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 کلیات – 1

 مقدمه  – 1-1

به  .است متعهد و متخصص التحصيالني فارغ تربيت پزشكي علوم هاي دانشگاه مهم و اساسي وظايف از يكي

 امري اجتناب تحصيل طول در دانشجويان ارزيابي جامعه، به پاسخگويي و آموختگان دانش كيفيت تضمين منظور

  .است ناپذير

 يادگيري كيفيت با آن كيفيت و آيد مي شمار به آموزشي فرآيند در اساسي هاي فعاليت از يكي دانشجويان ارزيابي

 دانشجويان به مناسب بازخورد ارائه براي مفيد ابزاري تواند مي صحيح ارزيابي .دارد مستقيم ارتباط دانشجويان

 براي مسئولين و مدرسين به تواند مي دانشجويان ارزيابي نتايج همچنين .باشد ها آن ضعف و قوت نقاط پيرامون

 دانشجو ارزيابي فرآيند كه آنجا از .نمايد كمک يادگيري ياددهي فرآيند مختلف ابعاد در مهم هاي گيري تصميم

 است، كارآمد آموزشي موسسه يک در آموزشي خدمات ارائه در اساسي بخشي و داشته بااليي اهميت و حساسيت

 .بود خواهد آن بيشتر چه هر ارتقاء و ارزيابي ازمنافع گيري بهره در اساسي قدم يک ارزيابي، جامع برنامه تدوين

 كيفيت دانش از اطمينان و آموزش كيفيت بهبود ، يادگيري ارتقاي در دانشجو ارزيابي اهميت به توجه با

 از تا باشند داشته ارزيابي دانشجو به مند نظام و جامع رويكردي پزشكي علوم هاي دانشگاه است الزم آموختگان،

 عمده نسبتاً بخش كه است اي اندازه به اين موضوع اهميت . كنند حاصل اطمينان آموزشي هاي برنامه با آن تناسب

 ارزيابي به مند نظام رويكردي راراستق به پزشكي علوم هاي مختلف رشته در اعتباربخشي استانداردهاي از اي

 دارد. اختصاص دانشجو

 ارزيابي فرايند استانداردسازي مبنايي براي عنوان به جوانش د ارزيابي نظام نامه آيين تدوين ضرورتاز اين رو 

تدوين نظام ارزيابي اين كميته ارزشيابي دانشجو مركز توسعه و در در  .شد احساس آزاد مشهد دانشگاه در دانشجو

 assessment ofمنظور بررسي ميزان يادگيري فراگيران )واحد سعي شده است فرهنگ ارزيابي از ارزيابي به 

learning( به سمت ارزيابي با هدف يادگيري )assessment for learning.تغيير يابد ) 

 متخصصان با حضور و ارزشيابي واحد مسؤوليت با دانشگاه، آموزش توسعه و مطالعات مركز در نامه آيين اين

 و تدوين مبناي پس، اين از و رسيده است تصويب به هكددانش آموزشي شوراي در و شده تدوين آموزش پزشكي

 .گيرد مي قرار مشهد اسالمي ي پزشكي دانشگاه آزاد دانشكده در دانشجو ارزيابي نظام استقرار
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 اهداف   – 1-2

 هدف کلی -1-2-1

ت يتوانمند و بررسي كيفارتقاء ساختار ارزشيابي دانشجويان جهت بررسي ميزان يادگيري و تربيت دانشجويان 

 ارايه  شده هايآموزش 

 اهداف جزئی -1-2-2

 تعيين ساختار فرايند ونكات اجرايي ارزشيابي دانشجو -

 توانمند آموختگان دانش تربيت از اطمينان -

 آموزشي كيفيت ارتقاي با هدف دانشجويان ارزيابي بودن مند نظام  -

 ها آن قوت و ضعف نقاط پيرامون دانشجويان به مناسب بازخورد ارائه -

        مختلف ابعاد در مهم هاي گيري تصميم براي مسئولين و مدرسين توسط دانشجويان ارزيابي نتايج از استفاده -

 يادگيري ياددهي فرآيند

 به منظور برگزاري آزمون هاي استاندارد اساتيد به مناسب بازخورد ارائه -

 علمي كمک به اصالح عملكرد اعضا هيات -

 بررسي ميزان يادگيري دانشجويان -

 ابالغيوحدت رويه و الزام اجراي پروتكل  -

 بررسي سودمندي آزمون ها -
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 تعاریف  – 2

