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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان    

        معاونت آموزشی                                            

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

    (portfolio)  بازتاب مستند مجموعه عملکرد
 portfolioباز تاب مستند مجموعه عملکرد یا 

پورت فولیو یک مجموعه از کارهایی است که توسط دستیار انجام شده است و به عنوان شاهدي براي اینکه یادگیري 
بطور شاخص ، یک پورت فولیو شامل . و موفقیت در باره یک برنامه ي یادگیري صورت گرفته است ، می باشد 

کس و سایر انواع ع، نوار صداي ضبط شده ،  مدارك و مستندات نوشته شده می باشد ، اما می توان فیلم ویدئویی
 .العات را در آن قرار دادطا

. یک پورت فولیو است  ز تهیهه چیزي یادگفته شده ، بخش مهمی ااندیشیدن در باره اینکه چ :محتواي پورت فولیو 
میتوان هم براي  از پورت فولیو. گی حرفه اي فرد است دپورت فولیو بازتابی از رخدادها و فرآیندهاي کلیدي در زن

 .براي یادگیري استفاده نمود) با توجه به باز اندیشی اي که در جریان تدوین آن صورت می گیرد ( ارزیابی و هم 

ابزار انعطاف پذیري براي جمع آوري شواهد دال بر موفقیت در صالحیت   پورت فولیو :  logbookفرق پورت فولیو و 
ها ابزارهاي ساختار یافته اي براي مستند نمودن این است که فعالیت  طی دوره زمانی فراهم می آورد الگ بوك

 .یادگیري رخ داده است 

 ی بر تمرین و طبابت نمبت نبهبود یافت -  ارزیابی نهایی دستیاران  نینچمهارزیابی تکوینی و   :موارد استفاده 

انگونه که تهیه پورت فولیو بسیار اهمیت دارد ارزیابی آن توسط استادان به روشی البته هم :ارزیابی پورت فولیو 
بدیهی است که استادان ارزیابی کننده .درست و قابل اعتماد نیز ، دست کم از همان درجه ي اهمیت برخورداراست 

 .نیاز به گذراندن دور ه هاي آموزشی در این زمینه دارند 

انجام داد که در باره ي شاخص ها و استانداردهاي الزم براي  زمانی می توان ارزیابی پایا : یجنس ناور ياه یگژیو
را سنجید ولی ارزیابی  می توان تک تک فراگیران توافق و جود داشته باشد گرچه با پورت فولیو محتواي پورت فولیو

بستگی دارد که تا این  به پورت فولیو روایی.ها با پورت فولیو براي اجازه ي ارتقا به سال باالتر دستیاري کافی نیست نت
 .چه اندازه ، مستندات گرد آوري شده می تواند تسلط فرد را در باره یادگیري مورد انتظار نشان دهد

برخی . گنجاندن پورت فولیو در آموزش پزشکی تخصصی بستگی به روش یاگیري مورد استفاده دارد :عملی بودن 
بعضی فعالیت هایی که قبال اصال مورد توجه قرار نمی دستیاران معتقد ند که پورت فولیو سبب می شود که براي 

گرفته به دستیار امتیاز تعلق بگیرد ، در حالی که سایر دستیاران بر این باور هستند که وقت و تعهدي که الزم است تا 
 .یک پورت فولیو ایجاد و حفظ شود بسیار بیشتر از آن چیزي است که عاید می شود

 


