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 چکیده 

آمموز را بمر    معتبمر  دانم    سمنش  و ارزشمیابی  . انمد  اين است که آموزش و ارزشیابی دو فرايند در هم  ننیمده   امروزه اعتقاد بر

شود کمه   پذير و محقق می در چنین رويكردي يادگیرنده  نبديل به فردي فعال  ريسك. انگیزد نا بیاموزد که چگونه ياد بگیرد می

کنمد و اعتمماد بمه نامس او افمزاي        گر  در اين فرايند شايستگی فرد رشمد ممی  به بیان دي. گیرد می  به طور دائ  از ندريس بهره

ايمن اممر نموان    . آشمنا بمه کمارگیرد    هماي دشموار و نما    ها را در وضمعیت  گیرد که چگونه آموخته يابد و فراگیر به خوبی ياد می می

از نحموه ي  ( مسمتمر ) نكموينی  ارزشمیابی  . دهد و اين هدف آمموزش اسمت   گیري و نشخیص وضعیت را در فرد رشد می نصمی 

يممادگیري و بممه شممیوه همماي گونمماگون و بمما نكیممه بممر آزمونهمماي کتبممی    -مشممارکت دانمم  آممموز در فعاییممت همماي يمماددهی 

.... شااهی عملی بررسی نكاییف فردي و گروهی   فهرست وارسی مشاهده ي رفتار  میزان فعاییت  نمشش   ابتكمار و خشتیمت و    

 .ي آن با نوجه به میزان فعاییت دان  آموز نوسط معل  مربوط نعیین و منظور می شودانشام می گیرد و نمره 

 

 يادگیري -ارزشیابی مستمر ياددهی :واژگان كلیدی
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 مقدمه 

آموزش را می نوان به عنوان فرآيند کن  متقابل معل  و دان  آموز نعريف کرد که به موجب آن نشارب مناسب يادگیري براي 

 .آموزان به هدف هاي آموزش و پرورش فراه  می شود  رسیدن دان 

آمموزان را بما    شد که در پايان دانم   درآموزش و پرورش سنتی امتحان و ارزش يابی به عنوان آخرين حلقه ي آموزش نلقی می

 . تبول و مردود از ه  جدا می کرد 

امروزه امتحان و ارزش يابی بخ  جدايی ناپذير فرآيند يادهی و يادگیري است که با آموزش ارنیاط ننگاننگ دارد و به صمور   

يادگیري کامل شامل چهارستون است که .آموزان هدايت آنان را به عهده دارد  ي دان  مستمر انشام می گیرد و به جاي مقايسه

 . ون استوار کردي آن را بر اين چهار ست بايد خیمه

 .يادگیري براي دانستن است-1

 .يادگیري براي انشام دادن است  -2

 .يادگیري براي زيستن است  -3

 يادگیري براي با ه  زيستن است  -4

گیرنده در آموزش و پرورش پس از سایها بحث و نبادل نظر در رشته  ارزشیابی مستمر ماهومی است که مقاما  عایی نصمی 

و به عبارنی اعتشي سطح کیای آموزش و ( ارزشیابی -يادگیري -ندريس)ي  اي اهمیت دادن به چرخههاي نخصصی بر

مسووالن آموزش و پرورش در نتیشه بحث و نبادل نظر به اين نوافق رسیدند که با کاه  يك نوبت . اند يادگیري به وجود آورده

واهد شد نا همزمان با اجراي ارزشیابیهاي مستمر سطح کیای از امتحانا  پايانی فرصتهاي آموزشی بیشتر به معلمان داده خ

از نظر نتايج مثبت حاصل از اجراي طرح دو نوبتی شدن امتحانا  و درج ماده و . ندريس و يادگیري را افزاي  دهند

  نقويت و گسترش نامه امتحانا  دوره ابتدايی و راهنمايی اين ماهوم را بی  از پی هايی براي ارزشیابی مستمر در آيین نبصره

 (.1331خوش خلق  )داده است 

 تعریف مفاهیم 

هاي مورد نظر نحقق  آوري  نحلیل و ناسیر اطشعا  است نا نعیین شود که آيا هدف يك فرايند نظام يافته براي جمع: ارزشیابی

 (.1991گی  )اند يا در حال نحقق يافتن هستند و به چه میزانی  يافته
آموزشی نعريف ممی   يك برنامه آوري و به کار گیري اطشعا  در جهت انخاذ نصمی  براي ارزشیابی را جمع: (cronbach ) کرونباخ 

