
 انتخاب ابزار مناسب براي سنجش فراگیران در پاسخ به کدام یک از سواالت زیر است؟.1

  چرا اقدام به ارزیابی می کنیم) الف
  چه چیزي را ارزیابی می کنیم)ب
  چگونه باید آنها را ارزیابی کنیم)ج
 یک ارزیابی مطلوب چه ویژگی هایی دارد) د

  ج:پاسخ
  ؟محسوب می شود) مهارتی( روان حرکتی کدام یک از آزمون هاي زیر جزو حیطه  . 2

  .KF) د       Matching)ج    صحیح و غلط ) ب   MCQ) الف
  د:پاسخ

  قرار می گیرد؟میلر در کدامیک از سطوح هرم ارزیابی    PMPانواع آزمون هاي استدالل بالینی نظیر .3
  Knows)الف
 knows how) ب

 shows  how) ج

  Does )د
 ب: پاسخ 

  انتخاب نرم افزار هاي مناسب براي ارزیابی و امتحانات در پاسخ به کدام ویژگی مطلوب آزمون ها محسوب می شود؟ -4
  اییرو -الف
  پایایی -ب
  اجرا  قابلیت  -ج
  همه موارد  -د

  ج:پاسخ
  ؟نمی شودمحسوب MCQ و   PMP سواالتکدامیک جزو وجوه تمایز  -5

  Feed backوجود  -الف

  دي آزمونهاي کتبی نقرار گرفتن در دسته ب -ب
  متفاوت  عدديوجود گزینه ها با ارزش  -ج
  گزینه انتخاب شده تغییرامکان  -د

 ب:پاسخ

  ؟نمی گیردنمره تعلق  PMPکدامیک از انواع گزینه هاي زیر در سواالت به  -6
  گزینه هاي ضروري  -الف
  گزینه هاي مضر -ب
  بی ارتباط گزینه هاي  -ج
  گزینه هاي بازخورد  -د

  ج:پاسخ
  
  
  
  
  



  به گزینه هاي مهم براي رسیدن به تشخیص و درمان چه نمره اي تعلق می گیرد؟ PMPدر فرایند نمره دهی استاندارد سواالت  -7
  -1 -الف
  +1-ب
  +3 -ج
  +5-د

  ج: پاسخ
  کدامیک از موارد زیر بایستی مدنظر قرار گیرد؟ PMPسواالت  سناریوي در طراحی  -8

  پرداختن به مشکالتی که کمتر در عملکرد واقعی اتفاق می افتد -الف
  گسترده کردن تعداد مشکالت مورد پرسش -ب
  تمرکز تنها بر روي مشکالت اساسی -ج
    هاي نادر Caseاستفاده از : د

  ج: پاسخ
  ؟نمی شودمحسوب  PMPکدامیک جزو محاسن  -9

  شرکت فعال در حل مسئله بیمار  -الف
  دهنده در تمام مدت امتحان امتحان هیجان -ب
  وجود فیدبک آنی براي امتحان دهنده -ج
  دخالت شانس در جوابگویی -د

  د:پاسخ
  ؟نیست صحیح KFو  PMPکدام عبارت در مورد سواالت  -10
 PMPامکان انتخاب چندین گزینه در سواالت  -الف

  در دسته روش هاي نوین ارزیابیگرفتن قرار  -ب
  KFعدم وجود فید بک از سواالت  -ج
  KFاالت متفاوت در سووجود گزینه هاي با ارزش نمره : د

  د:پاسخ 
  کمتر مورد سنجش قرار می گیرد؟ PMPکدام یک از موارد زیر در آزمونهاي  -11
  جمع آوري اطالعات  -الف
  تفسیر اطالعات -ب
  بیمار  manage -ج
  یاداوري محفوظات:د

  د: پاسخ

  یافتن توضیح براي حل مشکل بیمار جزو کدامیک از مراحل استدالل بالینی محسوب می شود  12

  جمع آوري اطالعات :الف

  ساخت فرضیه :ب

  ارزیابی فرضیه: ج

  همه مراحل: د

  ب:پاسخ 



  براي سنجش مهارت جمع آوري اظالعات فراگیران مناسبترین آزمون کدامست؟.13

CRP                            دSC                      جPmp                    بKF الف  

  الف: پاسخ

  براي ارزیابی مهارت حل مسئله مناسبترین آزمون کدامست؟. 14

CRP                            دSC                      جPmp      بKF الف  

ب: پاسخ  

 ؟در کدام دسته از آزمون ها ضروري است در نحوه ارایه سواالت توالی منطقی رعایت. 15

 

PMP            دmatching                      جT/F                    بMCQ الف  

  د:پاسخ

    بجز محسوب می شود می تواند تست شود kfpهمه موارد زیر جزو تصمیمات اساسی که در قالب یک . 16

 تاریخچهاخذ شرح حال یا الف  

 درمان بیمارب  

 جستجو براي یافته هاي فیزیکی اساسیج  

  تفسیر یافته هاي فیزیکید 

  ب: پاسخ

  ؟در تدوین سناریوي  آزمون هاي نکات کلیدي کدامیک از موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد. 17

  استفاده نکردن از موارد گمراه کننده در سناریو الف 

  کامل از مشکل بیمارارایه یک سناریوي   ب

  طراحی فرضیه ج 

  ارایه فهرستی از مشکالت  بیمار   د

  د:پاسخ 

  ؟محسوب نمی شودراهبردها و نکات اساسی در انتخاب کیس آزمونهاي استدالل بالینی  کدام مورد جزو. 18

 )فراهم کننده منابع غنی اطالعات، تأمین روایی پیش بینی(ازنمونه هاي واقعی بیمار  caseانتخاب الف  

 )دادن اطالعات کافی درمورد بیمار(اطمینان از شفاف و روشن بودن اطالعات ارائه شده ب  

 میمثل سن، جنس، وضعیت خانوادگی، اطالعات غیرکال) زمینه اي( Contextualارائه اطالعات کافی بالینی و ج  

 عدم ارائه اطالعات منفی به مقدار کافید  

 د: پاسخ


