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 ًیه رٍاى: هذرس 

ارزشیابی اّذاف 
 آهَزشی

 :هذرسیي 
 هالحت ًیه رٍاى هفزد

 سیوا سّزي اًثَّي
 



 ًیه رٍاى: هذرس 

 ّذف کلی
 

 آشٌایی داًشجَ تا ارسشیاتی ٍ اًَاع آى•



 ًیه رٍاى: هذرس 

 برایٌذ هَرد اًتظار
 

 آشٌایی تا اّویت ارسشیاتی -
 آشٌایی تا رٍش ّای هختلف ارسشیاتی –



 ًیه رٍاى: هذرس 

 اًتخاب ابسار ارزشیابی



 ًیه رٍاى: هذرس 

 :ارزشیابی در سِ هَرد اًجام هی شَد

 اًذاسُ گیزي سطح آهادگي•
 تزرسي تاثیز رٍش آهَسش•
 اًذاسُ گیزي هتٌاسة تَدى هحتَا•

 
 :سَاالت هْن در ایي راتطِ 

 چِ چیشي تزرسي هي ضَد؟•
 چزا تزرسي هي ضَد؟•
 آیا اتشار هعتثز ٍ پایاست ؟•
 آیا لاتلیت اجزایي دارد؟•



 ًیه رٍاى: هذرس 

در ایي راتطِ ، اّذاف آهَسضي ، یه اتشار هْن تزاي تعییي   
 .ًَع ارسضیاتي است

 
 :ّذف خَب یعٌي                                 

 .ٍظیفِ داًطجَ را هعیي وٌذ -                                        
 .ضزایط را تعییي وٌذ -                                        
 .سطح آهادگي را تیاى وٌذ -                                        

 
 .ّز چِ ّذف اختصاصي تز تاضذ ، هَثز تز است                     



 ًیه رٍاى: هذرس 

 ٍیژگی هْن ارزشیابی 

 اس اشکاالت هَجَد در  پزستار 

 ّذفْا، هحتَا، ٍسائل آهَسشی 

 ٍ شیَُ ّای تذریس خَد آگاُ گشتِ 

 ٍ اس ًحَُ ی هَفقیت ٍ عذم هَفقیت تیواراى
 ٍ ًیش هیشاى آهادگی آًاى

 .تز ای اًجام فعالیت ّای تعذی تا خثز هی گزدد  



 ًیه رٍاى: هذرس 

(در کل ) اّذاف  ارزشیابی   

 ارسشیاتی تایذ اطالعاتی در هَرد 
 هیشاى فعالیتْای تیوار در طَل یادگیزی   

  ٍ ، ٍ ّوچٌیي حذٍد آهَختِ ّا، پیشزفت ّا ٍ عقة هاًدذگی ّدای ا
 :اطالعاتی تِ دست دّذ ٍ ًیش قادر تِ شٌاخت  هَارد سیز تاشذ

 قذرت ٍ ضعف رٍش تذریس  - 1                                 
 هٌاسة تَدى ّذف ّای آهَسشی - 2                                 
 پیش تیٌی هَفقیت تیوار - 3                                 



 ًیه رٍاى: هذرس 

 اًَاع ارزشیابی

 

 ارسشیاتی تشخیصی – 1
 ارسشیاتی تکَیٌی -2
 ارسشیاتی پایاًی - 3



 ًیه رٍاى: هذرس 

 ارزشیابی تشخیصی -1

 کلیِ فعالیتْای آهَسشی 
 تا ّذف ایجاد تغییزات هطلَب

 در تیوار صَرت هی پذیزد    
 ٍ تزای ایجاد ّز ًَع تغییز  

  .تایذ تِ آهادگی قثلی  اٍ  تَجِ داشت
 



 ًیه رٍاى: هذرس 

 ّذف از ارزشیابی تشخیصی

تزرسي هیشاى اطالعات تیواراى ، لثل اس ضزٍع آهَسش  •
 (تعییي سطح تیوار ) 

تزرسي سَء تفاّن ّاي تیوار در هَرد هحتَاي  •
 آهَسضي هَرد ًظز

 



 ًیه رٍاى: هذرس 

ارزشیابی تکَیٌی -2  

 

ایي ًَع ارسشیاتی در سهاًی کِ 
 ٌَّس یادگیزی 

 در حال شکل گزفتي است،

 .اجزا هی گزدد 



 ًیه رٍاى: هذرس 

ارزشیابی پایاًی -3  

 