 (.23۲شیرازي علی  ص . ) کند

منظ  شواهدي که در نهايت به تضاو  ارزشیابی نظمر بمه ايمن     ارزشیابی را فراگرد جمع آوري و ناسیر : (Beeby ) بی باي

. ) نصممی  گیمري اسمت    جممع آوري شمواهد   ناسمیر   تضماو  و     : ابعاد اين نعريف. می داند که به اتدام شخصی بیانشامد  

 (.23۲شیرازي   علی  ص 

دهمد کمه بمر     آموزان است که به معل  اطشعا  مستند و معتبمري ممی   ارزشیابی در جهت رشد و ارنقاي دان : ارزشیابی مستمر

 .(1332رستگار  )راحی کند اساس آن اطشعا  بتواند مرحله بعدي ندريس خود را ط

در اين ارزشیابی اطشعا  به طور مداوم جممع آوري و ممورد    : (Formative Evaluation ) ارزشیابی نكوينی يا مستمر

در جهمت افمزاي  ا مر     را الزم هماي  گیري نصمی  بتواند نا دارد محیطی –می گیرد و نیاز به بازخورد هاي فردي  استااده ترار

 بیشتر به فراه  آوردن اطشعا  بمراي بهبمودي کمار ناکیمد     اين نوع ارزشیابی. بخ  برنامه ها يا فعاییتهاي آموزشی انخاذ کند

 .دارد

بمراي هرچیمز و    (Value) يا ارزيابی است که بمه طورسماده بمه نعیمین ارزش     اصطشح ارزشیابی: (Evaluation )بنابراين

 . کردن گاته می شود (Value judgment ) يادآوري ارزشی
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شود به اين منظور که نعیین می شود آيا  ارزشیابی به يك فرآيند نظام داربراي جمع آوري  نحلیل وناسیرا طشعا  گاته می و

  .يافتن هستند وبه چه میزانی هدف هاي موردنظر نحقق يافته اند يادرحال نحقق

آن چیزي است که عمدنا به منظور کمك به اصمشح موضموع    :(Formative evaluation ) وارزشیابی نكوينی يا مستمر

  .نام دارد می گیرد   ارزشیابی نكوينی يا روش آموزشی   مورد استااده ترار مورد ارزشیابی يعنی برنامه

اعتماد بمه   براي اصشح موضوع ارزشیابی و به منظور نقويتوپرورش دوره متوسطه   ارزشیابی نكوينی يا مستمر درنظام آموزش

ونحموه عملكمرد دانم  آمموزان      ناس  نحكمی  آموختمه هماي دانم  آمموزان  آگماهی معلممان ازنقماط تمو  وضمعف درسمی           

نمدار  بمازخورد مناسمب بمه     - نشش   ابتكاروفعاییت هماي گروهمی    يادگیري و پرورش روحیه نحقیق   ناكر. درفرايندياددهی

انشمام   يادگیري وانخاذ روشهاي مناسب به منظوربهبود فرايند.دان  آموزدرفعاییت هاي ياددهی ر  مستمرازنحوه مشارکتصو

  .شود

 یادگیری -اهمیت ارزشیابی مستمر در فرایند یاددهی 

 کمه  کنمد  شروع جايی از را آموزش بايد معل  مرحله هر در و کند می اياا مهمی نق  آموزش فرآيند در مستمر ارزشیابی

 نما  دهمد  ممی  معل  به مناسبی بازخورد ارزشیابی نوع اين.دارند ترار جا آن در دان  و نگرش مهار   نظر از آموزان دان 

 دانم   عملكمرد  طبیعی طور به.باشد متناسب شاگردان هاي مهار  و نگرش دان   با که کند طراحی هايی فعاییت بتواند

 هماي  فعاییمت  در را آمموزان  دانم   ممنظ   طمور  به بايد معل  دییل اين به نیست يكسان گوناگون هاي فعاییت در آموزان

 ترار اندوزي نشربه فرآيند يك در خود معل .کند شناسايی است آنان پیشرفت مانع که را عواملی نا بگیرد نظر زير گوناگون

 و دهمد  می انشام که متناوبی ارزشیابی طريق از و کند شناسايی را آموزان دان  عشيق نواند می طريق اين از و گیرد می

 همی   بمه  مسمتمر  ارزشیابی.کند آوري جمع را آموز دان  يك سنش  براي کافی اطشعا  دارد می بر که هايی يادداشت

