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E ایید:داوطلب گرامی توجه فرم  
  خودداري فرمایید. از گذاشتن هرگونه عالمت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جداً

 که منجر به ایجاد رگهباین  خط خوردگی در بدیهی است در صورت درج هرگونه خدشه و
  عهده داوطلب خواهد بود. پاسخنامه گردد، مسئولیت آن به اختالل در روند تصحیح

 

  محل درج نمره:

 

 

 وزارت 7ھدا4ت 2مان و آ*وزش $ش!ی
 =عاو;: آ*وز9ی
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  آزمون راهنماي

  داوطلب گرامی، 

  ها جدا خود داري فرمایید.خواهشمند است نام و نام خانوادگی خود را در این صفحه درج نمایید و از نوشتن در برگه

درنظر گرفته شده  دقیقه 180که براي پاسخگویی به آنها  ارائه می شود (به شرح زیر) آزمون حیطه آموزش پزشکی در دو دفترچه
  است.

  

   :1 شماره دفترچه

• Key Feature (KF) ←  21 سوال  

• Extended Matching ← 16 سوال 

 هر گزینه یک نمره •

 دارد. نمره 60این بخش مجموع سواالت  •

  براي هر انتخاب اضافی  ،هاي مشخص شدهدر مورد تمامی سواالت، انتخاب بیش از گزینه •
  دارد. یمنف نمره 3/1

  

    : 2 شماره دفترچه

 نمره) 5/4و بخش ب  5/4نمره، بخش الف  9سوال (هر سناریو  2 ←سناریو  •

• Puzzle ← 3  نمره)  5/0سوال (هر گزینه جدول 

 نمره دارد  40بخش  ینسواالت ا مجموع •

  

  

Ã  هاي سواالت سناریو و پازل) را با خط خوانا درج نمایید.ها (پاسخپاسخ 2توجه: خواهشمند است در دفترچه شماره  
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  KF سئواالت
  

 يدر محل کار برا یابیارز يهاآزموناز انواع  خواهدیمقلب و عروق  يهايماریب یآموزش گروه .1
نظر  آزمون يدانشکده ازشما درباره اجرا EDOکارشناس  عنوانهب .کنداستفاده  ارانیدست یابیارز

از  کیانتخاب شما کدام  لی. دلدیکنیم شنهادیرا پ DOPS آزمونشما  خواهند ویم یکارشناس
  .)دییرا انتخاب نما مورد 3( است؟ ریز يهایژگیو

 

A  است برنهیهز و دشوار.  

B  افتی دست یمشاهده به پایایی قابل قبول 6تا  4 با توان یم .  

C   داردنامکان تطبیق آن با توجه به شرایط و نیازهاي موجود وجود.  

D  است گلوبال صورت به یدهنمره اسیمق .  

E  ه بالینی منفرد وجود داردهارت از طریق یک مواجهاي مختلف یک مهامکان ارزیابی تمامی قسمت.  

F  شوند.  یابیارز طیدر تمام شرا دیبا هامهارت تمام  

G ستین يریقابل اندازه گ آزمون نیهاي برقراري ارتباط توسط اگیري و مهارتدانش، توانائی تصمیم.   

H ندارد.  یضرورت ابانیآموزش ارز ،جهت سهولت آن به  

I است.  دیها مفیابی تکوینی فراگیران و ارائه بازخورد به آنارز منظور به  

J دارد.  ینییپا ییروا ،متفاوت يهاابیتوجه به حضور ارز با  

K ندارد.  يریثأآن ت ییایپا يبر رو کنندگانزیاد بودن تعداد دفعات ارزیابی و تنوع ارزیابی  

L  کندهاي پروسیجرال را فراهم میمهارت یابیارزامکان.  
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  استاد استفاده  یابیارزش يبرا یدرون کالس يهاتیاز روش مشاهده فعال یمرکز آموزش کی در .2
 یابیمختلف ارزش يهاروش از یبیترک کردن اضافه با دارد قصد یابیارزش واحد ریمد. شود یم

 يخوردهاباز قیطر نیرا انجام دهد و از ا يجامع تر یابیکند تا ارزش يرا جمع آور ياطالعات کامل تر
 هدف دو هر کنندهآن فراهم جهینت تافراهم کند  دیاسات سیدرت عملکرد بهبود يبرارا  يمؤثر
 را ریز يابزارها و هاروش از کی کدام از استفاده صورت نیا در. باشد یتراکم و ینیتکو یابیارزش
  )دییرا انتخاب نما مورد 3( د؟یکنیم هیتوص

  

A  Parent Survey  

B  Student achievement  

C  Portfolio  

D  Participation in a seminar  

E  Teacher test Scores  

F  Peer Coaching  

G Video footage of classroom  

H Interview with teacher  

I Teacher self -evaluation  

J List of Professional activities  

K Administrator’s survey  

L Interview with students  
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 مشاهده به اقدام دیبا گر آزمون ها، ستگاهیا از یکی در )OSCE( یآسک آزمون يبرگزار هنگام در .3
   ستگاهیا نیا يهایژگیو انگریب هیاز بق شیب ریز يهانهیگز از کی کدام. دینما شونده آزمون

  )دیینما انتخاب را مورد 3( ؟است يامشاهده
 

A  است بر زمان گرآزمون براي.  