سودمندي آزمون هاي برگزار شده و ارزشيابي دانشجو :  فرايند گردآوري جمع بندي، آناليز و قضاوت در مورد 

 .ميزان يادگيري دانشجويان

در اين نوع ارزيابي مالک قضاوت در مورد عملكرد فراگيران از قبل مشخص شده  وابسته به مالک :ارزيابي 

است كه همان اهداف آموزشي دوره هستند. نمونه بارز ارزيابي وابسته به مالک، آزمون هاي پيشرفت تحصيلي 

 است و عملكرد فراگيران در دستيابي به اهداف آموزشي مورد بررسي قرار مي گيرد.

در اين نوع ارزيابي، مالک قضاوت نسبي است و عملكرد فراگيران با يكديگر مقايسه  ارزيابي وابسته به هنجار :

 مي شود. نمونه بارز ارزيابي وابسته به مالک، آزمون هاي ورودي دانشگاه هاست.

از آن آگاهي يافتن از اين نوع از ارزيابي معموال در طول دوره آموزشي انجام مي شود و هدف  ارزيابي تكويني :

ميزان يادگيري فراگيران و تعيين نقاط قوت و ضعف عملكرد آنان و كمک به رفع و اصالح آن است. همچنين 

استادان با استفاده از نتايج اين ارزيابي و تعيين نقاط قوت و ضعف تدريس و اصالح مي توانند در جهت ارتقاي 

 آموزش گام بردارند.

نوع از ارزيابي معموال ولي نه الزاما در پايان دوره آموزشي انجام مي شود و هدف از آن اين  ابي پاياني :يارز

مورد عملكرد فراگيران و اعطاي نمره يا مدرک به آنان و همچنين قضاوت در مورد عملكرد استاد و قضاوت در 

 كيفيت دوره آموزشي است.

ردي يا قبولي دانشجويان مشخص شود. در  معياردر آزمون هاي با هدف پاياني الزم است  حد نصاب قبولي :

يا حد نصاب  1تمام آزمون هايي كه با تعيين رد يا قبولي دانشجويان سر و كار دارند الزم است حداقل نمره قبولي

ميم گيري و قضاوت است تعيين حد نصاب قبولي يک فرايند نظام مند تصشود.  انجام 2قبولي يا تعيين استاندارد

تعيين مي شود دانشجويان چه نمره اي را بايد كسب كنند تا قبول محسوب شوند. در واقع حد كه در طي آن 

نصاب قبولي نقطه برشي است كه دانشجويان توانمند را از غير توانمند تميز مي دهد. اين فرايند قضاوتي توسط 

ان، شرايط آموزشي و افراد متخصص و حرفه اي انجام مي شود و محتواي آزمون، هدف آن، توانايي دانشجوي

 اجتماعي بر آن تاثير گذار است.

معيارهاي سودمندي روش هاي ارزشيابي دانشجوعبارتند از روايي، پايايي، تاثير آموزشي، ميزان  : سودمندي آزمون ها

 طريق از ديگر برخي و هاي آماري روش طريق از معيارها اين از برخي پذيرش و قابليت اجرا مي باشد. سنجش

 .است پذير امكان كيفي هاي روش

آزمون ها به اساتيد جهت بهبود عملكرد ايشان و برگزاري يک آزمون استاندارد و  انتقال آناليز ارزشيابي بازخورد :

 سودمند براي بررسي ميزان يادگيري دانشجويان

                                                           
1  Minimum pass level 
2 Standard setting 
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 مختلف  هاي روشجهت نيل به اهداف آموزشي مختلف در حيطه هاي دانش، مهارت و نگرش از  ابزار ارزشيابي :

  سطوح هرم ميلر استفاده مي گردد كه به تفصيل در جدول هرم ميلر آورده شده است.منطبق بر  ارزشيابي

يكي از چارچوب هايي كه در انتخاب روش هاي ارزيابي دانشجو كمک كننده است هرم توانمندي هاي  هرم ميلر :

ابي توانمندي ها در محيط باليني ارائه شد وقابل استفاده جرج ميلي به منظور ارزيتوسط  1991ميلر است كه در سال 

