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--------------------------------------------------------ضرح درس:
ارزضیابي یكي از اساسي تریي ًمص ّای حرفِ ای در پرستاری ٍ ّوچٌیي تؼلین ٍ تربیت است بذیي لحاػ تَاًایي
كاربرد هٌاسب آى هي تَاًذ اًجام ٍظایف حرفِ ای را ارتماء بخطیذُ ٍ یا اصالح ًوایذ .
ّذف كلي درس:
آضٌایي داًطجَ با هفاّین اًذازُ گیری  ،سٌجص ٍ ارزضیابي ٍ كاربرد آى
اّذاف رفتاری:داًطجَیاى از عریك ضركت فؼاالًِ در كالس بایستي لادر باضٌذ:
 -1اًذارُ گیری –آزهَى –سٌجص ارزضیابي ٍ پژٍّص آهَزضي را تؼریف ٍ همایسِ ًوایٌذ .
 -2استاًذارد ّای ارزضیابي را تَضیح دٌّذ.
 -3اًَاع همیاس ّای اًذازُ گیری را تَضیح دٌّذ.
 -4اًَاع آزهَى ّا ٍ كاربرد اى در تؼلین ٍ تربیت را تَضیح دٌّذ .
 -5دستِ بٌذی ارزضیابي ّای آهَزضي را تَضیح دٌّذ .
 -6هراحل ارزضیابي آهَزضي را ضرح دٌّذ.
 -7ارزضیابي پیطرفت تحصیلي ٍ اًَاع اى را تَضیح دٌّذ.
 -8جذٍل هطخصات آزهَى را ضرح دٌّذ .
 -9چگًَگي ساخت آزهَى ّای تطریحي ٍ هحاسي ٍ هؼایب اى را تَضیح دٌّذ.
-10اًَاع ٍچگًَگي ساخت آزهَى ّای ػیٌي ٍ هؼایب ٍ هحاسي آى ّا را تَضیح دٌّذ.
-11چگًَگي ساخت آزهَى ّای ػولكردی را تَضیح دٌّذ.
 -12چگًَگي ساخت آزهَى ّای ًگرش سٌج را تَضیح دٌّذ.
-13چگًَگي اجرای آزهَى ّا را تَضیح دٌّذ.
-14رٍایي ٍ پایایي آزهَى ّا را تَضیح دٌّذ .
-15چگًَگي تحلیل آزهَى ّا را تَضیح دٌّذ .
-16اّویت ٍ ضرٍرت تْیِ یک آزهَى پیطرفت تحصیلي هٌاسب را تبییي ًوایٌذ.
-17یک آزهَى پیطرفت تحصیلي را با اًَاع سَاالت تْیِ ًوایٌذ .
ً-18ظارت ٍ ارزضیابي هؼلن را ضرح دٌّذ .
اًتظارات از داًطجَ:
حضَرفؼال ٍ بِ هَلغ در كالس،هغالؼِ هغالب هربَط بِ ّر جلسِ ،اًجام تكالیف ٍضركت در اهتحاًات
خظ هطي ٍسیاست ّا:
در هَارد :غیبت ،تخلف از لَاًیي ٍهمررات آهَزضي در جلسات كالسي ٍ اهتحاًات ٍ ػذم اًجام تكالیف هحَلِ
عبك همررات داًطگاُ برخَرد خَاّذ ضذ .

تكالیف:
-1ضركت فؼاالًِ در كالس درس ٍهغالؼِ برای ّر جلسِ %5
 -2ارائِ ًوًَِ ارزضیابي درآهَزش پرستاری یک همالِ اًفرادی%5
 -3ارائِ یک آزهَى پیطرفت تحصیلي با اًَاع سَاالت %10
 -4اهتحاًات %80
رٍش تذریس  :تطكیل گرٍُ  -پرسص ٍ پاسخ – سخٌراًي
رٍش ٍ زهاى ارزضیابي :ضفاّي -كتبي بصَرت اٍلیِ/هرحلِای ٍ پایاًي-تطریحي ٍ چٌذگسیٌِ ای ٍ ػولي
هٌابغ :
 -1ضایستِ صالحي همذهِ ای بر پرستاری بالیٌي اًتطارات داًطگاُ ػلَم پسضكي اصفْاى 1384
 -2سیف،ػلي اكبر رٍاًطٌاسي پرٍرضي تْراى،اًتطارات رضذ 1388
 -3سیف  ،ػلي اكبر اًذازُ گیری ٍ ارزضیابي آهَزضي اًتطارات دٍراى تْراى 1388
 -4تَكل زّرا ٍ ّوكاراى همذهِ ای برآهَزش پرستاری اًتطارات داًطگاُ ػلَم پسضكي اصفْاى 1384

جذٍل زهاى بٌذی :

هَضَع

 -1اًذارُ گیری –آزهَى – سٌجص ارزضیابي ٍ پژٍّص آهَزضي
 -2استاًذارد ّای ارزضیابي
 -3اًَاع همیاس ّای اًذازُ گیری
 -4اًَاع آزهَى ّا ٍ كاربرد اى در تؼلین ٍ تربیت
 -5دستِ بٌذی ارزضیابي ّای آهَزضي
 -6هراحل ارزضیابي آهَزضي
 -7ارزضیابي پیطرفت تحصیلي ٍ اًَاع اى
 -8جذٍل هطخصات آزهَى
 -9چگًَگي ساخت آزهَى ّای تطریحي ٍ هحاسي ٍ هؼایب اى
 -10اًَاع ٍچگًَگي ساخت آزهَى ّای ػیٌي ٍ هؼایب ٍ هحاسي
 -11چگًَگي ساخت آزهَى ّای ػولكردی
 -12چگًَگي ساخت آزهَى ّای ًگرش سٌج
 -13چگًَگي اجرای آزهَى ّا
 -14رٍایي ٍ پایایي آزهَى ّا
 -15چگًَگي تحلیل آزهَى ّا
 -16اّویت ٍ ضرٍرت تْیِ آزهَى پیطرفت تحصیلي
ً -71ظارت ٍ ارزضیابي هؼلن
 -71ارائِ هماالت