B  است وسایل نگهداري باالي هزینه و وسایل خرید به نیاز.   

C  سنجید را ارتباطی هايمهارت توانمی.  

D  است مناسب رادیولوژي تفسیر براي.  

E  ندارد را یادگیري باالي سطوح ارزیابی امکان.  

F  دارد را محدود سناریوهاي تعداد با بیشتر هايمهارت ارزیابی امکان.  

G شودمی داده قرار شده تعیین جاي در و شودمی نوشته برگه روي دانشجو توسط ها پاسخ.  

H سنجید را بالینی مهارت و پروسیجر توانمی.   

I است دیگري ایستگاه در ها یافته بندي جمع و ایستگاه یک در معاینه مشاهده.  

J باشد ستگاههاای در تنوع و ارزیابی مورد هايحیطه افزایش هدف که شودمی استفاده وقتی.  

K میداشته باش ستگاهیدر ا آزمونرا در تمام ساعات  گرآزمون میکه نتوان شودیم استفاده یوقت.  

L میباش دانشجو یسینو نسخه مهارت یابیارز دنبال به که شودیم استفاده یوقت.  
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 )Item characteristic curve(سوال  یژگیو یاستفاده از منحن آزمون لیتحل يهااز روش یکی .4
 يریگشونده در صفت مورد اندازه آزمون تیسوال و موقع کی تیوضع نیاز رابطه ب ياست که نمودار

  )دییرا انتخاب نما مورد 3( .دییرا انتخاب نما حیموارد صح یمنحن نیا بیش مورد دراست. 
 

A  است سوال یسخت انگریب.  

B  اندداده درست پاسخ شوندگان مونآز از صد در 20 نآ در که است معیاري ،نمره دشواري ضریب.  

C  است گرید سوال با سوال کی یهمبستگ يدهنده نشان.  

D  دهدیرا نشان م آزمون سوال با نمره کل بودن درست نسبت آن شیافزا.  

E  است آزموندهنده نقطه عطف  نشان.  

F  سوال است زیتمدرت  انگریب.  

G است سوال پاسخ نظریه از برخاسته.  

H است سوال کالسیک تحلیل نظریه از برخاسته.  

I است دشواربا سواالت  سوال کی یهمبستگ يدهنده نشان.  

J دهدیم نشان کل نمره و ینسب تیوضع.  

K  به سوال است ییپاسخگو زانیم انگریب.  

L دهدینسبت درست سوال با نمره کل را نشان م آن کاهش. 
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 انیدانشجو یابیارز يبرا) OSCE( یاز ابزار اسک هدخوایم یدرمان یمرکز آموزش کی یداخل بخش .5
را  مورد 3( .لحاظ گردد دیبا يچه موارد آزمون نیا يو اجرا یطراح يبرا .دینما استفاده یپزشک

  )دییانتخاب نما
  

A  استاندارد بودن است. و تینیع هیپا بر یابیارز ابزار کی  

B  دارد تیحارج هاستگاهیتعداد ا بر انابیارز تعداد شیافزا شتریب ییایپا به یابیدست يبرا.   

C  نمود يریگاندازه آزمون نیبا ا توانیرا نم يارفتار حرفه و یپزشک القاخ.   

D  مجرب مناسب است.  گرانآزمون يبرا یآسک یابیبه عنوان ابزار ارز ،ستیچک ل  

E  دارد يشتریب ییایپا و ییمحتوا ییروا ،شتریب ستگاهیا با تعداد.  

F  وجود ندارد.  يارائه بازخورد فور امکان  

G دینمایرا دچار اشکال م آزمون ییایپا ،در صورتی که یک مهارت پیچیده به چندین وظیفه کوچکتر تقسیم شود.  

H دارد.   يشتریب ریثأت هاستگاهینسبت به تعداد ا آزمون ییایدر پا هاستگاهیا زمان مدت  

I ه شودگنجاند یآسک در دینبا ،نمود یابیارز یکتب يهاآزمونانواع  که بتوان در هر چه را.  

J استفاده نمود.  ابیبه عنوان ارز توانینم مارنمایب از  

K آزمونمعادل  باًیتقر DOPS  .است  

L است.  يریگقابل اندازه آزمون نیتوسط ا یدانشجو به آسان نگرش  
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سنجش  يبرا ،(پره بورد) نامه یگواه نآزمواقدام نوآورانه در  کیخواهد به عنوان یم یجراح گروه .6
   یا» با شرحنامه یهمخوان« آزموناز  ،یجراح ارانیدست ینیاستدالل بال يتوانمند

Script Concordance  .به را ینکات روش نیا يایمزا دییأاز همکاران ضمن ت یکیاستفاده کند 
 مورد 3( ؟است کدامها  الشچ نیاکند. یروش مطرح م نیااز  استفادهرو در  شیپ يهاچالش عنوان

  ).دییرا انتخاب نما
 

A  ندارد مستقیمی و مشخص پاسخ هیچ.  

