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 یکی از مفاهیم آموزش مبتنی بر پیامد مندرج در جدول با هریک از جملات را  81تا  8ماره در سوالات ش

 کنید.جور 

 .اندشدههریک از پیامدها در هر فاز آموزش مشخص  .1

 کنند.قضاوت فراهم می ابزاری برایپیامدها  .2

 است.و قضاوت درباره محصول آموزشی مشخص شدن پیامدها راهی به سمت تضمین کیفیت  .3

 کنند.چهارچوب و برنامه را مشخص می ،امدهاپی .4

 شوند.پذیر مییادگیری خودمسئولیت برایدانشجویان  ی،در این روش آموزش .5

 براساس استانداردها مهم است.ارزیابی  برایتعیین پیامدها  .6

 شود.میی آموزشی هاپیامدها سبب تقویت ادغام و ارتباط بین گروهتعیین  .7

 شود.دیکته نمیی استراتژی آموزش ،این روش در .8

 .شودبه راحتی درک میمبتنی بر پیامد مفاهیم آموزش  .9

 .کید داردأتپزشکی در عرصه بالینی عملکرد ارتباط بین برنامه و بر این روش آموزش  .11

 یکی از سوالات مهم این است که هدف آموزش چیست و آموزش چه پزشکانی مدنظر است. .11

 کنند.میاین نوع آموزش را به راحتی قبول  مدرسین، .12
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ماید. ، استفاده نالگوی آموزش مبتنی بر پیامدپرستاری از آموزش دانشکده پرستاری تصمیم دارد تا در رشته  -13

 های زیر است؟دهد، دلیل انتخاب او کدام یک از ویژگیهای این الگو را توضیح میای ویژگیمدیر گروه در جلسه

 مورد را انتخاب نمایید( 3)

 

 

A  و آسان است. کم هزینه ،در عمل 

B شودنتایج آموزشی به طور واضح و آشکار مشخص می. 

C  است. ، دشواربا توجه به شرایط و نیازهای موجود پیامدها،امکان تطبیق 

D گلوبال است. ، دهیمقیاس نمره 

E کنند.ها را تعیین می سازماندهی آننحوه محتوای برنامه درسی و  ،پیامدها 

F اجرا شوند.  ها باید در شرایط یکسان طراحی وتمام مهارت 

G  تامکان پذیر اسپیامد  برنامه مبتنی بر گیری در قالبتوانائی تصمیمش و دانآموزش . 

H  تر است. آسان ی در این الگوطراحی آموزش 

I روش است. نبهتری ،و ارائه بازخورد به فراگیران یصیارزشیابی تشخ برای 

J کنند.پیشرفت تحصیلی فراگیران را تعیین می و فرایند ارزشیابی ،مدهاپیا 

K ،کنندبینی میهای درسی را پیشردی در اجرای برنامهبین ف های ارتباطچالش پیامدها. 

L تحصیلی نقشی ندارند. زمانبندی ترمدر تعیین محیط آموزشی و  ،پیامدها 
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اند. های اخیر در دانشگاه شروع بکار کردهالتحصیلان سالتان )الف( چند تن از فارغهای بیمارسدر بخش فوریت -14

حوه ز نا ورهای روتین و  ارتباط بد با بیماران در گروه صحبت جدستیاران از ناتوانی این پزشکان در انجام پروسی

 را این مسئله ،ر گروه در بیان علتکنند. مدیهای بالینی به مدیر گروه اعتراض میدهی پایان ماه خود در بخشنمره

مورد از موارد زیر را انتخاب نمایید  3)داند. می( input-based education) "دروندادآموزش مبتنی بر "ناشی از

 (تواند این نوع آموزش را توضیح دهدکه می

 

 

 

A  شوند. دقت زیاد انتخاب می ادانشجویان باین نوع آموزش، در 

B پذیر نیست.امکان ،اندهی اطلاعات در این روشارزشیابی و سازم 

C  استتاکید بر فرآیند آموزشی. 

D .نتایج حاصل با راهنمای برنامه تحصیلی مطابق است 

E کنند.ها را تعیین می سازماندهی آننحوه محتوای برنامه درسی و  ،پیامدها 

F می کندآموزش دانشجویان تلاش ن برایاستاد  ،در این برنامه . 

G های ارتباطی وجود ندارد.یده و مهارتچهای بالینی پیامکان ارزشیابی موقعیت 

H کند.کیفیت برنامه آموزشی را تعیین می ،توانمندی داوطلبان 

I  می شوددامنه موضوعاتی که قابل ارزشیابی هستند به دروس نظری محدود. 

J نیستندارزیابی دانش دانشجویان  قادر بهها ارزشیابی. 

K .هیچ نظارتی بر مطالب تدریس شده وجود ندارد 

L ای مورد قبول است.در این نوع آموزش، هر نوع نتیجه  

 

. 
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های زیر در یک از فعالیتاستفاده شده است. کدام روش آموزش مبتنی بر پیامداز  پزشکیدر یک دانشکده  -15

 مایید(مورد را انتخاب ن 3این نوع آموزش اهمیت بیشتری دارد؟ )

A های ویژهتوجه به تعیین مهارت 

B تعیین روش دقیق ارائه برنامه 

C استفاده از روش سخنرانی تعاملی 

D کار تیمی 

E های ارزشیابی تکوینیاستفاده از روش 

F های آموزشیدیکته کردن استراتژی 

G  های آموزشیمرز بخشمشخص کردن حد و 

H های نوآورانهاستفاده از روش 

I اساتید با سابقه مشارکت 

J 
های مختلف و بندی دانشجویان در کلاسرتبه

 آموزش براساس رتبه

K 
 نمراتبا این دانشکده مقایسه نمرات دانشجویان 

 رشته داروسازیدانشجویان 

L 
تضمین  برایهای چهارجوابی استفاده از تست

 هاکیفیت ارزشیابی

 

  مورد صحیح را انتخاب نمایید. 3، نمودار فوقدر  آموزش مبتنی بر پیامد،در تفسیر  -61

A های آموزشی استراتژی یادگیری تعیین کننده پیامداست. 

B  اهمیت زیادی دارد. ،به مدیران دانشجویانپاسخگو بودن 

C .ارزشیابی و سنجش کمترین اهمیت را داراست 

D .محیط آموزشی مناسب در صدر اهمیت قرار دارد 

E 
محوری بسیار مهم دارد و همه چیز به  دانشجو نقش

 شود. یادگیری او ختم می

F .پیامدهای آموزشی تعیین کننده یادگیری هستند 

G 
های کلیدی در حمایت از دانشجویان شاخص، پیامدها

 هستند.

H شوند.پیامدهای آموزشی در انتهای برنامه تدوین می 

I 
استاد  های کلیدی یادگیری بدون حضورشاخص ،پیامدها

 هستند. 

J 
دهک بالای معدل را میسر  در امکان موفقیت دانشجویان

 سازد.می

K 
نتایج خروجی حاصل از برنامه آموزشی بر استراتژی 

 ثیرگذار است. أیادگیری ت

L  ورودی  وابسته بهنتایج خروجی حاصل از برنامه آموزشی

 .استبرنامه 
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دید های شهای کمیته برنامه درسی مخالفتپیامد است، او در نشست استاد لطفی از مخالفان آموزش مبتنی بر -17

 «معرفی آموزش مبتنی بر پیامد ای بر مقدمه»ی بر این الگوی برنامه آموزشی دارد. بر اساس متن مقاله هایو انتقاد

 های استاد در ارتباط با این برنامه را انتخاب نمایید.مخالفتعلل مورد از  3

A 
ی بر پایه عینیت و استاندارد جهانی ریزاین برنامه

 نیست.

B مناسب نیست.نیز های هنر و علوم انسانی برای رشته 

C .آموزش باید باز باشد و نباید به پیامدها محدود شود 

D 
با یادگیری از طریق اکتشاف و تحقیق در تعارض 

 .است

E 
های کوتاه مدت محبوبیت بیشتری این برنامه در دوره

 .دارد

F 
ها ارزش» ها را به سمتیامدهای پیشنهادی، دانشگاهپ

 .دهدسوق می «های فرآیندی ضعیفو مهارت

G 
نیاز به یک برنامه تحصیلی متمرکز در پزشکی با نتایج 

 آموزشی واضح و مشخص به اثبات رسیده است.

H 
ها در پیامدهای اعلام شده ما ها و ارزشتأکید بر نگرش

 ند.کرا از هدف اصلی دور می

I 
در آموزش پزشکی در درجه  هاایجاد رفتارها و نگرش

 دوم اهمیت است.

J 
مناسب پیامدهای به  ،خودی خودبه  ،آموختن علوم

 شود.ختم می

K ًعلمی نیست. ،این روش در برنامه درسی تقریبا 

L 
ری گینگرش دانشجو به آسانی قابل اندازه ،در این مدل

 است.

