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و معرفی مختصر دوره مقدمه  

ی  ناستتبیسمند  از هستاه ضاتی  مزیز  در ترا ارایی  ادا ا ومشز ت  م نیننبه هن من شر یییاا از ا ی  در راستای  هره   

در یشز   سنزش، ارزایه   ا شل م نشومر  ومشزش الشم پز ک نی  هسان مادماه  د  مزارت هردا ا، درمین م ومشزش پز ک  

نی  الشم پز ک  کششر م هه اسیس افینم نیمن منعید  هی مهکز سنزش م ومشزش پز ک  نی در دانشگی م اراییء کبف  م کی  وزمشن

 دمر “ به ههنیمن ومشز   ون در دانشگی  الشم پز ک  مزیز  را  انداز   د  اسا م در ام "دپیرایین ستنزش م ارزایه "کشتشر،  

نی  میا نن م ارز تبیه  اااای  هشرد  م ااای  نبیت ماژ  اااتی  نبیت"در الشم پز تک  ضلش تب  ستنزش م ارزایه  ومشز ت 

یان م پ گهم  الشمدر دم نی، مند هن مشیرکا در طهای  گنزبنن سشاالت وزمشننی  الشم پز تک  ستهاسه کششراه نالی  دانشتگی 

زاه پشدمین مزیز  اهزارنی  ارزایه  دانش،  7یمهً ونهاه ماشتتکا از کااه دمر  اک دمر  پشدمین  بن  طهای   تتد  استتا  هی الشم 

 ، اهزارنی  ارزایه  در MMIنی  ماعدد کشای  ا ، مصییبنOSCEزمشن هی بن  ستیتایرمند ابن  اونی، ستیاکشماه  م ا لبا وزمشن

   ، ارزایه  افکه م  اسادالل هی بن  م ارزایه  افکه الی  اسا  WPBAم ا کیر ا

 کششر  یدر هی ند هدمننی  الشم پز ک  دانشگی در ستهاسته  گهم  ندف ههنیمنکن   تشدم  هیاثاستافید  از رمش ومشزش مزیز  

نی  دمر  شدمینپ شض  هن گذراندنم ههتسان در یشز  سنزش م ارزایه  ومشزش الشم پز ک گبه  از اسیابد یاتشر ضبزاک ، هی هره 

 زرم تتبینن از زمین نه ااه دمر  در کنندگیننیننبه  تتهکا  تتشند  در مبییث مهابب م ایل  الی  نی مریرت دانش م م استتلب هه

 هی د می  م  21می  م یداکثه  9یدا ا  ،دمر مدت ااه  طشل   دا ا را تشانند امکین دساهس  هن م اشانی  ومشزش مزیز 

 اهداف دوره 

نی  نی  الشم پز تک  مل  م دانشتگین  در تصشط طهای  ساشاالت رما م پیای در وزمشن  اشانیندستیز  طهایین ستاشاالت وزمشن2

 مل  م کششر  م هی رایاا اساینداردنی  الی  م اتهاا  

 ایلکهد م مریرت  ،نی  ارزایه  دانش، نگهشدر زمبنن طهای  ساشال هها  وزمشن ااای  نبیت الی نی    ارایی  اشانیند 1

  های آموزشی دورهتشریح زیر پودمان

 زیرپودمان ابزارهای ارزیابی دانش:.1

نی  کشای  ا ، وزمشناز  ببا ستتتشاالت رریر گهانن  نیاوزمشن طهای  م اتها  ااه زاه پشدمتین هن ومشزش مفینبی  در تصتتتشط

 پهدازد م  نی  اشها   م          پیسخ، ص بح م غلب،  وزمشن

 ها زیرپودمان سایکومتری و تحلیل آزمون .1

 پهدازد سنز  اهزارنی  ارزایه  دانش، مریرت م نگهش م رمان نی ما لبا وزمشن ااه زاه پشدمین هن ومشزش مفینبی  در تصشط
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 (OSCE)زیرپودمان آزمون بالینی ساختارمند عینی  .3