B  نیست پذیر امکان روش این در اطالعات سازماندهی ارزیابی.  

C  است فراوان تمرین و تجربه نیازمند آن طراحی .  

D  ندارد وجود پیجیده بالینی هايموقعیت ارزیابی امکان.  

E  ندارد وجود آزمون از متنوعی ايهشکل طراحی امکان.  

F  است تشخیص به محدود هستند ارزیابی قابل که موضوعاتی دامنه . 

G دارد وجود متخصصین از نفر 15 حداقل حضور به نیاز .  

H ندارد وجود آزمون این براي بلوپرینت تدوین امکان.  

I نیست مناسب ها فرضیه ارزیابی سنجش براي روش این.  

J است مقایسه قابل مرتبط هايآزمون سایر با مستقیماً آزمون هر از لحاص نمره .  

K دارد کاربرد داخلی هايرشته براي صرفاً روش این .  

L ندارد وجود آزمون درونی همسانی ارزیابی امکان .  
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 :است شده استفاده ریز شرح به یآزموناز  ینیاستدالل بال سنجش يبرا .7

د شویم درخواستبه دانشجو داده شده و در مرحله اول از دانشجو  ماریب از اطالعات ییویسنار ابتدا •
  انتخاب کند.  صیشش تشخ نیب نیرا در ا يماریباول  صیتشخ تا

و  ندعالمت را انتخاب ک 5حداکثر  ماریب میعال نیشود از بیم خواست درمرحله دوم از دانشجو  در •
 بدهد. یمنف ایبه آنها نمره مثبت 

 صیتشخ است اشتباه شما صیتشخ که شود ثابت اگر«شود یم سوالدانشجو  از در مرحله سوم  •
 يارمیب عالئم ستیل از دوم صیتشخ اساس بر مجددا دیدانشجو با مرحله نیدر ا »؟ستیچ شما دوم

 نیدر ا ریاز موارد ز کیبدهد. کدام  یمنف ایو به آنها نمره مثبت  ندک عالمت را انتخاب 5حداکثر 
 )دییرا انتخاب نما مورد 3( .ردیگیجش قرار ممورد سن آزمون

  

A  جلو به رو استدالل 

B  کلیدي نکات  

C  بالینی گیري تصمیم قطعیت عدم 

D  عقب به رو استدالل 

E  ها بیماري الگوي بازشناسی 

F  بیمار ايمرحله مشکل تدبیر 

G اطالعات آوري جمع 

H تشخیصی هايفرضیه ساختن 

I انیدرم هايفرضیه ساختن 

J بالینی گیري تصمیم 

K بیمار مسأله حل 

L  درمانی هايفرضیه ارزیابی 
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سوال  هر يبرا (Partial credit) ینسب یده ازیاز روش امت ینیاستدالل بال يهاآزمون ینمره ده در .8
کدام  .استفاده شده است آزمونبه کل  یده نمره يبرا (Averaging Method) ینیانگیو از روش م

  )دییرا انتخاب نما مورد 3(است؟  حیصح یروش نمره ده نیا بارهدر  ریموارد زاز  کی
 

A  است متفاوت کل نمره احتساب در سواالت وزن. 

B  رسندمی توافق به سوال هر صحیح هايپاسخ باره در مشترك و گروهی صورت هب صاحبنظران. 

C  است هداشت را نتیجه بهترین روش این »کلیدي هايویژگی« آزمون در. 

D  آزمون براي PMP، شودمی استفاده ها آزمون سایر از بیشتر روش این از. 

E  شودمی گرفته نظر در صفر نمره غلط هايجواب براي و یک نمره روش این در درست هايجواب براي. 

F  شودمی گرفته نظر در آزمون کل نمره عنوان به سواالت نمره میانگین. 

G کرد استفاده رشته هر هايتخصص فوق از بایستی صاحبنظران انتخاب در. 

H ندارد روایی روش این لذا ،کنندمی استخراج را متفاوتی کلیدهاي ،متخصصان مختلف هايگروه. 

I شودمی تعیین متخصصان پانل انفرادي هايپاسخ اساس بر سوال هر نمره. 

J شودمی داده يبیشتر وزن سابقه و تجربه اساس بر صاحبنظران از برخی به. 

K گیردمی صفر باشد نکرده انتخاب درست را گزینه یک حتی دانشجو ها گزینه مجموع از اگر. 

L گیردمی تعلق سوال یک نمره نصف معادل منفی نمره نادرست هايگزینه به روش این در . 
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   ای »شرحنامه با یهمخوان« آزمون از یپزشک انیدانشجو ینیبال استدالل سنجش يبرا .9
Script Concordance است؟ حیصح آزمون نیا بارهدر ریز موارد از کی کدام. است شده استفاده   

  )دیینما انتخاب را مورد 3(
 

A  شودمی استفاده تایی سه لیکرت مقیاس از معموالً آزمون این در. 

