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 بالینياستدالل  ارزيابي كتبيامتحانات 
 

  Patient Management Problem (PMP) 

  Key Feature (KF) 

  Script Concordance (SC) 

  Clinical Reasoning Problem (CRP) 

  Extended Matching (EM) 

  Comprehensive Integrative Puzzle (CIP) 

  Symptom Pool (SP) 



  PMPمراحل

 اطالعات
اولین 

تصمیم 
 مورد نیاز

 اطالعات بازخورد
دومین 
تصمیم 
 مورد نیاز

 بازخورد
نتیجه 
 گیري

 ها گزينهبه  دهي امتیاز
 درمان موثر ياو  تشخیص براي ضروري ترديدبدون :  5+
 فوري غیردرمان اما  ياو  تشخیص برايمهم :  3+
 فوري غیراما  مفیدبالقوه :  1+
 نه مضر مفید، نه تاثیر بي:  0
 مضر غیراما  هزينه، اتالف وقت و فايده بي:  1-
 بیمار برايخطر  ايجادبا احتمال  فايده بي:  3-
 (با احتمال مرگ) خطرناكو قطعا  بیفايده كلدر :  5-



   PMPایراد اساسی  4 

دارندخیلی پایینی  پایایی 

ویژگی مساله " یک فرایند تصمیم گیری فقط فرایند ژنریک نیست بلکه
 “بالینی

 خیلی با هم در تست ها فرق  متبحربا پزشک  جینیور داشجویعملکرد یک
 .ندارد

 با هم در تست ها فرق خیلی  متبحربا پزشک  جینیور داشجویعملکرد یک
 .ندارد

 در تست های دانش  انهابا نمرات  پی.ام.پینمرات افراد از
 .همبستگی خیلی باالیی داشتfactual knowledge محفوظی

پیش فرضی که در ان زمان وجود داشت این بود که مهارت های تصمیم گیری ژنریک است و به 
اون کیس مطرح شده ربطی ندارد پس اگر دانشجویی بتواند یک مساله بالینی را در قالب 

 ها را نیز حل کند پی.ام.پیحل کند پس باید بتواند سایر  پی.ام.پی



 KFPچرا  

Key Feature 
Problem  

PMP(Patient 
management 

problem) 



KFP 

 محیط واقعی تصمیم گیری 

  های چند گزینه ای ازمون یهانعطاف پذیری بیشتر نسبت MCQ دارد 

 تصمیمات متوالی را باالی سر بیمار . طولی تصمیم گیری بالینی در ان لحاظ می شودفرایند
 .مشترک است P.M.P نیز همین نکته وجود دارد البته این مورد با KFP در. می گیریم

خیلی آزمون این  
زود جای خود را باز 
 کرده است

 Medical Council of Canada 

  uses a 4-hour KFP, together with a 3.5-hour MCQ test. 

  Royal Australian College of General Practitioners (RACGP)  

 3-hour KFP paper, together with a 4-hour written test and a 3-

hour (OSCE). 

 The American College of Physicians 

 Self-Assessment Program  for continuing medical education 



خوردن دچار تورم و  زمینپس از  ايپنج ساله  كودك
  حركاتتب دارد و  بیمار.استراست شده  زانوي تندرنس
 .است دردناك ومحدود مفصلي

 
 

 نمايیدمورد را انتخاب  4تر است؟  كننده كمك بیمار برايرا  زير تشخیصياز اقدامات  كدامیكانجام. 

 آرتروسكوپيانجام  1-
 سینوويوم بیوپسيانجام  2-
 بادي آنتي/ روماتوئید فاكتور گیرياندازه  3-

CCP ضد 
 شكم اسكن  CTانجام -4
 MRIانجام مفصل  -5

Chest X-ray (AP,lateral) -6 

 مفصل CT scanانجام  -7
 -مفصلي مايع وآنالیز آسپیراسون 8-

Bone scan -9 

 خون كشتانجام  10-
PCR -11 انجام 

  مايع كشتو  اسمیر 12-
 مفصلي

 اوريك اسید گیرياندازه  13-
 سرم

 مفصلي سونوگرافيانجام  14-
  ESRو CRP گیرياندازه  15-

Apprehension test -16 



EXAMPLES OF KFP 

Question 1 (Format WI)  
What is your leading diagnosis at this time?  