 با، یبه م پس از ههگزار  وزمشن  اتهاا  از  ببتا مینبا وزمشن، ن ش  ههگزار  م ا دامیت ومشزش مفتینبی  ااه زاه پشدمتین هتن 

 پهدازد اسک  م 

  (MMI. زیرپودمان مصاحیه های متعدد کوتاه ) 4

نی  غبه تنیتا ، اهزارنی  ارزایه  مینند رک  بسا م مهی یت ااه زاه پشدمین هن ومشزش مفینبی  از  ببا مینبا وزمشن، اشانیند  

 پهدازد اتهاا    با، یبه م پس از ههگزار  ااه وزمشن م 

 

 (WPBA. زیرپودمان  ابزارهای ارزیابی در محل کار )5

 ،DOPSپشدمتین هتن مفتینبم، اصتتتشل م مهی تیت اتهاا  هتن من شر طهای  م اتها  اهزارنتی  ارزایه  در م ا کیر مینند  زاه ااه

MINI CEX، CBD ،   پهدازد درتن م         م  063ارزایه 

 

 مان  ارزیابی تفکر و استدالل بالینیزیرپود  6

ااه زاه پشدمتین هتن مفتینبم، اصتتتشل م مهی تیت اتهاا  هتن من شر طهای  م اتها  اهزارنی  ارزایه  افکه م استتتادالل هی بن  مینند 

Script Concordance  ،KF  پهدازد  م          م 

 

 ارزیابی تفکر علمی . زیرپودمان 7

  شد م  در ااه زاهپشدمین در تصشط مفینبم م اصشل ارزایه  افکه الی  ه ث

 (پزشکی  علومسنجش و ارزیابی در مسئول اجرای دوره ) دپارتمان

هن نبیزنی   گشا نی در زمبنن پیستتخگبه  از وندپیرایین ستتنزش م ارزایه  در الشم پز تتک  کشتتشر هی ااکیء هن نبهمنی  مابصتت  م هره 

م کیر نیس  در زمبنن سنزش م ارزایه  یشز  ومشزش الشم  ایضان هن ارائن تدمیت مستایه ومشز  ، پژمنش مطی عیا  نش م الی  م ستیزمین

 مداهان اتهاا  م طهایین ستتاشاالت پهدازد  انداف مشتتب  ااه دپیرایین کیک هن اشانیند ستتیز  دامطلبین، ههگزارکنندگین،پز تک  م 

یه  در ومشزش الشم پز ک  نی  مشرد نبیز پژمنشت  در یشز  سنزش م ارزانی  الشم پز تک  کشتشر ، اشتبب  م اعببه یشز وزمشن

ک  نی  الشم پز نی هن مایدنی م مهاکز ضعیل در یشز  سنزش م ارزایه  در دانشگی   نایاج پژمنشکششر، انزیم ا یبییت مشرد  م ا یان

 هی د کششر م 
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 ااه دپیرایین دارا  زاهمایدنی  هن  هح زاه اسا:

 

ااای  م اهم نبیت الی  ماهسان دانشگی  الشم پز ک  مزیز  م دارا  ابص  در ماشکا از کیبان الی  هی ااشاا  ماید زاه نه

هی تتند  ااه اضهاد مستتاش با طهای ، اش بد م اشانی  ومشز تت  م م  ومشزش الشم پز تتک نی  مبالف ستتنزش م ارزایه  در یشز 

 اتها  دمر  را هن ارد  دارند  

 واجدین شرایط ثبت نام
 ماتداه  هااب هها  ثبا نیم در ااه دمر   یما مشارد زاه م  هی ند: 

 ااه گهم  ماشتکا از ااای  م اهم نبیت الی  :های ممتحنه و ارزشیابی )اعضای بورد(اعضای هیئت علمی عضو هیات

 ک  م نی   شرا  ومشزش پزننی  الشم هی بن  م الشم پیان در دهبهتیننی  الشم پز ک  کششر در کلبن ر اندر دانشتگی   دانشتکد 

