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 دوفصلنامه آموزش پزشکی
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 11-20 ، صفحه1196 زمستان -پاییز ، 1، شمارة مششدوره 

 طراحی پرسشنامه خود ارزیابی رشته طب ایرانی در حیطه آموزش 
 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 2 (DMD)، سیدعلی کمالی 1( MS) شیما اصفهانی ،*1 (PhDMD ,) زهرا قربانی فر،  1(MD, MPH, PhD) سیدحمید کمالی

 

 وم پزشکی تهران، تهران، ایراندفتر توسعه آموزش، گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه عل .1

 ان، ایرانردندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، ته دانشجوی .2

 

 16/12/96، پذیرش: 15/12/96، اصالح: 11/11/95 دریافت:

 خالصه
توسه  مسهلولی ، همتایهان و دانشهجویان و نیهز      ههای متتلفهی از لملهه ارزیهابی     ارزشیابی اعضای هیات علمی از موضوعات مورد بحث است که بهه روش  سابقه و هدف:

 کند.ای ایفا میتضمی  کیفیت آموزش و تکامل حرفهعنوان تکنیکی قدرتمند و ابزاری پویا و انجام آن نقش کلیدی درشود. تسل  بر مهارت خود ارزیابی بیخودارزیابی انجام م

ههای  های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشهکی، دانهش تتصصهی، مههارت    ی قوانی  لاری باالدستی و بستهدر ای  مطالعه ساختار کلی پرسشنامه در راستا مواد و روشها:

درمانی لامعه و تهامی  آمهوزش    -های دانشجویان و توله به نیازها، مشکالت بهداشتیمهارت های مدیریت دوره و ارزیابیهای تدریس، مهارتریزی آموزشی، مهارتبرنامه

آوری نظرات ذینفعان، تحلیل آنها و لستجوی مجدد در منابع، و نیز تایید روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسه  خررگهان،   پس از لمعراحی شد. در حیطه طب سنتی، ط

 کارشناسان ف  و مدیران دانشکده نسته نهایی پرسشنامه تهیه شد.

های خویش، به منظور بهرود، اصالح و ارتقای گاه نمودن ایشان نسرت به نقاط ضعف و قوت فعالیتبا ارایه بازخورد به اعضای هیات علمی ضم  آتواند ای  فرم می یافته ها:

های توانمندسازی اعضای هیات علمی در موارد دارای ضعف عملکرد را بر مرنای نتایج های الزم و ایجاد ساختارهای لدید در خصوص دورهریزیعملکرد آموزشی، برنامه

 ی و الرا نمود.حاصل از ارزشیابی طراح

 مدیریتی و موارد تشویقی مورد استفاده قرار گیرد.های گیریمنظور تصمیمبندی شواهد متق  بلمعکنار سایر مدارک و مستندات، با تواند دررسد ای  فرم مینظر میب نتیجه گیری:

 طب ایرانی )طب سنتی(، ارزیابی، ارزشیابی، پرسشنامه واژه های کلیدی:   

 

                                                           
 زهرا قربانی فر ل مقاله:مسلونویسنده  *

  2133991656تلف  :  1116661161، کدپستی 22ایران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا، خیابان سرپرست شمالی، دانشکده طب ایرانی، دفتر توسعه آموزش، پالک آدرس: 

                                                                                                                                                                            E mail: za.ghorbanifar@gmail.com  

 دمه مق
های آن محسوب تری  سرمایهنیروهای انسانی در هر سازمانی از مهم

شوند و عملکرد هر یک از افراد در کیفیت و عملکرد کلی سازمان موثر است می

فردی  فعالیت و تالش ایجاد در اساسی عنوان عاملیانگیزش ب(. از سویی دیگر، 1)

های التماعی عوامل الیت(. در همی  راستا و در حیطه فع2شود )محسوب می

ها و پیشرفت رشد قابلیتشوند و انگیزشی به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می

