
 

 

 

 

 

 

 

Mini– Clinical Examination(Mini-

CEX) 

 آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی

یا آزمون بالینی کوتاه   

 تنظیم: فاطمه نظری شادکامتهیه و 

دانشکده پرستاری و  EDOکارشناسی ارشد آموزش پزشکی و کارشناس 

 مامایی

 

 

 

 
 

 



Mini _ Clinical  Examination (Mini _ cex) 

 آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی یا آزمون بالینی کوتاه

عولکزد داًطجَیاى در ّواى سهاى در تزای ارسیاتی هْارت ّای کالى تالیٌی ٍ دادى تاسخَرد تز 

 یک هَاجِْ ی ٍاقعی تالیٌی تا تیوار عزاحی ضذُ است.

سٌجیذُ هی ضَد یعٌی  Competencyحیغِ ّای کالى تَاًوٌذی تالیٌی یا  Mini _ cexدر 

هْارت ّای هصاحثِ، هعایٌِ فیشیکی، رفتار حزفِ ای ، قضاٍت تالیٌی، هْارت هطاٍرُ ٍ... 

 سٌجیذُ هی ضَد.

 نحوه برگساری آزمون
  هزاحل اًجامMini _ cex   ِْهحل اًجام آى ٍاقعی است ٍ هَاجِْ تا تیوار یک هَاج ٍ

 ت .ٍاقعی اس

  ٍ ایي آسهَى تِ دفعات هکزر، در ضزایظ هتفاٍت هثل هَاجِْ تا تیواراى تستزی ، سزپایی

هَارد اٍرصاًس ٍ در تخص ّای هختلف اًجام هی ضَد ٍ عولکزد داًطجَ تز اساس یک 

 چک لیست  تَسظ استاد ارسیاتی  هی ضَد.

  تار در سال اًجام هی ضَد. 4-6حذاقل 

 هتفاٍت هَرد ارسیاتی قزار هی گیزًذ. فزاگیزاى ّز تار تَسظ اساتیذ 

 .آسهَى تٌا تِ درخَاست داًطجَ اًجام هی ضَد 

 .یعٌی اًتخاب آسهًَگزٍ هَقعیت تزگشاری آسهَى تا فزاگیز هی تاضذ 

 مدت زمان برگساری آزمون



  تزای داًطجَیاىPost Graduate  ،کارضٌاسی ارضذ(Phd)02،  ٍ دکتزای تخصصی-

 دقیقِ                                        51

  تزای داًطجَیاىUnder Graduate )02-41)کارداًی، کارضٌاسی، دکتزای عوَهی   

 دقیقِ 

  دقیقِ آخز( 1.)ایي سهاى   تِ داًطجَیاى فیذ تک ّن  دادُ هی ضَددر 

  در ایي سهاى یک قضاٍت کلی در هَرد رفتار، ًگزش ّا ٍ هْارت ّای تالیٌی  کیفی

 داًطجَ اًجام هی ضَد.

  

 چو کارىایی انجام می شود؟ Mini _ cexدر
  ٌِداًطجَ تایذ کارّای هعوَل یک هَاجِْ تالیٌی را اًجام دّذ. تاریخچِ تگیزد، هعای

تالیٌی هٌاسة اًجام دّذ ، خالصِ یافتِ ّایص را یادداضت کٌذ، تطخیص تگذارد، عزح 

درهاًی را هطخص کٌذ ٍ رٍی کاغذ تیاٍرد. پس کل هسیز اس هَاجِْ اٍلیِ تا عزح درهاًی 

 آٍردُ ضَد.   Mini _ cexثل آًچِ در هغة رخ هی دّذ تایذ درتا سزعتی هعوَل ه

 

 



 
 

 Mini-cexوظیفو اساتید در 
 کل فزایٌذ تایذ تَسظ استاد ًظارت ضَد.

 استاد تِ داًطجَ فیذ تک هی دّذ. Mini _ cexتالفاصلِ تعذ اس   

 استاد تِ ّوزاُ داًطجَ تزای تَسعِ داًطی تیطتز اٍ عزح آهَسضی  هی ًَیسذ. 



بازخورد بعد از ارزیابي چگونو انجام 

 شود؟
ستاد تا کوک داًطجَ  در ایي رٍش تعذ اس ارسیاتی تزای تِ حذ اکثز رساًذى تاثیز آهَسضی  ا

ًقاط قَت ٍ ضعف  را ضٌاسایی ًوَدُ ، در هَرد آًْا تا ّن تِ تَافق هی رسٌذ . ارائِ 

تاسخَرد تایذ تا حساسیت سیاد ٍ در یک هحیظ هٌاسة اًجام هی ضَد. ایي کار تایذ تالفاصلِ 

  تعذ اس ارسیاتی صَرت گیزد.

 منابع
1. Brown, Gavin, Earl Irving, and Peter J. Keegan. An introduction to educational 

assessment, measurement, and evaluation: Improving the quality of teacher-based 

assessment. 4102. 

2. Saltman, Deborah C., Abdollah Tavabie, and Michael R. Kidd. "The use of reflective 

and reasoned portfolios by doctors." Journal of evaluation in clinical practice 0.80 

(4104(.  

3. Vernazza, C., et al. "Introduction of an e‐portfolio in clinical dentistry: staff and 

student views." European Journal of Dental Education 0.80 (4100( 

 درهاى تْذاضت، پشضکی ٍسارت آهَسش در ًَیي عیي اللْی تْزام ٍ ... دیگزاى، ارسضیاتی .4

 5030داًطجَیی اهَر ٍ آهَسضی پشضکی هعاًٍت آهَسش ٍ

 
 

  

 
 


