
 : انواع آزمون ها در یک طبقه بندي پنج تایی شامل موارد زیر می باشد

  

  ابزار مناسب  رده و نوع ارزشیابی

  ارزیابی کتبی

 آزمون تشریحی  

 سئواالت کوتاه پاسخ  

 سئواالت کامل کردنی  

   سئواالت چندگزینه ايMCQs  

  گزینه هاي جور کردنی گستردهEMIs  

   سئواالت تشریحی تعدیل شدهMEQs  

  مدیریت مشکالت بیمارانPMPs  

 آزمون پیشرفت تحصیلی  

 پایان نامه  

 گزارش  

  عملی/ ارزیابی بالینی

  آزمون هدفمند ساختار یافته بالینیOSCE  

  آزمون هدفمند ساختار یافته عملیOSPE  

  آزمون ثبت طوالنی هدفمند ساختار یافتهOSLER  

  آزمون هدفمند ساختار یافته بالینی گروهیGOSCE  

  مشاهده

 گزارش مدرس  

 چک لیستها  

 مقیاسهاي امتیازدهی  

 گزارش بیمار  

  کارپوشه و دیگر ثبت شده ها از عملکرد

 یادداشت هاي روزانه  

 کارپوشه  

 یادداشت هاي مرحله اي  

  خودارزیابی و ارزیابی همتایان
 گزارش همتایان  

 خودگزارش دهی  

 
 

 .مربوطه نشان می دهدجدول زیر اهمیت نسبی هر ابزار را براي اندازه گیري پیامد  

  

  مهارت هاي پزشک

  پیامد یادگیري  هاي ارزشیابی روش

 OSCE 

 مشاهده  

 یادداشتهاي روزانه  

  آزمونهاي کتبی  

  هاي بالینی مهارت

 OSCE 

 کارپوشه و یادداشت هاي روزانه  

 مشاهده  

  آزمونهاي کتبی  

  پروسیجرهاي عملی

  آزمونهاي کتبی  

 OSCE 
  بررسی بیماران



 مشاهده  

 کارپوشه  

  آزمونهاي کتبی  

 OSCE 

 مشاهده  

 کار پوشه  

  مدیریت بیماران

 OSCE 

 کارپوشه  

 مشاهده  

 هاي کتبی آزمون  

  پیشگیري بیماري و ارتقاء بهداشت

 OSCE 

 مشاهده  

 همتایان/ ارزیابی خود  

 کارپوشه  

  ارتباط

  کارپوشه  

 OSCE 

 مشاهده  

 هاي کتبی  آزمون  

  هاي مدیریت اطالعات مهارت

  رویکردهاي بالینی پزشک

  پیامد یادگیري  روشهاي ارزشیابی

 هاي کتبی  آزمون  

 کارپوشه  

 مشاهده  

 OSCE  

  اصول اجتماعی، علوم پایه و بالینی

 مشاهده  

 کارپوشه  

 همتایان/ ارزیابی از خود  

 OSCE 

 هاي کتبی آزمون  

  نگرش ها، اخالق و وظایف حقوقی

 کارپوشه  

 مشاهده  

 هاي کتبی  آزمون  

 OSCE 

 همتایان/ ارزیابی از خود  

  گیري و قضاوت بالینیتصمیم 

  حرفه ایی گري 

  پیامد یادگیري  روشهاي ارزشیابی

 مشاهده  

  همتایان/ ارزیابی از خود  

 کارپوشه  

 OSCE 

 هاي کتبی آزمون  

  وظایف حرفه اي



 کارپوشه  

 مشاهده  

 همتایان/ ارزیابی توسط خود  

 OSCE 

 هاي کتبی آزمون  

  توسعه فردي 

 
  

  

  
  

 

  :انواع ارزشیابی ها 

  

  :کیفی ارزشیابی -1

این ارزشیابی عالوه بر . ارزیابی هاي کیفی به ارزیابی، حس از محیط و شرایطی که بادگیري در آن واقع شده، گفته می شود

