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 تشای  ،هطاّذُ  قاتل سفتاسّای اص ''ای دایشُ کاهل اسصیاتی '' تا سیستواتیک اتضاس یک ػٌَاى تِ  363 اسصیاتی تعزیف :

 اسصیاب اص استفادُ تا استثاطی ٍ فشدی ٍ ای حشفِ ّای هْاست جولِ اص دستیاساى ّای هْاست  اص هتٌَػی داهٌِ اسصیاتی

 . ضَد هی تشدُ کاس تِ هتؼذد ّای

 حفظ یاتی ٍ دست جْت آًْا تِ صیشا است دس پضضکاى تسیاسهْن استثاطی ٍ یفشد تیي ٍ ای حشفِ ّای هْاست 

 تش تطَس .کٌذ هی کوک تْذاضتی ّای هشاقثت کٌٌذگاى اسائِ سایش تا  تیوی صَست تِ کاس ٍ تیواس اػتواد

     لزا. ضَد هی ًادسست دسهاًی سٍیکشدّای اتخار تاػث ضؼیف ٍ استثاطات ای حشفِ غیش سفتاسّای ػکس

 . تاضذ هی هْن هْاستْای تالیٌی ٍ داًص اسصیاتی هاًٌذ تِ استثاطی ٍ ای حشفِ هْاستْای اسصیاتی تَاى گفت هی

 

  دسجِ تشسسی تَاًوٌذی ٍ سٌجص هْاست یک داًطجَ یا دستیاس دس  363یکی اص هْن تشیي اّذاف اسصیاتی

 363اس ٍ تِ ػثاست سادُ تش اسصیاتی تشقشاسی استثاط ٍ تؼاهل تا تیواس ٍ خاًَادُ ٍی ، پشسٌل ٍ پشستاساى ّوک

دسجِ تِ هؼٌی سٌجص هْاست استثاطی فشد تا جاهؼِ کاسی خَد هی تاضذ.  تشای دستیاتی تِ چٌیي هْاست 

استثاطی داًطجَی پضضکی یا دستیاس تایذ تِ طَس هَثش تتَاًذ تثادل اطالػاتی قَی تیي تیواساى ٍ ّوشاّاى ٍی 

 وایذ.ٍ ّوکاساى ٍ اساتیذ خَد تشقشاس ً

. هؼوَال افشادی کِ فشم ّاا سا تکویال   تؼٌَاى اسصیاب دس ًظش گشفتِ هی ضَدافشاد هتؼذد اص جولِ خَد فشد دس ایي سٍش 

 ػثاستٌذ اص:هی کٌٌذ 

   افشاد تاالتش اص فشد  -  

 ّوکاساى  - 

 ّوتایاى  - 

  تیواساى   - 



 

دسجِ  363اضتي تواهی جَاًة هی تاضذ. اسصضیاتی تا سٍش ّای سٌتی، جاهغ تَدى اسصیاتی ٍ دس ًظش دٍجِ توایض آى  

 ( اًجام هی ضَد.Summative( ٍ تجوؼی )Formativeتِ دٍ صَست تکَیٌی )

 

 :دٌّذ هی اسصیاتی قشاس هَسد فشد تاسُ دس سا هختلفی ّای حیطِ اتضاس ایي تِ هشتَط ّای غالثاً پشسطٌاهِ

 گشٍّی کاس تَاًائی( 1 

 استثاط تشقشاسی تَاًائی( 2 

 هْاستْای هذیشیتی( 3 

  گیشی تصوین قذست( 4 

 تیواس اص هشاقثت( 5

 پضضکی داًص( 6 

  ػول. تش یادگیشی هثتٌی( 7 

 

 تاصخَسدی کِ پس اص اسصیاتی تَسط ایي اتضاس تِ فشد هَسد ًظش دادُ هی ضَد تْتش است داسای ٍیضگیْای صیش تاضذ: 

 چْشُ تِ چْشُ تاضذ -1

 اسُ تِ فشد چٌذ لحظِ فشصت دادُ ضَد تا تِ ًتیجِ اسصیاتی ًگاُ کٌذ ٍ اص آى اطالع یاتذپیص اص ضشٍع گفتگَ دس ایي ت -2

