دا ه ع وم ش ی ان
دا ه ش ی

وه

ظام جا ع ارزیا یدا ویان دوره ش ی و ی دا ه ش ی

مقدمه:

يكي از وظايف اساسي و مهم دانشگاههاي علوم پزشكي تربيت فـارغ التحصـيﻼني متخصـص و متعهـد اسـت .بـه
منظور تضمين كيفيت دانش آموختگان و پاسخگويي به جامعه ،ارزيابي دانشجويان در طول تحصـيل امـري اجتنـاب
ناپذير است .هدف نهايي ارزيابي دانشجو ١ترغيب و تشويق فراگيران به مطالعـه و يـادگيري و اطمينـان از يـادگيري
ايشان است .ارزيابي صحيح ميتواند ابزاري مفيد براي ارائه بازخورد مناسب به دانشـجويان پيرامـون نقـاط قـوت و
ضعفهاي آنها باشد .همچنين نتايج ارزيابي دانشجويان ميتواند به مدرسين و مسئولين براي تصـميمگيـري در مـورد
ابعاد مختلف فرايند ياددهي – يادگيري كمك نمايد.
پيرو ابﻼغ آييننامه نظام جامع ارزيابي دانشجو ،به عنوان مبنـايي بـراي استانداردسـازي فراينـد ارزيـابي دانشـجو در
دانشگاه علوم پزشكي تهران و با توجه به اهميت ارزيـابي دانشــجو در ارتقـاي يـادگيري ،بهبـود كيفيـت آمـوزش،
ضرورت تدوين شيوهنامه ارزيابي دانشجو در دانشكده پزشكي احساس شد .لذا معاونت پزشكي عمومي با مشاركت
كميته ارزيابي دانشجو )آزمون( مسئوليت تدوين شيوهنامه نظام جامع ارزيابي دانشجو را بر مبناي سـند توانمنـديها و
آيين نامه دوره پزشكي عمومي در دانشكده پزشكي به عهده گرفت.
تعاريف:

دانشكده :منظور از دانشكده در اين شيوه نامه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

- Student Assessment
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رشته :منظور ،رشته پزشكي عمومي است.



دانشجو :منظور دانشجويان شاغل به تحصيل در هر يك از مقاطع نامبرده شده است.

 مقطع :منظور مقطع تحصيلي منجر به مدرك در سه سطح كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري است.


دوره :منظور از دوره در اين شيوه نامه ،كل دوره آموزشي هر مقطع تحصيلي است كه مشتمل بر چندين بلـوك
و هر بلوك متشكل از چند ترم تحصيلي است.



واحد :يك واحد درسي تئوري يا عملي در هر نيسمال تحصيلي را شامل مي شود.



علومپايه :منظور ،مرحله اول از مراحل چهارگانه آموزش دوره پزشكي است ،كـه بـه صـورت ترمـي واحـدي
ارايه ميگردد و در آن دانشجويان واحدهاي اين دوره را در  ٥ترم ميگذرانند .عﻼوه بر واحدهاي ترمـي ،بخشـي
از دروس تم هاي طولي نيز در اين مقطع و مقاطع بعدي ارائه ميگردد.

 پاتوفيزيولوژي )مباني طب باليني( :منظور ،مرحله دوم از مراحل چهارگانه آموزش دوره پزشكي است ،كـه بـه
صورت ترمي– واحدي ارايه ميگردد و در آن دانشجويان واحدهاي اين دوره را در  ٢ترم ميگذرانند.
 كارآموزي :منظور ،مرحله سوم از مراحل چهارگانه آموزش دوره پزشكي است كه به صورت آموزش نظـري و
آموزش باليني ارايه ميگردد و در آن دانشجويان واحدهاي اين دوره را در  ٤ترم ميگذرانند.
 كارورزي :منظور ،مرحله چهارم از مراحل چهارگانه آموزش دوره پزشكي است ،كه به صورت آمـوزش بـاليني
ارايه ميگردد و در آن دانشجويان واحدهاي اين دوره را در طي  ١٨ماه ميگذرانند.