یا نمی داند، اطالعات بیشتري از آنچه که در جایگاههاي واقعی  درك بهتري از این که فراگیر چه چیزي را می داند و

  .نگرش کاربردي به اجرا در می آید ، در اختیار آزمون گیرندگان قرار می دهدبراساس به کارگیري دانش، مهارت و 

  : مراحل مهم در کاربرد این ارزشیابی شامل

 استفاده از چند روش تلفیقی 

 و مداوم آزمون ر ارزیابی مکر 

 آموزش ارزشیابی 

  

همان تري انگولیشن به معنی اندازه گیري یک موضوع از زوایاي مختلف یا بکارگیري  راهبردهاي مختلف  :اصل اول  -الف

در این ارزیابی تالش می شود تا اطالعاتی که با یکدیگر  .اندازه گیري براي استفاده از نقاط برتر هر یک از آنها می باشد

 .کنند، کشف شودمتناقص نبوده و اعتبار و پایایی یکدیگر را تقویت می 

ارزشیابی یک مورد در یک زمان نمی تواند نمونه مناسبی از . این است که ارزشیابی باید مداوم و مکرر باشد اصل دوم  -ب

براي مثال دانش به کار . این چنین نمونه هایی فاقد پایایی است و اعتبار آنها نیز سوال می رود. توانائیهاي فراگیر باشد

ن، شرایط خاص کاربرد دانش است و الزم است براي این که بیانگر توانمندي فراگیر باشد چند بار گرفته شده برسربالی

ابی واقعی از توانمندي فراگیران در هر یک از تجارب جدید یادگیري ارتقاء پیدا می کنند و منطقی است که ارزی .تکرار شود

  .، آخرین ارزشیابی این تجارب می باشدهاي ایشان

توافق .برمبناي آموزش ارزیابان است خصوصا آموزش ارزشیابی در محیط هاي بالینی واقعی، ضروري است :اصل سوم -ج

  . بین ارزیابان برسر استانداردها و نمره دهی، از نمونه هاي آن است

ارزیابی مبنی بر شواهد به معنی معتبر و پایا بودن ابزار بکار گرفته شده و به کارگیري مناسب آن ابزار است آموزش اساتید 

شناسایی نقاط ضعف و قوت فراگیران در بین تمام . به عنوان ارزیاب از مبانی دستیابی به این استانداردها می باشد 

  .ها است توانمندي هایشان هدف نهایی این آزمون 



  

  :ارزشیابی مبتنی بر محل کار -2

با افزایش تاکید بریادگیري به عنوان هدف اصلی ارزشیابی ، توجه به آزمون هاي مبتنی بر محل کار افزایش یافته است 

  .پژوهش ها نشان می دهد که این ارزشیابی ها ابزار قدرتمندي براي تغییر رفتار فراگیران است

 

  ارزشیابی تکوینی  -3

ن ارزشیابی تنها به قصد نمره براي عملکرد فراگیر در زمان خاصی از یک برنامه درسی طراحی وبیشتر به عنوان یک ای

در این میان . بخش از فرآیند آموزشی محسوب می شود که مداوم بوده، یادگیري را حمایت کرده و آنرا افزایش می دهد

  .:ز سه طریق یادگیري را ارتقاء می دهدا بازخورد .بازخورد جزء اساسی ارزشیابی تکوینی است

  . فراگیر را از پیشرفت یا عدم آن مطلع می کند )1

فراگیر را در مورد نیازهاي یادگیري که مشاهده شده و یا منابع در دسترس که یادگیري آنها را تسهیل می کند، آگاه  )2

  .می نماید

 .نمایدفراگیر را تشویق به مشارکت در فعالیت هاي  یادگیري مناسب می  )3

  
  

  هاي ارزشیابی تکوینی روش انواع

1- Mini-clinical evaluation exercise (Mini-cex) 

2- Clinical Encounter cards (CES) 

3- Clinical Work sampling (CWS) 

4- Blinded patient Encounter (BPE ) 

5- Case Based Discussion (CBD) 

6- Multisource Feedback (MSF) 

 

 

 


