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 خدایا شروع سخن نام توست 

وجودم به هر لحظه آرام توست           

 

 دل از نام و یادت بگیرد قرار

خوشم چونکه باشی مرا در کنار        



 An assessment of a student’s clinical competence 

 

 is key to an assessment of their ability to practice 

 

  medicine 







 Why assess the student? 

 Who should assess the students? 

 What should be assessed? 

 How should be student be assessed? 

 When should be student be assessed? 

 Where should be student be assessed? 

 



              WHY 
STUDENT 

& 

teacher 



 

WHO 
 

Stakeholders 



 

WHAT 
 

Competency 



   Competence describes what an individual is able to do 

 

    performance should describe what an individual actually 

 

        Does in clinical practice 



 

 

HOW 
 

Teacher tool box 

Standard setting 



      The best tools for the purpose of a particular 

assessment system , educators need to evaluate 

their 

 Validity 

 Reliability 

 Educational impact 

 acceptability 



Validity:  

 Dose this assessment tool measure what it is 

intended to measure 

 

 Content, quality of item ,scores reflect 

performance, difficulty item, 

    discrimination index 



Reliability 

 Outcome is same if the assessment is repeated 

over time 

 

 Generalizability 

 



 Educational impact 

 Content of any assessment to the desired learning 

objectives would be a 

 

      useful way to encourage students to attend to            

the most important outcomes 



 Acceptability and cost- effectiveness  



 

WHEN 

 

In –course- assessment 



 

Where 
 

Wide range of course 





      Assessment of clinical competence 

OSCE   (BLUE PRINT) 

 

OSLER : objective Structured Long Case 

Examination Record 
 

 



      Assessing performance in the workplace 

 

MINI- CEX : multiple occasions, different 
patients and different assessors 

10-14 encounters (Inter rater variation 
reduced with more assessors rating fewer 
encounters( 

 



CASE BASED DISCUSSION 

 

    Discuss aspects a case  

    Clinics, wards, assessment units  



     DIRECT OBSERVATION OF PROCEDURAL 

SKILLS     = DOPS 

 

Assessing practical skill 



     MULTISOURCE FEEDBACK = MSF  



What is Clinical Reasoning? 



بالینی استدالل  
استد الل بالینی روند تفکری است که پزشک را برای 

برداشتن قدم های عاقالنه در تشخیص و درمان بیماران 
رهنمون می کند و در تمام مراحل ارزیابی بیمار از مراحل 

اولیه گرفتن شرح حال تا کامل کردن درمان بیمار و پیگیری 
 طبابتآن حضور دارد و در حقیقت استدالل بالینی خود 

 است
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What is clinical reasoning? 
 

= 

 

What is the difference between 

expert and novice? 
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   Clinical Reasoning is the heart of the 

medicine 

 

   The evaluation of Clinical Reasoning 

becomes central to medical education 
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Clinical Reasoning 



 

 ارزیابی استدالل بالینی در حقیقت ارزیابی مهارت  طبابت است

 ،با گذشت زمان  مشخص شد ارزیابی استدالل بالینی از طریق مشاهده مستقیم
مشکل و ویژگی های سایکومتریک پایین دارد و رفع این نقص در آسکی نیاز به 

 تعداد زیاد ایستگاه دارد

 آزمون هایPMP  گرچه روایی صوری باالیی دارد اما اشکاالت جدی دارد: 

پایین بودن پایایی 

عملکرد افراد در یک موقعیت بالینی قابل تعمیم به سایر موارد نیست 

این آزمون اطالعات بیشتری در مورد عملکرد افراد در اختیار قرار نمی دهد 

 



What is Clinical Reasoning? 

