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 اهداف اختصاصی رفتاری دوره:

 :(Cognitiveالف: حیطه شناختی)        

 دوره قادر خواهد بود: انیدر پا فراگیر    

شی را گیری، آزمون، سنجش و ارزشیابی آموزمفاهیم اندازه -1

 توضیح دهد.

 های آموزشی را توصیف کند.نواع ارزشیابیا -2

 ارزشیابی تکوینی و پایانی را باهم مقایسه کند. -2

 ها را توضیح دهد.های مطلوب آزمونویژگی -6

مرجع را توضیح دهد و کاربرد  -آزمون با استاندارد هنجار  -2

 آن را بیان کند.

 

 

 اهداف و معرفي درس
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 را توضیح دهد و کاربرد آن مرجع  -آزمون با استاندارد مالک -4

 را بیان کند.

و کاربرد هر  انواع سنجش را براساس هرم میلر تقسیم کند -8

 کدام را مشخص نماید.

را نام ببرد  حرکتی -ها در حیطه شناختی و روانیانواع آزمون -7

 ها را توضیح دهد.و معایب و محاسن آن

ر نتایج زیه و تحلیل و تفسیاصول و روش های آماری در تج -9

 ها را توضیح دهد.آزمون

روایی و پایایی و انواع آن را شرح داده و روایی و پایایی  -17

 یک آزمون نمونه را تعیین کند.

و یک نمونه را  ( را تعریف کندBlueprint)جدول مشخصات آزمون -11

 تهیه نماید.

 مراحل مختلف طراحی آزمون را توضیح دهد. -12

 دهد. ا شرحای رآزمون چندگزینه -12

 ای را توضیح دهد.محاسن و معایب آزمون چندگزینه -16

 ای را بیان کند.قواعد تهیه و اجرای آزمون چندگزینه -12

ای را با استفاده از چک لیست گزینههای آزمون چندسوال -14

 ارزیابی کند.

 گذاری آزمون را توضیح دهد.ت مهم در نمرهنکا -18
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 است. گاهبهره برداری منوط به اجازه این دانش

 

 

 (:Affectiveحیطه عاطفی ) -ب

 فراگیر در پایان دوره قادر خواهد بود:     

 مشارکت فعال داشته باشد. های کالسیفعالیتدر  .1

 مباحث مورد مطالعه را دنبال کند.مندی با عالقه .2

های آموزشی خود رعایت ل ارزیابی فراگیران را در فعالیتاصو .2

 نماید.

 

 

كلمه در مورد درس  022تا  052معرفي مختصري در حدود  

 سید. دقت کنید معرفی شما موارد زیر راشامل شود:بنوی

ضمین کیفیت دانش آموختگان و ارزیابی فراگیران به منظور ت

امری اجتناب ناپذیر است و در  ،های جامعهگویی آنان به نیازپاسخ

 یادگیری و بهبود کیفیت آموزش نقش کلیدی دارد. ءارتقا

ن دانش تخصصی است آزمون سازی استاندارد و تجزیه و تحلیل نتایج آ

های ساخت سوال و به آشنایی با مفاهیم، اصول و روشکه نیاز 

های مختلف برای اعضای هیئت علمی گروه و دارداعتبار یابی آن 

آموزشی بک ضرورت محسوب می شود و برای حفظ عدالت آموزشی بسیار 

با اهمیت است در این درس کلیات ارزیابی، تعاریف اصطالحات، مروری 

ی های مناسب براع آزمون علوم پزشکی انتخاب آزموننجش و انوابر س

های آماری برای تجزیه و ها و روشارزیابی فراگیران، تحلیل آزمون

های چند ها، آزمونتحلیل و تفسیر نتایح آزمون، جدول مشخصات آزمون

ای و مباحث مربوط به نمره گذاری آزمون مورد بحث قرار می گزینه

 گیرد.

ها از طریق انجام تکالیف و خودآزمونیادگیری -اددهیفرآیند ی

 ها در بازه زمانی مشخص انجامخودآزمون و تکالیف .انجام می شود
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یران نیز از طریق ارائه بازخورد به تکالیف فراگ می شود و 

 گیرد. سامانه صورت می

 

  کتاب 

 در صورت وجود جدول زیر را تكمیل كنید:

 

مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، 

 انتشارات، سال و نوبت چاپ
ها صفحات و  فصل  

اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی  سیف، علی اکبر،

آخرین ویرایش ،تهران : نشر دوران آموزشی،  
 2فصل  2تا آخر  1فصل

 18و  12فصل تا آخر  

 27و فصل  IRTبه جزء 

 21و 

  

