)دانشجو در طی دوره آموزش خود باید  

های مختلف و بیماران مختلف  داشته   observerمتعددی را با 

 . باشد 

 
 
 
 

(Mini – CEX) 

طراحی شد ولی بعدًا  postgraduateدر ابتدا برای آموزش  

از آن در ارزیابی آموزش دانشجویان پزشکی عمومی هم 

استفاده می شد با این تفاوت که در ارزیابی دانشجویان 

  30  -  45(  پزشکی عمومی از زمان بیشتری برخوردار است 

ً چون مشکل بیمار ،  caseزیرا در )  دقیقه بالینی معموال

اختصاصی نمی باشد زمان بیشتری صرف اخذ شرح حال 

معاینه بیمار می شود همچنین دانشجویان پزشکی عمومی 

 . نیازمند دریافت فیدبک طوالنی تری می باشند 

الزم است تا از یادگیری بالینی  (Mini – CEX)چند آزمون 
 ?دانشجو مطمئن شویم 

قضاوت و ازبیشتر باشد  (Mini – CEX)هر چه تعداد آزمون 
reliability   بیشتری برخوردار است . 

%    80بیش از  Reliability (Mini – CEX)آزمون  6در 
 می باشد 

%    90بیش از  Reliability (Mini – CEX)آزمون  12در 
 می باشد 

%    95بیش از  Reliability (Mini – CEX)آزمون  24در 
 می باشد

(Mini – CEX)   در رابطه بهperformance    دانشجو

 (Mini – CEX)ارتباط کمی بین نتایج آمون  .مطرح میباشد

دانشجو را می سنجد مثل  knowledgeبا آزمونهایی که 

MCQ برقرار می باشد. 

(Mini – CEX)ته های مختلفی دارد مثل    یوار

COT) Consultation observation tool    ( ابزار مشاهده

مشاور  این روش برای ارزیابی دانشجویان که در فعالیت 

outpatient  شرکت دارند طراحی شده است بر خالف(Mini 

– CEX) شکه در ارزیابی فعالیتهای بیماران بستری در بخ 

 . استفاده می شود 