در برنامه هاي آموزشي مختلف در علوم پزشكي است. هرم ميلر از چهار سطح تشكيل شده است كه پايين ترين سطح 

 showsو دو سطح بعدي ) 4( به ارزيابي صالحيت هاknows howسطح دوم ) 3( به سنجش دانش knowsآن )

how  وdoesمي پردازد.6و اقدام 5ترتيب به ارزيابي عملكرد  ( به 

 :است آمده ميلر هرم از سطح هر براي مناسب ارزيابي هاي روش از هايي نمونه زير جدول در

 

 روش ها سطح ارزيابي

 چگونه ميداند و ميداند

(knows و knows how) 

 شفاهي آزمونهاي

  پاسخ گسترده تشريحي سواالت

 پاسخ كوتاه تشريحي سواالت

  گزينهاي چند سواالت

(Extended Matching Items) گسترده جوركردني سواالت  

KF (Key Feature Examination) 
(shows how) نمايش چگونه ميدهد  OSCE، كوتاه باليني مورد كامل، باليني مورد 

 كارپوشه بوک، الگ، 7DOPS ،8CEX-Mini، درجه،  360ارزشيابي ،ليست وارسي (doesانجام می دهد )

 

 تجربيات و درسي برنامه اهداف راستايي هم دانشجو مند نظام ارزيابي در مهم مسائل از يكي جدول بلوپرينت :

 يا مشخصات جدول آزمون، تهيه در گام اولين عنوان به است الزم منظور اين به .دانشجواست ارزيابي با يادگيري

 و اهداف با متناسب ستون و رديف تعدادي بر مشتمل بعدي دو جدولي بلوپرينت آزمون .شود تهيه آن بلوپرينت

 آن جمله از كه دارد وجود آزمون بلوپرينت در محتوا سازماندهي مختلفي براي هاي روش .است دوره محتواي

 موضوع هر نسبي اهميت اساس بر سپس .باشد مي ... و باليني درس، تظاهرات مختلف بخش هاي درس، موضوعات

 شود مي موجب آزمون بلوپرينت تهيه .شود مي مشخص آزمون سؤاالت كل نهايت در و آن به مربوط سؤاالت تعداد

 .است آزمون روايي كننده تأمين خود نوبه به كه گيرد قرار مورد ارزيابي شده داده آموزش محتواي از مناسبي پوشش

 تشكيل نگرشي و مهارتي شناختي، مختلف هاي حوزه از اهداف دوره يا شده داده آموزش محتواي كه صورتي در

 بر عالوه .كند پيدا ضرورت كتبي هاي آزمون بر عالوه مختلف ارزيابي شهاي رو از استفاده است ممكن باشد، شده

                                                           
3  knowledge 
4  competence 
5  performance 
6  action 
7 Direct Observation of procedural skills 
8  Mini-clinical evaluation exercise 
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 در مثال، عنوان به .شود داده پوشش نيز ها حيطه اين از هريک مختلف سطوح است الزم حيطه، سه هر اهداف پوشش

 دهد مي قرار ارزيابي مورد را دانشجو فهم و درک دانش و كه سؤاالتي بر عالوه شناختي حيطه سؤاالت طراحي

 .گيرد قرار ارزيابي مورد نيز دانشجويان وتحليل مسأله حل هاي مهارت فراگيران سطح با متناسب است ضروري

 

 ارزشیابی دانشجو سایر مزایاي فعالیتهاي مرتبط با  – 3

 به منظور آزمون اجراي از پس و حين قبل، مناسب فرايندهاي انجام معني به : دانشجو ارزيابي كيفيت تضمين -

 كيفيت راستاي ارتقاي در دانشجو ارزيابي نامه آيين بندهاي در شده ذكر موارد اكثر چند هر .است آن كيفيت بهبود

 :شود مي بحث بيشتري جزييات با موارد از برخي اين وجود با است، شده ذكر ها آزمون

 اعضاي دانشجو آموزش ارزيابي كيفيت بهبود در عوامل مهمترين از يكي :علمي هيات اعضاي توانمندسازي -

 . است ها آزمون دهي نمره و تصحيح طراحي، در ايشان توانمندسازي و علمي هيات

 مربوط هاي و دستورالعمل راهنماها توزيع توجيهي، جلسات برگزاري مانند يمختلف هاي روش به تواند مي آموزش

و انجام  .پذيرد صورت آزمون هاي طراحي كارگاه مانند آموزشي جلسات در شركت آزمون، اجراي و طراحي به

 تحليل آزمون ها، ما را در اين مهم هدايت مي نمايد.