1.-------------------------------------------------------- 

 

Key Feature 1.  
Given a pregnant woman experiencing third 

trimester vaginal bleeding with no abdominal 

pain, the candidate will consider placenta 

previa as a leading diagnosis 



EXAMPLES OF KFP 

Scoring Key  

Score Criteria  Synonyms  

 

1.0 

 

Placenta 

previa 

Marginal 

placenta, low 

placenta, low 

insertion  

0 

 

Listing more than one 

response 



WRITING KEY FEATURE PROBLEMS  

PROBLEM DEFINITION  

 an undifferentiated complaint;  

 a single typical problem;  

 a multiple or multi‐system problem;  

 a life‐threatening event; and  

 preventive care and health promotion.  

 

 شکایت متمایز نشده

 تیپیکیک مشکل 
 مشکل متعدد یا مشکالت چند سیستمی

 حادثه تهدید کننده حیات

 مراقبت های بهداشتی و پیشگیری

 از بیماران که اخیرا داشتید و کیس واقعی بودند و به این مشکالت دچار بودند مواردی

Create your team  



Finding KF 

 و مجبور شدند تصمیم  امدسواالت مهمی که در ارتباط با این بیماران به ذهن افراد
 استبگیرند چه بوده 

خیلی از اقدامات است که مهم محسوب می شود اما اساسی یا critical  محسوب
 .برویم critical باید به سراغ قدم های اساسی یا KFP در. شود نمی

key feature ؟چه چیزی می تواند باشد 

 یک گروه تصمیم های بالینی است clinical decision 

گروه دوم اقدامات بالینی یا clinical action 



WRITING KEY FEATURE PROBLEMS  

DEVELOPING CASE SCENARIOS 

  Case scenarios can vary considerably in length. 

 in diagnostic work‐up , the scenario is often very brief. 

 in laboratory or management issues, the scenario will typically be longer 

 The usual elements common to any case scenario:  

فالوپ آپ، چک صدری، قفسه درد مثال : پزشک به مراجعه از منظور 

پیشگیری، :درخواست ... 

سرفه :عالئم ، ... 

شکمی تندرنس :ها نشانه 

اسپیرومتری قلبی، نوار رادیولوژی، ،هماتولوژی برداری، تصویر بیوشیمیایی، :نتایج 

ها راش بالینی، های نشانه :مدیاها و ها فوتوگراف 

است داشته اگر قبلی های درمان یا درمان مشکالت 



WRITING KEY FEATURE PROBLEMS  

 QUESTION FORMATS  

 Two formats of questions are recommended for clinical 
decision‐making cases: 

  short‐answer ʺwrite‐inʺ (WI) and 

examinees supply their responses 

  ʺshort‐menuʺ (SM).   

examinees select their responses  

from prepared lists of options  

 SCORING KEYS 

A scoring key consists of the list of the 

correct responses to a question and a 

system of assigning numerical scores 

to these keyed responses 



KF response 

 یکKF  ممکن است شامل یک یا چندین پرسش باشد 

 امکانnavigation  وجود دارد اما امکان تغییر پاسخهای قبلی نیست  

هر گزینه می تواند امتیاز متفاوت داشته باشد  . 

 بازخورد مستقیم برای هر گزینه وجود ندارد 

 های هر سوال می تواند بیش از یکی باشد که معموال هم بیش از یکی استپاسخ. 

مورد است 5تا  3مورد باشد اما معموال بین  10های درست می تواند بین یک تا  اسخ. 

  بدهیدپاسخ غلط هم کنارش قرار  5یا  4هر پاسخ درست  ازایبه 

  گزینه فرعی بتوانید بگذارید که  5یا  4هر اقدام اساسی  ازایسه اقدام اساسی در نظر گرفتید به
  18تا  15بشود حدود 

 اغلب تلفیقshort menu  وwrite-in  داریمرا 

 تحقیقات کالج پزشکی کانادا نشان داد نوشتن کوتاهwrite-in  نسبت به فهرست کوتاهshort menu 
 .از قدرت بیشتری برای افتراق افراد قوی و ضعیف برخوردار است

backward cueing 



 KFPنمونه سوال 

مشکل بالینی 

تشنج 

 

دوره زیستی 

تا یکسال( شیرخوارگی/نوزادی/بارداری) 

کودکان(11‐1 years)  

نوجوانی(18‐12 years)  

بزرگساالن(64‐19 years)  

 کهنسالی(over 65 years)  



 KFPنمونه سوال 

شرایط بالینی 

شکایت متمایز نشده 

 تیپیکیک مشکل 

مشکل متعدد یا مشکالت چند سیستمی 

حادثه تهدید کننده حیات 

مراقبت های بهداشتی و پیشگیری 



 KFPنمونه سوال 

مکان 

بخش اورژانس 

  

سن بیمار 

40-30 سال 

 

جنس بیمار 

مرد یا زن 



EXAMPLES OF KFP 

ویژگی های کلیدی 

  در هر بیمار بزرگسال که با تشنجات متعدد  بدون برگشت هوشیاری به اورژانس
 :فراگیر باید. ارجاع می شود