ای از لمله عوامل انگیزشی درونی موثر در عملکرد از لمله عملکردهای حرفه

های مورد نیاز در هر (. بنابرای ، شناخت صحیح قابلیت1روند )شمار میآموزشی به

ویژه آموزش عالی و دانشگاه، پرورش و نهادیه کردن آنها در  ای بهمحی  حرفه

ای منظور اصالح و ارتقای مستمر عملکرد حرفهمستمر به خود و نیز انجام ارزیابی 

علوم پزشکی،  هایاعضای هیات علمی دانشگاه(. 1-3رسد )نظر میضروری ب

سیستم دانشگاهی  ددادرونهای ارکان آموزش، از موثرتری  مولفه از عنوان یکیب

(. در 9شوند )محسوب میه لامع درمان و بهداشت ارتقای و در تربیت دانشجویان

ای  راستا، ارزشیابی استاد فرایند منظم و مستمری است که به منظور توصیف، 

( و به مفهوم 10شود )مدرس انجام میاز کیفیت فعالیت آموزشی هدایت و اطمینان 

(. ای  مقوله 11سیستم است )د در رسیدن به اهداف آموزشی موفقیت استاتعیی  میزان 

( است 11تری  انواع ارزشیابی )یچیدهپ( و از 11و 12و 9از موضوعات مورد بحث )

 های متتلفی از لمله ارزیابی توس  مسلولی ، همتایان و دانشجویان و که به روش

 

به اهمیت نقش  با توله (.16و 15( )11و 12و 9شود )نیز خودارزیابی انجام می

های ضروری استاد و گسترش سریع علوم، دارا بودن توانایی خودآموزی از مولفه

رود و دستیابی به ای  مولفه از طریق ولود مهارت شمار میاعضای هیات علمی ب

شود چرا که ای  مهارت به کافی در انجام خودارزیابی و خودسنجی فراهم می

(. مطالعات 12پردازد )بررسی نقایص آنها می ارزشیابی دانش، نگرش و عملکرد و

دهد تسل  بر مهارت خود ارزیابی به عنوان تکنیکی قدرتمند و ابزاری نشان می

ای ایفا پویا و انجام آن نقش کلیدی در تضمی  کیفیت آموزش و تکامل حرفه

ن لزو عنوابنابرای  استفاده از ساز و کار ارزشیابی ب (.19و 13و 15و 12و 3کند )می

سازد تا بر منظور ارتقای آموزش، ای  امکان را فراهم میریزی بالینفک برنامه

های اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف برنامه مشتص شود و با تقویت لنره

های گیریها در ایجاد تحول و اصالح نظام آموزشی و تصمیممثرت و رفع نارسایی

ناسری برداشته شود. در ای  راستا، با های ممهم در مورد اعضای هیات علمی گام

های علوم پزشکی و توله به وضعیت مولود و تاکید نقشه لامع علمی دانشگاه

پزشکی مرنی بر اهمیت تقویت نقش آموزشی  علوم آموزش نوآوری و سند تحول

اعضای هیات علمی در ارزشیابی عملکرد ایشان، دفتر توسعه آموزش دانشکده 

های آموزشی را با رویکرد تکوینی و ابی در حیطه فعالیتطب سنتی فرم خودارزی

 (.15و 11و 5های دانشکده طب سنتی تدوی  کرد )تراکمی در گروه
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 هامواد و روش
پرسشنامه در مرحله اول گروه خررگان شکل گرفت. پس از آن  برای تهیه

انی  در راستای قو مشورت با اعضای گروه به منظور تریی  ساختار کلی پرسشنامه

های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و با در نظر لاری باالدستی و بسته

های تدریس، ریزی آموزشی، مهارتهای برنامهگرفت  دانش تتصصی، مهارت

های دانشجویان و توله به نیازها، های مدیریت دوره و ارزیابی مهارتمهارت

ان لهت، طراحی شد. درمانی لامعه و تامی  آموزش در هم -مشکالت بهداشتی

های اساتید و گستره درمان و درگیر ای  قسمت با توله به وسعت حیطه فعالیت

های متتلف پروسه ارزشیابی و ایجاد یک تعادل بی  نیازهای نمودن افراد در لنره

(. همچنی  بر 15و 5دانشگاه و تک تک افراد آموزش دهنده بسیار دشوار است )

های پرسشنامه رعایت موارد زیر در طراحی مولفه اساس نظرات خررگان مقرر شد

سواالت مطرح شده تا حد امکان پوشش دهنده شرح وظایف آموزشی  شود:

ارتقای نگرش را نهادینه علمی باشد. در عی  حال، نیاز به پیشرفت و اعضای هیات 

ها تا حد امکان خالصه و مفید باشند. از بیان سواالت تکراری التناب کند. پرسش

د. امکان ارایه پاسخ به سواالت بطور تصادفی ولود نداشته باشد. سیر سریالی شو

 و سرهم سواالت در پرسشنامه رعایت شود و سواالت مربوط به یک موضوع پشت

های متعدد از منابع متتلف در آن قرار داده شوند. در مرحله دوم، پرسشنامه ترتیری

های دانشگاه علوم پزشکی تهران، های مولود در سایر دانشکدهمانند پرسشنامه

های علوم پزشکی کشور از طریق سایت مراکز و دفاتر توسعه دانشگاهی و دانشگاه

های های خارلی و برخی منابع مولود در کتابتانه دفتر با کلید واژهسایر دانشگاه

آوری شد. لمع self-assessmentو  self-evaluationخود ارزیابی، 

های وری شده مورد مطالعه قرار گرفت تا در راستای مولفهآهای لمعپرسشنامه

مشتص شده و با در نظر گرفت  شرای  و تجربیات مولود در دانشکده، 

در مرحله سوم ای  پیش  سازی شده و پیش نویس ابتدایی آن تهیه شود.بومی

نویس به منظور دستیابی به نظرات خررگان در اختیار ایشان قرار داده شد. 

آوری شد و مورد بررسی قرار گرفت و پیش نویس دوم با های ایشان لمعدیدگاه

توله به نتایج و دستاوردهای حاصل از ای  بررسی تهیه شد. در مرحله چهارم 

پیش نویس دوم به ذینفعان تحویل داده شد تا آنرا تکمیل و نظرات خود را بیان 

نها و لستجوی مجدد در آوری نظرات ذینفعان، تحلیل آدر انتها پس از لمع کنند.

منابع، و نیز تایید روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توس  خررگان، کارشناسان 

 ف  و مدیران دانشکده نسته نهایی پرسشنامه تهیه شد. 

 

 

 هایافته
تواند اقدامی در لهت تعیی  کیفیت و آوری و تحلیل، مینتایج حاصل از لمع

(. زیرا بتش مهمی از عملکرد 20و 11اشد )های آموزشی بارتقای مستمر برنامه

آموزشی اعضای هیات علمی و به تناسب آن نیازهای آموزشی تعیی  و شناسایی 

ضم  آگاه نمودن اعضای هیات علمی وان با ارایه بازخورد به تشوند. همچنی  میمی

های خویش، به منظور بهرود، اصالح و ایشان نسرت به نقاط ضعف و قوت فعالیت

های الزم و ایجاد ساختارهای لدید در ریزیی عملکرد آموزشی، برنامهارتقا

های توانمندسازی اعضای هیات علمی در موارد دارای ضعف خصوص دوره

 11و 3عملکرد را بر مرنای نتایج حاصل از ارزشیابی طراحی و الرا نمود )

 اوم آن آوری شده و تدهای لمع(. از سویی دیگر تعدد منابع داده22و 21و  15 و

 (.5باشد )تری  راهکارهای ارتقا مییکی از مهم

 

 
 گیریبحث و نتیجه

شود که ارزیابی را در خود نهادینه نکرده باشد امروزه کمتر دانشگاهی پیدا می

(. الرته توله به ای  نکته ضروری است که ارزیابی به مفهوم نقد غیر منصفانه 12)

بزرگی در برابر بیان شفاف رخ دادها و مذمت نیست، چرا که فرهنگ مالمت مانع 

خودارزیابی عملکرد اعضای  منظمدیگر یک ارزشیابی صحیح و انجام است، از سویی 

ای است. هیات علمی ابزار مفیدی لهت ارتقای آموزش و توسعه مداوم حرفه

(. در ای  راستا، نهادینه کردن فرهنگ خودارزیابی و مشتص شدن دالیل آن 10)