 

د. زشکی کشور هستیپکمیته سیاستگذاری تحول نظام آموزشی، درصدد بهبود آموزش علوم به عنوان رهبر در  -18

های کشور را به مدل آموزش مبتنی بر توانمندی اهدر صورتی که بخواهید مدل آموزشی بالینی موجود در دانشگ

(CBMEتغییر دهید کدام یک از چالش های آموزش فعلی را به عنوان دلیل تغییر خواهید گفت )؟  

 (.دییمورد را انتخاب نما 3)

A هاپایایی کم آزمون 

B پذیر نبودنانعطاف 

C دشواری در ارزشیابی بهترین عملکرد 

D عدم ارزیابی دانش 

E تمرکز نداشتن بر ارزیابی مبتنی بر عملکرد 

F عدم وجود فواصل زمانی از قبل تعریف شده 

G های نهایی آموزش تعریف شدهدوره 

H های تکوینییارزیاب 

I خودتنظیمی 

J ندادن بازخورد فردی 

K های دانشجوتنظیم اهداف آموزشی بر مبنای نیاز 

L توجه به علوم پایه و بالینی 



 

6 

 

 هایاز گزینه فقط با یکیرا  که مربوط به پیامدها در الگوی سه دایره داندی است،  18تا  83هریک از سوالات 

 ب دارد جور کنید.آن دایره تناس که با جدول زیر

  این مهارت در دایره مرکزی  قرار دارد. -19

  این مهارت در دایره دوم  قرار دارد. -21

  این مهارت در دایره سوم  قرار دارد. -21
 

A های بالینیصلاحیت در مهارت 

B بدنیهای تربیتانجام مهارت 

C برفتار اخلاق مدار، درک مسئولیت قانونی و طرز برخورد مناس 

D طبابت مبتنی بر مطب 

E تماس زودرس با بیمار 

F  نقش پزشک در سیستم ارائه مراقبت های سلامت 

G هااستفاده از موقعیت 

 

 

 فقط با یکیهر یک از موارد زیر را که مربوط به پیامدها در الگوی سه دایره داندی است،   91تا  11از سوال  

 جور کنید. از گزینه های جدول زیر 

  ها در عملها و بکاربردن تئوریترین مکانیسم های پایه بیماریختن مهمشنا -22

 پذیری داشتن نگرش کافی، عملکرد اخلاقی و مسئولیت -23
  تصمیم گیری صحیح، قضاوت درست و تفکر انتقادی -24

  های کلینیکیمهارت -25
  انجام پروسیجرها -26

  بررسی بیمار -27
  هاارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری -28

 ارتباطی های مهارت -29

 مدیریت اطلاعات  -31
 درک از نقش مهم حرفه پزشکی در مراقبت های سلامت  -31

  ایداشتن انگیزه جهت ارتقاء حرفه -32

 
A دایره اول 

B دایره دوم 

C دایره سوم 
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برای ارزشیابی پیامدها نیاز به رویکردهایی برای تعیین نیازهای آموزشی داریم. این رویکردها توسط دون و  -33

یک از موارد زیر برای ارزشیابی پیامدها در مقاله پیشنهاد کدام استفاده از تعیین شده است. 1985ر سال همکاران د

 (مورد انتخاب کنید 3)؟ نشده است

 

A یکرد کافمنور 

B  رویکرد وایزمن 

C  تکنیک دلفی 

D تحلیل وظایف (Task Analysis)  

E  سنجی در چندین مرکز مجهزنیاز 

F ریه پرداز نظ ینمتخصص 

G خبرگان مطرح کشوری 

H مطالعات حوادث بحرانی 

I آنالیز محتوا 

J  پوشش وسیع نیازها 

K  مطالعه در زمینه خطاهای پزشکی 

L  همزمانبه صورت چند روش 

ین اشود که در اجرای آموزش مبتنی بر پیامد، الزاماتی به منظور درگیر کردن تمام افراد در فرآیند رعایت می  -34

ای هها، کمیتهکننده دورههای تعیینهای تعیین برنامه آموزشی، گروههای پزشکی، کمیتهموارد شامل دانشکده

 صحیح است؟  الزامات استادیک از موارد زیر در مورد ارزشیابی، اساتید و دانشجویان است. کدام

  مورد را انتخاب نمایید( 3)

 

A اند.داف آموزشی مربوط به خود را درک کردهجزء اهاساتید به صورت دقیق و جزءبه 

B کنند.هایی شامل سه حیطه را طراحی میاساتید آزمون 

C .اساتید باید به صورت اجباری در برنامه شرکت کنند 

D کننده درک آنان از کلیات و جزئیات برنامه است.نقش اساتید در برنامه آموزشی، منعکس 

E کنند.ادی و دانشیاری در طراحی شرکت میستاعضای هیات علمی در مرتبه ا 

F  باشند.خبره، محور گفتگوها در برنامه میاساتید 

G کنند.اق و کارآفرین، در طراحی شرکت میاساتید خل 

H .اساتید، آگاهی کلی از اهداف آموزش برنامه دارند 

I .اساتید، روزانه در جلسات مشارکت دارند 

J کنند.نگی با حضور مدیران گروه شرکت میاهاساتید، فقط در جلسات هم 

K نمایند.تید را ملزم به شرکت در جلسات میمدیران، اسا 

L .دانستن اهداف برای اساتید، ضروری نیست 
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کند. از جدول زیر در اجرا تعهداتی دارند که موفقیت در سفر یادگیری را تضمین می CBMEمجریان برنامه  -35
 ، انتخاب نمایید.ندارنده تعهدات قرار مورد را که در حیط 3

A تعهد به یاددهی و ارزیابی 

B تعهد به الگو بودن 

C  تعهد به نظارت بالینی 

D  تعهد به شفافیت باstakeholderها 

E توانمندسازی فراگیران 

F یید کارایی و استراتژی ابزارهای ارزیابیأت 

G تعهد به همیاری 

H ی برنامهبه انجام ارزشیاب تعهد 

I انجام ارزیابی مبتنی بر کار 

J التحصیلیاشتغال فراگیران بعد از فارغ 

K رضایت کامل همکاران 

L ای بودن آموزشچند حرفه 

تجربه دانشکده پزشکی براون است.  ،برنامه درسی مبتنی بر پیامد طراحیهای معروف در یکی از مدل -36
مورد از  3صورت دستیابی به شایستگی در این پیامدها تعریف شده است.  التحصیل شدن در این دانشگاه بهغفار

 را انتخاب نمایید؟ شودینممواردی که شامل پیامدهای آموزشی در این دانشگاه 

 
A تخصص در یک زمینه خاص 

B استفاده از علوم پایه پزشکی در بالین 

C تشخیص، درمان، پیشگیری 

D اصلیهای بالینی مهارت 

E انایی انجام پژوهش در سطوح پیشرفتهتو 

F  یادگیری مادام العمر 

G ارتقاء شخصی 

H ارتباط مناسب با بیمار 

I جامعه شناسی 

J های ر گرفتن مسائل اجتماعی در مراقبتدر نظ
 سلامت 

K  استدلال اخلاقی و اخلاق در بالین 

L مهارت حل مسئله 

 نقش داشتند؟ل تعیین پیامدهای آموزشی در دانشکده پزشکی براون در مرحله اویک از موارد زیر کدام -37
  (.مورد انتخاب کنید 3)

 
A  دانشکدهاساتید و کارکنان تمام 

B نهادهای اجتماعی 

C اساتید بالینی 

D کارشناسان آموزش 

E اساتید علوم پایه 

F ریاست دانشکده 

G شکدهمعاونین دان 

H دهشکدانبیرون مدعو از  اتیداس 

I انشکدهت امنای دأهی 

J 81 ای گروه بین رشته 

K  نیمی از دانشجویان 

L دانشکده تمام اساتید 
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( knowledge base matricesماتریس برنامه درسی دانشگاه براون در حیطه علوم پایه مبتنی بر دانش ) -38
ها و ملاحظات درمانی ه بیماری، پاسخ بهام بیماریمکانیس ،ژنتیک دو محور افقی و عمودی دارد. در محور افقی،

 مورد از موارد محور عمودی در این ماتریس را انتخاب نمایید.  3از جدول زیر  لحاظ شده است. لطفاً
 
 

 

A آناتومی وفیزیولوژی 

B بیمار و خانواده وی 

C پیشگیری و سطح اولیه مراقبت سلامت 

D سالمندی 

E بیوشیمی و فیزیولوژی 

F سی جامعه روانشنا 

G هاارگان 

H استدلال بالینی 

I تحقیق و پژوهش 

J عملی آزمایشگاه 

K مولکولی و  سلولی 

L جامعه شهری 

 

 

دی این ماتریس برنامه درسی دانشگاه براون در حیطه طب بالینی، دو محور افقی و عمودی دارد. در محور عمو -39

های رفتاری لحاظ های مزمن و بیماریبیماریهای اورژانس، د، بیماریهای حاها، بیماریماتریس پیشگیری از بیماری

 مورد از محور افقی این ماتریس را انتخاب نمایید. 3در جدول زیر  شده است. لطفاً

 

 

 

A جنین و نوزاد 

B بیمار و خانواده وی 

C کودکان 

D سالمندان 

E های داخلیبیماری 

F های جراحی بیماری 

G لینیمقدمات با 

H استدلال بالینی 

I شواهد بالینی 

J های متابولیکبیماری 

K رجمهارت در انجام پروسی 

L مشکلات جامعه 
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بعضی از اساتید در ابتدا معتقد بودند که برنامه درسی قبلی خوب است و نیازی به تغییر  ،در دانشگاه براون -41

یامد و پ برکید أتاز اساتید رود و بعضی سوال می آزادی اساتید زیر ،گفتند در برنامه جدیدها نیز می. بعضیندارد