B  است جداگانه بخش چهار شامل آزمون این. 

C  املک نمره کند انتخاب را صفر که داوطلبی کنند انتخاب را صفر رتلیک طیف در نفر 15 صاحبنظر 20 از اگر 
 .گیردمی

D  ایشان مرهن باشد بیشتر یا کمتر میانگین از معیار انحراف یک از آنها نمره که متخصصانی پرت دهی نمره روش در 
 .گرددمی حذف

E  سوال هب متعارف پاسخ که متخصصانی نظر گرفتن نظر در اساس بر مجاز صحیح هايگزینه ،مد از فاصله روش در 
 .شودمی اعالم اند داشته

F  شودمی تعیین سوال هر جهت مطلق نادرست و درست پاسخ آزمون این در. 

G گیردمی قرار سنجش مورد کتبی هايآزمون با روش این ارتباط همگرا روایی سنجش جهت. 

H است پیچیده و مبهم هايیتموقع در بالینی استدالل توانایی سنجش براي آزمون این. 

I است شده توصیه نفر ده حداکثر مختلف مطالعات در دهی نمره پانل اعضاي تعداد. 

J است تر راحت بالینی استدالل هايآزمون سایر با مقایسه در آزمون این طراحی. 

K باشد داشته وجود ابهام باید نویسی سناریو خود در بالینی سناریوي نگارش هنگام در. 

L شودمی نوشته ضعیف دانشجویان ذهن کردن منحرف منظور به سناریوها در غیرضروري اطالعات تعدادي. 
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 يانهیرا با سواالت چندگز خود (MCQ) يانهیخواهد سواالت معمول چند گزیم يولوژیزیف گروه .10
 يرنحوه برگزا رییدرباره علت تغ رانی. در پاسخ به سوال فراگدینما نیگزیجا (EMQ) پاسخگسترده 

 نیا ءجز ریز موارد از کی کدام. کندیم مطرح انیدانشجو با ياجلسه در را خود لیدال گروه ،آزمون
  )دییرا انتخاب نما مورد 3(است؟  لیدال

 

A  است استوار تم چند اساس بر سوال هر آزمون این در. 

B  است زیاد آزمون نوع این در پاسخ هايگزینه تعداد. 

C  نیست طرح قابل روش این با مناسب بالینی يسناریوها. 

D  ندارند آموزش به ازین آزمون نوع نیا یطراح يبرا نیمدرس. 

E  ستین مناسب ینیبال استدالل سنجش يبرا. 

F  است برخوردار يباالتر زیتم قدرت از معمول، يانهیگز چند سواالت به نسبت. 

G کرد فادهاست تیفیک نیتضم يبرا توان ینم آزمون نیا از. 

H است دشوارتر معمول يانهیگز چند سواالت یطراح از آزمون نیا یطراح. 

I سطح در ینیبال هاييتوانمند knows how دیسنج آزمون نیا با توان ینم را. 

J است برخوردار يکمتر تینیع از معمول يانهیچندگز آزمون به نسبت. 

K است کمتر معمول ياگزینه چند هايآزمون از آزمون این ثبات. 

L است مناسب جرالیپروس هايمهارت سنجش يبرا.  
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 ریسنجش فراگ يهاآزموندانشگاه دعوت شده تا کارگاه آموزش  سییاز طرف ر یآموزش پزشک گروه .11
   آزمونکارگاه آموزش داده شود،  نیکه قرار است در ا ییها آزموناز انواع  یکی. دیرا برگزار نما

 عنوان بهرا  ریز ازموارد کی کدام ،آزمون. به عنوان متخصص است (Short-case)کوتاه  يهانمونه
  )دیینما انتخاب را مورد 3( د؟یکنیم انتخاب خود ارائه لیدال

 

A  شودیم استفاده شده ماراستانداردیب چهار تا سه از آزمون نوع نیا در. 

B  Inter-rater Reliability است ریمتغ آزمون نیا حیتصح باز در. 

C  دهدیم را یواقع مارانیب از استفاده فرصت. 

D  دارد ییباال میتعم تیقابل آمده دست به هايداده. 

E  است ترآسان یکتب هايآزمون از آزمون نیا ياجرا. 

F   آزمون از آن بودن استاندارد زانیم OSCE است شتریب. 

G  دارد تري پایین تمیز قدرت بلند نمونه هايآزمون به نسبت. 

H ندارد وجود اتییجز با ینیبال هايمهارت سنجش امکان. 

I نیست استفاده قابل کیفیت تضمین براي. 

J باشد باال تواندمی آزمون نوع این روایی  

K نیست برخوردار باالیی سازه روایی از. 

