به نام خدا
کارپوشه دانشجو یا portfolio for student

از زمان معرفی کارپوشه در آموزش پزشکی در سال  1990این ابزار جایگاه خودرادرارزیابی و نیز رشد حرفه ای
بازکرده است .در  10تا  15سال گذشته شاهد معرفی کارپوشه در طیف آموزش پزشکی شامل آموزش پزشکی
عمومی ،دستیاری ،آموزش مداوم و آموزش پزشکان درحال طبابت بوده ایم.
تعریف :تعاریف متعددی از کارپوشه با توجه به هدف و کاربرد آن ارایه شده است .کارپوشه به مجموعه ای از
کارهای یادگیرنده گفته می شود که نشان دهنده کوشش ،پیشرفت و موفقیت تحصیلی او در یک زمینه خاص است.
در روش کارپوشه یادگیرنده برای نشان دادن توانایی ها و پیشرفت خود نمونه هایی از کارهایش را که در طول یک
مدت معین انجام داده است با خود به کالس می آورد و برای ارزشیابی در اختیار استاد می گذارد.
اهداف پورت فولیو:
 )1نظارت بر پیشرفت دانشجو
 )2انتقال اطالعات به استادان بعدی دانشجو
 )3تعیین نمره درسی
 )4تالش وپیشرفت ودستاوردهای دانشجوراکه دریک حوزه مشخص به خودشخص ودیگران نشان می دهد.
استفاده از کارپوشه برای آموزش و سنجش مهارت های فکری و راهبردهای یادگیری:
 تفکر حل مساله تصمیم گیری راهبردهای شناختی راهبردهای فراشناختیدو هدف نهایی در استفاده از کارپوشه:
 )1نشان دادن موفقیت های جاری یادگیرنده
 )2معرفی رشد پیشرفت او

محدودیت های روش کارپوشه:
 )1ارزشیابی و نمره گذاری کارپوشه با دشواری صورت می پذیرد و نتایج آن از پایایی الزم برخوردار نیست.
 )2تهیه کارپوشه ها وقت زیادی می گیرد.
 )3با این روش سنجش ،نمونه درستی از یادگیری های دانشجویان را نمی توان سنجش کرد.

مزایای کارپوشه:
الزمه کارپوشه تغییر روش های آموزشی است .روش های فعالیت محور در این روش ضروری است .معلم تدریس
نمی کند .درواقع به روند فراگیری دانشجو کمک می کند .تا خود او مفاهیم را بفهمد .همکالس ها همدیگر را ارزیابی
می کنند و در کارگروهی از یکدیگر چیز یاد میگیرند .مهارت های ارتباطی را درفعالیت های گروهی یادمی گیرند،
مثال یاد می گیرند تحمل انتقاد داشته باشند .همچنین به استاد امکان اولیه بازخورد داده می شود .مهم ترین فایده
کارپوشه این است که به کمک آن هم می توان سنجش کرد و هم آموزش داد.
کارپوشه الکترونیکی نوع جدیدی از شیوه ارزشیابی است که تناسب نزدیکی با محیط های واقعی یادگیری دارد و
فرصت های یادگیری بیشتری را برای یادگیرنده فراهم می سازد.
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