دانستند. استراتژی مهم دانشگاه براون برای غلبه بر مقاومت را به عنوان تهدیدی برای دانش میعملکرد آینده 

 (مورد انتخاب کنید که دال بر این استراتژی باشد.3) .بود ain't broke argumentاستراتژی 

 

A  یید نکنید.أها را تاقل نظر آنقادر به مذاکره نیستید، حداگر 

B دلیلی دارند. کنند حتماًاگر اساتید در برابر برنامه مقاومت می 

C برد، کاربرد ندارد.آزادی اساتید را زیر سوال می ،اگر برنامه 

D  ،بپذیرید.آن را اگر برنامه قبلی خوب است 

E  د.تغییر ندهیرا رویکرد جدید است با  اسبمنهر قسمتی از برنامه قبلی که 

F نکنید.  کتحریتوانید مقاومت در برابر تغییر را از بین ببرید، اساتید را اگر نمی 

G کنید که این برنامه تهدیدی برای دانش است. ثابت 

H   برنامه نیاز به استدلال ندارد، مذاکره نکنید.اگر 

I ا کنید.اساتید موافق و مخالف را از هم جد 

J  نها برخورد قهرآمیز شود.آهر برنامه جدید مخالفانی دارد که نباید با 

K  اساتید موافق انجام دهید.مشارکت بیشتر با برنامه را طراحی 

L ت تخلفات معرفی نمایید.أاساتید مخالف را به هی 

 

های از گزینه فقط با یکیندی است، را  که مربوط به پیامدها در الگوی سه دایره دا 19تا  18هر یک از سوالات 

 جدول زیر که با آن دایره تناسب دارد جور کنید.

41- Doing the right things     

42- Doing the things right      

43- The right person doing it     
 

Clinical competence A 

Technical intelligence B 

Familiar task  C 

Personal intelligences D 

Academic performance E 

Familiar environment F 

Academic, emotional, analytical and 

creative intelligences 
G 
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گیرنده در سیستم تحول نظام آموزش پزشکی کشور فعالیت داشته باشید، چه در صورتی که به عنوان تصمیم -44

( به عنوان مشوق CBMEبالینی فعلی به سمت آموزش مبتنی بر توانمندی )پیشنهاداتی را برای بازنگری آموزش 
 (.دییمورد را انتخاب نما 3) گیرید؟بازنگری در نظر می

A استانداردسازی پیامدها 

B های فردیارتقاء توانایی 

C هاهای مشترک در آموزشایجاد تم 

D تلفیق دانش و تجارب 

E هاتعیین توانمندی 

F  درونیارزیابی 

G  نیازسنجی 

H نگریها و جامعهتوجه به ارزش 

I متمایل کردن افراد به دریافت بازخورد 

J  تعیینmilestoneهای مهم 

K هاارزیابی جامع همه توانمندی 

L ارتقاء دانش آموزش پزشکی 

 

 

راحی کنید. شکی را طشده که چهارچوب اولیه آزمون صلاحیت بالینی برای دانشجویان پز درخواستاز شما  -45

شوند. دراین آزمون سنجش می society of general internal medicineهای مورد انتظار براساس توانمندی

 مورد را انتخاب نمایید. 3 ؟گیرندنمیهای زیر در این آزمون مورد سنجش قرار یک از توانمندیکدام

Clinical judgment A 

Professionalism B 

Self-care C 

Medical knowledge D 

Self-awareness E 

Moral behavior F 

Lifelong learning G 

Medical care H 

Humanistic quality I 

Clinical skills J 

Medical ethics K 

Emergency care L 
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را  ر پیامد انجام شودها برای ارزیابی مبتنی بترتیب زمانی اقداماتی که باید در دانشکده 13تا  14در سوالات 

 .)برای هر سوال فقط یک جواب انتخاب کنید( تعیین کنید. هر مورد را با مرحله مناسب جور کنید

  مرحله اول -46

  مرحله دوم -47

  مرحله سوم -48

  مرحله چهارم -49

A تعیین وظایف اساتید و دانشجویان 

B مشخص کردن فلسفه آموزشی موسسه 

C  تعریفTask force 

D تعریف معیارهای ارزیابی 

E تحلیل شغلی 

F تعریف برنامه اجرایی 

 

های یک رشته تحصیلی کارایی و کاربرد بیشتری های پژوهشی زیر برای تعریف توانمندییک از روشکدام -51

 (مورد را انتخاب نمایید. 3) دارد؟

Delphi technique A 

Matched comparison study B 

Cost-benefit analysis C 

Test-retest method D 

National survey E 

Quasi-experimental study F 

Expert judgment G 

Ethnography H 

Cost-utility analysis I 

Cohort study J 

Before-after study K 

Case analysis L 



 

13 

 

 جور کنید. 19تا  18جوی پزشکی از سوال انتظارات ذینفعان آموزش پزشکی را با انتظاراتشان از تربیت دانش

 .)برای هر سوال فقط یک جواب انتخاب کنید(

51-  Faculty    

52- Future employer       

53- Licensure certificate bodies      

Demonstration of general 

professional competencies 
A 

Readiness to enter specialized 

program 
B 

To master in learning material  C 

To get a job with enough payment D 

 

کارورزی قبل از ورود به عرصه تصمیم بر ارزیابی دانشجو براساس مبانی در صورتی که طراحان آزمون پیش -54

د را انتخاب مور 3) داشته باشند، بهتر است چه مواردی را در نظر بگیرند؟ (CBME)آموزش مبتنی بر توانمندی 

 (.دیینما

A  آزمون ساختارمند عینی 

B هاارزیابی جزء به جزء مهارت 

C  یک ابزار مشخص و تعریف شدهتدوین 

D /رد نتیجه ارزیابی به صورت قبول 

E  ارزیابی کمی 

F مشاهده در بالین 

G استفاده از خرد جمعی 

H بازخورد تکوینی 

I ولا %81های در نظر گرفتن توانمندی 

J ارزیابی تراکمی 

K ارزیابی سطوح پایین میلر 

L گیری و ارزیابی همزمانتصمیم 

، هر حیطهدر  Milestones( بر لزوم وجود CBMEهای مبتنی بر توانمندی )توجیهات طراحان آزمون -55

 مورد را انتخاب نمایید( 3) ؟ندکدام

A  رفتار ورودی ارزیابیاهمیت 

B وزشیدستیابی به اهداف آم 

C پیشرفت مرحله به مرحله 

D  ارزیابی همتایاننقش 

E بازاندیشی 

F روایی صوری 

G هاهمزمان آزمون روایی 

H ارزیابی در بالین 

I ارزیابی چندگانه 

J ابزارهای متنوع 

K ساختار یکدست 

L ارزیابی کیفی 
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خواهند که شرایطی فراهم کنید که از شما می (CBME)به عنوان متخصص آموزش مبتنی بر توانمندی  -56

مورد را انتخاب  3) کنید؟توجه مید موارکدام های مبتنی بر توانمندی از روایی بیشتری برخوردار باشند. به آزمون

 (.دیینما

A استفاده از گروه صاحب نظران 

B ارزیابی تراکمی 

C افزایش تعداد ارزیاب 

D ارزیابی در بالین 

E خودارزیابی 

F زیابی کیفیار 

G وجود بازخورد 

H  آزمون آلفای کرونباخاستفاده از 

I استفاده از روش مشاهده 

J تخصیص نمره به جای توصیف 

K گیری و ارزیابی همزمانتصمیم 

L نه همه ،ارزیابی اکثر فراگیران 

 

رشته مامایی را تدوین  برای (CBME)برنامه ارزیابی آموزش مبتنی بر توانمندی تا خواست شده دراز شما  -57

 (مورد را انتخاب نمایید. 3) استفاده از بازخورد در این ارزیابی قابل قبول است؟ براییک از توجیهات زیر کنید. کدام

A  تعیینscore برای ارزیابی تراکمی 

B اساس عملکرد رد یا قبول بر 

C  کاهش تفاوت بین عملکرد مشاهده شده و
 مورد انتظار

D لکرد موثرتقویت عم 

E روایی بیشتر 

F ایمن ثر و غیرؤم اصلاح عملکرد غیر 

G آموختگاناعطای مدرک به دانش 

H بندی دانشگاهرتبه 

I تعیین معیار ارتقاء به سطوح بالاتر 

J ارزیابی به صورت کلی 

K ایجاد رقابت بین فراگیران 

L تر شدن ارزیابیکمی 

که منجر به تفاوت ارزیابی سنتی  (CBME)در آموزش مبتنی بر توانمندی های برجسته ارزیابی از مشخصه - 58

 کنید. انتخابمورد را  3شود،با ارزیابی در این روش می

A ارزیابی برای اعطای مدرک 

B ارزیابی برای بهترین بودن 

C ارزیابی کمی 

D تشخیص مشکلات یادگیری 

E ارزیابی تراکمی 

F ارزیابی جهت رد/قبول شدن 

G ارزیابی دانش، نگرش و مهارت 

H های سایکومتریکاستفاده از روش 

I  ارزیابیwork-based 

J subjectivity 

K استفاده از یک ابزار مشخص 

L  ساختار یکدستوجود 
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تصمیم داریم در برنامه آموزشی دستیاری شرایطی فراهم کنیم که منجر به برنامه مراقبتی بیمارمحور، موثر و  -59

