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 سال يك( دوره در يك فرد كارهاي از اي مجموعه آن درمي رود و  كار به عملكرد سنجش يك روش عنوان بهپورتفوليو   اصطالح 

  .شود مي ارائه ارزشياب يا استاد به اش توانايي نشان دادن براي پوشه يك داخل در )نيمسال يك يا
 در گيرد. صورت مهارت آن كسب مورد در درستي ارزيابي تا شود مي آوري جمع خاص مهارت يك از تمام شواهد پورتفوليو يك در 

 انعكاس و بازخورد با پورتفوليو كه صورت اين به .كرد استفاده آن از خوبي به توان مي نيز يادگيري در ارزيابي، در پورتفوليو كنار كارايي
 رود مي خاص پيش مهارت يادگيري در مرحله به مرحله فراگيراست.  عملكردشان ارتقاء در فراگيران ترغيب براي توانمنديها روشي ميزان

 بيشتر يادگيري براي وسيله و بدين كند مي مشاهده را خود پيشرفت ميزان بيند، مي پورتفوليو در را خود يادگيري مستندات چون و
 او در به كمك و فراگير به دادن بازخورد نحوه در و خبره متخصص فرد يك نظر زير يادگيري پورتفوليوي نظارت شود. البته مي ترغيب
 است. موثرتر بيشتر پيشرفت جهت
 بلكه كند مي كمك او ارزشيابي و فراگير پيشرفت تحصيلي به تنها نه سنجش و آموزش روش يك عنوان به پورتفوليو از استفاده 

 اطالعات تفكر، و مسئله حل درباره چگونگي روش ايند. ده مي گسترش نيز را فراشناختي راهبردهاي و تحليل انتقادي، تفكر، مهارتهاي
 كنند. ايفا خود پيشرفت سنجش در تري فعال نقش تا كند مي وادار را فراگيران .دهد مي سنجش بدست سنتي روشهاي از بيشتري

 

 از كارپوشه: اهداف استفاده 
 آموزش  
 ارزشيابي و سنجش  
 يادگيري راهبردهاي و مهارتها  
 تحصيلي پيشرفت 
 كارها ارائه و نمايش  
 مدارك و اسناد ارائه 
 انجام حال در و شده كامل اقدامات ارائه  
 صالحيت تاييد و گزينش 
 ارتقاء و تشويق 

 
 
 زير مهم است. شكل پورتفوليودر  مستندات و شواهدجمع آوري  است. نحوه منظوره چند ابزار يك پورتفوليو گفت توان مي واقع در 

 دهد: مي نشان را پورتفوليو محتواي و اهداف جايگاه
 
 



 

 
 

 

 به را خود پيشرفت فردي تا كند مي فراهم فراگير براي فضايي و دارد منعطف حال درعين و مشخص ساختاري خوب، پورتفوليوي 
 بكشد. تصوير
 را خود تجربيات يادگيري مدام متخصص و خبره يك نظر زير فرد برساند، شخصي معناي خلق به را فراگير فرد تواند مي پورتفوليو 

 حقايق فهم در فيدبك و بازخورد نقش رسد. مي دروني يادگيري و تجارب بازسازي به مناسب فيدبك دريافت با و كند مي بازبيني و مرور
 .است كننده كمك امر اين در اين فضا كردن فراهم با پورتفوليو و است اهميت حائز بسيار يادگيري و و دريافت
 اين يابد. اسم مي نيز دست فردي توسعه به يادگيري پورتفوليوي تكميل ضمن فرد كه است كرده طراحي را مدلي كورتاژن 
 ايجاد )،Awareness( آگاهي )،Looking back( گذشته به نگاه )،Action( عملكرد اول حروف از و است  ALACTمدل

 است. شده درست )Creating alternative methods and Trialدوباره ( تمرين و روشهاي جايگزين
 
 
 

 
 
 
 

 ضروريست: و مهم اساسي پرسش پنج پرسيدن ارزيابي ابزارهاي بقيه مانند نيز پورتفوليو در 
 شود؟ مي ارزيابي چيزي چه .1
  شود؟ مي ارزيابي چه براي  .2
  گيرد؟ مي صورت ارزيابي اين چطور .3
  دهد؟ مي انجام را ارزيابي كسي چه .4
 گيرد؟ مي صورت زماني چه در ارزيابي .5

 



 

 وپورتفولي موفقيت مؤثر در اي زمينه و محيطي فاكتورهاي: 

 مدرس و فراگير( افراد(  
 رهبري  
 زيرساختها  

 

 
 

 :محدوديتها 

 دانشجويان و اساتيد بودن زمان تكميل پورتفوليو توسط طوالني 
 سازي استاندارد و دهي دشواري نمره  
 ردي يا قبولي مرز مورد در گيري دشواري تصميم  

 
 

 e-portfolioالكترونيكي  پورتفوليوي
 يالكترونيك پورتفوليويe-portfolio  برقراري  براي الكترونيك نوع در است. آن سنتي شيوه جايگزين و است پورتفوليو از نوعي نيز

 هايپرلينك از پورتفوليو نيز محتواي فهرست دادن نشان براي شود. مي استفاده هايپرلينك از بازخوردها و نظارتها شواهد، بين ارتباط
مستندات  رساني روز به ضمنا و وجود ندارد الكترونيك نوع در سنتي شيوه در كاغذي مستندات نقل و حمل مشكالت شود. مي استفاده

 راحت بسيار كاربران براي آنها با كار كه اند شده اي طراحي گونه به الكترونيك هاي پورتفوليو امروزه است. تر راحت نيز الكترونيك
 .است
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