 از ديگر يكي آزمون اجراي از قبل همكاران توسط شده طراحي سؤاالت بررسي و مرور : همگنان توسط مرور -

 و تجربه با علمي هيات ازاعضاي متشكل هاي كميته مواردي در است ممكن .است آزمون كيفيت تضمين روشهاي

 يا سؤاالت كيفيت بررسي منظور به ها يا دانشكده آموزشي هاي گروه در آزمون طراحي زمينه در متخصص افراد

 حال هر در .شود دار عهده آن اجراي از قبل را ها آزمون و مرور سؤاالت و بررسي وظيفه و شود تشكيل ها آزمون

 نمونه عنوان به كه گيرند مي قرار استفاده مورد هايي ليست چک كميته، يک يا از همكاران يكي توسط بررسي در چه

 انواع مختلفي . كرد اشاره است شده تدوين اي گزينه چند سؤاالت ارزيابي منظور به كه ميلمن ليست چک به توان مي

 توان مي بيشتر آشنايي كه جهت هستند دسترس در مختلف هاي ن آزمو بررسي منظور به ابزارها و ها ليست چک از

 .كرد رجوع مرتبط منابع به

 و دقت ميزان تعيين و ها سؤال تک تک بررسي آزمون هاي سؤال تحليل از هدف : آزمون هاي سؤال تحليل -

 و آزمون يک ضعف و نقاط قوت آزمون، يک هاي سؤال تحليل در . است آزمون برگزاري از پس آن هاي نارسايي

 .شود مي مشخص تمييز سؤاالت ضريب و دشواري ضريب تعيين با آن هاي سؤال همه كيفيت

 يا روش هر سودمندي است ها الزم آيتم و سؤاالت از يک هر تحليل بر عالوه : آزمون روش سودمندي تعيين -

 هاي روش سودمندي معيارهاي . شود كل مشخص در دانشجو ارزيابي سيستم همچنين و دانشجو ارزيابي ابزار

 از برخي سنجش . كرد اشاره اجرا قابليت و پذيرش ميزان تأثيرآموزشي، پايايي، روايي، : از عبارتند دانشجو ارزيابي

 .است پذير امكان كيفي هاي روش طريق از ديگر برخي و هاي آماري روش طريق از معيارها اين
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 انواع آزمون در حوزه علوم پزشکی -4

 :شامل  و پرستاری و مامايی عمومی دکترای مقطع در انواع دروس

كارآموزي  -Skill Lab ) 4 مركز ... آزمايشگاه -كارگاه ( عملي دروس -3اختصاصي دروس -2 عمومي دروس -1

 )عملي مهارتهاي آموزش براي Skill Lab شده سازي شبيه محيط يا و واقعي كار محيط در(

 .شود مي ارائه باليني مهارتهاي بر تسلط كسب براي و واقعي كار محيط در : كارورزي دروس -5

 :ترم طول در آزمونهای-4-1

 و درس كالس در شفاهي - سئواالت و تشريحي ، 9MCQ آزمونهاي بصورت تئوري واحد هر براي :تئوري درس

 .شود مي انجام تحصيلي ترم طول در

 مي استفاده مختلف عملكردي آزمونهاي از آموزشي اهداف با متناسب دوره هر در :كارآموزي و كارورزي دروس

 اساتيد تشخيصي و گروهها شرايط و پورتفوليو براساس mini CEX-CSR-DOPS- Log bookقبيل از .گردد

 مربوطه گروه

 صورت EDC با مشورت و راهنمايي مركز و بوده مربوطه گروه عهده به ابزارها اين از كدام هر طراحي : يک تبصره

  .گرفت خواهد

محتوا به صورت آزمون ميان ترم بخشي از  ضرورت دارد تبصره دو : طبق صالحديد استاد و با توجه به حجم درس

ولي قابل حذف از آزمون پايان ترم  به آن اختصاص يابدمي تواند بخشي از نمره پايان ترم دانشجو  كهشود برگزار 

 اشد . نمي ب

 :ترم پايان آزمون -4-2

 آزمونهاي،  پاسخ كوتاه تشريحي يا MCQ سئواالت بر مشتمل آزمون درسي واحد هر پايان در :تئوری دروس -