    Core elements of clinical reasoning 

 

 Medical knowledge 

 

 Cognitive ability 

 

 Meta-cognitive skill 

 



Cognitive models of clinical reasoning  

    -Intuitive (non analytic) : gut reaction   

,impulsive ,effortless, reflective 

     Pattern recognition  

       Highly context dependent 

       Error prone 
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     The clinical reasoning process is dynamic 

Intuitive and analytic reasoning models interact 
with one another 

 Clinicians back and forward between 2 models in 
making decisions (switching ) 

 

  Repeated presentations to the analytic models 
will eventually result in pattern recognition   
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Dual System Characteristics (Croskerry) 
Characteristic System 1 (Intuitive) System 2 (Analytic) 

Cognitive Style Heuristic (experience-

based) 

Systematic 

Cost Low High 

Automaticity High Low 

Rate Fast Slow 

Reliability Low High 

Errors Usually Few 

Effort Low High 

Predictive Power Low High 

Emotional Component High Low 

Scientific Rigor Low High 

Context High Low 

Cognitive Awareness Low High 



 استدالل تحلیلی و  غیر تحلیلی 

 

 استدالل تحلیلی وقت گیر است و نیاز به دقت و تمرکز زیاد دارد

 

استدالل غیر تحلیلی خودکار است و زمان زیادی صرف آن نمی 
 شود

 

استدالل تحلیلی و غیر تحلیلی در دو سر یک طیف قرار 
 دارند 
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“good problem solvers” 

= 

 “good coordinators” of  

analytic and non-analytic 
processing 

Saturday, 

November 23, 

2019 

EBM- weekly conference 



Implications for Clinical Teachers 

 

  

 

 Encourage learners to use both analytical rule 

 

    knowledge and experiential knowledge 

 

 
 

  

  

 



 Someone who knows more 

 

 Someone who has more experiences 

 

 Someone who has better problem solving skills 
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Who is medical expert? 



 Pattern recognition 

 

 Knowledge organization 

 

 Chunking 
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Expert superiority 



 

Expertise  

is not 

Knowledge expansion 

But  

It is 

Knowledge restructuring  
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 PMP exam 

  

 Patient Management problem 
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 No expert-novice differentiation 

 

 Problem specificity 

 

 Domino effect 
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Problems of PMP 



توجه به ابزارهای جدید در ارزیابی مهارت تصمیم گیری 
 بالینی مثل آزمون ویژگی کلیدی

 

:ایجاد دو تغییر مهم با استفاده از آزمون ویژگی کلیدی  

 تمرکز سنجش از روش ارزیابی به موضوع مورد ارزیابی

ارزیابی عناصر ضروری مرتبط با هر مشکل بر ارزیابی تمام 
 اجزا حل یک مسئله مقدم است



  مولفه های اصلی در استدالل بالینی

دریچه ورود به استدالل بالینی :جمع آوری اطالعات  -1  

شرح حال بیمار ،فهم مشترک شکایات بیمار :اطالعات ذهنی -
 ،قابل اعتماد بودن

معاینه فیزیکی و پاراکلینیکی:اطالعات عینی -  

 گونه شناسی داده های بیماران 

مورد توجه دانشجویان و پزشکان : اطالعات بالینی بیمار -
 مبتدی

مورد توجه پزشکان مجرب: اطالعات زمینه ای   
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آیا گرفتن شرح حال دقیق موجب تقویت استدالل  
 بالینی میشود ؟
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 جمع آوری اطالعات قبل و بعد از ساختن فرضیه

 

ابتدا عالئم جستجو شده و سپس : استدالل رو به جلو
 بیماری تشخیص داده می شود

 

ابتدا فرضیه در ذهن است و بعد :استدالل رو به عقب
 بدنبال عالئم در بیمار می گردیم
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استدالل رو به جلو: ساختن فرضیه  -2  

 

زمانی که یافته ها از نظر کیفیت و تعداد به حد آستانه 
 رسید

 

بین پزشکان با تجربه و دانشجویان متفاوت است    
 

 
46 



 قاعده امساک

با بیشترین تعداد عالئم و نشانه ها کمترین تعداد فرضیه 
 های تشخیصی

 

استعالمتی عدم رعایت منجر به درمان   

47 



 

ارزیابی فرضیه  -3  

 اثباتی

 حذفی

 افتراقی

 کاوشی
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قیاسی–استراتژی استدالل فرضیه ای   

 

 با جمع آوری انبوهی اطالعات از بیمار ،ساخت فرضیه های متعدد و

 

