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دکتراي آموزش پزشکی:حصیلیتيرشتهو مقطع آموزش پزشکی:گروه آموزشییپزشک:دانشکده
عملییک واحد –نظريواحدیک:دنوع واح2:تعداد واحدارزشیابی برنامه پیشرفته:نام درس

:مکان برگزاري:                                    زمان برگزاري کالسدارد:یش نیازپ
، عضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکیدکتر زهره سهرابی:مسئول درس:تعداد دانشجویان

دکتر زهره سهرابی:مدرس
:شرح دوره

در سطح یموزشآيهابرنامهیابیبه ارزش) یمقدمات(برنامه یابیاصول ارزشيریبا بکارگانیدرس دانشجونیدر ا
اقدام یو گروهيبصورت انفرادیابیارزشيپرداخته و با کسب اطالعات در خصوص انواع روشها و الگوهايترعیوس

ندینمایبرنامه میابیارزشیبه طراح

: هدف کلی
طراحـی و  آشنایی فراگیران با مدلها و چالشهاي موجود در ارزشیابی برنامه، و نیز کسب مهـارت نقـادي ارزشـیابی، و   

اجراي یک طرح ارزشیابی برنامه
:اختصاصیاهداف 

رودیانتظار مریدوره از فراگنیاانیدر پا
.دهد و کاربرد آن را بداندحیبر هدف را توضیمبتنکردیبرخاسته از رویابیارزشيالگوها-1
.د آن را بداندو کاربردیدهحیرا توضتیریبر مدیمبتنکردیبرخاسته از رویابیارزشيالگوها-2
.دهد و کاربرد آن را بداندحیمصرف کننده را توضکردیبرخاسته از رویابیارزشيالگوها-3
.و کاربرد آن را بدانددیدهحیاختالف نظر متخصصان  را توضکردیبرخاسته از رویابیارزشيالگوها-4
.دهد و کاربرد آن را بداندحیا توضبرمشارکت کنندگان ریمبتنکردیبرخاسته از رویابیارزشيالگوها-5
.دهدحیو کاربرد آن را توضدینماانیرا بیابیفرا ارزش- 6
.دینمالیو تحلیبررسیابیارزشيرا با استفاده از الگوهایبرنامه آموزشکی-7
.را انجام دهدیابیفرا ارزشکی-8

:هاي تدریسشیوه
*ش و پاسخپرس*سخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

*)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله*بحث گروهی

:وظایف و تکالیف دانشجو
حضور مستمر در کالس

انجام پروژه ارزشیابی برنامه
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:  وسایل کمک آموزشی
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

)لاز نمره ک(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
%10یگروهيحضور مستمر و فعال در کارها-
-Presentation20%
%30) گروهی–يانفراد(یکالسفیتکال-
% 40ییآزمون نها-

:نوع آزمون
، پایان ترم)انجام پروژه(میان ترم 

: منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

1.Stufflebeam,Daniel L.( The latest edition) Evaluation Models: New Directions for Evaluation
2. Norman, Geoff.( The latest edition). International handbook of research in medical
education.Kluwer.
3.Sanders,James R. (The latest edition). The Program Evaluation Standards: How to Assess
Evaluations Educational programs. The Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation
4.Fitzpatrick & Worthen,( the latest edition). Program Evaluation: Alternative Approach and
Practical Guhdelines, Allyn & Bacon
5. Related articles from medical jiurnals

ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر سهرابیآشنایی با اصول و روشهاي ارزشیابی برنامه هاي آموزشی1
دکتر سهرابیمفهوم ارزشیابی برنامه2
دکتر سهرابیآشنایی با رویکردها و مدلهاي ارزشیابی برنامه3
دکتر سهرابیرد هدف گرا در ارزشیابی برنامهمبانی، محدودیت و کاربرد رویک4
دکتر سهرابیمبانی، محدودیت و کاربرد رویکرد مدیریت گرا در ارزشیابی برنامه5
مبانی، محدودیت و کاربرد رویکرد مبتنی بر شرکت کنندگان در 6

ارزشیابی برنامه
دکتر سهرابی

دکتر سهرابیابی برنامهمبانی، محدودیت و کاربرد رویکرد تخصص گرا در ارزشی7
مبانی، محدودیت و کاربرد رویکرد مبتنی بر مصرف کننده در 8

ارزشیابی برنامه
دکتر سهرابی

انتخاب طرح مناسب ارزشیابی براي برنامه هاي آموزشی در علوم 9
پزشکی

دکتر سهرابی

دکتر سهرابیمدیریت طرح ارزشیابی10
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کتر سهرابید)جلسه3(گزارش پروژه ارزشیابی11
دکتر سهرابیمسائل اخالقی در پژوهشهاي ارزشیابی برنامه12
دکتر سهرابیچالشها و راهکارها:ارزشیابی مستمر برنامه13
دکتر سهرابیفرا ارزشیابی14