 آموزشي اهداف با متناسب ... و  K.f باليني استدالل

  .شود داده قرار دانشجو اختيار در ترم ابتدا در بايد آزمون ومنابع ارزيابي نحوه ،نوع، مكان ،زماننكته : 

 .شد استفاده خواهد آموزشي اهداف به توجه با مختلف ابزارهاي از  :بالينی و عملی دروس -

 ارزيابي نمره ، دستورالعمل براساس دوره طول در عملكردي هاي آزمون در آموزشي ريزي برنامه به توجه با :نكته

 ليست چک ، DOPS, MinCEX ، بوک الگ ارزيابي و اختصاصي هاي Case ارايه يا ها فعاليت از معموال نهايي

 .گردد مي تشكيل و ... شفاهي آزمون و

 آزمون های کشوری : -4-3

 آزمون های صالحيت بالينی  -الف

در حال حاضر آزمون هاي كشوري صالحيت باليني به صورت فصلي در  )کميته آزمون( : یعلم ميت -    

تاريخ هاي تعيين شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به روش آسكي در پايان دوره پزشكي 

                                                           
9  Multiple Choice Question 
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عمومي برگزار مي گردد. در هر آزمون يک نفر عضو هيات علمي از سوي رئيس دانشكده به عنوان مسئول 

تشكيل مي متخصصين آموزش پزشكي ود و يک كميته علمي از اعضاي هيات علمي و آموزش، تعيين مي ش

 توانمندي هاي مورد انتظار طبق هاي ابالغي و بودجهوظيفه تعيين سواالت استاندارد بر اساس  گردد كه

 . كوريكولوم هاي موجود را دارند

و  مسئول سرپرستي تيم اجرايي مي باشدبراي هر آزمون يک نفر به عنوان  )مرکز آزمون( : يیاجرا ميت -    

 اظر كليه فعاليت هاي تيم مي باشد و وظيفه سازماندهي ايستگاه ها و حسن اجراي آزمون را عهده دار مي باشد.ن

 آزمون های جامع علوم پايه و پيش کارورزی  -ب

اين آزمون ها طبق تقويم آزمون هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سالي دو بار برگزار مي گردد. از سال 

قطب  ۰۱هاي علوم پزشكي كشور به دانشگاه اين آزمون ها به صورت قطبي در دانشگاه ها برگزار مي گردد. 1393

طراحي سؤاالت .انشگاه مادر انتخاب شده استآموزشي تقسيم بندي شده و در هر قطب يک دانشگاه به عنوان د

هاي كارورزي )پره انترني( و كليه امور مربوط به آزمون برعهده دانشگاه مادر و با كمک اساتيد دانشگاهآزمون پيش

 و دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان يک قطب در نظر گرفته شده است. زيرمجموعه مي باشد

نفر عضو هيات علمي به عنوان مسول آزمون در محل حوزه حضور تمام  براي اين آزمون ها نيز بايستي يک 

 استعدادهاي درخشان مي باشند امتيازبرتر آزمون كشوري مشمول  %1نتايج رتبه هاي  وقت داشته باشد.

 کمیته ارزشیابی دانشجو -5

 کميته ارزشيابی دانشجو اعضای -5-1

، معاونت آموزشي دانشگاه) جناب آقاي دكتر  )سرافراز يزديرئيس دانشكده پزشكي) جناب آقاي دكتر محمد 

،سرپرست مركز ) جناب آقاي دكتر رئيس السادات(، مسئول مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  )خاكزاد

(، گروه پزشكي پزشكي) سركارخانم دكتر آرزو فرج پور(، جناب آقاي دكتر آل هاشمي ) عضو هيئت علمي

گروه  (، سركار خانم بلغن آبادي ) عضو هيئت علميگروه پرستاري ) عضو هيئت علميسركارخانم سمانه رافع 

 ( . سمانه سروقد مقدم( ، كارشناس ارزشيابي ) سركار خانم مامايي

 دبير كميته : مسئول واحد ارزشيابي اساتيد مركز مطالعات

 وظايف کميته ارزشيابی دانشجو :