ارسشیاتی است کِ در پایاى یک 
 .  دٍرُ آهَسشی اًجام هی شَد

 ارسشیاتی تجوعی تِ آى 
 .ًیش هی گَیٌذ



 ًیه رٍاى: هذرس 

 ًقشِ هسیر ارزشیابی بیوار



 ًیه رٍاى: هذرس 

 تعییي حیطِ اّذاف آهَزشی

 ضٌاختي ، رٍاى حزوتي، عاطفي: سِ حیطِ اصلي آهَسش•
 

 هعوَال اتشار ّا فمط یىي اس ایي حیطِ ّا را هي سٌجٌذ •
 
 توایل تیطتز رٍي تزرسي داًص افزاد است•



 ًیه رٍاى: هذرس 

 :سَاالتی کِ ایي جا هطرح هی شَد

 تزرسي وذام حیطِ تزاي ضوا هْن تز است؟•
 
 آیا صزفا عاللوٌذ تِ تزرسي سطح داًص ّستیذ؟•

 
 آیا تزرسي ًگزش ّا ٍ هْارت ّا ّن اّویت دارًذ؟•

 
آیا ٍظیفِ یادگیزي ، فمط یه حیطِ را در تز هي گیزد یا  •

 ضاهل ّوِ حیطِ ّاست؟



 ًیه رٍاى: هذرس 

 :افشٍدى داًص تِ توزیٌات تالیٌي یه اهز تذریجي است
 

 وسة داًص
 

 درن داًص
 

 تِ وارگیزي داًص در یه هَلعیت ٍالعي
 

 اجزاي هْارت در یه هَلعیت ٍالعي



 ًیه رٍاى: هذرس 

 رٍش ّاي ارزشیابی



 ًیه رٍاى: هذرس 

 سِ رٍش ارزشیابی

 
 ارسشیاتی اس طزیق هشاّذُ•

 

 ارسشیاتی اس طزیق آسهَى شفاّی•
 

 ارسشیاتی اس طزیق آهَسًْای ًَشتاری•



 ًیه رٍاى: هذرس 

 هراحل طرح ریسي آزهَى

 
 تَجِ تِ ّذف ّای آهَسشی – 1
 هشخص کزدى هحتَا - 2
 تصوین گیزی در هَرد ًَع ارسشیاتی -3



 ًیه رٍاى: هذرس 

 اًَاع آزهَى

 پزسص ّاي چٌذ گشیٌِ اي•
 پزسص ّاي صحیح ٍ غلط•
 گستزدُ پزسص ّاي جَر وزدًي•
 پزسص ّاي واهل وزدًي•
 پزسص ّاي وَتاُ پاسخ•
 پزسص ّاي تطزیحي•
 (تزگِ هطاّذُ ) فْزست ٍارسي •



 ًیه رٍاى: هذرس 

 لطفا ّوگي یه ٍرق واغذ تزداریذ 
 !ٍ در فعالیت والسي ضزوت وٌیذ



 ًیه رٍاى: هذرس 

 ساخت آزهَى چٌذ گسیٌِ اي

تزرسي وٌیذ وِ آیا تیوارتاى هي داًذ وذام هَاد غذایي  •
 داراي ًوه تاالیي است ٍ ًثایذ آى را هصزف وٌذ؟

 
تزرسي وٌیذ وِ آیا تیوارتاى یادگزفتِ است وِ لزظ  •

 دیَرتیه خَد را صثح ّا تخَرد؟



 ًیه رٍاى: هذرس 

 ساخت آزهَى صحیح ٍ غلط

تزرسي وٌیذ وِ آیا تیوارتاى هي داًذ وذام هَاد غذایي  •
 داراي چزتي تاالیي است ٍ ًثایذ آى را هصزف وٌذ؟

 
تزرسي وٌیذ وِ آیا تیوارتاى یادگزفتِ است وِ دارٍي  •

 یه لاضك غذا خَري) هسْل خَد را چگًَِ هصزف وٌذ؟ 
 ،صثح ّا، تا ضىن                                                                               
 خالي، ّوزاُ تا یه                                                                            

 (  تا دٍ لیَاى آب                                                                                



 ًیه رٍاى: هذرس 

 آزهَى جَر کردًی گستردُ
 (جَاب یا بیشتر  8) 

تزرسي وٌیذ وِ آیا تیوارتاى هي داًذ وذام هَاد غذایي لٌذ •
 خَى اٍ را تاال هي تزد ٍ ًثایذ آى را هصزف وٌذ؟

 (هَاد پزوزتَّیذرات ٍ ًطاستِ اي )                                    
 
تزرسي وٌیذ وِ آیا تیوارتاى یادگزفتِ است وِ دارٍي  •

 یه لاضك غذا خَري) هسْل خَد را چگًَِ هصزف وٌذ؟ 
 ،صثح ّا، تا ضىن خالي، ّوزاُ تا یه                                              

 (  تا دٍ لیَاى آب                                                                                

 



 ًیه رٍاى: هذرس 

 آزهَى کاهل کردًی

تزرسي وٌیذ وِ آیا تیوارتاى هي داًذ وذام هَاد غذایي  •
 داراي ًوه تاالیي است ٍ ًثایذ آى را هصزف وٌذ؟

 
تزرسي وٌیذ وِ آیا تیوارتاى یادگزفتِ است وِ دارٍي  •

 یه لاضك غذا خَري) هسْل خَد را چگًَِ هصزف وٌذ؟ 
 ،صثح ّا، تا ضىن                                                                               
 خالي، ّوزاُ تا یه                                                                            

 (  تا دٍ لیَاى آب                                                                                

 

 



 ًیه رٍاى: هذرس 

 (برگِ هشاّذُ ) فْرست ٍارسی 
ٍاحذ تَسط سزًگ  18تزاي تشریك اًسَلیي تِ هیشاى •

 .اًسَلیي، فْزست ٍارسي تٌَیسیذ
 .(اس اطالعاتتاى در ٍاحذ في پزستاري ووه تگیزیذ)   

ًاقص  اًجام ًذاد
 اًجام داد

درست  
 اًجام داد

 اقذاهات تیوار

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 



 ...خسته   نباشید 


