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Harden’s Assessment by Authenticity Table 

Direct 

Indirect 

Mediated Simulated In Practice 

Written  

(Problem Based)  

Orals 

Written  

(Knowledge 

Assessment) 

OSCEs 

SPs 

Simulations 

Models 

Portfolios 

Logs 

Authenticity 

Observation 

(Checklists,  

Rating Scales) 

Self-, Peer-  

Assessment 
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Portfolios 

• A collection of evidence of accomplishment 
– different way of assessing trainee competencies-  

completely removed from clinical setting 

– best way of getting at aspects of self direction, 
reflection, constructivism 

• Contents of the portfolio should be 
assessed using some sort of scoring system 
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Portfolios may include: 

• Case reports 

• A checklist of practical procedures 
undertaken 

• Video tapes of consultations 

• Descriptions of learning experiences 

• Commentaries on books or journals 

• Research project reports 

• Published work 
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Advantages of portfolios 

• Assess difficult to test areas 

– Like independent learning, professionalism, 
critical thinking 

• Attitudes can be assessed 

– Contents of portfolios reflects students’ attitude 

• Curriculum outcomes can be emphasized 

– Tutor can explore the reasons for ignoring some 
outcomes 
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Advantages of portfolios 

• More effective student learning 
– Feedback to students during discussion  of 

portfolio with the tutor 

• Reflect a student centered approach to 
learning  

• Partners in learning  
– Partnership between students and teachers are 

encouraged through discussion of learning 
needs 

• Continuous assessment 
– Regular review of the portfolio 

mha325@yhaoo.com 

7 



Advantages of portfolios 

• Learning progress 

– Progress of students learning progress 

• Extent of learning assessed 

– Both the breadth and depth of student 
learning can be assessed 

• Self-expression and creativity 

– Opportunities for self-expression and 
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Disadvantages of portfolios 

• Lack of evidence about reliability and 
validity of this method 

• Lack of evidence about value of this 
method in summative evaluation 

• Lack of faculty familiarity and 
experience with this method 
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 کار پوشه چیست ؟ 

 شواهد و مدارک از هدفمند و شده ریزی برنامه ای مجموعه پوشه کار
 انجام آن به رسیدن برای که را اقداماتی و فراگیر پیشرفت نحوه که است
 های فعالیت از منتخبی حاوی  مجموعه این .شود می شامل است داده

   .است معین زمان مدت در فراگیر
 ، تحقیقی مقاله ، تحقیقی پروژه گزارش تواند می نظر مورد محتویات

   . باشد... و ها آزمون نمرات ، بیمار با مواجهه تجربه
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 پزشکی آموزش حوزه در پوشه کار تعاریف 
 
و پیشرفت و تالش که است دانشجو  کارهای از هدفمند مجموعه پوشه کار 

 می نشان دیگران و دانشجو خود به مشخص حوزه یک در را او دستاوردهای
 معیارهای ، انتخاب های معیار تعیین ، محتوا انتخاب در باید دانشجو .دهد

   باشد داشته مشارکت اندیشی باز شواهد و کیفیت قضاوت
 
یادگیری رخداد نماینگر که است دیگرمستندات انواع و اوراق از پوشه کار ، 

 به دستیابی میزان و خود یادگیری بر دانشجو اندیشی باز تفاسیر با همراه
   .است یادگیری های پیامد

 
نشان که است زمان ل طو در شده آوری جمع شواهد از مجموعه پوشه کار 

 . است طبابت دستاوردهای و پزشکان آموزش دهنده
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 کاربرد کارپوشه در آموزش 

 :تقویت و گسترش مهارت های تفکر وراهبرد های یادگیری
کار پوشه می تواند امکان گسترش آموزش و ارزیابی مهارت های فکری و راهبرد های 

 :یادگیری در فراگیران را فراهم کند این مهارت ها عبارتند از
 

 تحلیل تفسیر بسط معنایی سازماندهی : راهبرد های شناختی سطح باال 
 تفکر•

 حل مسئله•

 تصمیم گیری•

 
 طرح ریزی هدایت یادگیری بازاندیشی: راهبرد های فرا شناختی•

ویژگی های فردی  عالوه بر مهارت های فکری سطح باال کارپوشه امکان بازیابی
 :یادگیرندگان را نیز فرا هم می آورد نمونه ای  از این صفات عبارتند از