  مورد نظر باید توجه کرد؟( assessment program)یمن شود. به چه عناصر کلیدی در برنامه ارزیابی ا

 (مورد را انتخاب نمایید. 3)

A توانمندسازی استادان 

B مستندسازی 

C تقسیم وظایف 

D تفویض اختیار 

E سیاست گذاری 

F تدوین قوانین 

G  طول مدت آزمونتعیین 

H های ساختارمندوناستفاده از آزم 

I ایجاد رقابت بین دانشجویان 

J های ملاکیطراحی آزمون 

K بررسی هزینه اثربخشی 

L اعتباربخشی 

دانشجو را افزایش ارزیابی کدام یک از موارد زیر کیفیت ، (CBME)در برنامه آموزشی مبتنی بر توانمندی  -61

 مورد را انتخاب نمایید( 3) دهد؟می

A  ای بودندورهبه موقع و 

B رتبه بندی دانشجویان بر اساس نتایج ارزیابی 

C  ارزیابی جامع در پایان دوره 

D استفاده از چند ارزیاب 

E گیری اختصاصی براساس تصمیم 

F گیر گر و تصمیمیکی بودن مشاهده 

G در سطوح بالای هرم میلر بودن 

H گیری توسط جمع تصمیم 

I العمر مسنجیدن یادگیری مادا 

J  در پایان دوره فقط استفاده از بازخورد 

K ضمنی ارزیابی از یادگیری 

L آزمون مبتنی بر مرجع مشخص 

 های بالینی استفاده های ارزیابی مهارتدر ارزیابی دستیاران یک دانشگاه علوم پزشکی از جدیدترین روش -61

های مختلف دیده نمرات ارزیابی دستیاران توسط ارزیاب شود. اما در بررسی نتایج، واریانس قابل توجهی بینمی

 (مورد را انتخاب نمایید. 3) ؟کندکمک میحل مشکل به کارهای زیر یک از راهشود. کداممی

A افزایش تعداد ارزیاب 

B های متعددافزایش روش 

C توانمندسازی ارزیاب 

D افزایش زمان ارزیابی 

E بیارزیا ای بودنبه موقع و دوره 

F ارزیابی مبتنی بر محل کار 

G درگیری فعال فراگیر 

H بازخورد 

I بازاندیشی فراگیر 

J گیرگر و تصمیمیکی بودن مشاهده 

K ارزیابی پایان دوره 

L  ارزیابی کیفی 
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م، های بالینی دانشجویان اتاق عمل بخواهیم سوگیری را به حداقل برسانیدر صورتی که در ارزیابی مهارت -62

 (مورد را انتخاب نمایید. 3) تواند موثر باشد؟میی زیر  کدامیک از راهکارها

 

A انجام سرعتی آزمون 

B افزایش حجم نمونه 

C افزایش ذهنیت گرایی 

D  دهیمقیاس نمرهتعریف دقیق 

E هاانعطاف روش 

F  های متنوع ارزیابیروشاستفاده از 

G مستندسازی 

H ارزیابی تکوینی 

I عیین پایاییت 

J استفاده از نظر یک استاد خبره 

K  استفاده از مشاهده 

L ها استانداردسازی آزمون 

 

 

توانمندی  آموزش مبتنی بر ردانشگاهی که برای اولین بار تصمیم به برگزاری آزمون ارزیابی مهارت بالینی د -63

(CBME)  فقط یک گزینه را انتخاب کنید. ؟ی نمایدکدام یک از موارد زیر را  طدارد، بهتر است به ترتیب 

  چگونگی ارزیابی عملکردالف( آموزش 

 جهت نمره دهی توافق ب( آموزش

 ج( تشکیل کمیته آموزش ارزشیابی 

 های لازمتوانمندی د( تعیین 

 

A  ج – ب – د –الف  

B  ج – ب – الف –د  

C  د – ب – الف –ج  

D  ب – الف – ج –د  
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تا  41ارتقاء دهیم، در سوالات را  (CBME)ی خود در سیستم آموزشی مبتنی بر توانمندی ارزیاب می خواهیم

برای هر سوال فقط یک  کنیم؟می های ارزیابی استفاده بهبود چالش ی زیر برایاز کدامیک از راهکارها 44

 راهکار را انتخاب کنید.

  پایایی  -64

    مستندسازی  -65

   روایی  -66

A  سوالاتافزایش تعداد 

B توصیف هر مهارت به همراه بازخورد 

C سازی شفاف 

D توانمندسازی اساتید ارزیاب 

E  خودارزیابی 

F ارزیابی کیفی 

 

ها ای که با حضور اعضای هیئت علمی، مدیران اجرایی و دانشجویان پزشکی برگزار می گردد، چالشدر جلسه -67

های مورد از چالشمورد  3( مورد بحث قرار می گیرد. CBME) دیو موانع اصلی اجرای آموزش مبتنی بر توانمن

 .انتخاب نمایید رابحث 
 

A مشاهده غیر مستقیم توسط چند ارزیاب 

B  عدم تجانس محیط یادگیری و محیط های کار انتخابی فراگیران 

C مشاهده مستقیم توسط چند ارزیاب خارجی 

D سنوات مشخص تحصیلی در سیستم های سنتی 

E مشاهده مستقیم در یک محیط 

F چالش های لجستیکی استفاده از CBME در سیستم های سنتی 

G سرمایه گذاری اندک بر آموزش علوم پزشکی 

H استفاده از برنامه محوری و غیرمحوری 

I ایجاد رقابت بین اساتید 

J موزش پزشکیآدر  برنامه ریزیاری بدون ذسرمایه گ 

K ها  ها و سنجش آنت علمی در تدریس توانمندیتوانمندسازی اعضای هیئ 

L انگیزه اندک اساتید 



 

18 

 

ازات آن یبه تبلیغ درباره امتپزشکی ( در یک دانشکده CBMEآموزش مبتنی بر توانمندی ) ترویج کنندگان -68

ام در تمتواند منجر به موفقیت این روش نمایند که میپردازند و توجه مدعوین در جلسه را به نکاتی جلب میمی

 .انتخاب نمایید CBMEرا در ارتباط با امتیاز استفاده از  صحیحمورد  3دنیا شود. لطفا 

 

A کند.هیچ مشکلی در سیستم آموزشی ایجاد نمی 

B های پژوهشی  قوی استوار است.بر پایه تئوری 

C  شود.پزشکان منجر می رفتارهای حرفه ایبه ارتقا 

D گیرد.ورت میای صاز طریق یادگیری موسسه 

E شود.های مراقبتی در نظام سلامت میتممنجر به ارتقا سیس 

F .هیچ خطری به دنبال ندارد 

G کید دارد.أبندی تبر آموزش مبتنی بر زمان 

H کید دارد.أبیشتر بر افزایش سطح دانش ت  

I محور است. استاد 

J بیماران است.های مبتنی بر تحلیل نیازهای جامعه و حول محور توانمندی 

K استوار است.ساختارگرایی های بر پایه تئوری 

L شود. منجر به تغییرات اجتماعی وسیع می 

 

از دانشجویان  «آموزش مبتنی بر توانمندی»استاد دوره اکسترنی، پس از ارائه سخنرانی تعاملی درباره  -69

که بر اساس  «دریافت بازخورد»ه گفت و گو درباره های دو نفره بدقیقه در گروه 5تا  به مدت   نمایددرخواست می

دهنده بازخورد های ارائهترین گروهمورد از مناسب 3شود بپردازند. این نوع آموزش منجر به بهبود عملکرد آنان می

 را انتخاب نمایید.

A  همتایان 

B  بیماران 

C اطرافیان بیمار 

D در پایان دوره آموزش انبیمار 

E اساتید 

F مسئولین اداره شهر 

G  دانشجویان 

H  کارکنان اجرایی 

I  مدیران و مسئولین بیمارستانی 

J سایر اعضای تیم بهداشتی  

K   کارشناسان آزمایشگاه 

L  کارشناسان پژوهشی 
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، کندای که دانشجو به واقع تجربه میبه طور معمول بین برنامه درسی طراحی شده، اجرا شده و برنامه -71

 (.مورد را انتخاب نمایید 3)چیست؟  هاتفاوتاین هایی وجود دارد. علل تفاوت

A مقاومت در برابر تغییر 

B الکترونیکییادگیری  استفاده از 

C های ارزیابی درونی هم راستا نبودن شاخص 

D شاگردی-ارائه دروس به روش استاد 

E تعداد زیاد پرسنل 

F  دانشجویان تجارب 

G ریزیبودن فرآیند برنامه مستمر 

H 
تفاوت امتیازهای بین اساتید و سایر پرسنل 

 آموزشی

I  نبودن حس مالکیت به برنامه بین اساتید 

J تنوع دانشجویان ورودی 

K تمرکز برنامه بر اهداف آموزشی 

L های یادگیریراستایی منابع و فرصتهم 

در یکی از منابع معرفی شده به شما جهت مطالعه یک مقاله مرور سیستماتیک درخصوص آموزش مبتنی بر  -71

مورد را انتخاب  3) از موارد زیر انجام شده بود؟ یککدامتوانمندی وجود داشت جهت انجام این مرور سیستماتیک 

