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 "روش هاي ارزشيابي"

  

� Log book تكويني: Log book    كتابچه اي است كه دانشجويان تجربيات آموزش خود را در آن ثبـت مـي

 Logبا هدف ارائه بازخورد به دانشجو مورد استفاده قرار گيرد  Log bookاگر نتايج بررسي محتواي . كنند

book تكويني خواهد بود.  

� Log book تكميلي :Log book چه اي است كه دانشجويان تجربيات آموزش خود را در آن ثبـت مـي   كتاب

تبديل به نمره اي به عنوان بخشي از نمره دانشجو بـراي قبـولي    Log bookاگر نتايج بررسي محتوي . كنند

  .تكميلي خواهد بود Log bookيا رد تبديل شود 

� Essay ورت توضيحي نگارش مي كنددر اين نوع آزمون، فراگير پاسخ سواالت را بص :آزمون تشريحي.  

� "Multiple choice Questions" MCQ سوالي كه فراگير ملزم به انتخاب پاسـخ   :سواالت چند گزينه اي

  .صحيح از ميان گزينه هاي پيشنهادي است

در آموزش هاي عملي بصورت كارآموزي يا كارورزي استاد در طـول دوره  : "Tutor report"نظر استاد  �

نظرات بصورت جمع شـده يـك    اين. ستيابي دانشجو به اهداف آموزشي را ثبت مي كنددو آموزشي فعاليت 

  .شيوه سنجش كيفي دانشجو است

� "Objective structural clinical Examination" OSCE  فراگيـر   :آزمون باليني عيني سـاختارمند

ن و محدود عبـور كـرده   در آزمون ايستگاهي شركت مي كند كه در آن از ايستگاه هاي متعددي با زمان معي

  .در هر ايستگاه با يك بيمار روبرو شده و بايد به سواالت طراحي شده پاسخ گويد

� True/False "در اين نوع سواالت تعدادي جمله در اختيار آزمون شونده گذاشته مي شود : "صحيح، غلط

 .و او صحيح يا غلط بودن آنها را تعيين مي كند

� Matching "وال دو ستون است يك ستون معـرف پرسشـها و يـك سـتون معـرف      در هر س: "جوركردني

  .پاسخهاست وظيفه آزمون شونده آن است كه پاسخها را بايد با پرسشهاي مربوط جور كند

اين نوع آزمون درحقيقت نـوعي آزمـون تشـريحي اسـت كـه در آن فراگيـر       : "Oral Exam"آزمون شفاهي  �

  .پاسخ سوال را براي استاد توضيح مي دهد
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 Observation with checklist or rating"همراه با چـك ليسـت يـا مقيـاس درجـه بنـدي        هدمشاه �

scale":             زماني كه عملكرد فراگيـر توسـط اسـتاد مشـاهده مـي شـود و كيفيـت فعاليـت مـورد نظـر توسـط

  .بررسي مي گردد) كيفيت رفتار(ندادن يا مقياس درجه بندي  /ابزارهايي مانند چك ليست انجام دادن

زماني كـه اسـاتيد بـاليني يادداشـتهاي     : "Clinical record assessment"يادداشتهاي دانشجو  سنجش �

و دقت و صحت آن را بررسـي مـي كننـد از     مطالعه كارآموزان ، كارورزان يا دستياران را در پرونده بيمار

  .اين شيوه سنجش استفاده مي كنند

راگيـر دربـاره ميـزان يـادگيري موضـوعات      در اين نوع سنجش خـود ف : ""self assessmentخودسنجي  �

  .آموزشي و يا تبحر در انجام مهارت ها اظهارنظر مي كند

زماني كه قسمتي از ارزشـيابي دانشـجو بررسـي نظـرات      :"peer assessment"سنجش توسط همتايان  �

ه ساير فراگيران هم كالس و هم گروه باشد، اين شيوه سنجش در آموزش در گروه كوچك و آموزش مسـئل 