بلوك :منظور ،دروسي است كه بصورت ادغام يافته و از پيش طراحي شده )بازنگري شده( در مقطع علوم پايه
ارائه ميگردد.

 كورس :منظور ،دروسي است كه بصورت ادغام يافته و از پيش تعريف شده )بازنگري شده( در مقطع مباني
طب باليني ارائه ميگردد.


واحد :معيار اندازه گيري حجم دروس اعم از عملي و نظري در هر نيمسال تحصيلي است.



دروس ديسيپليني :دروسي كه تحت يك عنوان خاص با موضوع واحد ارائه مي شوند و با دروس ديگر ادغام
نگرديده اند.
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ارزيابي تكويني :اين نوع از ارزيابي معموﻻً در طول دوره آموزشي انجام ميشود و هدف از آن آگاهي يافتن از
ميزان يادگيري فراگيران و تعيين نقاط قوت و ضعف عملكرد آنان و كمك به رفع و اصﻼح آن است .همچنين
استادان با استفاده از نتايج اين ارزيابي و تعيين نقاط قوت و ضعف تدريس و اصﻼح ميتوانند در جهت ارتقاي
آموزش گام بردارند.



ارزيابي تراكمي :اين نوع از ارزيابي معموﻻً ولي نه الزاماً در پايان دوره آموزشي انجام ميشود و هدف از آن
قضاوت در مورد عملكرد فراگيران و اعطاي نمره يا مدرك به آنان و همچنين قضاوت در مورد عملكرد استاد و
كيفيت دوره آموزشي است.



ارزيابي عملي :منظور ارزيابي با تمركز بر توانمنديهاي مهارتي و باليني فراگيران است كه ميتواند در محيط-
هاي آزمايشگاهي ،شبيه سازي شده يا در محيط واقعي كار و بر بالين بيماران انجام شود.



ارزيابي تئوري :منظور ارزيابي دانش تئوري فراگيران در سطوح مختلف شناختي است.

 تضمين كيفيت ارزيابي دانشجو :به معني انجام فرايندهاي مناسب قبل ،حين و پس از اجراي آزمون به منظور
بهبود كيفيت آن است.

 حدنصاب قبولي :در آزمونهاي تراكمي ﻻزم است ردي يا قبولي دانشجويان مشخص شود .در تمام آزمونهايي كه
با تعيين رد يا قبولي دانشجويان سر و كار دارند ﻻزم است حداقل نمره قبولي ١يا حدنصاب قبولي يـا اسـتاندارد٢
مشخص گردد .تعيين حدنصاب قبولي يك فرايند نظاممند تصميمگيري و قضاوت است كه طي آن تعيين ميشـود
دانشجويان چه نمرهاي را بايد كسب كنند تا قبول محسوب شوند .در واقع ،حد نصاب قبولي نقطه برشي است كه
دانشجويان توانمند را از غير توانمند تمييز مي دهد اين فرايند قضاوتي توسط افـراد متخصـص و حرفـهاي و بـر
اساس روشهاي علمي انجام ميشود و محتـواي آزمـون ،هـدف آن ،توانـايي دانشـجويان ،شـرايط آموزشـي و
اجتماعي بر آن تأثيرگذار است.

- Minimum pass level
- Standard setting

٣

1
2

دا ه ع وم ش ی ان
دا ه ش ی



افت تحصيلي :منظور از افت تحصيلي در اين شيوه نامه يكي از موارد :كاهش معدل به ميـزان دو نمـره در دو
ترم متوالي؛ مردودي در سه درس؛ مشروطي يك ترم و دانشجوياني كه پيوسته ميانگين بـين  ١٢تـا ) ١٤ركـود(
داشته باشند ،است.