 (.نمایید

A بودند، حذف شدند. غیر از انگلیسی و فرانسه هایزبانمطالعاتی که  ،جهت ورود 

B .مطالعات چاپ نشده حذف شدند 

C  فقط مقالاتی که واژهcompetency-based .داشتند، انتخاب شدند 

D  مورد بررسی قرار گرفتند. 0181مقالات بعد از سال 

E  بررسی شدند. 0مقالات موجود در مجلات با ضریب تاثیر بالای 

F ارائه شده بود. آموزش مبتنی بر توانمندی رهبادر هریک از مقالات تعاریف دقیقی در  

G نظر چاپ شده بودند، استفاده شد.از مقالاتی که توسط نویسندگان صاحب 

H  بررسی مقالات از تکنیک گلوله برفی توسط یکی از داوران استفاده شد.برای 

I سایت  ازERIC   .برای جستجو استفاده شده بود 

J گرفتند.کمی مورد تحلیل قرار های مطالعه به صورت داده 

K  .به درصد دستیابی به اهداف در مطالعات توجه شده بود 

L دامپزشکی هم بررسی شدند.مبتنی بر توانمندی در های دیگر مثل آموزش مقالات حیطه 

 

  



 

20 

 

 .های جدول زیر جور کنیدرا فقط با یکی از گزینه 21تا  21هریک از سوالات 

 باشد. دستیابی به تمام اهداف تعیین شده نمی یادگیرنده قادر به -72

 های مهارتی و توانایی مشکل دارد و از کارآیی لازم برخوردار نیست. یادگیرنده در تمام حیطه -73

 ها و در یک زمینه مشخص برخوردار است. های مورد انتظار در تمام حیطهیادگیرنده از توانایی -74

 

dyscompetence A 

incompetence B 

capability C 

competence D 

disability E 

de-emphasis F 

 

 

قصد دارد برنامه درسی پزشکی عمومی را به صورت مبتنی بر توانمندی طراحی و اجرا نماید.  Aدانشگاه  -75

 (.دییمورد را انتخاب نما 3) یک از اصول زیر اساسی بوده و باید آنها را رعایت کند؟کدام

 

A دهند تأکید گردد.کنندگان خدمات پزشکی و جمعیتی که به آن ارائه خدمت می ن ارائهبر رابطه بی 

B  .برای افزایش اثربخشی برنامه به اهداف دانشی و نگرشی بیشتر توجه شود 

C های توانمندسازی صرفا برای اساتید جدیدالورود تدارک دیده شود. برنامه 

D  لمی نسبت به الگو بودن آنان در اولویت است. هیأت عاعضای مهارت و توانمندی بالای 

E  دارد.شفافیت کافی برای تمام ذینفعان و در ارتباط با بروندادها وجود 

F شود.میازی س، بالینی( پیادهلوژیهای فعلی دوره پزشکی )علوم پایه، فیزیوپاتوبرنامه مبتنی بر توانمندی در قالب دوره 

G به اشتراک گذاشته شود. یا و انتشار یابد موزشی، برنامه پیاده شده نباید های آبه دلیل اهمیت نوآوری 

H کنند.ها تبعیت میها مسئولیت مستقیم در یادگیری ندارند و از برنامهیادگیرنده 

I دهندگان و اساتید در اجرای برنامه ضروری است.تعهد از سوی آموزش 

J ها توجه شود تا توجه به ارزشیابی اثربخش و کارآمد.انمندیها برای کسب توکردن فرصتبیشتر به فراهم 

K  .رشد یادگیرنده و کسب توانمندی بر ایمنی بیمار اولویت دارد 

L کند. های آموزشی عمل میبازخوردهای حاصل از ارزشیابی برنامه به عنوان مانعی برای نوآوری 
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 EPA ای قکابکل اعتمادهکای حرفکهاز فعکالیکتبرای ارزیکابی توانمنکدی ککارورزان خود  Aدانشککککده  -76

Activities) Entrustable Professionalباره یک از موارد زیر درکند. کدام( استفاده میEPA درست است؟ 

 (مورد را انتخاب نمایید. 3)

 

A  است. خاص یک رشته یا تخصص اصلیدر برگیرنده وظایف 

B ند.سازی شده اجرا شودر یک محیط شبیه ندتوانمی 

C ًاست.  خاصدر برگیرنده یک توانمندی  معمولا 

D .مفهومی با سابقه طولانی و جدا از آموزش مبتنی بر توانمندی است 

E ت. ای قابل اعتماد دیگر اسکننده یک فعالیت حرفهای قابل اعتماد معمولا پیش بینیانجام یک فعالیت حرفه 

F  چگونگی عملکرد یادگیرنده در طیفی ازEPA کند.را فراهم میریزی یک برنامه یادگیری فرصت طرح ،ها  

G  معمولا نسبت بهmilestone تر هستند.ها کوچک 

H کارگیری ه موفقیت سریع در بEPA.ها مستلزم سطوح بالایی از توانمندسازی اساتید به ویژه در ارزیابی است 

I  ،استفاده همزمان از توانمندیEPA  وmilestone نیست.  امکان پذیر 

J  درEPAًتر از بعد مهارتی است. بعد دانشی قوی ها معمولا 

K گیری بودن قابل اندازهEPAدر همه موارد ضروری نیست. ها 

L  نگاه بهEPA ًها در زمان فلکسنر است. همان نگاه به توانمندی دقیقا 

 

سککطح به وسککیله یک ارزیاب ن همهای بالینی دو گروه از دسککتیاراتوانمندی xدر دانشککگاه علوم پزشکککی  -77

شوند و دستیاران نمراتی در یک محدوده اما در دو بخش آزمون کتبی و ارزیابی می ACGMEبراساس چارچوب 

OSCE ها که به وسیله شاخص پایایی سایکومتریک بررسی شده است، کنند. اما، نتایج ارزیابی آزمونکسکب می

گر دیگر، نامناسکب اسکت. علت احتمالی چیست؟ فقط یک مورد را یلگر، مناسکب و از نظر تحلاز نظر یک تحلیل

 انتخاب کنید.

 

A  روایی پایین دو آزمون مورد اشاره 

B عدم یکنواختی سوالات دو آزمون 

C های مورد اشارهتفاوت روایی و پایایی آزمون 

D هاتفاوت پایایی دو آزمون و تجمیع آن 
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رای بمه درسی مبتنی بر توانمندی را جایگزین برنامه درسی سنتی کند. دانشککده پزشککی قصکد دارد برنا -78
کند. می time-based modelدسکت اندرکاران دانشگاه و اساتید اقدام به نقد برنامه درسی سنتی متقاعد کردن 

 ؟ یسکککتن سککنتیبرنکامکه درسککی  این هکایهکا و چکالشیکک از مکوارد زیکر دربکرگیرنکده ویژگیککدام
 (اب نمایید.مورد را انتخ 3)
 

A پذیری لازم در پاسخ به تفاوت در سرعت و نحوه پیشرفت افراد به سمت توانمندی ندارد. انعطاف 

B تر از کسب و تسلط بر توانمندی است. به پایان رساندن زمان آموزش مهم 

C  .سیستم پایش مستمر و ارائه بازخورد تا کسب توانمندی وجود دارد 

D از پیش تعیین شده سازماندهی شده اند.  دروس در فواصل زمانی 

E  انفرادی و ساختارمند به یادگیرندگان مشکل است. بازخورد دادن 

F تر از ارزشیابی تکوینی است. ارزشیابی تراکمی مرسوم 

G ًود. شارزیابی مبتنی بر محل کار انجام می معمولا 

H ون دادها وجود ندارد. هماهنگی کافی بین آموزش ارائه شده و ارزشیابی کلی بر 

I شود. یری و لحاظ نمیگاندازه ،های ضروریسرعت یادگیرندگان در کسب توانمندی 

J شود. پذیر و ارتقاء خودتنظیمی اهمیت داده میبه محیط یادگیری انعطاف 

K  نند. سب کهای مورد انتظار را کالتحصیلی توانمندیفارغدر زمان تنها برخی از یادگیرندگان ممکن است 

L  مشکل است.  شغلیبازنگری برنامه و اجرای تغییرات 

 
 .دییمورد را انتخاب نما 3؟داشته باشندهایی چه ویژگی ها بایدارزیابی ،در برنامه مبتنی بر توانمندی -79

 
A شود.های تکوینی و مستمر تاکید میبر ارزیابی 

B قیق بین دانشجویان را فراهم کند.ارزیابی باید هنجارمحور باشد و امکان مقایسه د 

C گیری در مورد وضعیت دانشجو دارند.سزایی در تصمیمه نقش ب ،های تجمعی پایان دورهآزمون 

D های عملی در محیط کار اهمیت زیادی دارند.آزمون 

E گیری دارد.رویکرد کیفی اهمیت زیادی در تصمیم 

F میت چندانی ندارد.اه ،کیفیت ابزارهای ارزیابی مورد استفاده 

G کند.دانشجو نقش فعالی در ارزیابی ایفا می 

H ًها.مبتنی بر عملکرد تیمی دانشجویان است تا عملکرد انفرادی آن ارزیابی اکثرا 

I  ،گیرد.مبتنی بر فرآیند صورت میارزیابی 

J شود.های رایج انجام میسنجی براساس مدلروان 

K  ارزیابی تعداد زیادی ازmilestoneشود.ها یک فرصت محسوب می 

L ًضرورتی ندارد.توانمندسازی اساتید در زمینه ارزیابی  معمولا 



 

23 

 

دهی چه شککود. این نمرهکید میأتک (aggregated scoreدر ارزیکابی مبتنی بر توانمنکدی بر نمره تجمعی ) -81

 (.دییمورد را انتخاب نما 3) هایی دارد؟ویژگی
 

A های مبتنی بر توانمندی ر برنامهروش رایج ارزیابی د
 است.