  دنابصص ، دارمسیز ، دندانپز ک ، الشم پیان م پز ک  ایشم  م  هی 

ی  ااه گهم  ماشکا از ااای  نبیت ال اعضاای هیات علمی عقهه مند به بح  سان ش و ارزیابی در علوپ پزشاکی :

هی بن  م  الشم نی نی  الشم پز ک  کششر در کلبن ر انااعردات  ینشن ، سههیز نباا الی ، پبیین  م رسی   در دانشگی   دانشکد 

 ا  نساند نی  سشاالت مل  ای منطینگنزبنن من شر  هار دادن در سشال هن طهای مند هن نالشم پیان م  هی ند کن اه 
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 ی آموزشی هاپودمانزیر فرایند انتخاب و طی 

 تشانند نیشد:نشاد ط   ا کاهمنبک  مر  در سیمینن مداهاا ایدگبه دامطلبین ضهااند ومشز   زاه را هها  گذراندن ااه د

ش من شر ومشز هها  گهم  ندف دانشزشاین م اسیابد مزیز ، هن "میدمیت ایدگبه  ا کاهمنبک "رمز   23دمر  ضشهد    هکا در  2

 ایدگبه  مهابب هی ومشزش مزیز -نشاد م و نیا  هی ضهواندنی  ایددن  ا کاهمنبک  ن ش  کیر هی سیمینن مداهاا ایدگبه 

 هی بن  :  الشم نی  ومشز   دمر  در دم مسبه ومشزش الشم پیان م  گذارندن پشدمین1

مسبه  مهی اشتن هن اانکن ههنیمن ومشز   ضشق ا ذکه هها  دم گهم  ندف ااای  م اهم نبیت الی  گهم  الشم پیان م الشم  هی بن  هی د

د هن  کا نشا ا کاهمنبک  نی در سیمینن مداهاا ایدگبه مبالف ومشز ت  طهای  م اتها  د  اسا مسبه انابی  م گذراندن پشدمین

 زاه تشاند هشد:

 ا زام  اسا  مطیه  هی تدمل زاه نی  پشدمین رایاا اهابب در انابی  م گذراندن دمر الزم هن ذکه اسا 

 

 

 خدمات آموزشی برنامه

 . د تشاند انزیم مزیز  پز ک  الشم دانشگی  طها  از ضهاگبهان ارزایه  م نیم ثبا پذاهش، ضهاتشان،

 های ارزیابی فراگیرانروش

 نی  ارزایه  ضهاگبهان ابیراند از:ارزایه  ضهاگبهان در ااه دمر  ومشزش مزیز  هن صشرت اکشان  اسا  رمش

ضهااندنی  ومشزش مزیز  در سیمینن مداهاا ایدگبه  نشاد  یما مطی عن د ب  م اشانی  ومشز  ، مشیرکا در ه ث گهمن   انزیم 2

 م        

 نه پشدمین م ارسیل ون از طها  سیمینن مداهاا ایدگبه  نشاد  مشب   د  در   انزیم اکی بف1

 اهترتیب گذراندن پودمان پودمانناپ  مسیرهای آموزشی  

 آموزشمسیر 

 علوپ بالینی 

 2 پشدمین اهزارنی  ارزایه  دانش

 1 نی پشدمین سیاکشماه  م ا لبا وزمشن

 0  (OSCE) هی بن  سیتایرمند ابن  پشدمین وزمشن

 4 (MMI)نی  ماعدد کشای  مصییبن پشدمین

 5 (WPBA) پشدمین اهزارنی  ارزایه  در م ا کیر

 6 پشدمین ارزایه  افکه م اسادالل هی بن 

 آموزش علوپ پایهمسیر 

 2 پشدمین اهزارنی  ارزایه  دانش

 1 نی پشدمین سیاکشماه  م ا لبا وزمشن

 0  (OSCE) هی بن  سیتایرمند ابن  پشدمین وزمشن

 4 (MMI)نی  ماعدد کشای  پشدمین مصییبن

 5 پشدمین ارزایه  افکه الی 
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ضهااندنی  ومشز تت  ضشق ا ذکه هه مبنی  گزارش استتابهاه  تتد  از ستتیمینن ابصتته : مهو مرمد هن پشدمین هعد  م گذراندن ون انزیم 