L است کمتر بلند نمونه سواالت به نسبت ها نمونه تعداد آزمون، این در. 
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 ازین اساس بر خواهدیم بهداشت وزارت آموزش توسعه و مطالعات مرکز دیاسات يمندسازتوان گروه .12
 یطراح نحوه روزه کی کارگاه کی در کشور، سراسر يهادانشگاه یعلم ئتیه ياعضا از یسنج

 عنوان به ررایز ازموارد کی کدام کارگاه، مدرس عنوان به. دهد آموزش آنان به راپاسخ -کوتاه سواالت
  )دیینما انتخاب را مورد 3( د؟یینمایم ذکر سوال نوع نیا یطراح نحوه تیاهم لیدال

 

A  است پاسخ-بلند سواالت يبرا ینیگزیجا آزمون نیا. 

B  است بسته ها پاسخ ،آزمون نیا در. 

C  نیست مند نظام آزمون این. 

D  است ینیع کامالً آزمون. 

E   است دشوار آن به یده نمره. 

F   است مناسب ینیبال تداللاس سنجش يبرا. 

G Validity دهدیم شیافزا را یده نمره. 

H Reliability سواالت از کمتر آن true-false است. 

I توان نمی آزمون این براي blueprint کرد تهیه. 

J است مناسب نگرش سنجش براي. 

K هايآزمون براي  Medium Stakeاست مناسب. 

L است کمتر پاسخ گسترده سواالت به نسبت ها نهنمو تعداد ،آزمون این در. 
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-Mini ابزار از ،بخش در ارانیدست یابیارز يبرا که است دهیرس جهینت نیا به یبررس و بحث از بعد یداخل گروه .13
CEX مورد 3( است؟ بوده موثر يریگ میتصم نیا در ریز يدیکل يهایژگیو از یکی کدام احتماالً. کند استفاده 

  )دییمان انتخاب را
 

A   نیست گیر وقت و شودمی تمام دقیقه 5 از کمتر در آزمون.   

B  شودمی ارزیابی بیمار از مراقبت به مربوط هايمهارت تمام .  

C  ندارد بخش در علمی تأهی حضور به نیازي.  

D  دهدمی دست به خوبی نتایج معموالً ارزیابی بار یک با.  

E  ستا شده توصیه تراکمی ارزیابی براي.  

F  اجراست قابل بستري بخش و درمانگاه در.  

G گیرندمی قرار استفاده مورد ارزیابی این در اند شده خریداري تازگی به که گروه موالژهاي.  

H اند ارزیابی قابل نیز پروفشنالیسم و ارتباطی مهارت حال، شرح مهارت بر عالوه.  

I است یکسان دستیاران تمام براي آزمون شرایط.  

J شودمی انجام بالفاصله و ثرؤم صورت به بازخورد ارائه .  

K شودمی ایجاد یادگیري براي مثبتی جو دهند،می بازخورد یکدیگر به دستیاران که آنجا از .  

L اند داده انجام الزم تعداد به را ها مهارت دستیاران که کرد حاصل اطمینان توان می.  
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 یکارورزان پزشک ینیبال تیصالح ینیساختارمند ع آزمون یراحشود تا در طمی شما درخواست از .14
ام است. کد آزمون ییایپا ردیمد نظر قرار گ یدر طراح دیکه با یاز نکات یکی. دیکن ي، همکار یعموم

  )دیینما انتخاب را مورد 3(د؟یکنمی شنهادیپ آزمون ییایپا شیافزا يرا برا ریز يهانهیگزاز کی
 

A  هم با مرتبط هايایستگاه طراحی  

B  گر آزمون تعداد افزایش 

C  ارزیابی هنگام در گر آزمون ذهنی قضاوت بر کیدأت 

D  دانشجو ارزیابی براي لیست چک از استفاده  

E  ها ایستگاه تعداد کاهش  

F  آزمون کلی زمان کردن کم 

G ایستگاه در استاندارشده بیمار از استفاده 

H گرآزمون عنوان به ها ایستگاه در تخصصی دستیاران از استفاده 

I ایستگاه مدت بودن کوتاه  

J ایستگاه هر به بیشتر فیزیکی فضاي اختصاص 

K ایستگاه هر از پس بازخورد ارائه 

L ایستگاه از فیلمبرداري  
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 استاندارد نییتع يبرگزار گردد. برا OSCEبا روش  يگروه ارتوپد یتخصص آزمونکه  است مقرر .15
شده است.  شنهادیپ Borderline groupروش  )آزمون ینمره حدنصاب قبول نییع(تآزمون  نیا

  )دییرا انتخاب نما مورد 3( کند؟یصدق م ياستاندارد ساز وهیش نیدر مورد ا ریاز موارد ز کیکدام 
 

A  Test-centered 

B  Examinee-centered 

C  Mixed Method  

D  Full compensatory approach 

E  Criterion Referenced standard  

F  Partial compensatory approach 

G Norm Referenced standard  

H Non-compensatory approach 

I Relative standard 

J Compromised method 

K Absolute standard  

L Examiner-centered 
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چک  کی Chart Stimulated Recall (CSR) آزمون يبرگزار هنگامدر بازخورد ارائه يبرا دیخواه یم .16
 ؟بجز دینمائمی لحاظ ستیچک ل نیا یطراح يبرا هیگورا به عنوان  ریز موارداز  کیکدام  .دیکن یطراح ستیل
 )دیینما انتخاب را مورد 3(

