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چکیده �
امروزه در حوزه علوم آزمایشگاه بالینی پیشرفت های سریع 
و شگرفی در تکنولوژی آزمون های تشخیصی صورت گرفته 
اســت. این تغییرات حضور کارشناسانی را طلب می کند که 
عاوه بر توانمندی های علمی از مهارت های کافی به منظور 
اســتفاده از تجهیزات مدرن و انجــام تکنولوژی های جدید 
برخوردار باشند. به عبارت دیگر حضور کارشناسانی ورزیده 
و متبحر به عنوان ســرمایه های اصلی هر آزمایشگاه مزیت 
رقابتی در حفظ اســتانداردهای ازم برای هر آزمایشــگاه 
محســوب می شــود. از این جنبه پرداختن به نوع آموزش 
فراگیران در رشــته علوم آزمایشــگاهی و اهمیت دادن به 
ابعــاد مختلف آن از اهمیت وافری برخوردار اســت. از آنجا 
که مبنای آموزش این رشــته عمدتاً بــر انتقال مهارت در 
کنار دانش روز می باشد، طراحی محتوای آموزشی هدفمند 
مبتنی بر نیاز روز بســیار ضروری است. از طرفی طراحی و 
اجرای ارزشیابی مناســب جهت آزمودن مهارت های عملی 
این فراگیران، موجب اطمینان از رسیدن به نتیجه مطلوب 
در تحقق اهداف آموزشــی خواهد بود. بدیهی است با توجه 
به ماهیت این رشــته، ارزشیابی های معمول و ساده قادر به 
نشان دادن توانایی های فراگیران برای حضور در عرصه کار 
نمی باشد. بنابراین، تعریف روش های استاندارد جهت بررسی 
عملکرد آنان در آزمایشــگاه های عملی و همچنین در فیلد 

بیمارستانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

 کلمات کلیدی: آزمایشــگاه بالینی، روش های ارزشیابی، 
کارشناسان آزمایشگاه، مهارت های آزمایشگاهی

مقدمه �
به طور کلی آزمایشــگاه یک محیط یادگیری منحصر به 
فرد است که در آن »آموزش از طریق انجام کار« امکان پذیر 
شــده و از این طریق یادگیری تقویت می شود. ارزیابی این 
نوع از یادگیری می توانــد درک مفهومی فراگیران از منظر 
نظــری و عملی، مهارت های اســتدال و مهارت های عملی 

آن ها در کار آزمایشگاهی را افزایش دهد.
در این زمینه ازم اســت که اهداف مشــخص آموزشی 
و ارزشــیابی مبتنی بر آن در ابتدا برای دانشــجو و ارزیاب 
مشخص شــود. همه تصمیماتی که برای نحوه ارزیابی اخذ 
می شــود باید بر اســاس اهداف آموزشــی تعیین گردد. با 
استفاده از روش های استاندارد ارزشیابی می توان از یادگیری 

موارد زیر توسط فراگیران اطمینان حاصل کرد:
1- مهارت های فنی اســتفاده از تجهیزات آزمایشگاهی، 
ابــزار، مواد، نــرم افزارهــای کامپیوتــر و درک روش های 

آزمایشگاهی
2- فهم پرسژرهای آزمایشــگاهی شامل متدهای علمی، 

سامت و ایمنی
۳- مهارت های تحقیق علمی و حل مسئله، از جمله:

- شناسایی و تعریف یک مشکل

روش	های	ارزشیابی	مهارت	های	آزمایشگاهی
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- فرموله کردن فرضیه ها
- طراحی آزمایش ها

- جمع آوری داده ها از طریق مشاهده و / یا آزمایش
- تفسیر داده ها

- تست فرضیه ها
- نتیجه گیری

- ارتباطات فرآیندها، نتایج و پیامدهای آن ها
4( مهارت های تکمیلی شــامل توانایــی کار گروهی در 

آزمایشگاه و آموزش مشارکتی
5( کســب آمادگی ازم جهت پذیرش نقــش آینده در 

آزمایشگاه
اســتفاده از روش های ارزشــیابی در آموزش مهارت های 

آزمایشگاهی در شرایط زیر پیشنهاد می شود:
کارآموزی کارشناسی و کارشناسی ارشد که در آن انجام 
وظایف آزمایشــگاهی یک ویژگی کلیدی از برنامه آموزشی 
اســت. همین طور، برنامه هایی که در آن آموزش و کار توام 
می گردد و همچنین کاس های عملی که دانشجویان در آن 