 انعطاف پذیری در کارها•

 توانایی سازگار شدن•

 پذیرش انتقاد•
 همکاری با دیگران  •
 اشتیاق نسبت به یادگیری•
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   :ارزیابی
 

 به تراکمی ارزیابی هدف با هم و تکوینی ارزیابی هدف با هم تواند می کارپوشه
 .رود کار

 کارپوشه محتوای است رودالزم می کار به تراکمی هدف با پوشه کار اگر 
 و قضاوت برای صحیح و دقیق روند یک و باشد پذیر مقایسه مختلف فراگیران

 ارتقای و القا پوشه کار اصلی هدف که زمانی شود برده کار به دهی نمره
 های پوشه کار محتوای بودن پذیر مقایسه مورد در نگرانی است یادگیری
 در بگیرند یاد فراگیران که است این بر تمرکز جا این در ندارد وجود مختلف

 .کنند تامل خود کار کیفیت مورد

 کاربرد کارپوشه در آموزش 
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 کارپوشه  شامل چه چیز های است 

 تجربیات یادگیری 
کیس ریپورد 
ضبط ویدیوئی تعامل با بیمار یا موارد مشابه 
نقد کتاب و ژورنال 
مقاالت مرور شده با استفاده از اصول پزشکی مبتنی بر شواهد 
 پرسیجرها 
 بازخوردهای دریافت شده 

منابع انتخاب شده از طرف فراگیر 
 رزومه 
گزارشات کار 
یادداشت های بازاندیشی 

 ...و
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 مزایا کارپوشه

را بازاندیشی طریق از خود یادگیری در فراگیران فعال مشارکت امکان کارپوشه 
  کند می فراهم

 
برقراری خودموجب نوبه به که است فراگیر واقعی تجربیات بر مبتنی کارپوشه 

 عملکرد از واقعی ارزیابی یک کارپوشه شود می عمل و تئوری بین ارتباط
 شواهدی از جامع ی مجموعه کارپوشه محتوای زیرای آورد می عمل به فراگیران

 دهد انجام تواند می آنچه نه و دهد می انجام واقعا فراگیر آنچه مورد در که است
 
تعیین یادگیری اهداف و ها معیار با چارچوب یک در ارزیابی امکان پوشه کار 

 آورد می فراهم را واضح و شده
 
را مختلف های محیط در یادگیری به مربوط شواهد گردآوری امکان کارپوشه 

   آورد می فراهم
یا فردی یادگیری اهداف براساس تراکمی و تکوینی ارزیابی امکان کارپوشه 

  کند می فراهم را دیگران توسط شده تعیین اهداف
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 مزایا کارپوشه

بیان تاکنون آنچه به توجه با هستند ای حرفه پیشرفت و رشد نماینگر کارپوشه  
 های محیط در زمان طول در فراگیر عملکرد از جامعی ارزیابی کارپوشه شد

 .کند می فراهم مختلف موضوعات در و مختلف
 
جامعی ارزیابی درنتیجه و کند می ترکیب هم با را کیفی و کمی قضاوت کارپوشه 

 .آورد می فراهم فراگیر عملکرد از
   
باعث کارپوشه بودن محور دانشجو ماهیت است فردی ارزیابی روش یک کارپوشه 

 . باشد داشته ارزیابی فرایند در فعالی نقش دانشجو که شود می
 
یادگیری فردی رشد قبیل از یادگیری های پیامد ارزیابی قابلیت پوشه کار 

 به که ای حرفه تعهد و فردی رشد خودارزیابی بازاندیشی توانایی خودراهبر
 . دارد را نیستند سنجش قابل ارزیابی دیگر های روش توسط آسانی

 
گفت و بحث امکان دهد می افزایش را استادان و دانشجویان بین ارتباط کارپوشه 

 یک یادگیری که دهد می نشان دانشجو به و کند می فراهم دو این میان را وگو
  طرفه دو فرایند
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 محدودیت های کارپوشه

تراکمی و تکوینی کاربرد دو هر در که نحوی به پوشه کار واجرای طراحی 
 . است مشکل عمل در باشد داشته را
 