1- باید بصورت موقت تشخیص استاتوس اپیلپتیکوی را بدهد 

2- عملکرد قلبی ریوی ، نبض و فشارخون را حفظ نمایید(ABCs) 

3-  درمانهای اولیه شامل تجویز تیامین، گلوکز، لورازپام یا دیازپام و فنی توئین را
 انجان دهد

4-الکل، دارو مصرفی، داروهای ممنوعه،  )شرح از علل احتمالی تشنج را اخذ کند
 (دیابت

5-  بررسی های ضروری برای پیدا کردن علل قابل درمان تشنج را انجام
الکترولیت، کلسیم، قند، گاز های خونی، سطح داروها، سیتی و ام آی ای  )دهد

 (مغزی



 KFPنمونه سوال 

سناریوی بالینی 

 از دست دادن هوشیاری  در حالیکه منتظر اتوبوس بووده  توسوط    بدلیلساله ای   36مرد

فردی که در کنارش بوده بوه ررسونل  اورژانوس     .  آمبوالنس به اورژانس منتقل شده است

مشغول جر و بحث بوا  انگار و   منگگیج و بیقرار،  گفته که قبل از افت هوشیاری وی  115

بعد از سقوط بدن وی دچار سفتی کوتاه مدت و سپس صورت او کبوود  . خودش بوده است

بعد رایان حمله وی . در تمام بدن به مدت یک دقیقه شده است ررشیشده و بعد حرکات 

بوار   2دقیقه تا رسیدن بوه بیمارسوتان    10در طول . هوشیاری خود را بدست نیاورده است

دیگر این حمالت را در آمبوالنس داشته است و سومین بار جلوی شما در اورژانس دچوار  

 37/8درجوه حورارت وی   . این وضعیت شده بدون اینکه هوشیاری خوود را بدسوت آورد  

 .کسی از دوستان یا بستگان همراه او نیست. و سر و وضع خوبی ندارد گرادسانتی 



 (فرمت نوشتاری) 1سوال  

 مورد را لیست کنید 2محتملترین تشخیص  شما در این لحظه چیست؟ تا. 

1 .…………………………………………………………… 

2  …………………………………………………………… 

ویژگی کلیدی : 

در هر بیمار بزرگسال ارجاع شده با تشنج  متعدد به اورژانس  بدون بازگشت هوشیاری فراگیر باید  تشخیص موقتی   -1
 استاتوس  اپیلپتیکوس  را بدهد

 

معیار نمره دهی 

 

 مترادف معیار نمره

 (هر دو المان الزم است: توجه ) استاتوس  اریلپتیکوس  1

 تشخیص نوشته شده باشد 2بیش از  0



 (فرمت نوشتاری)2سوال  

هر چند تعداد مناسب را لیست نمایید. فوری ترین اقدام درمانی شما در این لحظه چیست 

1 .…………………………………………………………… 

2  …………………………………………………………… 

3 .…………………………………………………………… 

4  …………………………………………………………… 

5 .…………………………………………………………… 

6  …………………………………………………………… 

7 .…………………………………………………………… 

8 …………………………………………………………… 

9 .…………………………………………………………… 

10 …………………………………………………………… 

 

 



 ویژگی کلیدی

2-        در هر بیمار با تشنج استاتوس فراگیرر بایرد وضرعیت قلبری ریروی را حفرظ
نمایید که شامل مانیتورینگ راه هوایی، قلبی ریوی، فشرار خرون و نریض اسرت     

(ABCs) 
 

 

3-    در هر بیمار با تشنج استاتوس فراگیر باید درمان اولیه را  با تجرویر ویترامین
،  دکسرتروز هایپرتونیرک، و لورازپرام یرا دیرازم و فنری       ( تیامین)کمپلکس –ب 

 توئین یا فنوباربیتال شروع کند



 معیار نمره دهی

 

 2ویژگی کلیدی 

 

 

 

 3ویژگی کلیدی 

 

 مترادف معیار نمره

 تنفس، نبض و فشارخون مانیتورینگ (ABC)تنفس، گردش خون راه هوایی، 1

 مترادف معیار نمره

 ویتامین ب کمپلکس وریدی (ذکر شود وریدی حتما)تیامین وریدی 0/25

 %50دکستروز  (ذکر شود وریدی حتما)گلوکز هیپر تونیک  0/25

0/5 
 

 دیازرام، کلونازرام، میدازوالم،   (ذکر شود وریدی حتما)لورازرام 

 دیالنتین وریدی (ذکر شود وریدی حتما)فنی توئین 



 (فرمت انتخاب از لیست) 3سوال 
پرستار یک شماره تلفن  در کیف جیبیی  . دقیقه بعد از رسیدن بیمار، وی همچنان بیهوش است 10•