به مهارت اندوزی در علوم مختلف آزمایشگاه می پردازند.
ارزیابی اســتاندارد آموخته های دانشجویان در زمینه های 
آزمایشــگاهی دارای مزایایی است که به برخی از موارد آن 

در زیر اشاره می شود:
-  بــه فراگیران اجازه می دهد تا درک مفاهیم نظری را با 

درک چگونگی کار در زمینه های عملی ادغام کنند.
- اعتماد به نفس فراگیران به دنبال احساس موفقیت در 

اتمام کارهای آزمایشگاهی افزایش می یابد.
- فرصت های ازم را برای یادگیری تجربی از طریق آزمون 
و خطا فراهم می کند که این امر باعث درک عمیق تر شــده 
و اضطراب یادگیرنده را در مورد اشتباهات کاهش می دهد.

- موجب توسعه یادگیری فراگیران از طریق تفکر انتقادی 
و مستقل با استفاده از تمرینات عملی می شود. همچنین به 
توسعه مهارت های بین فردی مانند کار گروهی، آموزش به 

همتا، مذاکره و همکاری می انجامد.
- یک محیط یادگیری نســبتاً غیر رسمی فراهم می کند 
به نحوی که انجام فعالیت های یادگیری را برای دانشجویان 

آرام و خجالتی آسان تر می کند.
- مهارت های خــاص و قابلیت های مــورد نیاز در محل 

کار را توســعه داده و به مدرسان این فرصت را می دهد که 
به صورت شــخصی یادگیری فراگیر را تحت نظر داشــته و 
بازخوردهای مؤثر را در زمان مناسب برای آنان ایجاد نمایند.

- در نظر گرفتن پاداش برای رفتارهای مسئوانه و اخاقی، 
از قبیل پیروی از روش های ایمنی، کمک به دیگران، منظم 
و سر وقت بودن و به طور کلی یک همکاسی و همکار قابل 
اعتماد بودن موجب می شود تا مسئولیت پذیری و همچنین 
توانایــی تصمیم گیری هنــگام حل مشــکل در فراگیران 

افزایش یابد.
- افزایــش انگیزه در دانشــجویان در دنبال کردن عایق 

شخصی و استفاده از خاقیت خود

چالش ها �
در آزمایشــگاه، مسائل ایمنی بســیار مهم و هزینه های 
انجام آزمایش ها به خصوص در کاس های بزرگ کارشناسی 
بســیار بااست. مدرسان ممکن است تمایلی به ارزیابی های 
اســتاندارد در آزمایشگاه نداشته باشند و به دلیل مشکات، 
ارزیابی های ســاده تر مانند آزمون هــای کتبی و یا آناین و 

گزارش های کتبی از کار آزمایشگاهی را ترجیح دهند.
طراحی این گونه از ارزیابی های اســتاندارد بسیار مشکل 
اســت زیرا یادگیری فعالیت های آزمایشگاهی معمواً طیف 
گسترده ای دارد، که شامل مهارت های عملی، درک وسیع تراز 
مفاهیم و نظریه ها و تفکر و مهارت اســتدال است. چالش 
این اســت که باید شــیوه های ارزیابی را به گونه ای طراحی 
نمود که به خوبی یادگیری دانشــجویان را نشــان دهد که 
این امر به صورت معمول برای دانشجویان و کارکنان بسیار 
وقت گیر است و به منابع زیادی نیاز دارد. از طرفی مشخص 
کردن دقیق وظایف در این گونه از ارزیابی ها دشوار است. به 
عنوان مثال، اگر چه ممکن اســت فعالیت های آزمایشگاهی 
برای ارتقای رویکردهای مســتقل و خاقانه به منظور حل 
مسائل نوین طراحی شده باشد، اما متد ارزیابی ممکن است 
شــبیه دستورالعمل و دارای انتهای مشخص باشد به نحوی 
که فواید این روش ها را در ارزیابی درک و اســتدال سطوح 
بااتر محدود کند. دادن خود مختاری به دانشــجویان برای 
طراحی ارزشــیابی خود در آزمایشــگاه چالش های زیادی 
را ایجــاد می کند و حجم کار ســنگینی را برای مربیان، به 
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خصوص در کاس های بزرگ ایجاد می کند به همین دلیل 
ارزیابی های انجام شــده در آزمایشــگاه معمواً در جلسات 
محدود انجام می شــود و این مســئله می تواند باعث نادیده 
گرفته شــدن بعضی از دانشجویان شود. چالش دیگر ترتیب 
دادن برنامه ها در تطابق با دانشــجویان کم توان می باشــد. 
بسیاری از دانشجویان تمایلی به اعتراف به اشتباهات ندارند 
و یــا اذعــان نمی کنند که در انجام یک آزمــون و به پایان 
رســاندن آن موفق نبوده اند و ترس از این دارند که این امر 
باعث کم شــدن امتیازات آنان شــود. در این شــرایط باید 
ارزش یادگیــری از هر دو جنبه موفقیت و ناکامی برای آنان 
برجسته شود و پاداش چنین نوع یادگیری را دریافت کنند. 
این امکان نیز وجود دارد که دانشــجویان وسوسه شوند که 
نتایح را جعل و یا ســرقت نمایند و خود را در رســیدن به 

