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Questions to ask before choosing assessment 

instrument 

1. What should be assessed? 

2. Why assess? 

3. Is the assessment instrument valid? 

4. Is the assessment instrument reliable? 

5. Is the assessment method feasible? 
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Output measures should contain 

 

A knowledge component 

A skill component 

An attitudinal component 
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Miller - Van der Vleuten  
learning assessment pyramid 

Tests of Knowledge: 

 

Clinical Based Tests: 

 

Does 

Shows How 

Knows How 

Knows 

Competence Assessment: 

Observations, OSCEs, SPs 

 

Performance Assessment: 

Real patients, Videos, Logs, 

Portfolio Undercover SPs 

  

PMP, Essays, Orals 

MCQ, EMI, SAQ  



 

 Knows .1 :دانسته های فرد را می سنجد .
.بعنوان مثال از فرد می پرسیم  

 است؟ چقدر ایران در دیابت بیماری شیوع
 

: Knows How. 2 سطح در که را آنچه تواند می دانشجو آیا 

   یا خود کار روش آیا و کند؟ بیان را است آموخته کاربردی
 کند؟ بیان تواند می را خود managementروش

 
 شما به 1 تیپ دیابت بیمار یک اگر که پرسیم می دانشجو از مثال بعنوان

 و . دهی می انجام را اقداماتی چه بیمار خون قند کنترل برای کرد مراجعه
 یا و کند می بیان شفاها دهد انجام آینده در است قرار که آنچه دانشجو
 .نویسد می کتبی بصورت
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  : shows How. 3  در این مرحله عمالً از دانشجو می خواهیم

 .  آنچه را که می داند به صورت عملی نشان دهد
 

 او از و دهیم می قرار دانشجو دراختیار را دیابتی بیمار یک مثال بعنوان
 Order یک بیمار برای یا و بنویسد نسخه یک بیمار برای خواهیم می

 .کند معاینه را بیمار یا و بنویسد
 

: Dose. 4  که دانشجو در عالم واقع و بدون نظارت و آنچه

 .حضور استادانجام می دهد
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 :تفاوت 
 performance  

 

competence 
 

competence  تحت observation است ولی 
performance  تحت نظارت یاobservation نیست. 
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روش های ارزیابی مبتنی بر محل ( 2009)چاناسواننیک و 
 .  کردندکار را به صورت زیر تقسیم بندی 

 
 مشاهده ی فعالیت های بالینی 1.

 بحث موارد بالینی 2.

 تحلیل داده های مربوط به عملکرد 3.

 بازخورد از منابع مختلف4.
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ابزار های مربوط به هر یک از دسته های باال به صورت زیر 
 .معرفی می شوند

 

 DOPS & mini – CEX:  ابزر های مشاهده ی مستقیم عملکرد

 

 : بحث موارد بالینی ابزار 

 Case Based Discussion  

Chart-Stimulated Recall 

 
الگ بوک و ابزار های : های  تحلیل داده های مربوط به عملکردابزار 

 کارپوشه
 

 360:ابزار های مربوط به دریافت بازخورد از منابع مختلف ابزار ارزیابی 
 درجه 
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گام های طراحی و اجری ابزار های ارزیابی مبتنی 
 :کاربر محل 

 علمیجلب مشارکت اعضای هیئت 1.

 آموزش اعضای هیئت علمی 2.

از توانمندی ها و اهداف برنامه به عنوان راهنمایی برای استفاده 3.
 مشاهده ی مستقیم عملکرد 

 انتخاب ابزار ارزیابی مناسب 4.

فرهنگ ارزش گذاری ارزیابی مبتنی بر محل کار به ویژه ترویج 5.
 مشاهده ی مستقیم عملکرد 

 طراحی فرم های ارزیابی 6.

 در مورد عملکرد فراگیران قضاوت 7.

 بازخورد بر اساس عملکرد مشاهده شده ارائه ی 8.
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