تشكيﻼت مديريتي ،اجرايي و شرح وظايف:

فرايند ارزيابي دانشجويان دوره پزشكي عمومي با همكاري بين بخشهاي مختلف آموزشـي دانشـكده پزشـكي و بـه
قرار زير صورت ميگيرد.
كميته ارزيابي دانشجو :شامل معاون آموزش پزشكي عمومي ،نه نفر از اعضاي هيات علمي ) ٣نفر علوم پايه ١ ،نفر
فيزيوپاتولوژي و  ١نفر تم طولي ٢ ،نفر كارآموزي ٢ ،نفر كارورزي( به پيشنهاد كميته مربوطه در دفتر توسعه آموزش
با هماهنگي معاونت آموزشي پزشكي عمومي و موافقـت ريـيس دانشـكده پزشـكي ،مـدير دفتـر توسـعه آموزشـي
دانشكده پزشكي ،مدير واحد ارزشيابي ،مسئول دايره امتحانات ،يك نفر متخصـص آمـوزش پزشـكي بـا توانمنـدي
مناسب در سنجش و ارزيابي به پيشنهاد دفتر توسعه.
تبصره  :١در صورت نياز از نماينده دانشجويان پزشكي عمومي دعوت به عمل مي آيد.
تبصره  :٢از بين اعضاء يك نفر بعنوان دبير كميته انتخاب مي شود.
وظايف و نقش اين كميته عبارتند از:
 .١نظارت بر وضعيت موجود ارزيابي دانشجو در گروههاي آموزشي؛
 .٢پايش و نظارت بر حسن اجراي نظام جامع ارزيابي دانشجو

١

 -١ﻻزم به ذكر است نظارت بر اجراي ارزيابي دانشجو در دانشكدهها و ارزشـيابي آن بـر اسـاس شيوهنامه مصوب دانشكده و از طريق معاونت
آموزشي دانشگاه صورت ميگيرد .مركز مطالعات و توسعه آموزش در تمام مراحل تدوين و استقرار نظام جامع ارزيابي ملزم بـه ارائه مشاورههاي
تخصصي بـه دانشكدهها هست.