 ارايه بازخورد به طراحان سوالتحليل آزمون هاي كتبي برگزار شده و  -1

 بازديد حضوري از كيفيت آزمون هاي پايان ترم و تهيه گزارش -2

 بازديد حضوري از كيفيت آزمون هاي صالحيت باليني برگزار شده در حوزه علوم پزشكي -3
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 بازديد از آزمون هاي پايان بخش هاي باليني -4

 نتخاب روش ها و ابزار ارزشيابيمشاوره و راهنمايي گروه هاي آموزشي در مورد ا -5

 در اجراي آزمون هاي كشوري صالحيت باليني مشاركت و برگزاري -6

 تهيه گزارش و تحليل نتايج آزمون هاي صالحيت باليني -7

 همكاري در برگزاري كارگاه هاي توانمندسازي اساتيد در زمينه روش هاي ارزشيابي دانشجو -8

 برگزاري آزمون اجراییفرآیند  -6

 :  در دروس تئوریبرگزاری آزمون فرآيند اجرايی  -6-1 

 : و پرستاری و مامايی در دروس تئوری علوم پايه برگزاری آزمون فرآيند اجرايی -6-1-1

 دايره به آنها موقع به ارسال و ) كتبي هاي درآزمون ( آزمون سئواالت طراحي مسئوليت درس دهنده ارائه استاد  -

  .دارد برعهده را امتحانات

طراحي سواالت در سواالت چهار گزينه اي با استفاده از چک ليست ميلمن و تهيه بلوپرينت درس و در صورت  -

 وجود بانک سواالت، استفاده از سواالت استاندارد مي باشد . 

تعداد استاد ارائه دهنده درس موظف است قبل از روز آزمون به صورت محرمانه و در حضور ايشان سواالت به  -

 دانشجويان تكثير يابد.

به ابهامات و  و داشته حضور آزمون برگزاري محل در مربوطه آزمون زمان در است موظف درس دهنده ارائه استاد -

 سواالت دانشجويان پاسخ گويد.

 در مقرر موعد در را نهايي نمره و شمارش برگه ها توسط آموزش، پاسخنامه تحويل استاد مي شود تا آزموناز پس  -

 .نمايد وارد سايت

استاد ارائه دهنده درس موظف است پس از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان در سايت ، در موعد مقرر نمرات را  -

 قطعي نمايد.

 .قرار گيردارزيابي مورد تحليل و شده تا  EDCپس از تصحيح اوراق، پاسخنامه ها تحويل مركز  -

 جواب سواالت در معرض ديد دانشجويان قرار گيرد بالفاصله بعد از برگزاري آزمون بايد -

 دانشجويان به موقع به بازخورد آزمون برگزاري از پس است الزم درس دهنده ارائه استاد تكويني هاي آزمون در - 

 نمايد ارائه

به استاد مربوطه منجر به حذف يا بازنگري در سواالت مشكل دار  EDCاز طرف مركز  در نهايت بازخورد ارزيابي -

 .مي شود  بازخورد به معاون آموزشي در قالب گزارش ارزشيابي انجامو مي شود 

 از آزمون سئواالت تحليل بازخورد دريافت محض به و پرداخته " سئواالت جامع بانک "تشكيل به درس اساتيد -

 سئواالت بردارنده در سئواالت بانک رفته رفته تا بپردازند نقص داراي سئواالت بازبيني به ارزشيابي و پايش دفتر سوي

  باشد استاندارد

  باشد مي درس آن مربوطه استاد عهده بر نيز اي گزينه چند غير كتبي هاي آزمون تصحيح مسئوليت -
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 نتايج براساس است موظف درس دهنده ارائه استاد نيستند تحليل قابل افزارها نرم طريق از ها آزمون اين كه آنجا از -

 . بندد كار به سئواالت وضع بهبود جهت را الزم تعديالت آزمون اوراق تصحيح از حاصل

با توجه به تقويم امتحانات ساالنه دانشكده پزشكي، برگزاري آزمون ها در تاريخ هاي مشخص شده الزامي است.  -

 مجوز شوراي آموزشي دانشكده پزشكي است. تغيير در تاريخ برگزاري امتحانات منوط به

دفترچه سواالت بايد داراي جلد ثابت بوده كه الزم است از سايت دانشكده گرفته شود و اطالعات آزمون روي آن  -

 درج شده و با سواالت تكثير شود.