نتیجه موفق نشان دهند.
در ادامــه به چند روش موفق در ارزشــیابی فعالیت های 

آزمایشگاهی اشاره می شود:

ارزیابی به روش مشاهده مستقیم �
تمرین های محدود ســازمان یافته یک روش ساده و مؤثر 
برای ارزیابی طیف گســترده ای از مهارت های آزمایشگاهی 
اســت. دانشجویان می توانند این گونه تمرین ها را به بخشی 
از جلســات آزمایشــگاهی روزمره بدل کنند. بــه ویژه که 
در ارزشــیابی مهارت های دستی، مشــاهده ای و تفسیری 
دانشــجویان مؤثر هســتند. هنــگام اســتفاده از ارزیابی 
مشاهده ای، از یک طرح سیســتماتیک تبعیت می شود. به 
این ترتیب، چیزی که باید مشاهده و ثبت شود برای هر دو 
فرد ارزیابی کننده و دانشــجو کامًا روشن است. می توان از 

ارزیابی شفاهی برای تکمیل مشاهدات استفاده کرد.
دانشــجویان اغلب در ارزیابی تمرینات عملی محدود در 
آزمایشگاه تمرکز بر نقش مثبت در یادگیری خود دارند لذا 
در این رابطه باید اطمینان حاصل کرد که طراحی تمرینات 
عملی محدود به روشی نباشــد که دانشجویان مهارت ها و 
توانایی هایشان را نشــان ندهند. برای مثال زمانی که برای 
جلسات ارزشــیابی تعیین می گردد از زمانی که به جلسات 

غیر ارزشیابی اختصاص داده می شود کم تر نباشد.
تمرینــات عملی محدود گزینــه ای ایده آل برای طراحی 

ارزیابی مهارت هــای گروهی و کار گروهی هســتند. برای 
کســانی که قصد دارند در اجرای این نوع از ارزیابی شرکت 
نمایند، باید راهنمایی و پشتیبانی روشن به همراه معیارهای 
ارزیابی صریح وجود داشــته باشد به نحوی که برای هدایت 
تصمیمات آن ها در مورد عملکرد دانشجویان مورد استفاده 
قرار گیرد. عاوه بر ایــن، می توان از روش ارزیابی همتایان 
و خود ارزیابی نیز اســتفاده کرد. این دوره همچنین ممکن 
اســت فرصتی را برای ارزیابی دیگران از طریق مشــاهدات 
فراهم کند. بــه عنوان مثال می توان از کارشناســان خبره 
دعوت کرد تا به دانشــگاه آمده و بــا حضور در کاس های 

درس و یا در محیط کاری ارزشیابی را انجام دهند.
می توان مهارت های عملی را با استفاده از رویکرد بررسی 
تســلط به جای امتیاز دهی ارزیابی کرد. به عنوان مثال، در 
جایی که فعالیت آزمایشگاهی متشکل از توالی فعالیت های 
خطی است، دانشــجویان ممکن است به دنبال تکمیل یک 
فعالیت با اســتفاده از چک لیســت مدرس مورد مشاهده و 
ارزیابــی قرار گیرند و بعد فعالیت بعــدی به همین صورت 
مورد ارزیابی قرار گیرد. دســتیابی دانشجویان به نتایج هر 
مرحله، شایســتگی آن ها را در مهارت هــای عملی مرتبط 
نشــان می دهد. از این رویکرد در مراحل اولیه یک دوره )یا 
قبل از شــروع یک دوره( می توان استفاده کرد تا اطمینان 
حاصل شود که دانشجویان مهارت های فنی پایه ای را برای 
شرکت در کاس های آزمایشــگاهی آینده کسب نموده اند. 
در این رابطه اجرای فعالیت های اساســی در آزمایشــگاه به 
نحــوی که توانایی آنان را برای انجام مهارت ها نشــان دهد 

ضروری است.

