
  :انواع الگ بوك

1. Log book تکوینی :Log book اگر . کتابچه اي است که دانشجویان تجربیات آموزشی خود را در آن ثبت می کنند

تکوینی خواهد  Log bookبا هدف ارائه بازخورد به دانشجو مورد استفاده قرار گیرد  Log bookنتایج بررسی محتواي 

 .بود

 

2. Log book تکمیلی:Log book  کتابچه اي است که دانشجویان تجربیات آموزشی خود را در آن ثبت می کنند اگر نتایج

 Logتبدیل به نمره اي به عنوان بخشی از نمره دانشجو براي قبولی یا رد تبدیل شود  Log bookبررسی محتوي 

book تکمیلی خواهد بود. 

  

  

 مبحث مبتنی بر نمونه بیمار

case based discussion (CBC) 

chart stimulated recall (CSR) 

 

. این ارزیابی دو نمونه از بیمارانی که فراگیر آنها را قبال تجربه کرده، انتخاب نموده و براي ارزیابی آنها را معرفی می کند

 این مباحث ممکن است ارزشیابی. ارزیاب یکی از آنها را انتخاب نموده و برخی جنبه هاي آنرا با یکدیگر بحث می کنند

این نوع ارزیابی متمرکز به . بالینی، بررسی بیمار یا ارجاع بیمار، درمان پیگیري، طرح آتی بیمار و یا رفتار حرفه اي باشد

  .ارزیابی استدالل بالینی فراگیر و درك پشت تصمیمات فراگیر در محیط واقعی می باشد

  
  

 portfolio پورت فولیو  /کار پوشه 

  

داشت که واقعا وقتی یک دانشجویی بربالین بیمار فرآیندي را انجام می دهد ، مناسب ترین ابزار سنجش او اظهار  1990میلر در سال 

بدین منظور پورت فولیو ابزار چند منظوره است که نه فقط براي ارزیابی ، بلکه براي تحریک یادگیري مبتنی بر تجربه وارد  .چیست

  . آموزش پزشکی شد

در . هد از یک مهارت خاص جمع آوري می شود تا ارزیابی درستی در مورد کسب آن مهارت صورت گیرددر یک پورت فولیو تمام شوا

  .توان از آن به خوبی استفاده کرد کنار کارآیی پورت فولیو در ارزیابی، در یادگیري هم می

به  .هتر کردن عملکرد شان می باشدپورت فولیو با بازخورد و انعکاس میزان توانمندي ها، روشی مناسب براي ترغیب فراگیران در ب

مجموعه اي است که حاوي انواع مختلف از فعالیتهاي دانشجوبوده ونمایانگر دستیابی او به سطح از پیش تعیین  عبارتی دیگرکارپوشه

  .شده اي از توانایی وشایستگی است

  :مراحل کار پورت فولیو

فراگیر مرحله به مرحله در یادگیري مهارت خاص پیش می رود وچون مستندات یادگیري خود را در پورت فولیو می بیند ، میزان  

البته نظارت پورت فولیو و یادگیري زیر نظر یک  .پیشرفت خود را مشاهده می کند و بدین وسیله براي یادگیري بیشتر ترغیب می شود

نحوه پرکردن پورت فولیو  .ازخوردن دادن به فراگیر و کمک به او در جهت پیشرفت بیشتر موثرتر استفرد متخصص و خبره برنحوه ب

وجود دارد که جایگزین شیوه سنتی "پورت فولیوي الکترونیک  "نوع دیگري از پورت فولیو به نام  .از شواهد و مستندات مهم است



در ضمن مشکالت حمل . نظارت ها و بازخوردها از هایپرلینک استفاده می شوددر این نوع براي برقراري ارتباط بین شواهد، . شده است

در  .همچنین به روز رسانی مستندات الکترونیک راحت تر است . و نقل مستندات کاغذي در شیوه سنتی درنوع الکترونیک وجود ندارد 

  :پورت فولیو آگاهی از پنج سوال مهم و ضروري است

 چه جیزي ارزیابی می شود؟  

 راي چه ارزیابی می شود؟ب  

 چه طور این ارزیابی صورت می گیرد؟  

 چه کسی این ارزیابی را انجام می دهد؟  

 ارزیابی در چه زمانی انجام می شود؟  

 

 

  
(CES) clinical Encounter cards  

 

هدف امیتازدهی به عملکرد فراگیر برمبناي مشاهده مستقیم وي، در مواجهه با .  است mini-CEXمبناي اصلی آن شبیه به 

 :برخی ابعاد عملکرد بالینی که در این سیستم مورد مشاهده و نمره دهی قرار می گیرد عبارتند از. بیمار است

 درمان -7تشخیص - 6یمار معرفی ب - 5مهارتهاي تکنیکی  - 4رفتار حرفه اي - 3انجام معاینه فیزیکی  - 2تاریخچه . 1

 :هفته اي توصیف می شود 6عملکرد فراگیر براساس یک مقیاس 

 رضایت بخشی نیست .1

 زیر حد انتظار .2

 در حدانتظار .3

 باالتر از حد انتظار .4

 برجسته .5

 عملکرد در سطح یک فرد فارغ التحصیل .6

 

  
  