 س ذكر شود.( تايپ شده و رفران12تمامي سواالت امتحان بايد با يک نوع فونت )ترجيحا نازنين با سايز  -

طراحي سواالت با توجه به سهم هريک از  ارائه مي شود الزم است ي كه به صورت كورسيدر دروس:  يک تبصره

نت درس در قالب يک دفترچه سوال صورت مي گيرد. زمان انجام هر ياساتيد در تدريس درس مربوطه و تهيه بلوپر

نيز  آن  از ارائه كورس مربوطه صورت مي پذيرد و نمرهآزمون بدون توجه به تاريخ آزمون هاي پاياني بوده و پس 

 ميزان واحد آن قسمت از درس مي باشد.باتوجه به 

جهت آشنايي دانشجويان با كل دوره و نحوه نمره دهي و .. در  ،الزم است راهنماي مطالعاتي دانشجو تبصره دو :

 سايت دانشكده قرار گيرد.

اساتيد مي بايست از چک ليست هاي معتبر استفاده نمايند و توصيه مي شود در صورت امكان سواالت  تبصره سه :

 نيز بررسي گردد.، توسط همگنان

انجام شده و  EDOارزيابي سواالت در گروه هاي پرستاري و مامايي توسط كارشناس ارزشيابي دفتر  : چهارتبصره 

 ارسال مي گردد. EDCگزارش آناليز دروس در پايان ترم به مركز داده مي شود و بازخورد به استاد مربوطه 
 

سوال تشريحي و  2تستي و مابقي حداقل داراي  %71نگارش سواالت بايد به نحوي باشد كه شامل  تبصره پنج :

 .سواالت كوتاه پاسخ و ... باشد

 

 در دروس بالينی :برگزاری آزمون فرآيند اجرايی   -6-2

 آزمون هاي نظري و عملكردي مي باشد :دروس باليني شامل 

 آزمون های نظری دروس بالينی : -6-2-1

تمامي  بازبيني و بررسي سواالت توسطبه روال كار مشابه ساير آزمون هاي نظري علوم پايه بوده و تنها تفاوت مربوط 

بدين صورت كه طراحي سواالت با همكاري تمامي اعضاي گروه  مي باشد. قبل از برگزاري آزمون اعضاي گروه

موجود متناسب با اهداف و پيامدهاي دوره در حيطه هاي دانشي، مهارتي و نگرشي و با توجه به توانمندي هاي اصلي 

  ارسال شود. EDCصورت پذيرد و در نهايت گزارش جلسه به مركز در كوريكولوم گروه 
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 دروس بالينی : آزمون های عملکردی -6-2-2

 مي استخراج آموزشي كوريكولوم از گروه آموزشي توسط آموزشي هاي دوره شده تعيين پيش از پيامدهاي و اهداف -

 .شود

 و مهارت دانش، حيطه سه هر در اهداف پوشش هدف با و دوره پيامدهاي و اهداف براساس ها آزمون طراحي -

 ميلر هرم مختلف سطوح با متناسب مختلف ابزارهاي از حيطه سه در اهداف پوشش منظور به .پذيرد مي انجام نگرش

 هرم مختلف سطوح مختلف روشهاي امكان حد تا گروهها آزمون كارگروههاي كه است ضروري .شد خواهد انجام

 توجه مورد را عملي و مهارتي اهداف ارزيابي و ) ترم پايان هاي آزمون در ويژه به ( خود ارزيابي سيستم رادر ميلر

 .قراردهند

 -mini CEX-CSR-DOPSمربوطه از ابزارهاي ارزيابي نظير  گروه اساتيد تشخيصي و گروهها شرايط براساس -

Log book و پورتفوليو استفاده مي شود. 

جهت طراحي و انتخاب ابزار ارزشيابي مناسب در گروه هاي آموزش باليني، كميته ارزشيابي مركز توسعه آموزش  -

 ارايه مشاوره راهنمايي مي باشدآماده 

يكي از توانمندي هاي تعريف شده كوريكولوم مربوط به پرفشناليسم و تعهد حرفه اي مي  با توجه به اينكه تبصره :

رفتار حرفه اي در محيط هاي آموزش باليني به عنوان تم طولي پيوسته بايد مورد ارزيابي  و باشد، پوشش و اخالق

 نمره آزمون باليني را شامل شود. قرار گرفته و درصدي از


