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مقدمه  

 مند هدفبه صورت ، يابيارز يها به استفاده از روش ازين، يبر توانمند يحركت به سمت آموزش مبتن، رياخ يها در سال
) Programmatic assessment( يا برنامه يابيارز كرديرو دهد يشواهد نشان م. )1(وجود آورده استه را ب دار او معن

 يدانشگاه علوم پزشك رياخ كرديرو. )2(فراهم آورد ها يتوانمندبه  يابياز دست يا كپارچهيمنسجم و  ريتصو تواند يم
 ارائهآموزش  يشود كه در راستا يطراح يا دانشجو به گونه يابيارز كند يم جابيا يبر توانمند يتهران به آموزش مبتن

، )4(شده است رشتهران گزا يدر دانشگاه علوم پزشك يا برنامه يابيارز ياز اجرا يهر چند موارد محدود. )3(شده باشد
بر ابزار  يانجام شده مبتن يها يابيداد ارز نشان يآموزش يها انجام شده در سطح گروه يشيمايدو مطالعه پ جينتا يول

ها در  آزمون يارتقا يبرا يستميپوشش داده شده و س يبرنامه درس ياهداف دانشصرفاً در اكثر موارد ، بوده
ها  مدل نيا، شده است هئارا يا برنامه يابيارز نهيدر زم يمحدود يها مدل نونتاك. )6تا5(ه استها وجود نداشت دانشكده

بوده و فاقد  يانتزاع رايز، رنديقرار گ يآموزش يها طيدر مح يا برنامه يابيارز يطراح يمبنا ييبه تنها توانند ينم
. )8تا7(وجود دارد يا برنامه يابيارز يها به دستورالعمل ازين نيبنابرا. هستند يابيطراحان ارز يبرا يعمل يراهنماها
 يبه منظور فراهم آوردن چارچوب دانشجو يابينظام جامع ارز نامه نييآ نيتدو تجربه يحاضر معرف دست نوشتههدف از 

مطالعه كه با هدف  نيدر ا.تهران بود يدانشگاه علوم پزشك يها دانشكده در يا برنامه يابيو استقرار ارز يطراح يبرا
 نيمراحل تدو. ديگرد يآور جمع متون يو بررس يفيك به دو روش ازينامه صورت گرفت اطالعات مورد ن نييآ كي يطراح
  :انجام شد زيربه شرح  نامه آيين

مطالعات و  در مركز يدانشجو با حضور شش نفر از متخصصان آموزش پزشك يابيكارگروه ارز ابتدا: بارش افكار •
 تيفعال يابيانتخاب شدند كه در حوزه ارزش ياز افراد مند هدفبه صورت  كنندگان مشاركت. شد ليتوسعه آموزش تشك

بارش  كيتكن يط. برخوردار بودند يا برنامه يابيرزدانشجو و ا يابيو از دانش و تجربه الزم در خصوص ارز كردند يم
  .شد هيتوسط كار گروه ته نامه آيين هياول سينو شيافكار پ
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 يابيارز يها مدل، دانشجو يابيارز يها مرتبط شامل استانداردها و دستورالعمل در مرحله بعد متون :متون يبررس •
 Programmaticيها واژه ديكل. مرور شد يات آموزشمؤسسشده در  يطراح يابيارز يها ستمينمونه س، يا برنامه

assessment ،assessment system وstudent assessment standards هاي  يگاهآن در پا يفارس يها و معادل
متناسب  نامه آيين هياول سينو شيپ. جستجو شد زين Magiran و MEDLINE ،EMBASE ،SCOPUS ،SID ياطالعات
  .ديمتون اصالح گرد يبررس جيبا نتا

 يابتدا به منظور تطابق و تناسب حداكثر. در دو مرحله انجام شد نفعان ياز ذ ينظر خواه :نفعان ياز ذ ينظرخواه •
ها ارسال شد تا در  شده به دانشكده نيتدو نويس پيش، يمختلف دانشگاه علوم پزشك يها دانشكده طيبا شرا نامه آيين

ها  دانشكده. ندياظهار نظر نما نامه نييو مانع بودن آ امعآن دانشكده و ج يازهايو ن طيبا شرا ييراستا خصوص هم
 نامه آيين نويس پيش مجدداً. مكتوب كردند) narrative( را به صورت مشروح نامه آيين ياز بندها كيخود بر هر  ينقدها