 . تِ اسصیاتی ًقاط قَت ٍ ضؼف ّش دٍ تپشداصد-3

 تِ فشد اجاصُ اظْاس ًظش دادُ ضَد -4

 خَداسصیاتی سا دس فشد تشغیة کٌذ -5

 

 

 

 



 

 هضایا:

 اسصیاتی ػولکشد ٍ سفتاس ٍاقؼی  

 ّذُ گشاسصیاتی تَسط چٌذ هطا  

 رٌّی ًثَدُ ٍ اسصضیاتی فشد هثتٌی تش ضَاّذ است 

  اتضاس پیطشفتِ تا اسصضی است 
 

  هحذٍدیتْا:

 تحقیقات اًذکی تش سٍی کیفیت سایکَهتشیک ایي سٍش اًجام ضذُ است 

 اسصیاتاى دس ًوشُ دادى تِ افشاد ضؼیف هشدد ّستٌذ 

 یاب هطکل استجوغ آٍسی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا اص تؼذاد صیادی اص اسصض 

 

 (MSFدرجه ) 363ک نوونه فزم ارسضیبثی ی

 نگزش ثه کبرکنبى : ثه هطبرکت اعضبی تین ارسش گذاضته و احتزام هی نهذ.-1

       1 2 3                                      4 5 6                           7 8 9 

 سضایتثخص                      ػالی                               غیش قاتل قثَل   

 نگزش ثیوبراى: ثه عقبیذ ، انتخبة هب ، حقوق ثیوبراى و هسبئل هحزهبنه ثیوبراى ارج هی نهذ.-2

       1 2 3                                      4 5 6                           7 8 9 

 سضایتثخص                      ػالی                               غیش قاتل قثَل   

 هورد اعتوبد ثودى و وقت ضنبسی.-3

       1 2 3                                      4 5 6                           7 8 9 

 سضایتثخص                      ػالی                               غیش قاتل قثَل  

 ی : ارتجبط هوثز و کبرآهذ ثب ثیوبراى و خبنواده آنهب.ههبرت هبی ارتجبط-4

       1 2 3                                      4 5 6                           7 8 9 

 سضایتثخص                      ػالی                               غیش قاتل قثَل  

 ب افزاد حزفه ای سیستن هزاقجت ثهذاضتی ارتجبط ثزقزار هی کنذ.ههبرت هبی ارتجبطی : ثه طور هوثز ث-5

       1 2 3                                      4 5 6                           7 8 9 

 سضایتثخص                      ػالی                               غیش قاتل قثَل   



 

 ن: هسئولیت هنبست را قجول نووده و حوبیت هی کنذ و در دستزس هی ثبضذ.ههبرت هبی ایفبی نقص در تی-6

       1 2 3                                      4 5 6                           7 8 9 

 سضایتثخص                      ػالی                               غیش قاتل قثَل   

 سئولیت اعوبل خود و اعوبل سبیز افزاد تین هزاقجتی را هی پذیزد.ههبرت هبی رهجزی: ه-7

       1 2 3                                      4 5 6                           7 8 9 

 سضایتثخص                      ػالی                               غیش قاتل قثَل   

 ضبیستگی حزفه ای کلی-8

       1 2 3                                      4 5 6                           7 8 9 

 سضایتثخص                      ػالی                               غیش قاتل قثَل    
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دسجِ دس اسصیاتی ػولکشد داًطجَیاى پضضکی . هجلِ تَسؼِ آهَصش ػلَم  363تشسسی پایایی ٍ سٍایی پشسطٌاهِ -3

 .1-6(: 9)5پضضکی .

 .پضضکی داًطجَیاى ػولکشد اسصیاتی دس دسجِ 363 پشسطٌاهِ سٍایی ٍ پایایی تشسسی. ى هحوذسضا ,ب پشستَ .3

 .1-6(: 9)5هجلِ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی .

 

،ػثذالِ صادُ ؽ.سٍش ّای اسصضیاتی دس ػلَم پضضکی ٍ تْذاضتی.چاج اٍل.سضت: اًتطاسات ا طاّشی اصتشهی ص،دادگشاى -4

 .98-:9.صص19:1.دّسشا


