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 بسمه تعالی

 جشنواره شهید مطهری–فرم درخواست ارزشیابی فعالیت های نو آورانه آموزشی 

 :فرآيندفارسی عنوان 

 تیصالح یدر بررس Case Base Discussion (CBD)مبتنی بر مورد مباحثه با  روش  یابیکاربرد روش ارزش

 انشاه  کرم یدانشگاه علوم پزشکزنان و زایمان  و کارورزان کارآموزان ینیبال

 فرآيند: انگلیسیعنوان 

Application of Case Base Discussion (CBD) evaluation method in clinical competency of 

Obstetrics and Gynecology medical training of Kermanshah University of medical sciences. 

 حیطه نو آوری:

 سنجش و ارزشیابی واثر بخشی آموزشی

 :نو آورانه تیفعالصاحبان فرآيند صاحب / نام 

،  مانی، گروه زنان و زا یدانشکده پزشک یعلم أتی،عضو ه مانیگروه زنان و زا ری،مد اریدانش ان،یلیجل  نیدکتر نسر 

  کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک

  نام همکاران :

،دکتر یدکتر طراوت فاخر ،یفرحناز کشاورزرضاوند، دکتر  نیدکتر نگ ،یسيو روزهیدکتر ف ،یالدوله نانکل سیدکتر ان

ضا رنسرين منصوری ،دکتر کتايون يزد چی ،دکتر مريم زنگنه ،دکتر هانیه فیض مهدوی ، دکتر سحر رشیدی ، 

 پورمیرزا ، ارينب مرادی

 1395ماه  بهمن تاریخ پایان :                      1394 مهر ماه مدت زمان اجرا: تاریخ شروع :

 : کلیهدف 

 .1394-95تحصیلی رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  کارآموزانصالحیت  بالینی  افزایش 

 اختصاصی : ويژه/ اهداف

 بلوم نیامیبن یریادگی یها طهیکرمانشاه در ح یدانشگاه علوم پزشک  مانیزنان و زاکارآموزان  ینیبال یریادگیارتقاء  -1

 ییمشگل گشا ندیکرمانشاه در فرآ یدانشگاه علوم پزشک  مانیزنان و زا یتخصصکارآموزان  ینیلبا یریادگیارتقاء  -2

 ینیبال

 ینیبال یریگ میکرمانشاه در تصم یدانشگاه علوم پزشک  مانیزنان و زا یتخصص کارآموزان ینیبال یریادگیارتقاء -3 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله:
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برخوردار است و تعیین کننده شایستگي  یفراوان تیاز اهم یپزشک یتخصص یدانشجویان پزشكي در رشته ها یابیارز  

 یپزشک یتخصص یعملکرد در محیط واقعي است. در رشته ها یالزم برا ییدر محیط بالیني  و توانا یریادگیالزم 

 اتیه کتابچه تجربتوان ب یکه م ندینما یم دییرا تا اریدست ینیبال تیاست که صالح ییمتمرکز بر روش ها نینو یابیارزش

،  (OSCE)ساختارمند ینیع ینی، آزمون بالMCQ) )یا نهیسواالت چند گز ،یحی، آزمون تشر( (Log book انیدانشجو

،  یکل یدرجه بند اسی، مق انیو سنجش توسط همتا ی، خود سنج یدرجه بند اسیمق ای ستیمشاهده همراه با چک ل

 نهیدر حال انجام معا ری،مشاهده فراگ3 (DOPS) هیحال انجام رو ردریفراگ می،مشاهده مستق (Port-folio) کارپوشه

و  (CSR)درجه ، ارزیابي مهارت بالیني بر مبناي پرونده دستیاران 360همه جانبه  ی، بررس (Mini-CEX)ینیبال

به بیمار  بالیني عامل مهمي در ارائه خدمات ياشاره کرد .اما  تصمیم گیر (OSPE ) یساختارمند کاربرد ینیآزمون ع

مي باشد و آن را مي توان پایه اي براي نحوه استفاده یك متخصص از اطالعات و تجربیات قبلي خود براي بررسي و 

 .(  1)  نتیجه گیري در موارد جدید دانست

تدریس به روش مباحثه اي ، از زمانهاي بسیار قدیم معمول بوده است و هنوز هم یكي از معروف ترین و معمول        

اغلب و یا بیشتر اوقات  جویانترین روشهاي آموزشي به شمار مي رود. در این روش ، بر خالف روش حافظه اي، دانش 

سوال مي كند و معلم یا سایر دانش آموزان، پاسخ مي دهند. در این روش، دانش و اطالعات الزم را معلم به دانش آموز 