در  اه دانشكده از مشاركت نانيبه منظور اطم مرحله دوم در. ها اصالح شد دانشكده شده از افتيبر اساس نظرات در
با ) group discussion( يآن در جلسه بحث گروه يحس تعهد نسبت به اجرا جاديا نيو همچن نامه نييآ نيتدو نديفرا

قرار  يمورد بحث و بررس )شبانه يها الملل و دوره نيب سيپرد، دانشكده ازدهي(ها  دانشكده يآموزش نيحضور معاون
صورت بود كه هر بند  نينحوه اداره جلسه به ا. بود يا برنامه يابياز متخصصان ارز يكيكننده جلسه  اداره. گرفت
 ستميس تيدر نها. دنديرس يبه اجماع م تيدر مورد آن بحث نموده و در نها كنندگان مطرح شده و شركت نامه آيين
 "انتهر يدانشجو در دانشگاه علوم پزشك يابينظام جامع ارز نامه نييآ"شده تحت عنوان  نيتدو يا برنامه يابيارز

  .شد بيتصو
 "دانشجو يابينظام ارز يو اجرا يطراح"، "دانشجو يابيارز التيساختار و تشك"دانشجو در سه بخش  يابيارز نامه آيين

بند آن  13، يابيمربوط به ساختار ارز نامه آييندو بند . شد نيبند تدو 24و در  "دانشجو يابينظام ارز تيفيك نيتضم"و 
به عنوان دستورالعمل  زيبند ن كيآن و  تيفيك يبند مربوط به ارتقا 8، يا برنامه يابيارز يو اجرا يمربوط به نحوه طراح

و  ييو اجرا يشامل بخش علم، دانشجو در دانشكده يابيساختار ارز ديها با مذكور دانشكده نامه نييبر اساس آ. بود يكل
مختلف  يها را در بخش يعلم تأيه يو اعضا يآموزش يها گروه، دفاتر توسعه يها تيمسؤولنقش و ، كيهر  فيوظا
و ) سنجش عملكرد يها آزمون ايجامع  يها آزمون يآزمون واحد گرفته تا برگزار كي ياز طراح(دانشجو  يابيارز نديفرا
  .مشخص كنند دانشجو يابيارز تيفيك يدر ارتقا زين

مورد انتظار از  يامدهايپ يابيرا به منظور ارز يستميملزم شدند س، ها دانشكده يابيارزش يو اجرا يبخش طراح در
 ياجرا. ندينما نيتدو يآموزش يها برنامه) core competencies ( ياصل يها يتوانمند اي امدهايبا پوشش پ رانيفراگ
و  يمستندساز، آزمون) Blueprint( نتيبلوپر هيته، يريادگي يرتقابازخورد و ا ارائهو به منظور  ينيتكو يها يابيارز

 يابيدر استقرار برنامه ارز ديها با بود كه دانشكده يموارد نيتر مهماز جمله  ها يابيارز جياجرا و نتا نديفرا يرسان اطالع
  .خود در نظر داشته باشند

، آزمون يها در سه بخش قبل از اجرا در دانشكده يا برنامه يابيارز يو اجرا يطراح الزامات، تيفيك نيبخش تضم در
در جلسات ، شده يطراح يها ت و آزمونسؤاالمرور . آزمون در نظر گرفته شد يآزمون و پس از اجرا ياجرا نيح

 يو اجرا نيتدو. آزمون بود يقبل از اجرا يا برنامه يابيارز تيفيك يارهايحداقل مع مرور توسط همكاران
 نامه آيين ياز بندها يكيبر محل كار  يمبتن يها از جمله آزمون ها يابيانواع مختلف ارز يبرگزار يبرا ييها دستورالعمل

و  يآمار يها ها با استفاده از روش انواع مختلف آزمون ليتحل. بود يا برنامه يابيارز ياجرا تيفيك نيدر بخش تضم
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به عنوان  زين يعلم تأيه ياعضا يبر توانمندساز. ها بود آزمون يپس از اجرا يا برنامه يابيمربوط از الزامات ارز يفيك
  .شد تأكيددر همه مراحل  يا برنامه يابيارز تيفيك نيتضم يضرور يارهايمع نيتر مهماز  يكي
در  يا برنامه يابيو استقرار ارز يطراح يبرا يدانشجو به منظور فراهم آوردن چارچوب يابينظام جامع ارز نامه نييآ