 

A  پزشکی پرونده خواناي ثبت 

B  شواهد بر مبتنی پزشکی از استفاده 

C  شده ارائه خدمات از ماریب تیرضا زانیم  

D  یکل ینیبال قضاوت 

E  اطالعات لیتحل ییتوانا 

F  طبابت در یشیبازاند بر دال يشواهد 

G ماریب يریگیپ ثبت  

H اخالقی قضاوت 

I محور بیمار طبابت دادن نشان 

J ینیبال استدالل هايمهارت 

K اي حرفه رفتار رعایت  

L پروسیجر انجام تکنیک 
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   »بوك الگ« يایگروه، مزا یدر کنفرانس آموزش انکودک هاييماریب یآموزشگروه  ریمد .17
)Book Log(  از  کیکدام  .دهدیارائه م لیبه شرح جدول ذ عملکرد یابیابزار ارزش عنوانرا به

  )نمایید انتخاب را مورد 3( ؟ستین حیصح موارد
  

A  انیدانشجو توجه قابل مشارکت 

B  یادگیري تجربیات و ها فعالیت سازي مستند  

C  باال پایایی و روایی  

D  فراگیر عملکرد به بازخورد ارائه امکان  

E  فراگیران یادگیري تجربیات نمودن یکسان 

F   درسی برنامه در تغییر ظرفیت ایجاد  

G آموزش نمودن مند نظام  

H نیاز مورد هايمواجهه و پروسیجرها ها، مهارت حداقل تعداد بودن ياسلیقه  

I  الزم هايتوانمندي و موزشی،آ اهداف از فهرستی تهیه 

J فراگیران ارزیابی امکان  

K دوره ارزشیابی امکان  

L فراگیران به یادگیري مسئولیت از بخشی نمودن واگذار 
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 هسالیان ارزیابی براي که دارد اصرار آموزشی شوراي جلسه در دانشگاه یک آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر .18
 کننده تأیید زیر موارد از کدامیک. شود استفاده )multiple data sources( ايدهدا متعدد منابع از اساتید

  )نمایید انتخاب را مورد 3( است؟ ایشان پیشنهاد

  

A  کرد ارزیابی بدرستی را آن داده منبع یک با بتوان که است آن از تر پیچیده اساتید آموزشی هايفعالیت. 

B  کندمی فراهم ارزشیابی براي اولی دست اطالعات سیستم، مدیر و کارشناس توسط مستقیم مشاهده. 

C  کندمی فراهم معتبرتري هايداده بیشتر، دفعات در متعدد فراگیران نظرات از استفاده.  

D  داشت زیادي خیلی توجه اجرا قابلیت و اثربخشی هزینه به باید استاد ارزشیابی در. 

E  رونب و معلم آمادگی قبیل از مواردي بلکه تدریس با مرتبط ایندهايفر تنها نه داده، متعدد منابع از استفاده 
 .سنجدمی نیز را یادگیري دادهاي

F  کرد استفاده کندمی کار آن در که ياعرصه به بسته متفاوت، روش یک از استاد هر براي است بهتر. 

G کند نمی فراهم را پایایی و روا هايداده فراگیران توسط ارزشیابی نمرات متون، نظر از.  

H نظر مد ار ها داده متعدد منابع از استفاده است الزم توأمان صورت به تراکمی و تکوینی مقاصد به دستیابی براي 
 .داد قرار

I کرد استفاده آن از تراکمی ارزشیابی هم و تکوینی ارزشیابی براي هم بتوان که ندارد وجود روشی هیچ. 

J از استفاده clinical supervision model فراهم قضاوت براي معتبري اطالعات ياچرخه ماهیت دلیل به 
  .کندمی

K واجهم مشکل با را قضاوت و شده ها داده در تناقضات ایجاد موجب استاد ارزشیابی در مختلف ذینفعان از استفاده 
  .سازدمی

L ردک استفاده ذینفعان مشارکت و تعددم منابع از است بهتر ارزشیابی هايداده و اطالعات محرمانگی حفظ براي. 
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مخالف  موافق تا کامالً کامالً سواالت با یآزمون از انیدانشجودر  ياحرفه اخالق يریگاندازه يبرا .19
است؟  آزمون نیا ازین مورد يهایژگیو نیتردر مورد مهم ریاز موارد ز کیشده است، کدام  یطراح

  )ییدرا انتخاب نما مورد 3(
  

A   است کافی صوري روایی آزمون نای براي.   

B  باشد همزمانروایی داراي بایستی آزمون این.  

C  باشد واگراروایی داراي مشابه هايآزمون با بایستی آزمون این.  

D  شودیم نییتع یعامل لیتحل لهیبه وس آزمون نیا ییروا.  

E   اشدب همگرا روایی داراي مشابه غیر هايآزمون با بایستی آزمون این.  

F  شودیم نییتع لیتحل و هیتجز لهیبه وس آزمون نیا ییروا.  

G  شودیم يریگاندازه یهمبستگ بیضر لهیبه وس آزمون نیا ییروا.  