محور خصوصاً زمانيكه پويايي و ديناميك گروه در دستيابي به اهداف آموزشي موثر است مـورد اسـتفاده   

  .قرار مي گيرد

مـوارد كوتـاه بـاليني در قالـب آزمـون      : "short case assessment"سنجش توسط موارد باليني كوتاه  �

ه براساس آن موارد كوتاه مطرح مي شـود را  تشريحي يا شفاهي بيان مي شود و دانشجو باليني سواالتي ك

  .اين نوع سواالت اغلب در مقطع كارآموزان و كارورزان باليني طراحي مي شود. پاسخ گويد

ني مفصـل قسـمتي از آزمـون    موارد بالي: "long lase assessment"سنجش توسط موارد باليني مفصل  �

مقطع كـارآموزي و كـارورزي هـم اسـتفاده مـي       در مقاطع دستياري است گاه اين نوع سواالت در فراگيران

و سـپس براسـاس آن    هباليني بطور كامـل و دقيـق توضـيح داده شـد     Caseدر اين نوع سواالت يك . شود 

  .سواالتي طراحي شده كه بايد پاسخ داده شود

 در پايان دوره هاي كاراموزي و كارورزي و يا چرخش: "Global rating scale"مقياس درجه بندي كلي  �

عملكرد كلي فراگير توسط فرمهايي كه حاوي موارد كلي  هاي دستياري زماني كه اساتيد نمراتي را براساس

  .است مي دهند اين نمرات در حقيقت حاصل اين شيوه سنجش است

مجموعه اي است كه حاوي انواع مختلفي از فعاليت هاي دانشـجو بـوده و نمايـانگر    : "port folio"كارپوشه  �

  ه سطح از پيش تعيين شده اي از توانايي و شايستگي استدستيابي او ب

: "Direct observation of procedure skill"مشاهده مستقيم فراگير در حال انجـام پروسـيجر    �

يـك  شده و براسـاس   observeدر اين نوع آزمون دستيار در حين انجام يك پروسيجر باليني توسط استاد 



 ٣

اين نوع سنجش بيشتر در سـطح آمـوزش تخصصـي    . ج ثبت مي شودكه حاوي نكات مختلفي است نتايفرم 

  .خصوصاً دستياران جراحي استفاده مي شود

اين نـوع آزمـون   : "mini clinical evaluation exercise"مشاهده فراگير در حال انجام معاينه باليني  �

يار در حـين  اطفال استفاده مي شود و دسـت  -بيشتر در سطح آموزش تخصصي خصوصاً دستياران داخلي

شده و براساس فرم هاي مشخصي كه حـاوي نكـات    observeتوسط استاد ...) شرح، معاينه، (ويزيت بيمار 

  .مختلفي است نتايج ثبت مي شود

oبررسي همه جانبه  �
با توجه به پيچيدگي كار در محـيط درمـاني و لـزوم توجـه بـه رضـايت و ايجـاد        : 360

سـنجش بـراي بررسـي علكـرد يـك       زشكي در اين شـيوه ا ساير ارائه كنندگان خدمات پارتباط و هماهنگي ب

ر دسـتيار هـم   ياراه بيمار، سبيمار، هم...) پرستار، فيزيوتراپ، ( دستيار از افراد مختلفي مانند پرسنل درماني

  .گردد رشته، دستياران سالهاي باالتر و پايين تر ، اساتيد بررسي انجام مي

� "Objective structural practical examination" OSPE :   اگر آزمون مشابه آسكي را بـا سـواالت

پاتولوژي ، بافت شناسي، آناتومي و آزمايشگاهي طراحي كرده باشيم اين آزمون ساختارمند عيني كاربردي 

  .خواهد بود

انجـام  و بررسي و سـنجش كيفيـت پـژوهش     يانجام يك پروژه پژوهشي به عنوان يك شيوه آموزش: پروژه �

 .شده يك شيوه سنجش مي باشد

  