این شود می محسوب مزیت یک که حال عین در پوشه کار بودن فردی 

 سیستم یک های نیاز با آن کردن متناسب که آورد می وجود به را مشکل
 . است مشکل هستند ارزیابی کردن استاندارد خواستار که ارزیابی یاروش

 
روش این پایایی و اعتبار قابلیت مورد در شواهد وجود عدم 

 
روش این با اساتید تجربه و آشنایی عدم 
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 گام های طراحی و اجرای یک کارپوشه ی مطلوب 

تشکیل کمیته ی مرکزی 
 تعیین هدف کارپوشه 
برقراری ارتباط بین پیامد های دوره و محتوای کارپوشه 
 تعیین محتوا و ساختار کار پوشه 
ایجاد فرهنگ حمایت از فراگیران به صورت نظام مند 
 حمایت فراگیران در تکمیل کارپوشه 
آموزش دست اندرکاران 
 تعیین سطح دسترسی به کارپوشه 
طراحی رویکرد نظاممند برای ارتقای بازندیشی فراگیران بر تجربیات خود 
تعیین مالک های مرور کارپوشه و فرایند مرور 
 ارزیابی کارپوشه 
ارزشیابی کارپوشه 
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 کارپوشه بر نظارت و اجرا و طراحی است ضروری :مرکزی ی کمیته تشکیل -1
 . شود حفظ سیستم یکپارچگی تا باشد مرکزی ی کمیته یک سرپرستی تحت

 
 

 هدف رود می کار به مختلفی اهداف با کارپوشه : کارپوشه هدف تعیین -2
 است گذار تاثیر آن وساختار محتوا جمله از آن دیگر های بخش بر کارپوشه
 . شود مشخص ابتدا همان از کارپوشه هدف است ضروری بنابراین
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 بین پرینت بلو تدوین : کارپوشه محتوای و دوره های پیامد بین ارتباط برقراری -3
 غیر محتوای درج از و کند می برقرار ارتباط کارپوشه محتوای و یادگیری اهداف

 کند می تضمین این بر عالوه کند می جلوگیری پوشه کار شدن حجیم و ضروری
 . دهد قرار کارپوشه در را الزم محتوای دانشجو

 
 و سازی استاندارد میزان مورد در است الزم : پوشه کار ساختار و محتوا تعیین -4

 تصمیم آن ظاهر و (الکترونیکی یا کاغذی)آن فرمت و کارپوشه بودن ساختارمند
   شود گیری
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 تهیه در فراگیران :مند نظام صورت به فراگیران از حمایت فرهنگ ایجاد -5
 این دارند حمایت به نیاز خود یادگیری در بازاندیشی و آن در مشارکت کارپوشه
 حائز شوند می فعالیت این گیر در بار اولین برای که فراگیرانی برای ویژه به موضوع
 کارپوشه هدف و فراگیران های نیاز با متناسب حمایت ماهیت است بیشتر اهمیت

 .باشد منتورینگ یا مشاوره و هدایت نوع از تواند می
 دانشجو حمایت فرایند خصوص در شفافی های العمل دستور و راهنما است ضروری 

 توالی و ترتیب منتور یا حامی با فراگیر ارتباط نحوه مسئول افراد یا فرد شامل
 .شوند می مشخص دست این از مواردی و آن به یافته اختصاص زمان و مرور جلسات
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 پوشه کار مورد در فراگیران است الزم : کارپوشه تکمیل در فراگیران حمایت -6
 همچنین شوند حمایت مستمر صورت به و ابتدا در آن اهداف و آن ی تهیه چگونگی
 .کنند کمک ها آن به ها فعالیت ورود و انتخاب خصوص در ها منتور است ضروری
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 از تواند می اندرکاران دست آموزش و رسانی اطالع :اندرکاران دست آموزش -7
   .باشد کارگاه برگزاری و حضوری توجیهی جلسات کتبی های دستورالعمل طریق
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 خصوصی و فردی ماهیت به توجه با: کارپوشه به دسترسی سطح تعیین -8
 و بازاندیشی های یادداشت ویژه به کارپوشه محتوای های قسمت از برخی