 . بینشاممممد آمممموزان دانممم  بنمممدي دسمممته و بنمممدي رنبمممه بمممه نبايمممد وجمممه

اکتشاف وجمود داشمته باشمد  معلم  بما سمواالنی اطشعما  دورنمی         بین معل  و فراگیر بايد يك نشش دو جانبه و دوسويه براي 

گمردد و همدف ممورد     کند و با اين سوال و جواب ها و مناظرها بین مربی و متربی ذهن فراگیر فعال ممی  فراگیران را دريافت می

 .گردد  نظر حاصل می

می يابد که ديگر فراگیران نیز بتواننمد بمه ايمن     در يادگیري و ياددهی با ساختار جديد   فراگیر ننها زمانی به اهداف خود دست

در اين ساختار ارنباط صادتانه و مو ري بین افراد به وجود ممی آيمد و فراگیمر شكسمت خمود را در شكسمت       .هدف دست يابند 

پیمدا  ديگران و پیروزي خود را در گرو پیروزي ديگر اعضا می بیند و به باالنرين اهمداف نربیتمی و يماددهی و يمادگیري دسمت      

روحیه همكاري و نعاون همدیی و نشش   ايشاد محبت و زندگی مسایمت آمیز را می آموزد   اين روش باعث باال رفمتن  . کند می

فراگیمران کم  رو فعمال ممی شموند        . اعتماد به ناس می شود و روحیه مناظره نقد کردن و نقد شدن در فرد ايشاد می گمردد  

ند و معل  نق  رهبري و هدايت کنند افكار را دارد و به گاتگو ها و مناظره ها جهت می دهمد  فراگیر ومعل  نواما فعاییت می کن

 .و نهايتا آن را به نتیشه می رساند 

شود   به فعاییت ها و نحقیقا   فضاي مناسب براي ناكر فراگیران فراه  می شود   به خشتیت و ابداعا  فراگیران نوجه مِی

 .شود کشس درس با دنیاي وافعی رابطه نزديكتري برترار می کند  فراگیران اعتبار بخشیده می

 .به طور کلی فراگیران مهار  زندگی را به خوبی آموزش می بینند

 …و.فراگیر با مسئله روبرو شده و خودشان روابط ما يبن امور را کشف می کنند و راه حلی براي مسئله پیدا می کنند 

نواند نشان دهد  آموزان در خشل يك دوره زمانی و نتايج آن می براي نظار  بر پیشرفت دان ارزشیابی مستمر فرايندي است »

 (.1332نژاد   خويی)اند  آموزان نا چه حد به هدفهاي آموزش دست يافته که دان 

نق  اصلی را در آموزان نق  اساسی دارند  چون آنان هستند که درمرکز يادگیري ترار دارند و  در فرايند چنین ارزشیابی دان 

. به کار رفت و بلوم آن را در يادگیري آموزشگاهی گسترش داد( 19۲3)پرورش اين ارزشیابی اویین بار نوسط اسكريون
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آموزان  نعیین  اي است براي آگاهی يافتن از میزان و نحوه يادگیري دان  معتقد است که ارزشیابی مستمر وسیله( 1931)پاپهام

هاي ندريس معل  که در رابطه با هدفهاي آموزشی به کار  و نیز نشخیص مشكش  ایگوها و شیوه نقاط ضعف و تو  فراگیران

 . رفته است

نواند  باشد در نمام مراحل می اين نوع ارزشیابی در طول فعاییت آموزشی معل  که فرايند ياددهی و يادگیري در حال اجرا می

ی مستمر را بايد فرآيند محور و بازخوردگرا دانست و اطشعا  حاصل از آن ارزشیاب. میزان میل به هدفهاي رفتاري را نشان دهد

 . در صورنی که به صور  دتیق مورد بررسی ترار گیرد  در رفع مشكش  آموزشی بسیار مناسب است

مأموريت  هاي نعلی  و نربیت  ايشاد  هدايت و غنابخشی به فرايندهاي يادگیري و موفقیت در انشام اين مأموريت اصلی نظام

ارزشیابی بخشی از فرايند آموزش و . نر از نتايج يادگیري است اطشعا  مربوط به فرايندهاي يادگیري  اساسی. باشد خطیر می

شود  آوري و نشزيه و نحلیل می آموزان  جمع هاي دان  پرورش است که بر اساس آن اطشعا  الزم در مورد يادگیري يا آموخته

 (.1332بهرام  )