B  زیربنای تئوری این رویکرد از مسابقات ورزشی گرفته
 شده است.

C آید.از عملکرد دانشجویان مختلف بدست می 

D  های مختلف یک دانشجو در طی میانگین نمره آزمون
 یک دوره است.

E هایی است که دانشجو در کل جمع نمره تمام آزمون
 یل کسب کرده است.دوره تحص

F  عملکرد دانشجو در چند آزمون طی یک دوره مشخص
 شود.می

G ( اهمیت قضاوتی و ذهنیsubjective.دارد ) 

H رویکرد دهی، از در این نمرهcomposite validity 
 شود.استفاده می

I مساوی میانگین وزن داده شده پایایی تک ،پایایی کل
 ست.تک ابزارها

J  ی مساوی بزرگترین پایایشرابط، پایایی کل در بهترین
 است.

K شود.از روایی سازه استفاده می 

L 
 شوند.ها در این روش همیشه تشریحی برگزار میآزمون

 

( را در دانشگاه CBMEگروهی از متخصکصان برنامه ریزی درسی قصد دارند که آموزش مبتنی بر توانمندی ) -81
 نند برتا بتوا دهندور باید الگوهای برنامه درسی متناسب با آن را مورد بررسی قرار خود عملیاتی نمایند. بدین منظ

یک از موارد زیر در این صککورت کدام تطبیق دهند. CBMEیادگیری و ارزیابی را با  -این اسککاس فرایند یاددهی
 (مورد را انتخاب نمایید. 3) است؟صحیح 

 

A 
 برنامه درسی مبتنی بر توانمندی زیرمجموعه

 الگوی دیسیپلینی است. 

B 
تمرکز اصلی الگوی رشدگرا بر کاوش میزان 

 های فردی و اجتماعی است. دستیابی به ارزش

C 

های برنامه درسی مبتنی بر توانمندی با روش
خاص یادگیری که به رفتارهای مشخص منجر 

 کار دارد. وشود سرمی

D 
الگوی موضوعی بر تسلط فراگیران بر پیامدها 

 ورزد. می تاکید

E 
کید بر اهمیت أدر الگوی برنامه درسی اجتماعی ت

 تفکر شهودی است. 

F 
ترین مهارت در الگوی برنامه درسی رشدگرا مهم

 فراگیر حل مسئله است. 

برنامه درسی مبتنی بر توانمندی زیرمجموعه 
 الگوی رفتاری است.

H 
در الگوی موضوعی پیامدها و فراگیران در جهت 

 .کنندرکت میمخالف هم ح

I 
در الگوی برنامه درسی مبتنی بر توانمندی تسلط 

 فراگیران بر موضوعات درسی اهمیت دارد. 

J 
 برنامه درسی مبتنی بر ،کیدأابعاد بیرونی مورد ت

 توانمندی است.  

K 
های خاص یادگیری در جهت توسعه روش

 .باشندرفتارهای یادگیری فراگیران نمی

L ها بسیار پایین استکولومپذیری کوریانعطاف. 

G 
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خواهد بر اساس نیاز سنجی از اعضای هیئت علمی گروه توانمندسازی اساتید دفتر توسعه آموزش پزشکی می -82

( را آموزش دهد. به عنوان مدرس  این CBMEدانشکده، در یک کارگاه یک روزه آموزش مبتنی بر توانمندی )

مورد را انتخاب  3) ؟دهیدهای آموزشی این کارگاه قرار میداف و سرفصلدر اهکارگاه، کدامیک از موارد زیر را 

 (.نمایید

A مشخص بودن اهداف است.  ،ویژگی این نوع از آموزش 

B ها و رفتارهای انسانی مناسب است. در توسعه ارزش 

C  .محدودیت این الگو عدم پوشش تمامی اهداف آموزشی است 

D مان آموزش مبتنی بر پیامد است. ه ،آموزش مبتنی بر توانمندی 

E های مورد نیاز فراگیران است. بخشی از اهداف یادگیری در حول حداقل ،آموزش مبتنی بر پیامد سازماندهی 

F معیار خاصی برای ارزیابی و دستیابی به نگرش وجود ندارد. 

G حاصله تمرکز دارد.  برنامه درسی مبتنی بر توانمندی بر چگونگی یادگیری دانشجویان و عملکرد 

H های پایه و تخصصی است. انعکاس سطح دانش پایه، مهارت ،آموزش مبتنی بر پیامد 

I همان آموزش مبتنی بر وظیفه است.  ،آموزش مبتنی بر توانمندی 

J ضرورتی به سازماندهی اهداف وجود ندارد. 

K یادگیری بهتری برای فراگیران فراهم کند. ،ترکردن اهداففافهای درسی مبتنی بر پیامد و توانمندی تلاش دارد با شبرنامه 

L ها یادگیری و توسعه کوریکولوم دارد.کید کمتری بر استفاده از تئوریأت 

 

ی ها بیشککتر به نفع برنامه سککنتیک از ویژگیدر مقایسککه برنامه مبتنی بر پیامد الکترونیکی و سککنتی، کدام -83

 (.دمورد را انتخاب نمایی 3) است؟

A تر تنظیم برنامه با پیامدهای جزئی 

B دادن برنامه به صورت مقطعی یا نشان
snapshot 

C بازنگری مداوم 

D ادغام پیامدها در سطوح مختلف 

E امکان ایجاد نقشه ذهنی برای دانشجویان 

F ها تسهیل ارتباط بین دروس و ماژول 

G کید بیشتر بر ساختار دورهأت 

H ن بازبینی و روایی برنامهافزایش امکا 

I  امکان سپردن بخشی از یادگیری مبتنی بر پیامد

 به دانشجویان

J زمان و طولیامکان بررسی برنامه به صورت هم 

K داشتن اطلاعاتی در مورد فلسفه و مدل برنامه 

L 
ارائه بانک اطلاعات حاوی تجربیات یادگیری به 

 دانشجویان
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های آموزش مبتنی بر شود مزایا و ویژگیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش درخواست میاز شما به عنوان مدی -84

مورد را  3)یک از موارد زیر صحیح است؟ اعضکای هیات علمی شکرد دهید. بر این اساس کدام برای توانمندی را 

 (.انتخاب نمایید

A کید این الگو بیشتر بر کسب دانش است. أت 

B  د.  تمرکز دار هاتئوریبر 

C 
ای در مشووووق اسوووتفواده از رویکرد بین رشوووته

 ریزی درسی است. برنامه

D  .بیشتر بر فرایند تمرکز دارد 

E شود.میسازی آموزش تا حد امکان شخصی 

F 
اسووتادمحوری و دانشووجو محوری در این روش به 

 صورت ترکیبی نمود دارد.

G 
سوازی فرصت های آموزشی استعدادها و در فراهم

 دانشجویان مدنظر نیست. علایق

H 
ریزان توسط برنامه ،های آموزشوی متمرکزفرصوت

 شود.فراهم میآموزشی 

I .اولین گام، تدوین اهداف نگرشی است 

J ترین رکن، تاکید بر زمان ارائه است.مهم 

K نماید.به شناسایی محتوای نامناسب کمک می 

L  گردد.همیشه در تیم ارائه میآموزش 

 .های جدول زیر جور کنیدرا فقط با یکی از گزینه 12تا  11از سوالات هر یک 

     یک از موارد زیر است؟شامل کدام «های آموزشی مبتنی بر توانمندی بیهامبرنامه»فرایند طراحی  -85

     ؟یک از موارد زیر است، شامل کدام«نظام آموزشی مبتنی بر توانمندی از دیدگاه نورتون»فرایند طراحی  -86

    یک از موارد زیر است؟کدام «درسی مبتنی بر توانمندی سینگلا و همکاران برنامه» ابعاد  -87

A ها، تحلیل شغل، اجرا، ارزشیابی و سنجش پیشرفت دانشجویان یگتعیین شایست 

B بیهای اجرایی و ارزشیاای، تشخیص نیازهای آموزشی، تدوین استراتژیتعیین و تعریف الزامات حرفه 

C ها، اجرای برنامه، ارزشیابی برنامه تعیین شایستگی 

D شیابی های آموزشی، ارزهای هدف، تعیین معیارها، تدوین برنامهها، تعیین و اعتباریابی شایستگیشوناسوایی شایستگی

 شایستگی

E ها، تدوین معیارها، ارزشیابی برنامه نیازسنجی، تبیین شایستگی 

F هایید شایستگیأها، آموزش مبتنی بر شایستگی، تاستاندارد کردن شایستگی ها،شناسایی شایستگی 

G هاتعیین مدل شایستگی، تشخیص نیازهای آموزشی، شناسایی و اجرای برنامه 
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 .را فقط با یکی از گزینه های جدول زیر جور کنید 39تا  11هر یک از سوالات 