امی در لهت موفق بودن ای  روش ارزشیابی و حصول به نتایج برای ذینفعان گ

منظور اینکه پرسشنامه ای  با توله به موضوعات مطرح شده و ب (.12واقعی است )

های متفاوت های دانشگاهتحقیق از غنای کافی برخوردار گردد از پرسشنامه

هداف مورد توقع منظور تامی  کلیه ا(. عالوه بر آن ب16-21و 20و 5استفاده شد )

 های ذیل نیز در طراحی پرسشنامه مدنظر قرار گیرد: تحقیق الزم بود ویژگی

 نیاز مورد هایداده و در عی  حال باشد امکان کوتاه حد تا تعداد سواالت

ها پرسش رعایت شود. هاسؤالدر ترتیب  منطقی نظم. فراهم آورد را پژوهشگر

 یک در موضوع یک مربوط به هایسؤال و باشد ابهام بدون و دقیق روش ،

به دهنده را  باید پاسخ پرسشنامهدر نهایت  .شوند هیارا طور متوالی به و قسمت

با توله به موارد فوق،  .لذاب باشد ویو سواالت برای  پاستگویی ترغیب کند

پرسشنامه در دو بتش تهیه شد. بتش اول شامل اطالعات دموگرافیک و 

های متتلف سوال تشریحی در زمینه 3گویه و  12آموزشی و بتش دوم شامل 

 5کیفیت تدریس در دروس تلوری، عملی و بالینی بود که براساس مقیاس لیکرت 

گذاری شد. در همی  راستا، رعایت اصول و قواعد خاص تدریس در ای ارزشگزینه

رشته تتصصی طب سنتی یا داروسازی سنتی بر پایه منابع اصلی مهم، و نیز 

های ا کوریکولوم مصوب آموزشی و لزوم بکارگیری صحیح از روشانطراق ب

های ای و مهارتمتتلف و متناسب آموزشی، عالوه بر اصول اخالقی و حرفه

 ،پرسشنامه تنظیم و تدوی  از پس تعاملی، در طراحی سواالت مدنظر قرار گرفت.

. شدانجام  آن احتمالی اشکاالت نمودن طرف بر به منظور مقدماتی بررسی

 بررسی ای  از حاصل یجانت وابسته به پرسشنامه هایاصالح سؤال هرگونه

 تشکیل را تحقیق آماری لامعه که افرادی میان در بررسیای  . بود مقدماتی

 در مورد را خود نظر تا شد خواسته هادهنده پاسخ از پایان . درشد ، انجامادنددمی

 از پاسخ زیادی بتش . اگرنندمطرح ک هاسؤال از برخی ابهام یا بودن روش 

 و اصالح بازبینی مورد هاسؤال گونه ، ای ندنداد پاسخ خاصی سؤال به دهندگان

با توله به اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان یکی از عوامل . فتگر قرار

باشد لذا توله به توسعه کیفی ای  یادگیری می –عمده و موثر در فرآینده یادهی 

شود های موفقیت در ای  فرآیند محسوب میم و ارزشیابی آن از شاخصهمولفه مه

(. بنابرای ، به نظر 11تواند متضم  ارتقای کیفیت نظام آموزشی باشد )و می

بندی شواهد تواند در کنار سایر مدارک و مستندات، با لمعرسد ای  فرم میمی

مورد استفاده قرار  های مدیریتی و موارد تشویقیگیریمتق  به منظور تصمیم

 گیریاندازه برای پرسشنامهسؤال هر گیرد. الرته الزم به ذکر است که از آنجائیکه

 ای  پاسخ که شود حاصل اطمینان باید رو ای  . ازشد نظر گرفته در خاصی متغیر

 های آماری دارد.، لذا نیاز به بررسیدنکنمی گیریاندازه را مورد نظر ها، متغیرسؤال
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 همکاران و سیدحمید کمالی؛  ر طب ایرانیخود ارزیابی آموزشی د

 

 پرسشنامه مقاله:
 عنوان: فرم خود ارزیابی اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی

 استاد ارجمند:

