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1- Objective Structured Clinical Examination 
 

3-4، 1386بهـار ، 1 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره مجله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آیا زمان اجرای آسکی در روانپزشکی رسیده است؟
 

 *جعفر بوالهریدکتر 
 

آزمون سراسـری ارزشـیابی پایـانی دسـتیاران روانپزشـکی           
ــا کوشــش بســیار مراکــز  وجــود کشــور در دو دهــه گذشــته ب

هـای سراسـری     آموزش دستیاری روانپزشکی، استادان آزمـون     
 بـا   وه داشـته  کننـد  روانپزشکی و دستیاران مربوطه سیری نگران     

 .بسیار همراه بوده استعدالتی  بیو احساس ناخوشنودی 
بالینی و  شیوه آزمون نظری     ضرورت تغییر در  در این راستا    

 .بــوده اســت روانپزشــکی در چنــد ســال گذشــته مــورد بحــث
 روانپزشـکی  ت ممتحنـه آزمـون سراسـری      أموافقت اعضای هی  

 ییـر چگـونگی تغ در زمینـه  هـای علمـی    مبنی بر شـروع بررسـی   
ار آزمون سـاخت  ”روش   بررسی آزمایشی آن به    روش آزمون و  

پایان جلسه آزمون سراسـری     در )OSCE( “1بالینی -عینی یافته
ــال  ــد 1384س ــالم ش ــم.  اع ــان ه ــه   چن ــتن مقال ــه در م ــا و ک  ه

 شـود کوششـی همـه جانبـه و         های این شماره دیده می     گزارش
بـر،  راستای جستجو و آزمایش روشی عادالنه، معت سراسری در 

با   در جامعه آموزش روانپزشکی کشور     آمدروز پایا، حساس و  
ــال  ــکی سـ ــتیاران روانپزشـ ــاری دسـ ــوم  همکـ ــای دوم وسـ هـ

 آغـاز   1385 و   1384 هـای  سـال  روانپزشکی سراسـر کشـور در     
 .گردید

 :ها نشان داد که بندی یافته جمع
ــالینی روانپزشــکی   -1 ــه آزمــون ب ــا OSCEروش ب ــر، ام ، معتب

 .استدشوار پرهزینه و اجرای آن 

کــار نرفتــه اســت امــا  ایــن روش در کشــورهای زیــادی بــه  -2
گیری از آن در کشـورهایی ماننـد کانـادا، انگلسـتان،              بهره
 گـامی   التحصـیلی  فارغ ویژه در مقطع پیش      به عمان و ترکیه
 .رود میشمار   دانش آموزش روانپزشکی بهیارتقا نو در

یک  هر در نیز در سطح ملی و    تمرینی بیشتر   اگر پژوهش و   -3
حمایــت مــالی  بــا مراکزآمــوزش روانپزشــکی کشــور و از

، دبیرخانــه تخصصــی آمــوزش پزشــکی وزارت بهداشــت 
امکان اجرای آزمون    انجام شود، درمان و آموزش پزشکی     

 بـــه روش 1387سراســری روانپزشـــکی کشــور درســـال   
OSCE گردد میبا ضریب خطای کمترآماده  و . 

4- OSCE    شـود کـه ناخشـنودی و        ی مـی  انـداز   به این نیت راه
 .عدالتی را کاهش دهد احساس بی

آرام امـا   بندی نهایی نشان داد که با کوشش دیگری،          جمع
سـربلندی بـه گـروه       ایران را بـا افتخـار و      توان   هوشمندانه می  و

 OSCEدهنده نظام ارزشیابی بـالینی بـه روش          کشورهای ارتقاء 
 . رسانید

  درش پزشــکی، درمــان و آمــوزتصــمیم وزارت بهداشــت
 روانپزشـکی بـه روش      نامـه   دانشاجرای اجباری آزمون عملی     

OSCE گرچه نشـان داد کـه دانـش و          1386سال   در  درکشور 
 عملـی بـوده و     ایـران درسـت و     آمـده در   دسـت  هـای بـه     تجربه

ــهOSCEپیشــگامان اجــرای  ــران پای ــه حــق   در ای ــذاران ب و  گ

سخن سردبیر

Editorial 



 

ای در کشـوره   ایـران و   در روانپزشـکی  OSCE”در   ماندگاری
  زیـر را    هـای تـازه    اما نگرانـی   شمار خواهند رفت،       به “رشد    روبه

  :برای اجرای آینده این روش پدید آورد
 نامــه دانــش ممتحنــه هیــأت یاعضــا ال،ؤ همــه طراحــان ســ-1

تخصصی، استادان مدرس دستیاری و حتی دستیاران بـرای        
 اند، روانپزشکی آموزش کافی ندیده  درOSCEاجرای 

هفتـه پـیش از آزمـون      ممتحنه تا دو   هیأتنام استادان   چون   -2
مشخص نیست، گردهمایی وآماده سازی آنان برای طـرح         

باشــد، بیمــاران اســتاندارد روانپزشــکی  ســئوال عملــی نمــی
 بـر  بـرای ایـن کـار هزینـه        ای  بودجـه ویـژه    آماده نیستند، و  

 وگران در نظر گرفته نشده است، 
 دقیـق  شـده و   مره پذیرفته ن  و “نقطه برش ”شناسی روش  هنوز -3

دست نیامـده    ه روانپزشکی ب  OSCE در   “مردودیقبولی و   ”
 است، 

ــوز -4 ــتادانی هن ــتند اس ــن روش   کــه هس ــش کــم در ای از دان
 یـک   نـوار مغـزی و     ایجـاد دو ایسـتگاه از     برخوردارند و با    

 

ــه  ــوگرافی در کلیش ــوق رادی ــی ب ــا م ــا   وکرن ــه م ــد ک دمن
 در OSCE مــدرس کنـیم و   اجـرا مـی  OSCEهاسـت   سـال 

   !!کشور هستیم
 نامـه   دانش که اجرای دوباره آزمون      یبا این حال این نگران    

تـنش    بر 1387سال    در OSCEتخصصی روانپزشکی به روش     
 دسـتیاران پـر    اعتمادی بـین نظـام آمـوزش روانپزشـکی و          بی و

 .خورد چشم می ، بهتالش این رشته بیفزاید
 ا انتشـار ایـن  مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران بـ     

 آمـوزش   یارتقـا  با تبریک به همه کسانی کـه در        نامه و  ویژه
 هـا و    مقالـه  ویژه همه عزیزانـی کـه بـا انتشـار           به روانپزشکی و 

اند،   روانپزشکی کوشیدهOSCE یارتقا های خود در گزارش
خوانـد تـا زمـان            مـی   دوبـاره فـرا    یکوششـ را به آغاز    همگان  

ــرای     ــو ب ــتی ن ــه فرص ــده را ب ــع   باقیمان ــر در رف ــی دیگ تالش
 شـاید کـه دسـتاوردهای       .شده تبدیل نمایند   های گفته  نگرانی

آینده مورد پـذیرش    در   تخصصی   نامه  دانشآزمون سراسری   
   .همگان باشد

 