H  باشد سازهروایی داراي بایستی آزمون این.  

I  شودیم يریگاندازه 20چارسونیر-کودر لهیبه وس آزمون نیا ییایپا.  

J   شودیم يریگاندازه کرونباخ يآلفا لهیبه وس آزمون نیا ییایپا.  

K  شودیم يریگاندازه نیممتحن لهیبه وس آزمون نیا ییایپا.  

L  شودیم يریگاندازه 21چارسونیر-کودر لهیبه وس آزمون نیا ییایپا.  
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 از نفري40 گروه یک فیزیوتراپی، دانشجویان در مالك به وابسته آزمون یک پایایی تعیین براي .20
 »تسلط حد به دهیرس نمره« .اندپاسخ داده کسانیبه دو شکل  یسوال30 آزمون کیبه  انیدانشجو

در نظر گرفته شده است . با توجه به  آزموندر صد نمره  80کسب حداقل  یعنی 24افراد  نیا يبرا
 انتخاب را مورد 3(صادق است؟  آزمون نیا ییایدر مورد پا ریاز موارد ز کی رکدامیاطالعات جدول ز

  )دییمان

    آزمون الف فرم  

ون
آزم

ب 
رم 

ف
  

25  4  29  

5  6  11  

 30  10  40  
  

A  شودیم استفاده کاپا روش از آزمون نیا ییایپا نییتع يبرا.  

B  شودیم استفاده نیممتحن مخالف نظرات روش از آزمون نیا ییایپا نییتع يبرا.  

C  شودیم استفاده توافق درصد روش از آزمون نیا ییایپا نییتع يبرا.  

D  شودیم استفاده روش از آزمون نیا ییایپا نییتع يبرا.  

E  است شده استفاده بازآزمایی از آزمون نیا ییایپا زانیم نییتع يبرا.  

F  شودیم استفاده استون لیوینگ روش از آزمون نیا ییایپا نییتع يبرا.  

G  است شده استفاده کرانباخ يالفا از آزمون نیا ییایپا زانیم نییتع يبرا.  

H   است شده استفاده موازي هايفرم از آزمون نیا ییایپا زانیم نییتع يبرا.  

I  است %77 با برابر آزمون نیا ییایپا بیضر زانیم.  

J   است %66 با برابر آزمون نیا ییایپا بیضر زانیم.  

K  است %67 آزمون نیا ییایپا بیضر زانیم.  

L است شده استفاده 21چارسونیر-کودر از نآزمو نیا ییایپا زانیم نییتع يبرا.  
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به  آزمونسوال  کی جیاجرا شده است. اطالعات و نتا انیاز دانشجو ينفر 10گروه  کی يبرا یآزمون .21
از  کیو به پاسخ غلط نمره صفر داده شده است. کدام  1است. به پاسخ درست نمره  ریشرح جدول ز

  )دییرا انتخاب نما وردم 3است؟ ( حیصح سوال نیا بارهدر  ریموارد ز
 

    ضعیف گروه  قوي گروه

 آزمودنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 پاسخ 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1

  

A  است %60 سوال این تمیز ضریب  

B  است %24سوال این واریانس  

C  است %60سوال این دشواري ضریب  

D  است %24 سوال این تمیز ضریب  

E  است %24سوال این دشواري ضریب  

F  است کم بسیار سوال این انسواری  

G  است %34 سوال این تمیز ضریب  

H  است %54 سوال این واریانس  

I  است %70 سوال این دشواري ضریب  

J  است %20 سوال این دشواري ضریب  

K  است %40 سوال این تمیز ضریب  

L  است %20 سوال این تمیز ضریب  
 

   



٢٢ 
 

  Extended Matching سواالت

 

  .دیجور کن ریجدول زهاينهیاز گز یکی با فقط را 24 تا 22از سواالت  کی هر

  .پردازدمی »آزمون اهداف« به که آزمون از پیش مرحله .22

  .گرددمی بر »اجرا زمان« به که فرآیندي مرحله .23

 .گرددمی بر »آزمون اجراي از پس« به که ايفرآورده مرحله .24

A  آموزشی برنامه هايمبادله و پیشایندها  

B  نشده ینیب شیپ هايبازده  

C  آزمون شیپ ياجرا  

D  شوندگان آزمون تیشخص به مربوط هايسنجه  

E  راهبرد و ياستراتژ فیتوص  

F  نیگزیجا هدف مقابل در عملکرد  

  

   



٢٣ 
 

 يهاهنیاز گز یکی با فقط رااستاد  یابیروش ارزش نیارتباط با مناسب تر در 26 تا 52از سواالت  کی هر
  .دیجور کن ریجدول ز

 زشکی،پ دانشجویان به تدریس قبیل از مختلف آموزشی هايفعالیت درگیر فیزیولوژي هرشت استاد .25
 در روهگ با مشارکت دکتري، و ارشد نامهپایان راهنمایی پرستاري، کارشناسی دانشجویان به تدریس
 وزشیآم کارگاه برگزاري المپیاد، پایه علوم در علمی تفکر حیطه در تدریس درسی، برنامه بازنگري

 روش یک از خواهدمی گروه مدیر. است بازآموزي هايدوره برگزاري و اساتید براي بالینی تداللاس
  . کند استفاده باشد وي آموزشی هايفعالیت دهنده پوشش که جامع و کامل ارزشیابی

 یانم از او. است گروه اساتید آموزش کیفیت مختلف هايجنبه بررسی درصدد فیزیولوژي گروه مدیر .26
 ,Teacher qualification, Behavior: شامل که اساتید آموزش کیفیت يدهندهنشان جنبه 3

Outcome جنبه که است عالقمند است Outcome دهد قرار ارزشیابی مورد را.  