 .تواند بر اساس دورویکرد متفاوت انجام شود ی میارزشیاب

آموز با يك دسته  اين نوع سنش  برآزمونهاي جزئی نگر متكی است و طی آن دان : ارزشیابی بارويكردنتیشه مدار : ایف

  هاي نتیشه مدار اين است که منحصرا به سنش ويژگی اصلی ارزشیابی. شود هاي مشرد و اکثرا ناملموس سنشیده می پرس 

اين . شود آموزان فرصت خود ارزشیابی و دريافت بازخوردهاي مؤ ر از معل  داده نمی شوند و به دان  آموز متوسل می دان 

 (. 1332  نرجمه رستگار  1991ویف و همكاران  . )شود آزمونها معموال در پايان يك دوره آموزشی انشام می

ن نوع ارزشیابی در پويايی و گستردگی آن است و از معل  انتظار اتدامانی خصلت عمده اي: ارزشیابی با رويكردفرايند مدار : ب

 معتبري اطشعا  معل  به که است اين دهنده رشد و پويا ارزشیابی اصلی مشخصه. دارد را  فرانر از آزمونهاي نتیشه مدار

اين ارزشیابی بخشی از فرايند آموزش نلقی . کند ي بعدي ندريس خود را طراحی بتوانند مرحله اطشعا  آن اساس بر نا دهد می

يا اصشح يك آموخته . به اين معنا که ارزشیابی در جريان آموزش جاري است و معل  به طور مرنب با آن در گیراست. می شود

هاي خود را در ابعاد  نوانند آموخته د  بهتر و بیشتر میآموزان بیشتر در فرايند آموزش سهی  شون هرچه دان . کند اياا می

 (.  1333رستگار  )گیرند  ي آموختن را بهتر ياد می عبارنی شیوه مختلف گسترش دهند يا بهبود بخشند  به

   هدف ارزشیابی تکوینی یا مستمر

  .آوردن شواهد معتبري درمورد يادگیري درسی فراه  -1

  .دان  آموزان درفرايند ياددهی و يادگیرينقاط تو  و ضعف  نعیین -2

  .اعتماد به ناس در دان  آموزان نقويت-3

  .اعتماد به ناس فراگیران وايشاد انگیزه براي يادگیري در آنان نثبیت-4

  .روحیه نحقیق   ناكر   نشش   ابتكار وخشتیت دان  آموزان پرورش- 1

  .نجنبه هاي مه  درس و اهداف آموزشی آ نوجه به-۲

  .به استااده ازراهبردهاي فعال ياددگیري نشويق-3

  .کردن نتايج ودادن بازخورد نصحیح کننده به شاگردان مشخص-3

  .شاگردان درپی گیري پیشرفت خود و نوسعه مهار  هاي ارزيابی از خويشتن کمك به-9

  .مطلع کردن دان  آموزان از سطح عملكرد مورد نیاز -1۱

  . فراگیران جهت نداوم يادگیريايشاد انگیزه در -11
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و نبین نصويري ذهنی فراگیر از خمودش   نمايان ساختن نوانايی هاي بایقوه ي فراگیران   که اين خود موجب خودشناسی -12

  . می شود

خمود  .) آغمازگري مشمدد فمراه  ممی سمازد      ارزشیابی راه ک  کاري و خطاي گذشته را بازکرده و مراحل جديمدي را بمراي  -13

  )ريآغازگ

و نصمی  گیري براي انشمام دادن فعاییمت    ارزشیابی به عنوان وسیله اي براي شناخت نوانايی وزمینه هاي علمی فراگیران -14

  .هاي بعدي آموزشی است

  .يادگیري است – در فرايند ياددهی ارزشیابی به عنوان وسیله اي براي شناساندن هدف هاي آموزشی – 11

  .است وسیله اي براي بهبود و اصشح فعاییت هاي آموزشیارزشیابی به عنوان  -1۲

 راهکارهای عملی درانجام ارزشیابی مستمر

 آنان کشس از خارج هاي فعاییت نیز و کشس در آموزان دان  گوناگون هاي فعاییت از ارزشیابی فهرست ننظی  -1

 اطشعا   اين اساس بر آموزان دان  پیشرفت میزان.سازد مستند آنان مورد در را خود انتظارا  محدوده معل .است

 کمك براي را آنان نا برساند وایدين اطشع به مستند و مستدل را آموزان دان  تو  و ضعف نقاط بتواند و کند ارزشیابی