 نشاد اسا  ا کاهمنبک  مداهاا ایدگبه 

 اپثبت ن شهریه

 :هن  هح زاه م  هی د دمر  ضلش ب  سنزش م ارزایه  رهان مبلغ 

 گروه هدف ردیف
 ثبت ناپ شهریه

 علوپ پایهآموزش  بالینی آموزش علوپ

 اااای هشرد ارز بیه م نبیت میا نن  ااای   .1

اشسب معیمنا ومشز   

پهداتا مزارت مابشع 

 گهدد م 

اشسب معیمنا ومشز   

پهداتا مزارت مابشع 

 گهدد م 

2.  
نی  الشم پز تتک  ستتهاستته نباا الی  دانشتتگی  اااتتی 

 کششراه ن مند هن مشیرکا در گنزبنن سشاالت وزمشن نی
 رایل 9496333 رایل 24119333

 

 

اکیبا مهایا ثبا نیم، از درگی  ستیمینن ثبا نیم ونهاه دانشگی  الشم  پس از م  هیاستا هن من شر پهداتا  ترهان مایییتبین م اهم 

 ا دام کنند  رهان پهداتا  ترا register.vums.ac.irهن ودرس  پز ک  مزیز 

 گواهینامه پایان دوره 

 کنندگین ماتد  تتهاابدمر  اشستتب دانشتتگی  الشم پز تتک  مزیز  هن  تتهکانی  ومبز کلبن پشدمیندر صتتشرت گذارندن مشضیبا

 ااطی تشاند  د   "گشانبنیمن ضلش ب  سنزش م ارزایه  در الشم پز ک "
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 بالینی: علوپ آموزش مسیرتقویم و نیمرخ آموزشی 

 

 فعالیت ها و اهدامات تاریخ های مهم

هریه 23ای  2  e-Teacher همع دمر    

هریه 23ای  2  e-Learner همع دمر    

بهمن 15شروع دوره   

اسفند 29هریه ای  25 رمز 4می  م  2   پشدمین اهزارنی  ارزایه  دانش 

اردابرشا 9ای  اسفند 13 رمز 4می  م  2.5   نی پشدمین سیاکشماه  م ا لبا وزمشن 

تهداد 19ای  اردابرشا 9 رمز 4می  م  2.5    (OSCE) هی بن  سیتایرمند ابن  پشدمین وزمشن 

مهداد 1تهداد ای  19 رمز 4می  م  2   (MMI)نی  ماعدد کشای  مصییبن پشدمین 

مره 7ای  مهداد 0 رمز 4می  م  1   (WPBA) پشدمین اهزارنی  ارزایه  در م ا کیر 

وهین 25مره ای  9 رمز 4می  م  2   پشدمین ارزایه  افکه م اسادالل هی بن  
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 : علوپ پایهآموزش  مسیرتقویم و نیمرخ آموزشی 

 

 فعالیت ها و اهدامات تاریخ های مهم

هریه 23ای  2  e-Teacher همع دمر    

هریه 23ای  2  e-Learner همع دمر    

بهمن 15شروع دوره   

اسفند 29هریه ای  25 رمز 4می  م  2   پشدمین اهزارنی  ارزایه  دانش 

اردابرشا 9ای  اسفند 13 رمز 4می  م  2.5   نی پشدمین سیاکشماه  م ا لبا وزمشن 

تهداد 19ای  اردابرشا 9 رمز 4می  م  2.5    (OSCE) هی بن  سیتایرمند ابن  پشدمین وزمشن 

مهداد 1تهداد ای  19 رمز 4می  م  2   (MMI)نی  ماعدد کشای  مصییبن پشدمین 

رمز 4می  م  2  رهاشر 7ای  مهداد 0  افکه الی پشدمین ارزایه   

 

 

 
 


