


پزشكيارزيابي در آموزش 

محمدرضا يزدانخواه فرد
 مركز مطالعات و توسعه آموزش                   

هردانشگاه علوم پزشكي بوش



اهداف
:بحث پايان در كه رود مي انتظار

ديگرد ارزشيابي/ارزيابي به مربوط سئواالت بهپاسخگويي به قادر

دهيد نشان فراگيران ارزيابي در را ميلر هرم از استفاده در خود توانايي

دعالقمندگردي دانشجو عملكرد ارزيابي مبحث پيرامون بيشتر مطالعات به

3 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي

ارزيابي ضرورت يا انتخاب؟

4 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي
ارزيابي ضرورت يا انتخاب؟

 شودارزيابي باعث يادگيري مي

 كندارزيابي پي آمدها را مشخص مي
 دهد  ، نشان مي)و اينكه چگونه اين كار را انجام مي دهيم(ما براي ارزيابي كردن انتخاب مي كنيم آنچه

كه ما براي چه چيزهايي ارزش قايل هستيم

5 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي

ارزيابي دانش به تنهايي كافي است؟آيا 
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ارزيابي در آموزش پزشكي
يادگيريانواع حيطه هاي      

 شناختي حيطه                       (Knowledge) Cognitive Domain
                          حيطه نگرشيAttitude Domain
مهارتي(حيطه رواني حركتي (Psychomotor Domain 

7ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



پزشكيدر آموزش ارزيابي 
يادگيري

ساحسادر عمل                               تغيير در تفكر                                تغيير در تغيير 

حيطه عاطفي                       حركتيحيطه روان                    شناختي حيطه 
 

نگرش، انگيزش و عالقه                               مهارتهاي حركتيعقلي                    توانائي و مهارتهاي دانش 
      

8ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

باور كندبداند بتواند



كار عملي
)دقيقه 1(بگذاريداسم خالقانه لطفا براي گروه هاي خود يك ) 1
)دقيقه 1(براي گروه خود تعيين كنيديك نماينده )2
را انتخاب نمايديكي از محفظه هاي رنگي نماينده گروه ) 3
مورد نظر جواب هاي سئوال خود، پس از نوشتن اسم گروه با مشاركت هم گروهي ها ) 4

)  دقيقه 10(بچسبانيدبر روي كادر تو خالي را يافته و در جاي مناسب 
د در معرض ديبرگه خود را در محل تعيين شده تكميل برگه جواب ها از لطفا پس ) 5

)دقيقه 3(بپردازيدبحث و تبادل نظر همه حاضرين قرار دهيد و راجع به آن ها به 
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پزشكيدر آموزش ارزيابي 
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ارزشيابي/ارزيابي

Why؟  چرا

Where؟ كجا



ارزيابي در آموزش پزشكي
What?
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Theory 

Practice 



ارزيابي در آموزش پزشكي
What?

12ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

Better to know

Must know 



ارزيابي در آموزش پزشكي
What?

13ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

 دانش

نگرش
مهارت



ارزيابي در آموزش پزشكي
Why?

  دادن بهمنظور بازخورد  به:
فراگيران
مدرسان

به منظور تصميم گيري در مورد فراگير

14ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

:دادن باز خورد بايد
 باشدذاتا اصالح كننده
 باشدبه موقع

Formative 

Summative 



ارزيابي در آموزش پزشكي
When?

در انتهاي دوره

15ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

Course

Assessment



ارزيابي در آموزش پزشكي
When?

دورهطول در 

16ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

Course

Assessment



ارزيابي در آموزش پزشكي
When?

در ابتداي دوره

17ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

Course

Assessment



ارزيابي در آموزش پزشكي
Who?

 دورهمدرسين
 مدرسينساير
 خود ارزيابي(خود فراگيران(
همتايان)Peers(
بيماران
همراه بيماران
....

18ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي
Where?

سالن امتحان)Examination Hall(
مركز مهارت هاي باليني)Skill Lab(
محل كار)Work Place Assessment (

19ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي
How?

اراي  يك سيستم ارزيابي ايجاد كنيم كه دچگونه 
كليه ويژگيهاي الزم باشد؟ 

20ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي

ارزيابي دانش به تنهايي كافي است؟آيا 

21 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي

راه حل چيست؟

22ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي
:حلراه 

Competence‐based assessment
شايستگيارزيابي مبتني بر 

Workplace‐based assessment (WPBA)

مبتني بر محل كارارزيابي 
23ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي
شايستگيارزيابي مبتني بر 

كار كنترل شده و تحت نظارتارزيابي كارها و عملكرد روزانه فرد در محيط 

24ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي
كارارزيابي مبتني بر محل 

كار واقعيكارها و عملكرد روزانه فرد در محيط ارزيابي 

قضاوت چيست؟اساس 
 بيمارسرانجام و پيامد
 بيمارمراقبت از فرايند
 كار انجام شده  حجم

25ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



ارزيابي در آموزش پزشكي
)ادامه(كارارزيابي مبتني بر محل 

:جمع آوري اطالعاتچگونگي 
 بالينيپرونده هاي
 بايگانياداري و اطالعات
كارنامه فراگيران
مشاهده
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در آموزش پزشكيارزيابي 
پزشكيدو ويژگي آموزش 

 يآموزشبه عنوان ابزاري براي تضمين كيفيت در برنامه هاي : بر ارزيابيتاكيد

 ده و كه در آن پيامد هاي يادگيري تعريف ش:به سوي آموزش مبتني بر پيامدحركت
گرددبرنامه هاي آموزشي بر مبناي آن استوار مي 

27ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



در آموزش پزشكيارزيابي 
ي  خود را بهتر ارزياباساتيد دانشجويان است اگر قرار 

:  كهنمايند الزم است 
 باشندداشته روند ارزيابي از عميق تري درك

 دهندمورد توجه قرار را كه بايد مورد ارزيابي قرار گيرند هاي يادگيري پيامد

 بشناسندبراي ارزيابي هر پيامد را ابزار بهترين  

28ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



در آموزش پزشكيارزيابي 

29 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد
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در آموزش پزشكيارزيابي 
:خصوصيات ابزار ارزيابي

روايي)Validity (
پايايي)Reliability(
دانشجويانبر يادگيري تاثير /تاثير آموزشي)Educational impact (
قابليت پذيرش)Acceptability(
عملي بودن)Feasibility(
هزينه اثربخش)Cost effectiveness(

30ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

يديدگاه هاي سنتي و شخص-محدوديت هاي اجتماعي-مسائل فرهنگي

محدوديت زمان-محدوديت منابع



در آموزش پزشكيارزيابي 
تاثير گذار بايد مورد ساز و سرنوشت آزمون هاي روان سنجي بويژه در ويژگي هاي 

)روايي و پايايي آزمون( بررسي قرار گيرند

31ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



در آموزش پزشكيارزيابي 

استارزيابي صحيح نيازمند دانش و مهارت •
كنيداهداف و پي آمدهاي آموزشي را شناسايي •
نماييدعلت انجام ارزيابي را مشخص •
انتخاب كنيدروشهاي ارزيابي مناسب را •
كنيدمكرر با روشهاي مختلف استفاده ارزيابي هاي از •
مي كندبه خاطر داشته باشيد كه ارزيابي فراگيران را وادار به يادگيري •

32ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

كالم آخر



                   

از توجه شما متشكرم