  .کند هدايت فرزندانشان آموزش به

 هاي يادداشت يا مشحظا  ستون در ها فعاییت زمینه در را انتظار از خارج و مناسب عملكرد يا خشتیت نوع هر معل  -2

 می مقايسه خودش با آموز دان  هر مستمر ارزشیابی در.گیرد نظر در اضافی امتیاز آن براي و کند  بت ديگر جداگانه

 مش  را او پیشرفت میزان و کند مقايسه وي تبلی وضعیت با را آموز دان  هر فعلی وضعیت بايد معل  بنابراين شود

 .دهد ترار ارزشیابی

ارزشیابی مستمر به معلمین و ساير مسئویین مرنبط از طريق برگزاري دوره هاي آمموزش  .. آموزش اهداف   روشهاي نوين و -3

 . حضوري و غیر حضوري 

نهیه روش ها و فنون و منابع سواال  استاندارد جهت ارزشمیابی مسمتمر نوسمط معلممین بما کممك و نظمار  متخصصمان          -4

 . ارزشیابی و صاحبنظران نعلی  و نربیت 

انشام مطایعا  نطبیقی پیرامون ارزشیابی مستمر د رکشورهاي مختلف جهان و نهیه وانتخاب روش هاي مناسب برا ي اجرا  -1

 .با مقتضیا  ملی ومذهبی و بومی کشور ايران و سازگار

براي ...نهیه چك ییست ها وفهرستها ارزشیابی نوسط معلمان هر منطقه با نوجه به شرايط دان  آموزان بومی و منطقه اي و -۲

 . اجرا ي ارزشیابی مستمر 

 . مشارکت دادن اوییاء وخانواده ها در امر ارزشیابی مستمر دان  آموزان  -3

 . رکت دادن دان  آموزان در ارزشیابی مستمر خود و ديگرانمشا -3
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 . مشارکت دادن آموزگاران در اصشح وبهبود روشهاي ارزشیابی مستمر  -9

 . نوجه بر پژوه  همه جانبه دان  آموزان درنهیه و اجراي روشهاي ارزشیابی مستمر  -1۱

 روشهاي ارزشیابی مستمر مو ر در آموزش و پرورش انشام فعاییت هاي پژوهشی بیشتر در زمینه نعريف  اهداف و-11

 . برگزاري جشنواره ایگوهاي برنر ارزشیابی مستمر  -12

جمع آوري و نا یر دادن نظرا  اصشحی معلمین و ساير متخصصان نعلی  و نربیت در مورد آيین نامه امتحانا  و روشهاي  -13

 .ارزشیابی مستمر 

 . خصوص ارزشیابی مستمر نهیه و ناییف کتابی مستقل و م -14

انشام مستمر وپی در پی ارزشیابی نوسط معلمان از همان اول ابتدايی نا دان  آموزان ارزشیابی را جزئمی از درس بداننمد و   -11

 . نه امتحان 

 . مدنظر تراردادن روشها و فنون ارزشیابی مستمر در نهیه و ندوين کتب درسی  -1۲

 ا  ارزشیابی مستمر د رنمرا  ساالنه دان  آموزانمنظور نمودن نا یر بیشتر نمر -13

بهره گرفتن از امكانا  رسانه هاي ارنباط جمعی در آگاه کردن جامعه از اهداف و اهمیمت و جايگماه ارزشمیابی مسمتمر در      -13

 . آموزش 

 . ساخت فیل  هاي آموزشی پیرامون ارزشیابی هاي مستمر و تراردادن آن دراختیار معلمین و مدارس  -19

  نتیجه گیری

   گیمرد  ممی  تمرار  اسمتااده  ممورد    آموزشی روش يا برنامه يعنی ارزشیابی مورد موضوع اصشح به کمك منظور به عمدناً آنچه 

 . دارد نام نكوينی ارزشیابی

ارزشیابی نكوينی يا مستمر درنظام آموزش وپرورش نكوينی براي اصشح موضوع ارزشیابی و به منظور نقويت اعتمماد بمه نامس    

 -نحكی  آموخته هاي دان  آموزان   آگاهی معلمان ازنقاط تو  وضعف درسی ونحوه عملكرد دانم  آمموزان درفراينمدياددهی   

ندار  بازخورد مناسب بمه صمور  مسمتمر از     -  ابتكار و فعاییت هاي گروهی  يادگیري و پرورش روحیه نحقیق   ناكر   نشش

 . يادگیري و انخاذ روشهاي مناسب به منظور بهبود فرايند انشام شود-نحوه مشارکت دان  آموز در فعاییت هاي ياددهی 