٤

دا ه ع وم ش ی ان
دا ه ش ی

 .٣تاييد و ارائه گزارشهاي ارزيابي دانشجو به مراجع ذيربط و ذينفعان
 .٤بازنگري نحوه ارزيابي دانشجو در صورت لزوم و پيشنهاد مدلهاي اصﻼحي
 .٥بررسي چالشها و پيشنهاد راهكار براي رفع چالشهاي موجود
 .٦تضمين كيفيت ارزيابيهاي انجام شده از جمله آزمونهاي برگزار شده در دانشكده
 .٧ارزيابي دوره اي دستورالعملهاي مراقبان آزمون
 .٨رسيدگي به اعتراضات ارجاع شده توسط معاونت آموزشي
 .٩پيگيري توسعه استفاده از فن آوريهاي الكترونيك در اجراي آزمونها
واحد ارزشيابي پزشكي عمومي :اجراي پﻼن ارزشيابي در مورد نحوه ارزيابي دانشجو در مقاطع مختلف برنامه
پزشكي عمومي شامل نظرخواهي )مصاحبه يا بحث گروهي( با استادان و دانشجويان در خصوص كيفيت ارزيابي و
آزمونها ،مقايسه روند پيشرفت تحصيلي دانشجويان وروديهاي مختلف ،بررسي كيفيت يادگيري دانشجويان از
طريق تحليل نمرات ،بررسي روايي و پايايي ابزارهاي موجود ارزيابي دانشجو و تهيه گزارش ،اطﻼعرساني و ارايه
بازخورد در خصوص نتايج ارزشيابي به كميته ارزيابي ،برعهده واحد ارزشيابي دوره پزشكي عمومي است.
دفتر توسعه آموزش :توانمندسازي و مشاوره اعضاي هيات علمي بواسطه نيازسنجي از آنها و بررسي كلي ارزيابي-
ها و نتايج دريافتي حاصل از تحليل آزمونها ،بر عهده دفتر توسعه آموزش دانشكده است .ﻻزم است اين دفتر بر پايه
گزارش دريافتي از نتايج كلي تحليل سواﻻت آزمون و كشف نقاط ضعف احتمالي به ايجاد فرصت توانمندسازي
اساتيد با بهرهگيري از فرصتهاي ايجاد شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و يا برگزاري دورههاي
مختلف كوتاه مدت توانمندسازي اساتيد در دانشكده بپردازد .همچنين دفتر توسعه ﻻزم است ابزار مناسب )چك
ليست( بررسي كيفيت سواﻻت غير چند گزينهاي را تهيه و در اختيار اساتيد مربوطه قرار دهد.
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دايره امتحانات )مركز آزمون( :متشكل از مسئول و كارشناسان دايره امتحانات است كه ،وظيفه برگزاري آزمونهاي
كتبي شامل همكاري با مسئول برنامهريزي واحد آموزش معاونت پزشكي عمومي در تدوين برنامه زماني امتحانات
ميان ترم و پايان ترم ،هماهنگي با بخش مختلف مشاركت كننده در برگزاري آزمونها ،هماهنگي با گروههاي
آموزشي داخل و خارج از دانشكده ،دريافت و چاپ دفترچه آزمون و پاسخنامهها ،تعيين و مهياسازي محل آزمون،
برنامهريزي و اجراي آزمون ،جمعآوري ،تصحيح نرم افزاري پاسخ نامهها وآناليز آن با نرم افزار مناسب و اعﻼم
نتايج آزمون ،حفظ امنيت آزمون و همچنين رسيدگي به درخواستهاي دانشجويان و تخلفات احتمالي را برعهده
دارد.
تبصره  :١ﻻزم است دايره امتحانات دستورالعملي مدون براي چگونگي برگزاري آزمون ها و عملكرد مراقبان آزمون
داشته باشد و نسخهاي از آن را به كميته ارزيابي دانشجو ارسال نمايد).پيوست (١
تبصره  :٢ﻻزم است دايره امتحانات پس از آناليز نتايج امتحان دانشجويان با نرم افزار مناسب ،نسخهاي از نتايج را
براي واحد ارزشيابي دانشكده ارسال نمايد.
مدير گروه آموزشي /مسوول بلوك /مسوول تم طولي :مدير گروه آموزشي /مسوول بلوك /مسوول تم طولي يا
نماينده ايشان مسئول هماهنگي و نظم بخشي به نحوه ارزيابي و همچنين آزمونهايي است كه واحد درسي مربوطه را
ارائه ميدهند .استادان ارائه دهنده درس ،مسئوليت طراحي نوع ارزيابي و سواﻻت و تحويل به موقع آنها به مسوول
درس /مسوول بلوك /مسوول تم طولي را دارند .مسوول درس /مسوول بلوك /مسوول تم طولي بايد سواﻻت كتبي
را به دايره امتحانات تحويل دهد .همچنين مسوول درس /مسوول بلوك  /مسوول تم طولي يا نماينده ايشان موظف
است در زمان آزمون مربوطه در محل برگزاري آزمون حضور داشته و پس از دريافت نتايج تصحيح اوراق از دايره
امتحانات ،در صورت وجود اعتراض به آنها رسيدگي و نمره نهايي را در موعد مقرر در سايت مديريت امور
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آموزشي وارد نمايد .در آزمونهاي تكويني استاد ارائه دهنده درس ﻻزم است پس از برگزاري آزمون ،بازخورد به
موقع به دانشجويان ارائه نمايد .مسئوليت تصحيح آزمونهاي كتبي غير چندگزينهاي بر عهده استاد مربوطه آن درس
است و از آنجا كه اين آزمونها از طريق نرم افزارهاي موجود قابل تحليل نيستند ،استاد ارائه دهنده درس موظف
است بر اساس نتايج حاصل از تصحيح اوراق آزمون ،به تحليل سواﻻت مربوطه بپردازد .در صورت لزوم ،كميته
ارزيابي دانشجو ميتواند با در نظر گرفتن نظرات استاد درس /مسوول بلوك /مسوول تم طولي تعديﻼت ﻻزم را
جهت بهبود كيفيت سواﻻت به كار بندد .باز خورد نتايح توسط مسوول مربوطه به اساتيد داده ميشود.
اصول اجرايي در آزمونها:

ماده  ٤-١در طرح دورههاي ارائه شده به دانشجويان ،ﻻزم است در بخش ارزيابي ،به طـور دقيـق بـر نـوع و نحـوه
ارزيابي ،زمان و مكان آزمونها ،ارزيابيهاي تكويني و تراكمي ،جدول اهداف درس براي آزمون )بلوپرينت آزمـون( و
منابع درسي مورد استفاده در طراحي آزمون تاكيد گردد .حدنصاب قبولي مطـابق بـا ضـوابط كوريكولـوم آموزشـي دوره
پزشكي عمومي تعيين مي گردد و در مواردي كه حدنصاب مذكور با نظر كميته ارزيابي دانشجو شناور تشـخيص داده شـود و
نياز به تعديل و استفاده از منحني اصﻼح نمرات گردد ،تغييرات ﻻزم بر اساس اصول علمي و ضوابط آموزشي صورت خواهد
گرفت.

ماده  ٤-٢گروههاي آموزشي در زمينه ارزيابي دانشجويان موظف به تبعيت از شيوهنامـه جـامع ارزيـابي دانشـجوي
دانشكده پزشكي هستند و در صورتيكه امكان اجراي بخشي از آن فراهم نباشد و يا گـروه آموزشـي بـه هـر دليلـي
خواهان ايجاد تغيير در اين شيوهنامه باشد ﻻزم است درخواست خويش را از طريق مـدير گـروه مربوطـه در كميتـه
ارزيابي دانشجو مطرح نمايد تا تصميمات ﻻزم اتخاذ گردد.
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ماده  ٤-٣گروه آموزشي ،مسوول درس /مسوول بلوك ﻻزم است نتايج آزمون را به موقع و بر اساس جـدول زمـان
بندي اعﻼم شده از سوي اداره آموزش و واحد امتحانات اعﻼم نمايد.
ماده  ٤-٤در زمان اعﻼم نتايج آزمون ،روند اعتراض به نتايج آزمون بايد به طور شفاف به اطﻼع دانشجويان رسـانده
شود.
ماده  ٤-٥دانشجو ميتواند از طريق ارائه درخواست كتبي به معاونت آموزشي دانشكده و يا ثبـت اعتـراض خـود در
سايت مديريت آموزشي به نتايج آزمون )اعم از كتبي و غير كتبي( اعتراض نمايد و استاد ﻻزم است به اين اعتـراض
رسيدگي نموده و نتايج رسيدگي را به دايره امتحانات اعﻼم و يا در سايت مربوطه ثبـت نمايـد و معاونـت آموزشـي
دانشكده نتيجه اعتراض را به اطﻼع دانشجو برساند.
ماده  ٤-٦دانشجويان از طريق نماينده ورودي خويش با ارائه درخواسـت مكتـوب بـه معاونـت آموزشـي پزشـكي
عمومي دانشكده ميتوانند به نحوه برگزاري و نتايج يك آزمون اعتـراض نماينـد و رسـيدگي بـه اعتـراض و نتـايج
توسط معاونت آموزشي به اطﻼع دانشجويان خواهد رسيد .در صورتي كه دانشجويان از نتايج رسيدگي قـانع نشـوند
ميتوانند درخواست بررسي موضوع را با نظر معاونت آموزشـي دانشـكده بـراي طـرح در كميتـه ارزيـابي دانشـجو
حسب مورد ارائه نمايند تا تصميمات ﻻزم اتخاذ شود.
ماده  ٤-٧اداره آموزش دانشكده ﻻزم است در زمان انتخاب واحد دانشـجويان ،برنامـه زمـاني و مكـاني آزمونهـا را
براي اطﻼع دانشجويان ارائه نمايند تا دانشجويان بتوانند بـا آگـاهي از زمـان برگـزاري آزمونهـا ،واحـدهاي درسـي
خويش را انتخاب نمايند.
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ماده  ٤-٨هر آزمون ﻻزم است داراي راهنماي آزمـون باشـد كـه در امتحانهـاي كتبـي همـراه دفترچـه آزمـون و در
آزمونهاي عملي علوم پايه ،آسكي و باليني در محل مناسب نصب و پيش از آزمـون بـه رويـت دانشـجويان مربوطـه
برسد.
ماده  ٤-٩تخلف دانشجويان در جلسات آزمون بايد صورت جلسه شده و بـه معاونـت آموزشـي دانشـكده ارسـال
گردد تا بر طبق آئيننامه تخلفات آموزشي اقدام ﻻزم صورت گيرد.
ماده  ٤-١٠افت تحصيلي دانشجويان بر اساس معيارهـاي ذيـل توسـط واحـد آمـوزش معاونـت پزشـكي عمـومي
دانشكده بررسي و اقدام ﻻزم جهت ارتقاء وضعيت تحصيلي صورت خواهد گرفت.