�  (laboratory notebook)نوت بوک های آزمایشگاهی
نــوت بــوک هــای آزمایشــگاهی یــک فــرم ارزیابی 
معتبر هســتند. دانشــجویان از نوت بوک هایی اســتفاده 
 می کننــد کــه می توانــد بــه فــرم الکترونیکــی باشــد

 (ELN) (Quinenell et al 2009) . ثبت جزئیات تمام 
آزمایش هایی که دانشــجویان در آزمایشگاه کامل نموده اند 
و ثبــت روش های آزمایشــگاهی و نتایج خود به عنوان یک 
رکورد در حال اجرا از آزمایش ها می تواند یک بخش اساسی 
از ارزیابی باشــد. باید از دانشــجویان خواسته شود که این 
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پرونده ها را به صورت دوره ای به عنوان بخشی از ارزیابی یک 
دوره تحویل نمایند که این خود ارزش مستند سازی کارهای 
آزمایشــگاه را نیز نمایان می کند. می توان نوت بوک ها را به 
شــیوه های مختلفی ارزیابی کرد: ناظرین می توانند به طور 
هفتگی بررسی نموده و یا در آزمایشگاه آن ها را در زمان های 
تصادفی جمــع آوری کنند تا دانشــجویان بتوانند آن ها را 
بــه طور روتین تکمیل کنند. می توان بــا طراحی آزمون از 
دانشــجویان درخواست کرد که با استفاده از نوت بوک خود 
به ســؤاات با توجه به تجارب به دست آورده پاسخ دهند. 
همانند ســایر اشــکال ارزیابی، معیارهــای ارزیابی باید به 
روشنی بیان شــده و به دانشجویان اجزای یک نوت بوک به 
خوبی آموزش داده شود. همچنین برای آنان روشن شود که 
اگر آزمایشــی را از دســت دادند یا اگر آزمایش آن ها موفق 
نشــد چه باید انجام دهند. برای مثال، اگر آن ها از داده های 
دانشجوی دیگری استفاده می کنند، باید به این مورد اشاره 
و آن را تأیید کنند و مشــکل آزمایش خودشــان را توضیح 

دهند.

�  (Lab report)گزارش های آزمایشگاهی
بر خاف نوت بوک های آزمایشگاهی که در هنگام انجام 
آزمایش ها نوشته می شــوند، گزارش های آزمایشگاهی پس 
از اتمام آزمایش آماده می شــوند که می توانند توانایی های 
مشــاهده، تفسیر و تفکر دانشــجویان را نشان دهند و شما 
می توانید از آن ها به میزان دانش و مهارت های ایجاد شــده 
پی ببرید. گزارش های آزمایشــگاهی می تواند مشغله زیادی 
را بــرای دانشــجویان و کارکنان ایجاد کنــد. گاهی اوقات 
تأخیر طوانی میان زمان ارســال گزارش توسط دانشجو و 
ارائه بازخورد و نمرات ماحظه می شــود. برای کاهش حجم 
کار، می توان از قالب گزارش اســتفاده کرد و از دانشجویان 
خواسته شــود که در طول جلسه آزمایشــگاهی قالب ها را 
تکمیل کنند. در این شرایط می توان قسمت هایی از گزارش 
را سریعاً تصحیح کرد تا بازخوردهای فوری برای دانشجویان 
فراهم شود، سپس زمان بیشتری برای آنان فراهم شود تا به 
نوشتن تفسیر یافته های کلیدی آزمایش و مقایسه و ارتباط 

آن با نتایج چاپ شده اختصاص دهند.
در گزارش های آزمایشــگاهی برخی اوقات دانشــجویان 

روش هایــی را گــزارش می کنند که خود انجــام نداده و یا 
نتایجــی را گزارش می کنند که خود به دســت نیاورده اند. 
در این زمینه باید نکات اخاقی به عنوان بخشــی اساســی 
از کارهای علمی مورد توجه قرار گیرد و مطمئن باشــیم که 
در فرآیند ارزشــیابی این موارد در نظر گرفته می شود. برای 
مثال در یک تمرین مورد ارزیابی از دانشــجویان خواســته 
شــود که بازخورد شــخصی خود را به موارد بی اخاقی که 
هنگام انجام کار ازمایشــگاه با آن روبرو می شوند را توضیح 
داده و گــزارش آن را آمــاده نمایند. این گــزارش می تواند 

مخاطبین مختلف داشته باشد.