فیر  کنیید   ) چه سواالتی از کسی که تلفن را جواب می دهد خواهید پرسید .  وی پیدا کرده است
در صورتی که به نظرتان در ایین لحظیه نییاز    . مورد را انتخاب نمایید 6تا (. وی بیمار را می شناسد
 را انتخاب کنید 33به زنگ زدن نیست گزینه 

 

1. Abdominal pain  

2. Alcohol history  

3. Back pain history  

4. Cancer history  

5. Cocaine abuse  

6. Coronary bypass history  

7. Diabetes history  

8. Diarrhea  

9. Dizziness  

10. Drug allergy  

11. Family history  

12. Food allergy  

13. Headache  

14. Hearing disability  

15. Heroin abuse  

16. Joint pain  

17. Lung infection  

18. Medication history  

19. Muscular disease  

20. Nausea  

21. Palpitation history  

22. Pet in household  

23. Previous similar problem  

24. Profession  

25. Sexual history  

26. Smoking history  

27. Social integration difficulties  

28. Surgery  

29. Travel history  

30. Viral infection  

31. Visual impairment  

32. Vomiting  

33. Not appropriate to call at this point in time 



 4ویژگی کلیدی 

 در هر بیمار با تشنج استاتوس فراگیر باید شرح حال کافی را برای ریدا کردن علت
 (سوء مصرف الکل، داروها، داروهای ممنوعه، دیابت) احتمالی  تشنج را اخذ نماید 

 

معیار نمره دهی 

 معیار نمره

0/25 Alcohol history  

0/25 Cocaine abuse or Heroin abuse  

0/5 Diabetes history  

0/25 Medication history  

0 Not appropriate to call at this point in time  

or  
Selecting more than six items  



 (فرمت انتخاب از لیست) 4سوال 

 چه نوع بررسی هیایی در ایین لحظیه ان یام         . دقیقه از رسیدن بیمار گذشته است 15در حال حاضر
اگر فکر می کنید که هیچ نیوع بررسیی در ایین    . هر چه  تعداد مناسب را انتخاب کنید. می دهید

 .را انتخاب نمایید 34لحظه الزم نیست گزینه 

   18. Drug screening, serum  

 19. Drug screening, urine  

 20. Echovirus, serology  

 21. Electroencephalographic (EEG) recording  

 22. Electrolytes (Na, K, Cl)  

 23. gamma‐Glutamyl transferase (GGT)  

 24. Glucose, serum  

 25. Lactate dehydrogenase, serum (LDH)  

 26. Lyme disease, serology  

 27. Protein electrophoresis, plasma  

 28. Syphilis, serology  

 29. T4, free  

 30. Temporal artery biopsy  

 31. Thyroid stimulating hormone (TSH)  

 32. Total protein, plasma  

 33. Urea, serum  

 34. No investigations needed at this point in time  

 

 1. Alanine aminotransferase (ALT)  

 2. Alcohol level  

 3. Aldolase, serum  

 4. Alkaline phosphatase, serum  

 5. Amylase, serum  

 6. Arterial blood gases (ABG)  

 7. Aspartate aminotransferase (AST)  

 8. Brain computerized tomographic (CT)‐scan  

 9. Brain magnetic resonance imaging (MRI)  

 10. Calcium, serum  

 11. Carotid ultrasound‐doppler  

 12. Cerebral angiography  

 13. Cerebrospinal fluid examination  

 14. Complete blood count (CBC)  

 15. C‐reactive protein  

 16. Creatine phosphokinase, serum  

 17. Creatinine, serum  



 5ویژگی کلیدی 

 بررسیهای  ضروری را ریدا کوردن علوت قابول تشونج       فوراًفراگیر  استاتوسدر هر بیمار با تشنج
  MRIیوا   CTدارویوی،   شریانی،اسوکینیگ ، گلوکز، کلسیم، آنالیز خوونی  الکترولیت) انجام دهر

 (مغزی

معیار نمره دهی 

 معیار نمره

0/17 Arterial blood gases (ABG)  

0/17 Brain (CT)‐scan or (MRI)  

0/17 Calcium, serum  

0/17 Drug screening, serum or  Drug screening, urine  

0/17 Electrolytes (Na, K, Cl)  

0/17 Glucose, serum  

0 No investigations needed at this point in time  

or  
Selecting more than nine items  



MAIN PROBLEM 

CAN NOT UNDERSTAND THE ANSWER 



 

Thank You ! 

Any Question ? 