معيار تشخيص افت تحصيلي يكي از موارد زير است:
-١كاهش معدل به ميزان دو نمره در دو ترم متوالي
تبصره :در دوره گذر از مقطع علوم پايه به مقطع مطب ميزان افت معدل با نظر معاونت آموزشي پزشـكي عمـومي
تعيين خواهد شد.
 -٢مردودي در سه درس
 -٣مشروطي يك ترم
 -٤ساير مواردي كه دانشكده تشخيص مي دهد عملكرد دانشجو رو به كاهش است.
 -٥دانشجوياني كه پيوسته ميانگين بين  ١٢تا ) ١٤ركود( داشته نيز مشمول اين دستورالعمل ميباشند.

چگونگي برخورد با موارد افت تحصيلي:
در صورت مشروطي اقدامات زير انجام خواهد شد:
 -١اطﻼع كتبي به دانشجو
٩

دا ه ع وم ش ی ان
دا ه ش ی

 -٢اطﻼع به خانواده دانشجو و ضبط در پرونده آموزشي وي
 -٣معرفي به مركز مشاوره دانشجويان
در ساير موارد اقدامات زير انجام خواهد شد:
 -١معرفي به استاد مشاور تحصيلي جهت بررسي علل افت /ركود
 -٢معرفي به مركز مشاوره دانشجويان به پيشنهاد استاد مشاور تحصيلي
 -٣معرفي و استعﻼم از استاد مشاور تحصيلي و در صورت لزوم اعمال محدوديت در انتخاب واحد
ارزيابي دانشجو در دوره پزشكي عمومي:

ارزيابي دانشجو در دوره پزشكي عمومي در چهار سطح شامل فازهاي علوم پايـه ،مبـاني طـب بـاليني ،كـارآموزي و
كارورزي و در هر يك از دروس انجام ميشود .ضروري است ارزيابي دانشـجو منطبـق بـا اهـداف و پيامـدهاي دوره
آموزشي باشد .همچنين ﻻزم است از روشهاي متنوع ارزيابي دانشجو متناسب با اهداف و پيامدهاي دوره در حيطـه-
هاي دانشي ،مهارتي و نگرشي استفاده گردد.
ارزيابي دانشجويان در هر مقطع مطابق با ضـوابط مصـوب در كميتـههـاي مقـاطع علـوم پايـه ،مبـاني طـب بـاليني،
كارآموزي و كارورزي پس از تاييد مدير محترم دفتر توسعه آموزش و معاونت آموزشي پزشـكي عمـومي دانشـكده
پزشكي صورت خواهد گرفت .اين ضوابط حسب نياز و بـا لحـاظ اصـول آموزشـي مشـروح در كوريكولـوم دوره
پزشكي عمومي مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بصورت دورهاي بازبيني خواهد شد.
 برنامه ارزيابي دانشجويان در مقطع علوم پايه
 برنامه ارزيابي دانشجويان در مقطع مباني طب باليني
 برنامه ارزيابي دانشجويان در مقطع كارآموزي
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 برنامه ارزيابي دانشجويان در مقطع كارورزي
 برنامه ارزيابي دانشجويان در تم هاي طولي )پيوست (٢
تضمين كيفيت ارزيابي دانشجويان:

دانشكده پزشكي به منظور تضمين كيفيت ارزيابي دانشجويان اقدامات زير را انجام خواهد داد:

 توانمندسازي اعضاي هيات علمي
ضروري است دانشكده پزشكي با همكاري مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ،از طريق برگزاري جلسات
توجيهي نحوه طراحي ،تصحيح و نمرهدهي آزمونها ،برگزاري كارگاههاي طراحي و تحليل آزمون ،براي اعضاي
هيات علمي ،بهبـود كيفيت ارزيـابي دانشجو را تضمين نمايد.

