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پزشکیآموزش:گروه آموزشیپزشکی:دانشکده
آموزش پزشکیکارشناسی ارشد:ي تحصیلیرشتهو مقطع 

واحد عملی1،نظريواحد 5/1:دنوع واح5/2:تعداد واحد2روش هاي ارزشیابی دانشجو :نام درس
1روش هاي ارزشیابی دانشجو :یا همزمانیش نیازپ

کامران سلطانی عربشاهیدکتر :مسئول درس

:شرح دوره
1ونظريواحدونیم 1این درس که در قالب. یکی از مهمترین اصول چرخه آموزش می باشدارزیابیوآزموناجراي
در .می پردازدفراگیرانارزیابیدرآزمون هاي عملی و بالینی کلیاصولبه، ریزي شده استعملی برنامهواحد

این شیوه ها در علوم پزشکیسپسو بیان شده و اندازه گیري در حیطه مهارتی سنجش یخچه ابتداي دوره تار
در .روش هاي جمع آوري اطالعات در آزمون هاي عملکردي خواهیم پرداختپس از آن به بیان. بررسی می شوند

به تفکیک موردباشند مورد استفاده میپزشکی علوم در عملکردي کهارزیابیرایجابزارهايمختلفادامه انواع
مختلفابعادوهاویژگیدر نهایت . شوددودیت هر یک از آنها تشریح میحها و مو ویژگیگرفت خواهندقراربررسی

.بیان خواهد شدگیرد،قرارنظرمدبایستیسیستم ارزیابی کهیک

: هدف کلی
شناخت و کسب مهارت در آزمون هاي عملی و بالینی

:اختصاصیاهداف 
:در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود

آزمون هاي پیشرفت تحصیلی در بالین را توضیح دهدضرورت برگزاري .1
حیطه هاي مورد آزمون در یادگیري هاي بالینی و عملی را توضیح داده و سطوح و چگونگی شکل .2

.گیري یک مهارت را شرح دهد
.چند سوال مرتبط با هر حیطه طراحی کند.3
.هاي مختلف جمع آوري اطالعات در آزمون ها را توضیح دهدانواع روش .4
.آزمون هاي رایج در آموزش بالینی را شرح دهد.5
.چگونگی کنترل روایی و پایایی سواالت هر حیطه را شرح دهد.6
.تاثیر آزمون هاي بالینی را بر آموزش و یادگیري شرح دهد.7
. ندآزمون هاي بالینی را از نظر روایی و پایایی ارزیابی ک.8
معیارهاي سودمندي از نظراستانداردهاي مربوطه تطبیق داده و با بالینی اجرا شده را هايآزمون.9

(utility)ارزیابی کند.
.سیستم ارزشیابی دانشجو را تحلیل کند.10



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

2

:هاي تدریسشیوه
*پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

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

:وظایف و تکالیف دانشجو
شرکت فعال در کالس

بحث گروهی

:  وسایل کمک آموزشی
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمره5و انجام تکالیف فعالیت هاي کالسی

بررسی و ارزیابی روش هاي ارزیابی یکی از گروه هاي بالینی و نقد آن-نمره5انجام پروژه 
نمره10آزمون پایانی 

)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
دوران: نشر.آموزشیارزشیابیوسنجشگیري،اندازه. سیف علی اکبر

. انتشارات تهران صدا. نمعرفی دو نظریه کالسیک و نوی:استانداردسازي ارزشیابی دانشجو.احمدکاشانیصبوري
1383

Harden. Twelve tips for organizing an objective structured clinical examination
(OSCE)
Zubair Amin و Chong Yap Seng و Khoo Hoon Eng. Practical guide to Medical
Student Assessment. World Scientific first edition. 2006
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد تاریخعنوان مطالبجلسه

آزمون، بیان اهداف دورهمعارفه، پیش 1
کلیات و مقدمات سنجش و ارزیابی

سلطانی عربشاهیدکتر 5/7
هلن درگاهی

12/7ارزیابیابزاریکهايویژگی2

19/7انواع روش هاي جمع آوري اطالعات در آزمون هاي عملکردي3
26/7کلیات روش هاي ارزیابی عملکرد4
3/8پاسخبستهکتبیهايآزمون5
پاسخبازکتبیهايآزمون6

ساختارمندشفاهیهايآزمون
10/8

KF, CRP(17/8(آزمون هاي سنجش استدالل بالینی7
8OSCE24/8
1/9آزمون با بیماران استاندارد شده9
8/9روش هاي ارزیابی مبتنی بر محل کار10
MSFدرجه360ابزار ارزیابی11 -15/9
12Dops و Mini CEX 22/9ارزیابیهايابزار
13Case based Discussion (CBD)29/9
6/10الگ بوك و پورت فولیو14
13/10ارزیابیطراحی سیستمبلوپرینت آزمون و مراحل15
20/10توسط دانشجویانارائه گزارش پروژه 16
27/10پایانیآزمون17