� (portfolio) استفاده از کارپوشه
کارپوشــه به جمع آوری هدفمند و نظــام مند کارهای 
دانشجویان در دوره زمانی مشخص می پردازد و از روش های 
سنجش عملکرد )performance tes t( می باشد. استفاده 
از کار پوشــه خصوصاً نوع الکترونیکی آن در آموزش علوم 
پزشکی طی سالیان گذشته افزایش چشمگیری یافته است 
و این به دلیــل تاکید بر آموزش مبتنی بر نتیجه اســت و 
برای دانشــجویان در ارزیابی توســعه مهارت های حرفه ای 
آزمایشــگاه در دوره کارورزی پیشــنهاد می شود. کارپوشه 
می تواند شــامل تجارب روزانه، کارهای انجام شــده توسط 
دانشــجو و دروس یاد گرفته شــده در حین آموزش باشد. 
مربیان آموزشــی باید به صورت روزانه فیدبک های ازم را 
فراهم و به دانشــجو انعکاس دهند. در انتهای دوره نیز ارائه 
محتوای آن توسط دانشجو و ارزیابی کارپوشه توسط مربیان 
دانشــکده و کارشناسان ارزیاب قسمتی از امتیازات دانشجو 
را به خود اختصاص می دهد. این نوع از ارزشــیابی یادگیری 
خود محــور )self directed learning( را در فراگیران 

تقویت می کند.

دانشــجویان باید وادار شــوند تا عملکردی  �
مشابه مدرسان خود داشته باشند

گاهــی اوقات عمیق ترین یادگیری ســازنده زمانی اتفاق 
مــی افتد که یاد گیرندگان ســعی می کنند آنچه را که یاد 
گرفته اند به یک دانشجوی جدید آموزش دهند. این به ویژه 
در رابطه با مهارت های عملی بسیار صادق است. یادگیرنده 
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بازخــورد فوری را در درک خود و توانایی خود برای توضیح 
یک مهارت بر اساس میزان گیرایی مهارت توسط دانشجوی 
جدید دریافت خواهد کرد. می توان بر این اساس ارزیابی های 
مناسبی را طراحی کرد. به عنوان مثال، اختصاص وظیفه ای 
به فراگیران برای ارائه توضیحات و راهنمایی در مورد مفاهیم 
علمی و / یا مهارت های عملی برای گروه دانشجویان بعدی به 
آن ها کمک می کند تا یادگیری آزمایشگاهی خود را تجدید 
نظر کنند و درک خود را در مورد روابط بین تئوری و عمل 
تقویت کنند. در این رابطــه می توانند محصوات یادگیری 
را به عنوان مثال، راهنماها یا دستورالعمل های نوشته شده 
یا ضبط صدا یا ویدئو از چگونگی انجام آزمایش ها و ســایر 

سخنرانی ها ارائه دهند.

ترتیب دادن جلسات ارائه پوستر �
دانشجویان می توانند بر اســاس آزمایش های انجام شده 
پوسترهایی را آماده نمایند. این کار به مدرس اجازه می دهد 
مهارت های مشــاهده ای، تحلیلی و ارتباطی آن ها را ارزیابی 
کند و فراگیران را تشــویق نماید تا بازخورد دهنده و خاق 
باشــند. می توان تولید پوستر را به عنوان یک پروژه گروهی 
برای دانشــجویان طراحی و / یا آن را با یک ارائه به صورت 
ســخنرانی همراه کرد. مدرســان و / یا همتایان می توانند 
پوســترها را ارزیابی کنند و به فراگیران به صورت رسمی و 
ســریع بازخورد ارائه دهند. هنگامی که وظیفه تهیه پوستر 
به فراگیران داده می شــود بهتر اســت قبل از آن در مورد 
اهداف، اشــکال ارائه و غیره آموزش ازم داده شود. جلسه 
ارزیابی پوســتر نباید تنها به یک رقابت ساده با ارائه جوایز 
برای چند نفر با کســب امتیاز بیشتر محدود شود بلکه باید 
بازخوردی که داده می شــود منجر به یادگیری بیشتر شده 
و حتی برای فراگیران فرصــت تجربه یک کنفرانس علمی 

کوچک و تعاملی فراهم شود.