(CWS) Clinical work sampling  
  

در این متد الزم است جمع آوري اطالعات در باره . لینی در محل کار استوار استاین روشی برمشاهده مستقیم عملکرد بایستی با 

  :این موقعیت ها شامل. مواجهه هاي خاص فراگیر در زمان هاي مختلف با بیماران در عرض موقعیت ها صورت گیرد

 ( Admission rating form)فرم امتیاز دهی پذیرش  - 1

 (Ward ratingform )فرم امتیاز دهی زمان بستري  - 2

 ( multidisciplinary team rating form)فرم امیتاز دهی پرستاري یا اعضاء تیم   - 3

 (Patient rating form)فرم امتیاز دهی بیمار  - 4

 :حوزه هاي مورد ارزیابی شامل - 5

 استراتژي هاي درمانی 

 مهارت هاي ارتباطی 

 مشاهده با دیگر افراد حرفه اي نظام سالمت 



 مدیریت منابع 

 طرح ترخیص 

 ارتباط بین فردي 

  مهارت هاي همکاريCollaboration skills  

  مهارت هايHealth advocacy 

  رفتار حرفه ایی 

این ارزشیابی فرصتی  .تایی از رضایت بخشی نیست تا در عملکرد عالی انجام می گیرد 5ارزیابی فراگیران براساس یک مقیاس 

  .می شود ایجاد می کندبراي بحث عملکرد فراگیر در زمانی که اطالعات وارد 

 

  
  

(BPE) Blinded patient encounter 

 

نفر در جلسات  4- 5است دانشجویان در گروههاي  undergraduateاین مدل بخشی از تدریس بالینی بربالین بالین در آموزش 

تدریس بالینی برسر بالینی بیمار مشارکت نموده و یکی از آنها تحت نظارت، اقدام به انجام مصاحبه یا معالینه فیزیکی براساس 

بعد یک . ح شودسپس انتظار می رود که تشخیص افتراقی نیز براساس یافته هاي بالینی طر. آموزش هاي ارائه شده ، می نماید

  .جلسه آموزشی متمرکز روي معرفی علیه مهم و بحث پیرامون موضوعاتی نظر راهنماي بررسی و درمان مرتبط با بیمارخواهد بود

بازخورد با استفاده از مقیاس . همچنین یک جلسه بازخورد مشخصی پیرامون عملکرد فراگیر مکمل این جلسه تشکیل خواهد شد

  .ارزیابی مصاحبه و معاینه بالینی و مهارت هاي استدالل بالینی فرد انجام می شودتایی براي  9نمره دهی 

 3 -1 عملکرد ضعیف 

 6 -4 عملکرد مناسب 

 9 -7 عملکرد خوب 

 Blinded این رازشیابی مواجهه با بیمار. دانشجو این برگه ارزیابی را که تنها براي ارائه بازخورد تهیه شده با خود نگه می دارد

فراگیر این فرصت را دارد که بیماري را بدون دخالت سایر پزشکان رده هاي . د چرا که فراگیر بیمار را نمی شناسدنامیده می شو

  .باالتر، در محیطی امن تجربه نماید

 

  
 

 "Multiple choice question MCQ" سوالی که فراگیران ملزم به انتخاب پاسخ صحیح از میان  :سواالت چند گزینه اي

 .پیشنهادي استگزینه هاي 

 Essay در این نوع آزمون، فراگیر پاسخ سواالت را به صورت توضیحی نگارش می کند :آزمون تشریحی. 

 True/ False  در این نوع سئواالت تعدادي جمله در اختیار آزمون شونده گذاشته می شود و او صحیح یا غلط  :صحیح ، غلط

 .بودن آن را تعیین می  کند

 Matching هاست وظیفه  در هر سئوال دو ستون است یک ستون معرف پرسشها و یک ستون معرف پاسخ :جور کردن

 .ها را باید با پرسشهاي مربوط جور کند آزمون شونده آن است که پاسخ

  آزمون شفاهیOral Exam :  این نوع آزمون در حقیقت نوعی آزمون تشریحی است که در آن فراگیر پاسخ سوال را براي

 .ی دهداستاد توضیح م



  مقیاس درجه بندي کلیGlobal rating scale :  در پایان دوره هاي کارآموزي و کارورزي و یا چرخش هاي دستیاري زمانی

مرات در حقیقت نهایی که حاوي موارد کلی است می دهند این  که اساتید نمراتی را براساس عملکرد کلی فراگیر توسط فرم

وره هاي کارآموزي و کارورزي و یا چرخش هاي دستیاري زمانی که اساتید نمراتی در پایان د. حاصل این شیوه سنجش است

هایی که حاوي موارد کلی است می دهند این نمرات در حقیقت حاصل این شیوه  را براساس عملکرد کلی فراگیر توسط فرم

 .سنجش است

  مشاهده همراه با چک لیست یا مقیاس درجه بنديobservation with checklist or rating scale :  زمانی که عملکرد

فراگیر توسط استاد مشاهده می شود و کیفیت فعالیت مورد نظر توسط ابزارهایی مانند چک لیست، انجام دادن یا ندادن با 

 .بررسی می گردد) کیفیت رفتار ( مقیاس درجه بندي 

 