 .باشدمیماموریت این فرم انجام خودارزیابی به عنوان یکی از ارکان مهم پایش، تحول و ارتقای مستمر کیفیت آموزش 
 های پایان دوره این فرم را تکمیل نماید و به دفتر توسعه آموزش تحویل دهد. هر عضو هیات علمی ساالنه دو هفته قبل از شروع آزمون 
شود.هر گونه سوال و راهنمایی الزم توسط کارشناس دفتر توسعه آموزش ارایه می 

 شود.بطور محرمانه نگهداری میاطالعات حاصل از این پرسشنامه در دفتر توسعه آموزش 

 انتخاب نمایید. √لطفا گزینه مناسب را بوسیله عالمت 
:         گروه محل خدمت               مرتبه علمی:              رشته تحصیلی :                میزان سابقه هیات علمی:  میزان سابقه کاری:            تاهل:       سن:     جنس:              :خانوادگی نام و نام

        سال ورود دانشجویان:                       تاریخ تکمیل فرم          رشته تحصیلی دانشجویان:          سال:         نیم            سال تحصیلی:             گروه آموزشی:    
گاهی  اغلب  همیشه عنوان 

 اوقات
کاربردی  هرگز بندرت

 ندارد
       (32اید؟ )عناوین دروس تئوری، ارایه کردهبندی طرح درس جامع و متناسب با منابع اصلی کوریکولوم، با رعایت توالی محتوا و جدول زمانآیا  1
بندی عناوین دروس بالینی/ آزمایشگاهی آیا طرح درس جامع و متناسب با منابع اصلی کوریکولوم با رعایت توالی محتوا و جدول زمان 3

 (32اید؟ )ارایه کرده
      

       اید؟مستقیم آموزش داده شود را در طرح درس گنجاندههایی که باید در هر جلسه بالینی به صورت غیر آیا مهارت 2
       ( 32-34نامه آموزشی انطباق الزم و کافی را دارد؟ )آیا محتوای تدریس شما با منابع اصلی کوریکولوم ذکر شده در آیین 4
       (32و 35و 32نامه انطباق الزم و کافی را دارد؟ )آیینهای بالینی تدریس شده توسط شما با منابع اصلی کوریکولوم مذکور در آیا مهارت 5
       کنید؟های متنوع تدریس تئوری استفاده میتا چه اندازه از شیوه 2
       کنید؟های نو و امکانات آموزشی استفاده بهینه و متناسب میهای بالینی / عملی خود از شیوهآیا در آموزش 7
       کنید؟میآیا نکات اصلی درس را در پایان آن خالصه  2
       (32کنید؟ )های داده شده رعایت میآیا اختصار را در بیان آموزش 9

       ( 39و 37و 34. 32اید؟ )بندی مشخص شده برای هر درس، به کمیت وکیفیت محتوای آموزشی توجه کردهآیا با توجه به زمان 11
       کنید؟شیوه تدریس به ارایه الگوهای مهارتی برقراری ارتباط صحیح با دانشجو، کادر درمانی، بیمار و همراه وی توجه میآیا در  11
       (21و 32دهید؟ )آیا به ثبت صحیح اطالعات بالینی )شرح حال، معاینه، تشخیص افتراقی و اقدامات درمانی( اهمیت می 13
       (32-32های بالینی و عملی و آزمایشگاهی فراگیران نظارت مستمر دارید؟ )مهارتآیا بر نحوه یادگیری  12
       (32و 35کنید؟ )های بالینی/ آزمایشگاهی آنها استفاده میمهارتموقعیت برای فعالیت دانشجویان جهت افزایش آیا از تقسیم کار و ایجاد  14
       (32و 34های تئوری و عملی آشنا هستید؟ )آموزشهای تحقیق در طب سنتی در آیا با روش 15
       های انجام شده در طول دوره متناسب است؟ها، اهداف و فعالیتهای پایان دوره با سرفصلآیا آزمون 12
       کنید؟ها( استفاده میهای ارزشیابی )کارپوشه، کتابچه ثبت فعالیتآیا از روش 17
       کنید؟یادگیری دانشجویان و اطمینان از پیشرفت آنان از ارزیابی مستمر استفاده میآیا برای پایش  12
های کالسی یا تکالیف گروهی، افزایش آیا برای ارتقای یادگیری دانشجویان، تعامل میان آنان را از طریق مشارکت در فعالیت 19