  کید دارد؟أیک از موارد زیر تتوانمندی بر کدامدر رویکرد مبتنی بر  «فرایند پیش از آموزش» -88

   کید دارد؟أیک از موارد زیر تدر رویکرد مبتنی بر توانمندی بر کدام «فرایند در حین آموزش» -89

 کید دارد؟ أیک از موارد زیر تدر رویکرد مبتنی بر توانمندی بر کدام «فرایند بعد از آموزش» -91

A 
ید را در محیط دنیای رفتارهای جد، یادگیرندگان

 برند. واقعی به کار می

B 
این دانش و تجربیات را  ،طرح برنامه درسی

 نمایند. گزینش و تنظیم می

C 
-به آن چه که ارائه شده گوش می ،یادگیرندگان

 کنند. دهند و توجه می

D 
شان دانش و تجربه را در زندگی ،یادگیرندگان

 کنند. کسب می

E 
های جدید را در دنیای شنگر ،یادگیرندگان

 آزمایند.واقعی می

F 
تجربه را بعد از پذیرفتن آموزش  ،رندگانیادگی

 کنند. شروع می

G 

-های جدید را تجربه میموقعیت ،یادگیرندگان

تجربه جدید را با یادگیری قبلی پیوند و  کنند

 زنند. می

 

نماید که کلیه پاسککخگویی در قبال جامعه الزام می های مورد انتظار در برنامه درسککی وکیکد بر توانمندیأتک -91

و برای ارائه عملکرد موثر بالینی آماده  نمایندهای لازم برای طبابت را کسککب التحصککیلان پزشکککی توانمندیفارغ

 (.مورد را انتخاب نمایید 3)نیست؟ صحیح  زیریک از موارد باشند. بر این اساس کدام
 

A 
پیامدهای مطلوب  به صووراحت ،های درسوویبرنامه

 را تعریف و ارزیابی نمایند. 

B 
ارزیابی دانشوووجو، بر مبنای توانمندی های برنامه 

 صورت بگیرد.

C 
از یک حوزه دانشوووی به  ،نتایج ارزیابی دانشوووجو

 حوزه دیگر تعمیم پذیر باشد.  

D 
اهداف و میزان اثربخشی آموزشی برای فراگیران، 

 اساتید و عموم مردم شفاف باشد.

E هنجار محور باشند. ،استانداردها 

F کید بر فرایند ارائه آموزش باشد. أت 

G 
فراگیران را برای عملکرد آتی  ،آموزش پزشوووکی

 .آماده کند

H 
ای عنواوین آموزشوووی که مرتبط با عملکرد حرفه

    قرار نگیرد.کید أمورد ت نیستدانشجو 

I د. نکید قرار گیرأپیامدهای آموزشی مورد ت 

J 
 ها مشخصدسوتیابی به توانمندی برایه راه نقشو

 باشد.

K به عنوان یک منبع در نظر گرفته شود. ، زمان 

L 
بر اسووواس نیازهای اسووواتید و برنواموه درسوووی 

 بازنگری شود.دانشجویان 
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مرکز مطالعات و توسککعه آموزش پزشکککی وزارت بهداشککت درمان و آموزش پزشکککی، در اسککتانداردهای  -92 

و  ها توانمندیدارد که سککازماندهی برنامه درسککی پزشکککی عمومی باید حول محور د اعلام میاعتباربخشککی خو

 (.مورد را انتخاب نمایید 3) است؟ صحیحزیر یک از موارد ها باشد. بر این اساس کداممهارت

 

A میزان دستیابی به اهداف آموزشی پایان دوره باشد.  ،معیار سنجش و ارزیابی دانشجو 

B گرا باشد.  کید بر رویکردهای هدف مدار و تقلیلأت ،گویی و اثربخشیظور ایجاد پاسخبه من 

C پذیر گردد.   تلفیق یادگیری در طول برنامه درسی امکان ،هاکید بر صلاحیتأبا ت 

D جایگزین اهداف آموزشی شود. ،هاسلسله مراتب صلاحیت 

E شود.ریزی موزشی برنامهریزان آتوسط برنامه ،های آموزشی متمرکزفرصت 

F پذیر گردد.  کید بر اهداف آموزشی امکانأبا ت تلفیق یادگیری در طول برنامه درسی 

G کید گرددأهای قابل مشاهده تها به صورت صلاحیتبر ایجاد دانش، مهارت و نگرش و ترکیب آن. 

H گرا باشد.وظیفههای برنامه درسی استراتژی 

I ی نحوه تدریس اساتید و روش ارزیابی دانشجو باشد.بر رو صرفاً تمرکز 

J کید بر اهداف رفتاری باشد.أت 

K  .ارزشیابی به صورت ارزیابی درونی باشد 

L پذیری نداشته باشد.برنامه درسی انعطاف 
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 .های جدول جور کنیدرا فقط با یکی از گزینه 31تا  39هر یک از سوالات 

های ظام ترمیک و واحدی در دانشکککدهن ،سککازی آموزش مبتنی بر صککلاحیتیادهچکالش عمده در زمینه پ -93
بایست از میزان زمان صرف تمرکز سیستم آموزشی می CBMEسازی که به منظور پیادهپزشککی است. در حالی

رسککد تغییر پیدا نماید. شککده برای یک رویداد یادگیری به سککمت زمانی که دانشککجو به چیرگی در یادگیری می
 کند؟ های زیر در خصوص این ویژگی صدق مییک از گزینهدامک

سککازی نظام آموزش مبتنی بر صککلاحیت در یک خواهد به منظور پیادهرئیس یکک دانشکککده پزشکککی می -94
های زیر در یک از ویژگیرا به عنوان راهبرد برنامه درسی به کار گیرد. کدام "دانشجومحوری"دانشککده پزشکی 

   هبرد است؟راستای این را

 

سازی آموزش مبتنی بر توانمندی را ر کنفرانس آموزشی بیمارستان مزایای پیادهمدیر دفتر توسکعه آموزش د -95
 .مورد را انتخاب نمایید 3؟ نیستیک از موارد صحیح دهد. کدامت علمی بالینی را ارائه میأبه اعضای هی

A نماید.گویی اجتماعی را تضمین میپاسخ 

B 
دانشوووجو محوری را در نظوام آموزشوووی تقویت 

 .نمایدمی

C 
های زمانی مشخص رویکردی مبتنی بر ارائه قالب

 ای است.به منظور توسعه حرفه

D 

از دوره  ،های آموزشیادغام افقی و عمودی برنامه
پزشوووکی عمومی تا دسوووتیاری و آموزش مداوم 

 کند. را تسهیل می ،ایحرفه

E 
ها گرایی در اهداف و صووولاحیتبوا ایجواد تقلیول

 بخشد. تقا میپیامدهای یادگیری را ار

F 
آموختگان شوایسته نقش اساسی در پرورش دانش

 دارد. 

G 
فلسفه ارزیابی دانشجو ارتقای یادگیری 

 نماید. دانشجویان را عملیاتی می

H 
های جدید در برنامه درسی، با نیاز به فناوری

 سازد.قابلیت اجرا را با مشکل مواجه می

I 
جویان نظامی پاسخگو در زمینه یادگیری دانش

 است. 

J .از نظر زمان ارائه قابل انعطاف است 

K 
ای هنقش نظام آموزشی در دستیابی به توانمندی

 نماید. ای را مشخص میحرفه

L های اعتباربخشی است. کید شواهد و نظامأمورد ت 

A دانشجو قادر به تنظیم یادگیری خود با استفاده ازmilestone باشد.  ها 

B ها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند.صلاحیت 

C 
را تسووهیل  ،ایاز دوره پزشووکی عمومی تا دسووتیاری و آموزش مداوم حرفه ،های آموزشوویادغام افقی و عمودی برنامه

 کند.می

D ارزیابی عملکرد به عنوان عناصری اساسی در نظر گرفته شوند.  ها وتوسعه صلاحیت 

E شوند.ریزی ریزان آموزشی برنامهتوسط برنامه ،های آموزشی به صورت متمرکزفرصت 

F به منزله یک منبع آموزشی است که بایستی با نیازهای اساتید و دانشجویان متناسب باشد. ،زمان 
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اه به عنوان یک کارگرا  توانمندیمدیر مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه درصدد است که دوره آموزش مبتنی بر  -96

های پیش رو در آموزشی برگزار نماید. یکی از همکاران ضمن تأیید مزایای این روش نکاتی را به عنوان چالش

مورد را انتخاب  3)؟ شوندنمیها محسوب کند. کدامیک از موارد زیر جزو چالشاستفاده از این روش مطرد می

 (.نمایید

 

A ها برای دانشجو و استاد خطرساز خواهد بود. گرایی در اهداف و صلاحیتتقلیل 

B  milestoneگردد. رفه پزشکی توسط دانشجو قلمداد میها به عنوان پیامد نهایی ح 

C  مشارکت دانشجویان در تعیینmilestone .و صلاحیت کم رنگ است 

D  .با توجه به نیاز به ابزارهای جدید آموزشی ممکن است هزینه اثربخش نباشد 

E ثری نخواهند داشت.ؤاساتید در این رویکرد نقش م 

F   .کارایی و کارآمدی این نوع از آموزش باید مبتنی بر شواهد اثبات گردد 

G  .با نظام رایج آموزشی ) نظام ترمی و واحدی( در تناقض آشکار قرار دارد 

H  یر است. تغی رهبریتغییر نظام آموزشی از سنتی به مبتنی بر صلاحیت دشوار و نیازمند 

I کید لازم را ندارند. أنهادهای اعتباربخشی بر پیاده سازی این نظام ت 

J  .انعطاف پذیری برنامه درسی پایین است 

K باشد. گیری نمیها قابل اندازهتوانمندی 

L کند. دانشجویان را برای شغل آتی آماده نمی 
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اسات.  CBMEاز مفااهیم مهام و دغدغاه هاای رویکارد سناریو زیر مبتنی بر چگونگی استفاده از زمان 

را باا اساتفاده از الاطلاحات داده شاده در  898تاا  32جاهای خالی در این متن را که شاامل ساوالات 

 جدول تکمیل کنید.