وادار کردن دانشجویان به ارائه تجربیات �
دانشــجویان )در گروه هــا( می تواننــد یــک آزمایش یا 
مجموعــه ای از تجربیات را به همتایان خــود ارائه دهند و 
یافته هــا، چالش هــا و پیامدهای آن را گــزارش دهند. اگر 
امکان پذیر باشد باید این سخنرانی ها در جلسات آزمایشگاه 

گنجانیده شود، به طوری که فراگیران در مورد تجربیاتشان 
از همتایانشــان یاد بگیرند. مانند روش ارائه پوستر، در این 
حالــت نیز می توان از ارزیابی همتــا یا مدرس یا ترکیبی از 
آن ها اســتفاده کرد. فراگیران با اســتفاده از تکنولوژی های 
موجود در دســترس، ماننــد تلفن های همــراه، می توانند 
ارائه های خود را از قبل ضبط و سپس در یک فضای آناین 
 ،pearce(2010) به اشــتراک بگذارنــد. به عنوان مثــال
یک روش ارزشــیابی را توصیف می کند که دانشجویان یک 
ویدیوی ضبط شده از انجام آخرین تجربه آزمایشگاهی خود 

را قرار داده اند.

وادار کردن دانشجویان به تکمیل یک پروژه �
انجام و تکمیل یک پروژه کاری دشــوار برای دانشجویان 
اســت و برای مدرســان نیز ارزیابی آن وقت گیر و مشکل 
اســت. با ایــن حــال، اســتفاده از پروژه ها بــرای ارزیابی 
می توانــد آموزش عمیــق و تحقیق علمی را تشــویق کند. 
پروژه ها می توانند طیف وســیعی از مهارت های عملی را در 
خود جای دهنــد و انگیزه فراگیران برای کشــف ایده ها و 
 زمینه های جدید را افزایش دهند. متد گزارش شــده توسط

راه حــل   ketpichainarong et al. (2010) یــک 

مرحلــه ای را پیشــنهاد می کند که بــا دادن یک آزمایش 
برای تمرین آغاز شــده سپس به سمتی هدایت می شود که 
دانشجویان آزمایش خود را طراحی و اجرا نموده و سپس به 
صورت شفاهی و یا کتبی فرآیندها و نتایج کسب شده را در 
کاس ارائــه می کنند که متعاقباً با ارزیابی همتایان و بحث 

در کاس حمایت می شود.

استفاده از آزمایشگاه های مجازی �
می توان از آزمایشــگاه های مجازی به عنوان بخشــی از 
ارزیابی قبل از آزمایشگاه استفاده کرد تا فراگیران با ایمنی 
آزمایشــگاه آشنا شوند؛ یا از آن ها به عنوان جایگزینی برای 
تجربه های آزمایشی واقعی اســتفاده کرد. باید دانشجویان 
وادار شــوند تا آزمایش های خود را انجــام دهند و نتایج را 
تجزیه و تحلیل کنند. با این حال، به یاد داشــته باشید که 
برخی از جنبه های یادگیری در محیط های شــبیه ســازی 
شــده امکان پذیر نیســت، به ویژه وظایفــی را که نیاز به 
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لمــس، بویایی، مهارت های حرکتی و غیره دارد نمی توان از 
 iLabs ایــن طریق ارزیابی کرد. آزمایشــگاه های آناین یا
امکانات آزمایشــی هســتند که فراگیران و مربیان را قادر 
می ســازند آزمایش ها را از هر نقطه در هر زمان انجام دهند. 
می تــوان طیف وســیعی از فعالیت های ارزیابــی مبتنی بر 
شبیه سازی های موجود در این آزمایشگاه ها را طراحی کرد 
که دانشــجو و مدرس می توانند درک و پیشرفت فراگیران 

را کنترل کنند. از تکنولــوژی جدید می توان برای حمایت 
از ارزیابــی و کاهش حجم کار اســتفاده کــرد. برای مثال، 
می توان از اســمارت فون ها برای ثبت نتایج ارزیابی در یک 
پایگاه داده مرکزی در طول جلســه آزمایشــگاهی استفاده 
کــرد و به فراگیــران اجازه داد تا به نتایج خود دسترســی 
داشــته و بازخورد سریع را در طی یا بافاصله پس از جلسه 

آزمایشگاهی خود دریافت کنند.
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