 (32و 35دهید؟ )می
      

       پایبند هستید؟آیا به رعایت شئونات اسالمی  31
       (21و 39و 35و 34و 32ای ملزم می دانید؟ )آیا خود را به رعایت اصول اخالق حرفه 31
       (32-32آیا پوشش و رفتار ظاهری شما متناسب با محیط کالس می باشد؟ ) 33
       (32اید؟ )های اسالمی در حین تدریس توجه کردهآیا به مبانی فرهنگی و ارزش 32
       (34اید؟ )ای مد نظر قرار دادهآیا درستکاری و رعایت امانت را در مسایل علمی و حرفه 34
       دهید؟میراندهای بالینی اهمیتهای کارگاهی و آموزش در ، روش، تعریف داستان کوتاهمدلینگهای رولبه روشای آیا در آموزش اخالق حرفه 35
       (21و 39و 32و 34بینید؟ )تعامل با دانشجو خود را موفق میآیا در ارتباط و  32
       (32دهید؟ )آیا  فراگیران را در بحث و تبادل نظر شرکت می 37
       (39و 34کنید؟ )درسی ترغیب می مطالب تحلیل و انتقادی آیا دانشجویان را به تفکر 32
       (34کنید؟ )مناسب هنگام تدریس توجه میآیا به برقراری ارتباط کالمی و غیر کالمی  39
       (35و 34اید؟ )های خاص در حین تدریس و نهادینه کردن قواعد سخن گفتن اندیشیدهآیا به عدم استفاده از تکیه کالم 21
       (39کنید؟ )میاید و تالش های آموزشی سایر همکاران اندیشیدهآیا به درک متقابل و همدلی در پوشش دادن فعالیت 21
       (39و 34نمایید؟ )درمانی از مشاوره استفاده می-های آموزشیآیا در فعالیت 23

 سواالت باز:

 شناسید؟ )لطفا کامل بیان کنید.(آیا شما نیازهای کاری خود را می-1
 های بعدی را نام ببرید؟منظور موفقیت بیشتر شما در ارزیابیه ملزومات مورد انتظار ب-3
 نقاط ضعف شما چیست و چه تاثیری بر عملکرد شما دارد؟-2
 های بعدی چیست؟دیدگاه شما برای ارزیابی-4
 کنید؟از کدام شیوه برای هدایت و ارتقای دانشجویان استفاده می-5
 موضع شما نسبت به ارایه مطالب درسی غیر یقینی چیست؟-2
 نمایید؟یت درمان را تا چه حد رعایت میگیری/ پیگیری و انتخاب مدیرهای تفکر نقادانه / تصمیممهارت-7

(29-24( )23. 21( )32139( )31و 31( )7-4کنید؟ )استفاده میو عملی ها و اصول استاندارد طراحی سوال در دروس تئوری پایان دوره از چه روشهای در تدوین و طراحی سواالت آزمون  
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Evaluation of faculty members of the topics discussed that several methods 

including assessment by the authorities, and students, as well as self-assessment counterparts. Mastering technical skills 

self-evaluation as a powerful and dynamic tools and do it plays a key role in ensuring the quality of education and 

professional development. 

METHODS: The overall structure of the questionnaire, in line with the current rules package and upstream 

transformation and innovation of medical education, specialized knowledge, educational planning skills, teaching 

skills, management skills course and assessment of students ' skills and attention to community needs, health problems 

and providing training in traditional medicine. After collecting the opinions of stakeholders, analyze it and search again 

in the sources, and also confirm the validity of the formal content and inventory by the Assembly of experts, the staff of 

the Faculty the final version of the questionnaire was prepared. 

FINDINGS: This form can be used with the provision of feedback to make them aware of the way faculty members 

toward their strengths and weaknesses the activities, in order to improve, modify and improve the performance of the 

necessary training, planning and building new structures on the course to empower members of academic staff in cases 

of rated performance weaknesses based on the results of the evaluation design and implementation. 

CONCLUSION: It seems this form can be found on the side of the other evidence and documentation, with the 

conclusion of the evidence in order to the management decisions and incentive items used. 

 

KEY WORDS: Persian medicine (Traditional medicine), Evaluation, Assessment, Questionnaire 
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