 ایي كه به میل خود انجام مي دهد، تجربه و دانش كسب مي كند. ه منتقل نمي كند؛ بلكه دانش آموز از طریق فعالیت

 یم یاز اهداف مهم سیستم ارزشیابي آموزش یگروه پزشک انیتصمیم گیري بالیني دانشجو ییتوانا یابیامروزه ارزش

ه كاست  Case Base Discussion (CBD)بر مورد  یمباحثه مبتن ،یسیستم ارزشیابي آموزش یباشد.از جمله روش ها

. شفاهی انجام می گیردو سنجش حل مسئله به صورت  ینیبال تیالحص یابیجهت ارز ایدن یاز مراکز آموزش یاریدر بس

و  یکارکنان حرف پزشک نیمشابه آنچه ب ینیبال طیتا حد امکان، شرا یاست ول شفاهیآزمون  کیروش گرچه  نیا

روش برای اولین بار در دانشگاه هاروارد مورد استفاده  اینسازد. یآزمون شونده فراهم م یگذرد برا ی( مماریمددجو)ب

یك عبارت بالیني در ارتباط با مشكل در این روش قرار گرفت و در حال حاضر در تمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

پي در پي شروع مي شود. بعد از آن چند مرحله در ادامه به صورت  یموجود بیمار، همراه با خالصه اي از شرح حال و 

. ( 2) توضیح دهدمطرح مي گردد و در هر مرحله از آزمون شونده خواسته مي شود در مورد اداره و ارزیابي بیمار 

حل مسئله را  یرا درک کرده، اطالعات الزم برا ماریآزمون شونده قادر است مسئله ب یابینوع از ارزش نیدر ا نیبنابرا

مباحثه  .( 3)حل مسئله استفاده کند یو از اطالعات برا دینما لیوتحل هیتجز شده را یکند، اطالعات جمع آور یآورجمع 

 دارای مراحل زیر است: بر مورد یمبتن

 مطالعه کلی درباره موضوع-1

 پیدا کردن منابع-2

 جمع آوری شواهد معتبر-3

 جمع بندی مطالب و مطالعه آنها-4

 ارائه نظرات میتنی بر مورد در کالس-5
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یادگیری  یدر بررس شفاهیو   MCQ در کنار Case Base Discussion (CBD)از آزمون  ریاده اخبا توجه به استف 

امام رضا)ع(  یو درمان یوزشمآمرکز  مانیدر گروه زنان و زا یآموزش ندیفرآ نیا مانیگروه زنان و زا کاراموزان

 .دیکرمانشاه انجام گرد

 () با ذکر رفرانسیو شواهد خارج اتیمرور تجرب

از اواخر قرن بیستم در دنیا شروع شده است    CBDتوان دریافت که استفاده از  خارج از کشور میراجعه به منابع م با  

 . وجود دارددر آموزش علوم پزشکی  (  5و ایران )    (4)و مطالعات مختلفی در این زمینه در دنیا 

تجزيه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته را بنويسید)آماده سازی ،چگونگی 

 ، اجرا و ارزشیابی (

 :آماده سازی مرحله

 در بخش ارزشیابی کارآموزانگرفته شد که در  میتصم مانیو زا نزنا یمرحله با طرح موضوع در گروه آموزش نیدر ا

سواالت آزمون  یرم بندگروه و اعضا گروه با ریشود. بعد از موافقت مد یطراح CBD از سواالت به صورت یتعداد

 اختصاص یابد. CBDنمره به روش  20نمره از  6که  دیمصوب گرد

 :چگونگی تجزيه و تحلیل موقعیت مرحله

سه پرونده بالینی که دارای شرح حال وسیر بیماری بودند به عنوان  مانیگروه زنان و زا کارآموزان بهمرحله   نیا در

امتحان شفاهی بر اساس شرح و سیر بیماری در مورد تشخیص بیماری سپس  مورد به دانشجو ارائه داده می شد.

 3،مشاوره ها ، داروها ، دستورات تشخیصی و ... از کارآموز گرفته می شد. جمع بندی نمرات بر اساس توافق نظرات 

 استاد گروه به هر دانشجو داده می شد.

 :تطبیق متدولوژی مرحله 

 Debate-Base Learning (DBL)از روش یادگیری مبتنی بر مباحثه  انه دردر تطبیق متدولوژی این فرآیند نوآور

 استفاده شده است و نقش دانشجو محوری روش به خوبی رعایت می گردد.