 نياست كه با تدو نيشده ا نيتدو نامه آيينمهم  يها يژگياز و يكي. شد نيتهران تدو يدانشگاه علوم پزشك يها دانشكده
 كرديدر رو. دهد يآن را پوشش م منابع نيمأت دانشجو و يابيارز ييجراا يها جنبه، التيمربوط به ساختار و تشك يبندها
روش  كي ياجرا ايمدرس  كيت توسط سؤاال يبه صورت طراح يدانشجو از حالت فرد يابيارز، يا برنامه يابيارز
. دارد ندهبخش هماهنگ كن كيبه  ازيكه ن كند يم دايپ يتر دوره خارج شده و ابعاد گسترده كي انيواحد در پا يابيارز

 زيو همكاران ن) Dijkstra( جكسترايدا. )9(آن در نظر گرفته شود يو انسان يها و منابع مال ساخت ريالزم است ز نيبنابرا
از عناصر مهم  نفعان يو ذ ها رساختيكردند كه ز تأكيددادند  ارائه يا برنامه يابيارز يكه برا ييها در دستورالعمل

  .)7(شوند نيياز همان ابتدا تع ديهستند و با يا برنامه يابيارز
بازخورد و استفاده  ارائه، مند به صورت نظام ينيتكو يابيبر ارز تأكيداست كه با  نيمذكور ا نامه نييآ يها يژگيو گريد از

شواهد  يموضوع در راستا نيا. كند يم تأكيد يابيارز يريادگي يها بر جنبه، دانشجو به منظور اصالح يابيارز جياز نتا
 يريادگي زانيم يبه منظور بررس يابياز ارز يابيفرهنگ ارز كه  يبه طور، است يا برنامه يابيدر حوزه ارز رياخ

 افتهي رييتغ) assessment for learning( يريادگيبا هدف  يابيبه سمت ارز) assessment of learning( رانيفراگ
است كه هدف آن  شده ارائه يا برنامه يابياز ارز ييها مدل راياست كه اخ يا موضوع به اندازه نيا تياهم. )10(است

 يسوم از بندها كياست كه با اختصاص  نيحاضر ا نامه نيياز نقاط قوت آ. )11و2(است يريادگيبا هدف  يابيارزصرفاً 
با  زين ريشواهد اخ. آن را پوشش دهد تيفيك يارتقا يارهايتالش شده است مع يا برنامه يابيارز تيفيك نيآن به تضم

هر چند در . )12(اند داده شنهاديآن پ يمدل برا نيچند ،است يسنت كرديفراتر از رو يا رنامهب يابيارز تيفيك نكهيبر ا تأكيد
و  طيموضوع توجه به شرا نيا ليدل. شده است مختصرتر است ديق نامه نييكه در آ يشده موارد ارائه يها با مدل سهيمقا

قرار گرفته  ينيمورد بازب نامه نييها آ دانشكده درآن  پس از استقرار كامل رود يها بوده است و انتظار م امكانات دانشكده
  .به آن اضافه شود يتر بيش تيفيك يارهايو مع
 يا برنامه يابيو استقرار ارز يطراح يبرا ييها دستورالعمل ارائهاست كه تنها به  نيمطالعه ا نيا يها تيجمله محدود از

 تر بيشآن با مطالعات  يبه دست آمده از اجرا يامدهايآن در عمل و پ ياجرا تيالزم است قابل كه يدر حال، پرداخته است
دانشجو در دانشگاه  يابيمند نمودن ارز نظام يگام در راستا نياول نامه نيين آيا نيمعتقدند تدو سندگانينو. شود ارائه

 نيمطالعه ا يها تيمحدود گرياز د. آن در عمل الزم است يسودمند يبه منظور اجرا و بررس يتر بيش يها است و تالش
چند با توجه به تالش  ره، شده است نيتهران تدو يدانشگاه علوم پزشك طيمذكور متناسب با شرا نامه نيياست كه آ

از انتزاع برخوردار است  يوابسته از سطح مناسب يها متنوع دانشكده طيحداكثر تناسب با شرا جاديا يصورت گرفته برا
  .مورد استفاده واقع شود زيكشور ن يعلوم پزشك يها دانشگاه گريبه منظور كاربرد در د تواند يو لذا م
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