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واحد مشهد

  به نام خدا
در تمامي مراكز آموزشي دنيا مراكز توسعه آموزش حمايتهاي 
تكنيكي وتخصصي رادر زمينه توسعه فعاليتهاي آموزشي در هر يك از 

در زمينه آموزش علوم پزشكي با توجه به . شي فراهم مي سازندزروههاي آموگ
با اهميت موضوع وهمچنين تاكيد سازمان بهداشت جهاني ارائه خدمات مذكور

هدف بهبودكيفيت آموزشي ازطريق برنامه ريزي درسي مبتني بر نيازهاي 
ارزيابي .يردذجامعه، ارزيابي وارزشيابي وپژوهش در آموزش انجام مي پ

محققان ارزشيابي مراكز .وارزشيابي يكي از اجزاي مهم در فرايند آموزشي است 
مه درسي و توسعه آموزش روشهاي نوين ومناسب را براي ارزشيابي هر برنا

نين در زمينه ثبات و اعتبار امتحانات وارزيابي ها چآموزشي ارائه ميكنند وهم
در همين راستا مركز ارزشيابي امتحانات . كمكهاي شايان توجهي ارائه نمايند

بعنوان يكي از بازوهاي اصلي مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي در دانشكده 
اعضاي محترم هيات علمي تمامي . اميد است . پزشكي مستقر شده است 

ومخصوصا مديران محترم گروههاي باليني وعلوم پايه ضمن همكاري 
ومساعدت كامل با مركزارزشيابي امتحانات،اين مركز را با پيشنهادات سازنده 

  . خودياري نمايند
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 ٢

واحد مشهد

  : مقدمه
با توجه به اينكه نظام  آموزشي وظيفه سنگين وحساسي را به 
عهده دارد ، الزم است در طراحي و اجراي فعاليت هاي آن از مطلوب ترين 

يكي از شيوه هايي كه مي توان با كمك آن فعاليت . شيوه ها استفاده گردد 
استفاده از . لوب تنظيم كرد رويكرد سيستمي است هاي آموزشي را به طور مط

رويكرد سيستمي سبب مي شود كه بتوانيم فعاليت هاي آموزشي را با نياز هاي 
جهان امروزي و مقتضيات جهان آينده منطبق سازيم با عنايت به ضرورت 
تنظيم نظام مدون ارزشيابي امتحانات در دانشكده پزشكي و اهميت وجود اين 

يند ارزشيابي كيفي دانشكده ، مركز ارزشيابي امتحانات مركز در فرآ
)Examination Evaluation Center ( بر اساس چارچوب مصوب وزارت

بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي زير نظر رئيس دانشكده پزشكي در خرداد 
  .در محل دانشكده پزشكي تاسيس و راه اندازي گرديد  1385ماه 

  
  
  

  :معرفي واحد 
به منظور   ) EEC( يابي امتحانات دانشكده پزشكي مركز ارزش

ساماندهي و استاندارد سازي امتحانات گروه هاي آموزشي دانشكده و ازمون 
هاي مربوط در زمينه هاي ذيل در محل دانشكده پزشكي تاسيس و راه اندازي 

  .شده است 
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 ٣

واحد مشهد

  :نظارت بر طراحي سواالت  –الف 
مون و در نتيجه بر يكي از مهمترين عواملي كه بر نتيجه آز

به . ارزشيابي استاد از دانشجو تاثير مي گذارد نوع سوال طراحي شده است 
عبارت ديگر با طراحي دقيق سواالت امتحاني مي توان ارزشيابي صحيح و قابل 
اعتمادي از نحوه ي پيشرفت و تغيير در نگرش و رفتار دانشجو به دست اورد 

ف مركز ارزشيابي امتحانات ارائه و نظارت به همين دليل يكي از مهمترين اهدا.
  .بر اجراي الگو هاي استاندار طراحي سواالت است 

  :اجراي امتحانات  - ب
از انجايي كه نحوه اجراي يك آزمون نيز از عواملي است كه مي 
تواند بر نمرات و در نتيجه ارزشيابي دانشجو تاثير گذار باشد لذا مركز ارزشيابي 

ستا با نظارت و ارائه پيشنهادات در جهت اجراي مطلوب تر امتحانات در اين را
امتحانات و حذف عوامل زمينه اي نا مطلوب كه تاثير مخرب بر نتيجه آزمون 

  .دارد اقدام مي نمايد 
سنجش روايي ، پايايي ، ( منجمله  تحليل علمي و اماري ازمون ها )ج

زيه و تحليل و سپس تج.. ) ضريب سختي ، ضريب افتراق ، تاكسونومي و 
آماري و علمي نتايج حاصل از امتحانات به عنوان يك ابزار استاندارد در 

  .ارزشيابي امتحان و نتايج آن 
  ارائه بازخورد به مديران گروه ها  )د

نتايج حاصل از نظارت و تجزيه و تحليل آماري به منظور آشنايي 
رنامه آزمون به بانقاط قوت و يا احتماال نقاط ضعف آزمون تحت عنوان يك كا
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 ٤

واحد مشهد

صورت محرمانه براي مدير محترم گروه آموزشي  مربوطه و رياست شوراي 
  .آموزشي دانشكده ارسال خواهد شد 