  

A  360° degree 

B   Peer Coaching 

C  Client survey  

D   Clinical Supervision 

E   Self-assessment 

F  Interview with teacher 

G Student achievement measure  

   



٢٤ 
 

 ریزجدول  يهانهیاز گز یکیبا  فقطاست  یآسک آزمونکه مربوط به اهداف  را 30 تا 27از سواالت  کی هر
  .دیکن جورهستند،  آزمون ياز اجزا که

  .دهدمی افزایش را سنجش مورد هايتوانمندي تنوع و تعداد .27

  .دهدمی نشان بیمار با مواجهه حین در ار دانشجو عملکرد نحوه و تفکر روند .28

      .بخشدمی بهبود را گرانآزمون بین پایایی و است ایستگاه در ارزیابی اساس .29

  .کندمی تسهیل را بازخورد و ارزیابی .30

A  بیمارنما با تعامل و بالینی سناریوي  

B  عینی ساختارمند لیست چک  

C  جلسه ضبط یا آزمونگر توسط مستقیم مشاهده  

D  متعدد ایستگاههاي  

E  ارزیابان لباس بودن فرم یک  

F  جدید وريآ فن از استفاده  

G باال پایایی  

H ایستگاه هر در آزمونگر پنج حداقل از استفاده  

   



٢٥ 
 

 Work Place Based Assessment کار محل در یابیارز يابزارها مورد در 34 تا 31از سواالت  کی هر

(WPBA) دیکن جور ریز جدول يهانهیگز از یکی ارا فقط ب.  

 از کدامیک در است ارزیابان بین توافق عدم کار محل در ارزیابی هايآزمون هايچالش از یکی .31
  دارد؟ بیشتري نمود چالش این ارزیابی ابزارهاي

 هب را کار محل در ارزیابی ابزارهاي از یک کدام ايحرفه تعهد مانند هاییتوانمندي ارزیابی منظور به .32
  نمایید؟می توصیه ینیبال استاد

  نمایید؟می توصیه را هايآزمون از کدامیک پروسیجرال مهارت سنجش براي .33

  د؟یدهمی پیشنهاد را مورد فراگیرکدام یک هايتوانمندي از جامعی مجموعه ارزشیابی براي .34

 

A OSCE 

B Mini-CEX  

C DOPS  

D Clinical Work Sampling  

E Checklist  

F 360  

G Logbook 

H Portfolio  
 
   



٢٦ 
 

 انیدانشجو دگاهید از استفاده از ینگران رفع يبرا شده ارائه يهاحلراه مورد در 37 تا 35از سواالت  کی هر
  .دیجور کن ریجدول ز يهانهیاز گز یکیبا  فقطرا  دیاسات ياحرفه یابیارز يبرا

 نگران و کنندنمی همکاري استاد ارزشیابی هايپرسشنامه تکمیل در پرستاري دانشکده دانشجویان .35
 نهاآ امتحان نمره بر امر این و شوند باخبر دهندمی آنها به دانشجویان که نمراتی از اساتید هستند

  . بگذارد ثیرأت

 کنند که نمرات آنها نشانمی اعتراض یابیکارنامه ارزش افتیبعد از در یدانشکده توانبخش دیاسات .36
  . رندیقرار گ یابیمجدد مورد ارزش دیو با ستین شانیا یدهنده عملکرد واقع

 ییایپا از نمرات که شودمی متوجه دیاسات یابیارزش نمرات لیتحل در استاد یابیارزش واحد مسئول .37
  . دیاستفاده نما دیارتقاء اسات يبرا جیتواند از نتا ینم او و ستین برخوردار یکاف

 

A شود پرسیده وظیفه به مربوط سواالت فقط.  

B  بیندمی را نتایج شونده ارزیابی فقط اینکه از نداد اطمینان.  

C  شود سوال کنندمی مشاهده وظیفه انجام حال در را شونده ارزیابی مستقیماً که افرادي از فقط.  

D  یابد افزایش پرسشنامه کننده تکمیل دانشجویان تعداد.  

E  باشد دقیق گیري نمونه روش.   

F  ًودش سوال اعتماد مورد افراد از صرفا.  

G  نشود سوال مافوق افراد از.  

H  شود سوال شونده ارزیابی نزدیک همکاران و دوستان از فقط.  
 