ارزیابی آنها با روش حذف یا کاوش شناخته می شود    
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 استراتژی شرح نامه یا بازشناسی الگو

 

 توسط متخصصین استفاده میشود و با جمع آوری داده ها ،ساخت یک یا 

 

 تعداد معدودی فرضیه و ارزیابی آنها با روش اثباتی مشخص می شود 
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 اصول حاکم بر استدالل بالینی

 آموزش مسئله محور 

 آموزش دانشجو محور 

(خود پرسشگری و رصد کردن فرایند تفکر )فراشناختی   

 مبتنی بر مورد و نزدیک به شرایط واقعی 

 آموزش در گروه های کوچک با محوریت حل مسئله 

 آموزش فرایند محور و برون ده محور 
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Clinical Reasoning 

Assessment is not only an 

assessment of outputs! 

The process is also very important. 
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 وقتی همه یک جور فکر می کنند 

 

 

 هیچکس فکر نمی کند

http://www.google.com/url?url=http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=264&EntryID=3447&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_sYWp-N3UAhXHVxoKHb4bAIUQwW4ILzAN&usg=AFQjCNHI906kS8pyFdqHThK1zCkRd2gYDA


 Novice-Expert discrimination 

 

 Multi-dimensional 

 

 Natural task 

 

 Feasible 

 

 Problem specificity 

 

 No one best answer 
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Clinical Reasoning Assessment 



:آزمون استدالل بالینی باید دارای دو ویژگی باشد  

 فرایند محور 

 

 تمایز بین نوآموز و خبره
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 آزمون های استدالل بالینی سه بخش اصلی دارد

 

 سناریو

 

 سواالت

 

 دستورالعمل



 سناریوی بیمار

بسته به هدف ارزیابی و نوع آزمون متفاوت است در آزمون ویژگی های : اندازه سناریو
 کلیدی که هدف سنجش توانایی در جمع آوری اطالعات است سناریو کوتاه است

 

 ابهام در سناریو

 

 بر اساس شکایت اولیه است در پازل یک تابلوی بالینی است  KFمثال در : انواع سناریو



 An undifferentiated problem 

 A typical problem 

 Multisystem involvement 

 Life threatening situations 

 Preventive or health promotion 
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Types of scenarios 



 Very very important:  

 Should ask for an action or decision  

 Explicit 

 About Dx or Mx  
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Instruction 



 طبقه بندی آزمون های استدالل بالینی

 

 چهار مولفه اصلی در استدالل بالینی جمع آوری اطالعات، ساختن فرضیه، ارزیابی فرضیه و

 

حل مسئله است    

 



 انواع آزمون های استدالل بالینی

 آزمون ویژگی های کلیدی

 آزمون همخوانی با شرح نامه

 clinical Reasoning Problem (CRP) آزمون استدالل بالینی

 آزمون پازل ادغام یافته

 آزمون ساختن فرضیه یا سناریو نویسی

 PMPآزمون 



 مزایای آزمون های استدالل بالینی

 

ارزیابی در موقعیت های مشابه واقعی-   

امکان سنجش سطوح باالی یادگیری-  

کمرنگ بودن مشکل ویژگی محتوا-  

حذف امکان حدس زدن-  

انعطاف پذیری در ارائه پاسخ ها-  

 

- 



 محدودیت های آزمون های استدالل بالینی

 

 زمان بر بودن فرایند طراحی سواالت

 دشواری تهیه کلید و تصحیح سواالت

 زمان بر بودن پاسخ دهی



 Should: 

 Assess all three parts of the process. 

 KF for information gathering assessment. 

 CRP for hypothesis formation assessment. 

 Puzzle for hypothesis evaluation assessment.  
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Clinical Reasoning Assessment 
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http://www.google.com/url?url=http://www.mihanfal.com/%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85%D8%8C-%D9%BE%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_sYWp-N3UAhXHVxoKHb4bAIUQwW4IMzAP&usg=AFQjCNFJuOGrM8yhG3JHHyxXPCzPEM_kQw


 



 