 مرحله اجرا و ارزشیابی:

نمره به  مستند سازی  6و  CBDنمره به آزمون  6نمره به آزمون کتبی ،  8نمره است که  20آزمون انتهای دوره دارای 

 ،کنفرانس علمی ،حضور در گارگاه ها و راند صبحگاهی و حضور مرتب در بخش اختصاص میافت.
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و  تیموقع لیو تحل هيتجز ی،چگونگ ی)آماده سازدیسيبنوبه انگلیسی  صورت گرفته را  تیاز فعال یشرح مختصر

 ( یابی، اجرا و ارزش یمتدولوژ قیتطب

Title: 

Application of Case Base Discussion (CBD) evaluation method in clinical 

competency of Obstetrics and Gynecology medical training of Kermanshah 

University of medical sciences. 
 

 

Including methods of educational evaluation systems, case-based discussion (CBD) is that in 

many training centers around the world to assess clinical competency assessment of problem 

solving is done orally. This method, although an oral examination, but as much as possible, 

similar clinical conditions between medical staff and patients (patient) is going to provide 

tested method was used for the first time at Harvard University and now this method is used all 

over the world occurs. Clinical expression in relation to the problem of a patient, together with 

a summary of the history and the starts. 

 

Learning objectives include: 

-1 Learn upgrades in gynecology medical training Kermanshah University of Medical 

Sciences in the field of Learning Benjamin Bloom. 

2- Learn upgrades in gynecology medical training Kermanshah University of Medical 

Sciences in the process of solving clinical problems. 

  3- Enhance learning in gynecology medical training Kermanshah University of Medical 

Sciences in clinical decision. 

 

Content: 

In this stage, students Clinical Obstetrics and Gynecology three cases that have a history 

disease as was given to the student. The oral exam on history and course of the disease on 

diagnosis, counseling, medications, diagnostic commands and was taken from an trainer. 

Summary scores under the agreement, each student was given Comments 3 faculty 

member of department. 

 

Step implementation methodology: 
Implementation of innovative methodologies in the process of discussion-based learning 

methods Debate-Base Learning (DBL) is used and the student-centered approach well to 

be observed 

The results of the evaluation: 

 Exam of the end of training period was totally 20 , grade written test score is 8, 6 score CBD 

and 6 score in the test documentation, scientific conferences, attending workshops and round 

in the morning and regular attendance have been kept. 
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 شیوه تعامل با محیط که در ان فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده ويا مورد نقد قرار گرفته را ذکر کنید .

عیت علمی در منطقه با توجه از لحاظ انطباق فرآیند با سیاست های باال دستی و توجه به هدف مرجاین فرآیند      

دوره  دوبا توجه به برگزاری % است.100درصد انطباقی فرآیند  یادگیری -ی اهمیت مشارکت دانشجو در فرآیند دادده

و نتایج رضایت بخش از این روش در سایر گروه های آموزشی نیز گذشته   های در سال نوآورانه تیفعالاز این 

 اما از نتایج استخراجی در مقاالت و همایش های اموزش پزشکی استفاده نشده است.استقبال شده است 

 از اين فعالیت واين که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست يابد را بنويسید.نتايج حاصل  

مباحثه ای و تصمیم گیری میتنی بر در زمینه کسب مهارت های  کارآموزان پزشکیبا توجه به اهمیت فرایند ارزشیابی  

گروه زنان و  کارآموزان و کارورزانفعالیت های یادگیری را در با اجرای این فرآیند می توان ارتقاء دانش و  مشکل

 زایمان مشاهده کرد.از سایر مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 دانشجو محور بودن روش نسبت به سایر روش های ارزشیابی -1

 تشویق دانشجویان به مطالعه و یادگیری قبل از ازمون با تمرکز بر یادگیری عمیق -2

 ارتقا مهارت های سخنرانی، ارتباط و اداره بحث های علمی -3

 نتايج نظر سنجی از دانشجويان:

       % دستیاران با این روش موافق و رضایت داشتند.80بیشتر از   

 سطح نوع آوری :

 است. ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفته زنان و زایماناین فعالیت برای اولین بار در گروه 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجری فرآيند بوده و  ، دانشیار دکتر نسرين جلیلیاناينجانب 

 متعهد می گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده شده است.

 ی  دکتر فرحناز کشاورز                   یالدوله نانکل سیدکتر ان تايیديه صاحبان فرآيند:

 رضاوند، نیدکتر نگ                           یدکتر طراوت فاخر یسیو روزهیکتر فد 

 زنگنه  میدکتر مر                           یچ زدی ونیدکتر کتا                                   یمنصور نینسر دکتر

  رزایضا پورمر                                یدیدکتر سحر رش                              یمهدو ضیف هیدکتر هان

 یمراد نبيار

 :زایمانزنان و تاییدیه مدیر گروه  15-2- 

 :موزشی مرکز اموزشی درمانی امام رضا )ع(آمعاونت تاییدیه    -3-15
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