  .ببینند را ها بخش این چگونه و کسانی چه که شود گرفته تصمیم باید ها توصیه
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 پیشرفت باید ها منتور :مرور فرایند و کارپوشه مرور های مالک تعیین -9
 مرور و بررسی زمان طول در درسی  ی برنامه  اهداف به دستیابی در را دانشجو

 جلسات در د گیر قرار فراگیران اختیار در باید ارزیابی و مرور های مالک .کنند
 نقاط صورت به را خود نظرات کارپوشه مرور از پس است ممکن منتور مرور

 می توصیه اما بنویسد کتبی صورت به ها کار از یک هر کنار در قوت و ضعف
 انتها در و باشد داشته دانشجو با نظر تبادل و بحث صورت به جلسات شود

 . کند تنظیم آینده برای را خود یادگیری ی برنامه دانشجو
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 لیست، چک شامل کارپوشه دهی نمره فنون و روشها: کارپوشه ارزیابی -10
 .است تحلیلی روش و کلی روش  بندی، درجه مقیاس

 هر برای که روند می کار به ارزیابی های معیار از ای مجموعه تحلیلی روش در 
 .شود می گرفته نظر در ای جداگانه ی نمره آنها از یک

 واحد ی نمره یک و شود می گرفته درنظر هم با مختلف های معیار کلی روش در 
 .شود می گزارش

 تراکمی ارزیابی برای ترکیبی روش و کارپوشه تکوینی ارزیابی برای تحلیلی روش 
 .است مناسب
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 به کیفی . کمی های روش از ترکیبی رسد می نظر به :کارپوشه ارشیابی - 11
   .باشند مفید کارپوشه کیفیت ارزشیابی منظور
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و ای حرفه و فردی یادگیری بهبودی موجب شود پیاده خوبی به کارپوشه اگر 
 .شود خود یادگیری برابر در فراگیران مسئولیت افزایش

 
 تاثیر یادگیری پیامد بر هم و فرایند بر هم کارپوشه که دارد وجود عمومی باور این 

 .است گذار
 
 درک و دانش ارتقای آگاهی خود و بازخورد بهبود موجب کارپوشه مجموع در  

 بین ارتباط شود می تکمیلی تحصیالت برای آمادگی و (عمل و تئوری اقدام شامل)
 احساسی شرایط با مقابله توانایی و بخشد می بهبود را  بالینی واستاد دانشجو
   .بخشد می بهبود را دار مشکل
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 تاثیر آموزشی کار پوشه
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 ویژگی های اصلی کارپوشه ی ساختارمند
  

 دارای کاربرد تکوینی و تراکمی 

حاوی اطالعات کمی وکیفی 

 فردی اما در عین حال استاندارد 

 مبتنی بر داده های محیط واقعی 
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 ابزار های ارزیابی حوزه توانمندی 
 مشاهده ی مستقیم شرح حال گیری، معاینه بالینی  Patient Careاز بیمار مراقبت 

 بوک الگ 

  

 امتحانات برگزار شده توسط دانشکده یا بخش Medical Knowledgeدانش پزشکی 

 موضوعات ارزیابی نقادانه  
CSR 

 Interpersonalبین فردی و ارتباطی مهار تهای 

and Communication Skills 

 مشاهده مستقیم 

 درجه  360ارزیابی 

 مصاحبه با هنماران وپرسنل پرستار

  

 درجه  360ارزیابی  Professionalismتعهد حرفه ای 

 Practice-basedطبابتیادگیری و ارتقای مبتنی بر 

Learning and Improvement 

 کیفیت شامل  خودممیزی طبابتپروژه ی ارنقای 

 خود ارزیابی و بازاندیشی 

 بحث و گفت و گو با استاد مشاور  

  

 Systems-basedسیستمطبابت مبتنی بر 

practice 

 پروژه بررسی سیستم بهداشتی از دیدگاه بیمار 

 خطا های سیستم ه بررسی پروژ 

 ارزیابی مهارت های کار گروهی 

Six ACGME Core Competencies 
نمونه هایی از ابزار های ارزیابی کارپوشه      
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Learn more 

Amin, Z., Chong, Y.S. and Khoo, H.E., 2006. Practical guide to 

medical student assessment. World Scientific. 

 

Amin, Z. and Khoo, H.E., 2003. Basics in medical education. 

World Scientific. 



Thank You ! 

Any Question ? 
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