 

 محتواهای الکترونیکی خود را بنویسید.در جدول زیر مشخصات 

  

ردی

 ف
 عنوان

تکمیل چک  نوع )صوتی یا چندرسانه ای(

 لیست

کلیات  1

 ارزشیابی

فایل فلش سخنرانی همزمان شده با 

 اسالید

 

آزمون های  2

 عینی

فایل فلش سخنرانی همزمان شده با 

 اسالید

 

تحلیل آزمون  2

 ها

فایل فلش سخنرانی همزمان شده با 

یداسال  

 

فایل فلش سخنرانی همزمان شده با  روایی آزمون 6

 اسالید

 

پایایی  2

 آزمون

فایل فلش سخنرانی همزمان شده با 

 اسالید

 

 

 و ...  ، فایل متنیاسالید 

 در صورت وجود جدول زیر را تكمیل كنید:

 كنندگان  مؤلفین/تهیه /موضوععنوان  نوع محتوا

جزوه 

 آموزشی 

ن های کتبیکلیات مورد آزمو  دکتر آیین محمدی 

 دکتر آیین محمدی سه سری اسالید از موضوعات کتب مرجع اسالید

 

 منابع درسي 
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 مقاله 

 در صورت وجود جدول زیر را تكمیل كنید:

 

مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و 

 شماره انتشار و صفحات

نحوه دسترسی 

 دانشجویان به مقاله

1. Coderre S, Woloschuk W, McLaughlin K. Twelve tips for blueprinting. 

Medical Teacher 2009;31:322–324 

 

از طریق سامانه در 

 اختیار قرار می گیرد

 

 
 

 

 

A Practical Guide for medical teachers, John A Dent, Roland M Harden, Brian D 

Hodges, Elsevier Limited 2013, fourth edition.  
 

 

 

 

 

 ه پایان ترمپروژ 

 1آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته .-

 خیر  اید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها تكالیف و پروژه

مطالعه بیشتر برای منابع  
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 تکالیف طول ترم  

برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه 

 کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود لحاظ نمایید.

 

 

 

شما

 ره
 شرح تکلیف عنوان تکلیف

مهلت 

پاسخ 

دانشجو

 یان

ت مهل

 فیدبک 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 

تهیه 

پلوپرینت 

 آزمون 

یک سناریو و  یارائه

 پرینتتهیه جدول بلو

دو 

 هفته
 دو هفته 

آشنایی با جدول 

بندی بودجه

 آزمون

پاسخ به سواالت تشریحی  تحلیل آزمون  2

 ارائه شده 

دو 

 هفته
 دو هفته 

 کار عملی در

مورد تحلیل 

آزمون های چند 

 یاگزینه

2 
تکلیف نیمه 

 اول کتاب

پاسخ به سواالت تشریحی 

 ارائه شده 

دو 

 هفته
 دو هفته 

اطمینان از درک 

عمیق و یادگیری 

 تحلیلی فراگیر

6 
تکلیف نیمه 

 دوم کتاب

پاسخ به سواالت تشریحی 

 ارائه شده 

دو 

 هفته
 دو هفته 

اطمینان از درک 

عمیق و یادگیری 

 تحلیلی فراگیر
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   بلي   اید؟در نظر گرفتهای گزینه چندزمون آ آیا خود

 جدول زیر را تکمیل کنید:در صورت وجود 

  

شمار

 ه
 عنوان آزمون

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

   

 یک روز خود آزمون در پایان ترم  1

 

 

 )اتاق بحث )فروم 

   بلياید؟ درس اتاق بحث در نظر گرفتهآیا برای  -

 نحوه انتخاب ابزار آزمون مناسب بحث در مورد بحث:  )های( موضوع

 

  بندي دقیق ارزشیابي نهایي دانشجو را ذكر نمایید. ها و بارم مالك

 نمره 4: ها و خودآزمایی انجام صحیح و به موقع تکالیف

 نمره  1شرکت در بحث گروهی: 

 نمره 12 کتبی پایان دوره : آزمون 

 

 

 

 

 (اتاق بحث )فروم

 خودآزمون ها

 شیوه ارزشیابي 
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های یادگیری درس و فعالیتمحتوای  با توجه به مباحث،آیا 

  بلي  شود؟پیش بینی شده، تمام اهداف درس پوشش داده می

 
 

 نوادگي و امضاي استاد مسؤول درسنام و نام خا

 

 

 دکتر شهنام صدیق معروفی         

 فهرست وارسی طرح درس