بدون شمك ايمن   . استااده نمودرس د هاي اجرايی گوناگون در کشس می نوان از شیوه براي انشام ارزشیابی نكوينی يا مستمر 

 دوره نحصیلی   سطح سنی دان  آموزان موضوع ومحتمواي دروس   روشمهاي نمدريس معلم    نعمداد      شیوه ها از هد ف هاي

  .دان  آموزان کشس و چندين عامل ديگر نا  یر می پذيرد

  . جزئی از يك ندريس فعال نلقی می شودتایب ارزشیابی هاي فعاییت مدار ترار می گیرد  فرايند ارزشیابی مستمر که در
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 .عدم نوجه به ارزشیابی مستمر از طرف معل  و مدرسه موجب اختشل در فعاییت هاي آموزشی و بروز افت نحصیلی می شود 

يمادگیري بمه بماالنرين کیایمت      -ارزشیابی مستمر يادگیري  بايد عنصر جدايی ناپذير آموزش وپرورش باشد نا فراينمد يماددهی  

 .قاء يابدارن

کند و مسئوییت يمادگیري خمود را بمر عهمده ممی        يادگیرنده امر يادگیري را وظیاه خود نلقی می” ارزشیابی مستمر“از طريق  

 .گیرد

به يادگیرنده کمك می کند نا به  طور مستمرپیشرفت خود را در مقابل هدفهاي يادگیري بیازمايمد و بمه آن   ” ارزشیابی مستمر

 .ها نحقق بخشد

ارزشیابی مستمر  با استااده از منابع و شواهد مربوط به یحظا   يادگیري نمايان می شود ويادگیرنده  در رسیدن به همدفها  در 

 .هدايت می شود

ها به ويژه آزمون هاي کوناه  براي برانگیختن يادگیرنده از طريق بمازخورد در   در ارزشیابی مستمر نوازن میان منابع مختلف داده

 .يادگیري رعايت می شود-درفرايند ياددهی ( به عنوان فرصت يادگیري) او ويا پند گرفتن از اشتباها   باره  موفقیت

 
 منابع وماخذ

  3 آئین نامه جديد امتحانا    مشلد رشد آموزش ابتدايی   سال چهارم   شماره ( 133۱)ی آتایو   عباس حاج-1

 . 133 شماره   يازده  سال   نگاه نشريه   آموزان دان  مستمر ارزشیابی  ( 1331)  ايرج خلق خوش  -2

   علموم  ناممه  ويمژه  ابتدايی آموزش رشد مشلد    روش هاي علمی ارزشیابی پیشرفت نحصیلی دان  آموزان  ( 1339)رستگار   طاهره  -3

 . 3۱شماره    چهارم سال

نكته چگونه کیایت آموزشی را بهبود بخشی    مترج  فرخ یقا   رئیس دانا   نهران   انتشمارا    1۱۱ ( 1339)سایی   براون و همكاران  -4

 . تديانی 

 . اندازه گیري و ارزشیابی پیشرفت نحصیلی  نهران م انتشارا  آگاه ( 1332)اکبر سیف  علی -1

 . ه گیري و ارزشیابی آموزشی   نهران   انتشارا  آگاه   چاپ هشت  روشهاي انداز( 1334)سیف   علی اکبر  -۲

 .   اصول روان سنشی و روان آزمايی   نهران   انتشارا  رشد   چاپ اول( 1332)شريای   حسن پاشا  -3

شناسی ارشد  دانشگاه آزاد نامه دوره کارهاي مكرر ماهانه در پیشرفت نحصیلی دان  آموزان  پاياننأ یر آزمون(1334)مردانی  صديقه؛ -3

 . 1334اسشمی خوراسگان  

 .  سوم چاپ   سلسله انتشارا    نهران   نست نهیه فن و روانی هاي گیري اندازه  ( 13۲۲) علی حیدر   هومن -9

 منابع اينترنتی

تابمل دسمترس در   . نوشمته دکتمر عبماس بازرگمان    .ارزشیابی مستمر وکماربرد آن در بهبمود وکیایمت يمادگیري در آمموزش دانشمگاهی       -1
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 .نوشته فرهاد خشكباري.نا یر نوع ونحوه ارزشیابی آموزش بر افت نحصیلی -3

 www.sb3.tabaar.comکارگاه آموزشی ارزشیابی نوصیای تابل دسترس در -4
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