  .راه اندازي واحد ارزشيابي مهارت هاي عملي دانشجويان )ه
معرفي گروه هاي آموزشي موفق و نمونه بر اساس نتايج اماري به  )و

  .شوراي اموزشي دانشكده 
  .اتوماسيون تصحيح اوراق ازمون هاي گروه هاي مختلف پزشكي  )ز
برگزاري ادواري كارگاه هاي طراحي پيرامون سنجش و اندازه  )ح

  .گيري آموزشي
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 ٥

واحد مشهد

  چارت سازماني مركز ارزشيابي امتحانات 
اين مركز تحت نظر رياست دانشكده پزشكي و معاونين اموزشي 

ت مي نمايد و ساختار سازماني آن بر اساس عاليفعلوم پايه و علوم باليني 
الگوي پنداشتي زير است و با توجه به تفاوت هاي عمده در امتحانات علوم پايه 

  :و باليني براي ارزشيابي هر قسمت يك نفر مسئول معرفي گرديده است 
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 ٦

واحد مشهد

   EECشرح وظايف مركز 
ي ارزشيابي كمي و كيفي ازمون هاي داخلي گروه هاي پايه و بالين .1

  .دانشكده پزشكي
ارزشيابي كمي و كيفي نمرات ازمون هاي داخلي گروه هاي پايه و باليني  .2

 .دانشكده پزشكي
استاندارد سازي طراحي سواالت بر اساس رفرانس هاي وزارت بهداشت ،  .3

 .درمان و آموزش پزشكي
 تدوين نظام علمي ارزشيابي .4
جش و اندازه برگزاري ادواري كارگاه هاي مربوط به امتحانات شامل سن .5

 ......و  OSCEگيري ، ازمون سازي ، 
يابي مهارتهاي عملي شراه اندازي، تجهيز واداره مركز ارز .6

 .) Skill Lab(دانشجويان
تشكيل هيئتهاي مميزه در گروههاي آموزشي به منظور رسيدگي به  .7

اعتراضات دانشجويان در رابطه با نحوه برگزاري امتحانات،سئواالت 
ربوط به اصول ارزشيابي، تحت نظر مديران محترم امتحاني وموارد م
 .گروههاي آموزشي

به شوراي آموزشي ) ترمي(ارائه گزارشات مقطعي يا سيستماتيك  .8
 .دانشكده

سنجش وتحليل آماري عملكرددانشجويان در آزمون هاي سراسري  .9
 .)آزمونهاي جامع علوم پايه وجامع پيش كارورزي(كشوري 
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 ٧

واحد مشهد

حاني در آزمونهاي گروههاي آموزشي اتوماسيون تصحيح اوراق امت .10
 0دانشكده

 skill( وراه ادازي مركز ارزشيبابي مهارتهاي عملي دانشجويان تجهيز .11
Lab (با نظر مديران محترم آموزشي. 

 
با توجه به اينكه به منظور بر رسي وارزشيابي امتحانات نياز به اخذ يك 

ست به موارد لذا خواهشمند ا.باشدي سري اطالعات از گروههاي محترم م
  .زيردر ارسال بسته هاي امتحاني به اين مركز توجه فرمائيد 
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 ٨

واحد مشهد

جدول زمان بندي نحوه ارزشيابي از امتحانات گروههاي علوم پايه 
  وباليني

از امتحانات ميان ترم يا پايان ترم هر گروه آموزشي بنا به  :علوم پايه •
  انتخاب مركزارزشيابي امتحا نات

از امتحانات پايان ترم هريك از دروس تئوري هر گروه  :ژيفيزيو پاتولو •
  .در پايان ترم هردوره ارزشيابي خواهد شد

  )كارآموزي وكارورزي:( علوم باليني •
  دروس تئوري هر  گروه در پايان هر دوره ارزشيابي خواهد شد

  :بخشهاي باليني
  باربا انتخاب مركز ارزشيابي امتحانات 2سالي:بخشهاي ماژور •
  بار با انتخاب مركز ارز شيبابي امتحانات 3سالي:مينور بخشهاي •
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 ٩

واحد مشهد

  :توجه 
تا ) مركز ارزشيابي مهارتهاي باليني(  skill Labبا راه اندازي

-داخلي( امتحانات بخشهاي ماژور  1386از ابتداي سال1385پايان سال
  .برگزار خواهند گرديدOSCEبه صورت ) زنان وجراحي-اطفال
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 ١٠

واحد مشهد

  :شرايط ارسال اوراق امتحاني به مركز ارزشيابي امتحانات
استاندارد توسط دانشكده پزشكي در اختيار گروه قرار مي پاسخنامه  هاي  .1

  .گيرد
مكاتبات اداري از گروه با عنوان مركز ارزشيابي امتحانات با شماره وتاريخ  .2

  باشد
  .رسال گرددبا هر بسته ارسالي يك نسخه كليد پاسخنامه وبارم بندي ان ا .3
ه براي مركز ارزشيابي در هر بسته حداقل دونسخه ازپرسشنامه تايپ شد .4

 .ارسال گردد
با هر بسته ارسالي پاسخنامه هاي دانشجويان به مركز ارزشيابي ارسال  .5

 .گردد
  
 

  با تشكر از همكاري شما                         
  مركز ارزشيابي امتحانات دانشكده پزشكي      

 