های آموزش بالینی در اطراف است و تمام فعالیت  ...........آموزش فعلی بر اسکاس قراردادن فراگیران در یک  -97

 عریف می گردند.آن ت

 یفتعرکید می گردد به طوری که کسککب توانمندی بر میزان زمان أت ...........بر در آموزش مبتنی بر توانمندی  -98

 شده در بخش یا گروه ارجحیت دارد.

های پیشکنهاد شده که موجب ارتباط بیشتر فراگیران با اساتید، بیماران و سایر اعضای تیم در یکی از راه حل -99

 است. ...........شود ل زمان میطو

ت اس یبسیار مطلوببیند روش آموزش میکه در آن فراگیر تا تحقق کسب توانمندی  ........... اگرچه یک مدل -111 

شود که در آن فراگیر براساس یک یست به همین علت مدلی پیشنهاد میاما در عمل اجرای آن خالی از مشککل ن

 پردازد.دگیری میسیستم زمانبندی به کار و یا

 شود.گفته می  ........... کید اساسی بر کسب توانمندی است. به این مدلأاما ت -111

 

 

Blocks of  time A 

Longitudinal rotation B 

Time -free model C 

Hybrid model D 

Flexibility of time E 

Model F 

Core competencies G 

Time based system H 
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 عبارت صحیح را انتخاب کنید. CBME  ،3از میان عبارات زیر در مورد  -112

 

A 
هم از نظر اصول و هم از نظر چگونگی  CBMEها در رویکرد در مقایسوه با روش سونتی مسوئله ارزشیابی توانمندی

 عملیاتی کردن یک چالش است.

B 
تر آسان CBMEزشیابی فارغ التحصیلان در رویکرد های مورد انتظار اربا توجه به مشوخص شدن پیامدها و توانمندی

 از روش سنتی است.

C  با توجه به نیاز جامعه فرهنگ آموزش پزشکی به راحتی پذیرای رویکردCBME باشدمی. 

D  مقوله فرهنگ ارتباطی با پذیرش رویکردCBME ندارد. 

E های اخیردر دهههای زیاد رغم تلاشعلی CBME ورد استفاده در جهان نیستهنوز یک روش عمده م. 

F  اکنونCBME یک روش پذیرفته شده در آموزش پزشکی است. 

G 
ره لازم را در دو هایچون فارغ التحصووویلان توانمندی .رودنیاز به آموزش مداوم از بین می CBMEبا اجرایی شووودن 

 اند.تحصیل کسب کرده

H 
رویکرد در آموزش مداوم جامعه پزشکی با همان دقت  در دوره تحصیل لازم است این CBMEهمراه با اجرایی کردن 

 .ادامه یابد

I 
مشووخص شووده  ( کاملاً patient outcomeها بر بیماران)  ثیرات واقعی آنأو ت CBMEهای مبتنی بر ارزیابی دوره

 .است

J  نیاز به ارزیابی برنامه درCBME .کمتر از روش سنتی است 

K ین بار توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی شده استآموزش مبتنی بر توانمندی برای اول. 

L .آموزش مبتنی بر توانمندی برای اولین بار در تربیت معلم مورد استفاده قرار گرفته است 
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 های جدول جور نمایید.با استفاده از سوالات متن زیر، جاهای خالی را با یکی از واژه 892تا  899در سوالات 

ری اطلاعات برای ارزیابی و بازخورد به فراگیران  و سککایر ارتباطات آموزشککی از ملزومات اسککتفکاده از فناو -113

فراگیران و اسککاتید در مورد اسککتفاده امن از  ...........آموزش مبتنی بر توانمنکدی اسککت. برای این ککار نیازمند  

به تلفن همراه  ...........از یک  -115واند تکه می ........... برای مثال اسککتفاده از -114های اطلاعات هسککتیم. فناوری

و  ...........می تواند سککرعت ارزیابی و بازخورد را بسککیار بیشککتر کند. اما نیاز به ارتقای  -117شککود.  ........... -116

 ها دارد. دسترسی آسان در همه جا به فناوری

Empowering A 

Secure server B 

Download C 

Infra-structure D 

Web- based assessment form E 

 

  CBME( برای Change Managementدرخصوص رهبری تغییر ) 889تا  891از ساوال  متن تولایفی زیر

 پر کنید. جدولهای جاهای خالی را با استفاده از واژه باشد. لطفاًمی

 

ران آموزشککی اسککت که ترین وظایف رهبتغییر در سککاختکار، فرایندها و روندها و فرهنا سککازمانی مهم -118

همخوان  -119نعطاف، اهمراه با  ...........را در سیستم آموزشی خود اجرای نمایند. آنها نیازمند   CBMEخواهدمی

ها  آن بوده و برای تغییر رویه و فرایندها ........... -111 بدسککت آوردن منابع لازم از طریق،  ...........کردن تغییر بکا 

 بینی دارایبینی و واقعین رهبران باید ضککمن روشککناهسککتند.  ........... -111 سککازی ومینیکازمنکد  توانکایی ت

 باشند.    ........... -113ها بوده و خود از کسانی باشند که به نتایج امیدوار و بر چالش ........... -112

 

A  آگاه 

B های ارتباطی و مذاکرهمهارت 

C  به فعالیت درآوردن دیگران 

D   ثبات رای 

E آل و آرمانیایده 
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در یک مرور سکیسکتماتیک انجام شکده با رویکرد تحلیل کیفی که درخصککوص استخرار تعاریف مربوط به  -114

CBME یک از عبارات زیر در این هایی اسکتخرار شده است. کدامتمها اصکلی و سکابباشکد یک سکری تممی

 (مورد را انتخاب نمایید. 3)خصوص صحیح است؟ 

A ها زیرمجموعه چارچوب سازماندهی شده است. تعریف توانمندی 

B ها زیر محموعه منطقی بودن است.ارزیابی توانمندی 

C  .نیازهای جامعه زیرمجموعه چارچوب سازماندهی شده است 

D های منطقی بودن است.اجرای آموزش مبتنی بر توانمندی یکی از زیرمجموعه 

E ( تضاد زمانیTime Conflictیکی از زیر محموعه ) .های چارچوب سازماندهی شده است 

F  دانشجو محور بودن زیر مجموعه منطقی بودن است 

G .جزئیات کار، طراحی و اجرا زیر مجموعه منطقی بودن است 

H گردد.ها بر اساس مدل هنجار محور تعیین میارزشیابی توانمندی 

I شود.یر و غیر قابل تغییر تعریف میپذاجزای کوریکولوم به صورت انعطاف 

J  .تربیت پزشکان جهت ارتقا به مراحل بالاتر زیر مجموعه تضاد زمانی است 

K ست. های دستیاران تعریف شده اتمام تعاریف آموزش مبتنی بر شایستگی بر اساس شایستگی 

L ازد.پردمنطقی بودن اشاره به دلایل نیاز به این رویکرد در آموزش پزشکی می 

 

در تنظیم پیامدهای یادگیری برای دوره پزشکی عمومی، علاوه بر پیامدهای مفهومی، نگرشی و مهارتی،  -115

یک از پیامدهای زیر در این دسته قرار نیز تنظیم کرد. کدام process-relatedتوان پیامدهایی را به صورت می

 (.دییمورد را انتخاب نما 3) گیرند؟می

 

A مراقبت پزشکی 

B تحلیل مشکل سلامت 

C اقدامات پیشگیری 

D فناوری اطلاعات 

E نویسینسخه 

F ارتباط با بیمار و همکاران 

G تفسیر آزمایش و تصویربرداری 

H تنظیم پروپوزال پژوهشی 

I کار گروهی 

J انجام پروسیژرهای بخش سرپایی 

K  ر در اتاق عملجیپروسانجام 

L معاینه بالینی 
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ختلف این های مه الکترونیکی دانشگاه بیرمنگام در هر مقطع از پزشکی عمومی، دانشجویان از قابلیتدر برنام

کاربرد برنامه را با هر مقطع از دوره پزشکی عمومی جور  881تا  884کنند. در سوالات شماره برنامه استفاده می

 کنید.

 ری خود استفاده از پیامدهای یادگیری برای تنظیم برنامه یادگی -116

 استفاده از پیامدهای یادگیری جزئی شده  -117

 تعیین نیازهای یادگیری و نوشتن پیامدهای شخصی خود  -118

A  سال اول و دوم 

B سال سوم و چهارم 

C سال پنجم 

D )سال آخر )پس از فراغت از تحصیل 

E قبل از ورود به دانشکده پزشکی 

 