 مرور توسط كميته ارزيابي دانشجو
در دانشكده پزشكي كميته ارزيابي دانشجو )شامل اعضاي هيات علمي باتجربه و افراد متخصص( كيفيـت سؤاﻻت
يا آزمونها را بررسي مينمايد .همچنين قبل و بعد از اجراي آزمونها ،سؤاﻻت طراحيشده توسط نمايندگان
گروههاي آموزشي ،مورد بررسي و بازبيني قرار ميگيرند .ﻻزم است بهمنظور ارزيابي كيفيت آزمونهاي
چندگزينهاي ،از چك ليست ميلمن استفاده شود.

 تحليل سؤالهاي آزمون
پـس از برگزاري آزمون سؤالهاي آزمون مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و ضريب تميز و دشواري سؤاﻻت
آزمونها با كمك نرم افزار مربوطه در دايره امتحانات محاسبه ميشود و در نهايت نتايج به گروههاي مربوطه اعﻼم
ميگردد تا اصﻼحات ضروري انجام گردد.
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 تعيين سودمندي روشهاي ارزيابي دانشجو
در واحد ارزشيابي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي عﻼوه بر تحليل هر يك از سؤاﻻت و آيتمها سودمندي هـر
روش يا ابزار ارزيابي دانشجو و همچنين سيستم ارزيـابي دانشـجو بر اساس معيارهاي :روايــي ،پايــايي ،تــأثير
آموزشي ،ميزان پـذيرش و قابليـت اجـرا مشخصشدهاند .براي اطمينان ،از اعضاي هيات علمي و دانشجويان
نظرخواهي و مصاحبه خواهد شد.

 اين شيوه نامه در دوازدهمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ  ٤آذرماه  ١٣٩٦به تصويب رسيد.
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جدول  :١مقاطع مورد ارزيابي در دوره پزشكي عمومي ،منابع ،ابزار و زمان ارزيابي

رديف

مقطع

١

علوم پايه

٢

مطب )فيزيوپاتولوژي(

٣

كارآموزي

منابع

موضوع ارزيابي

ابزار ارزيابي

زمان ارزيابي

حد نصاب

 چندگزينهاي
 كوته پاسخ
 جور كردني گسترده

دروس بلوكي

 تشريحي تغييريافته
 بين رشتهاي
OSPE 

دروس نظري

اهداف )دانشي و مهارتي(

در پايان هر درس

 چندگزينهاي

ميانگين كل )(١٢

 كوتاه پاسخ
 چندگزينهاي

تم طولي

 كوته پاسخ
 چندگزينهاي
دروس عمومي

 كوته پاسخ
 تشريحي تغييريافته
 چندگزينهاي

كورسها و دروس واحدي

اهداف )دانشي و مهارتي(

 كوته پاسخ

در پايان هر درس

ميانگين كل )(١٢

 تشريحي
Matching 
 چندگزينهاي
 كوته پاسخ

دروس نظري

 تشريحي
اهداف )دانشي و مهارتي(
)سطوح باﻻي يادگيري(

 صحيح  -غلط

در پايان هر درس
 OSCE

 Mini-CEX
 GRF

ماژورها

 Case Based
)Discussion (CBD
 DOPS
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 OSCE
 Mini-CEX

مينورها

 GRF
 Case Based
Discussion (CBD)
 Long Case
 Mini-CEX
 DOPS
 Log Book

ماژورها

 Portfolio
(١٤) ميانگين كل

در پايان هر درس

 GRF
 Case Based
Discussion (CBD)

(اهداف )دانشي و مهارتي

كارورزي

()سطوح باﻻي يادگيري

 OSCE
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مينورها

 GRF
 Case Based
Discussion (CBD)
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