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 مقدمه

 دانشجویان ارتباط یادگیری کیفیت با آن کیفیت و آید می شمار به آموزشی فرآیند در اساسی های فعالیت از یکی دانشجویان ارزیابی

باشد.  ها ضعف آن و قوت نقاط پیرامون دانشجویان به مناسب بازخورد ارائه برای مفید ابزاری تواند می صحیح دارد. ارزیابی مستقیم

 یاددهی مختلف فرآیند ابعاد در مهم های گیری تصمیم برای مسئولین و مدرسین به تواند می دانشجویان ارزیابی نتایج همچنین

 در آموزشی خدمات ارائه  در اساسی بخشی و داشته باالیی اهمیت و حساسیت دانشجو ارزیابی فرآیند که آنجا از .نماید کمک یادگیری

 آن بیشتر چه هر ارتقاء و ارزیابی منافعاز  گیری بهره در اساسی قدم یک ارزیابی، جامع برنامه تدوین است، کارآمد آموزشی موسسه یک

 .بود خواهد

ی پیرو ابالغ آیین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو، به عنوان مبنایی برای استاندارد سازی فرایند ارزیابی دانشجو در دانشگاه علوم پزشک

ورت تدوین شیوه نامه ارزیابی دانشجو در و با توجه به اهمیت ارزیابی دانشجو در ارتقای یادگیری، بهبود کیفیت آموزش، ضر گیالن

 برای راستا این در توانمند آموختگان دانش تربیت هدف با دانشگاه فراگیران ارزیابی جامع برنامهدانشکده پزشکی احساس شد. لذا 

 در فراگیران ارزیابی مقولهبه  مند نظام رویکرد برای مناسبی آغاز سر است. امیدواریم شده تدوین آموزش دانشگاه حوزه در بار نخستین

 .آورد فراهم را حوزه این در نیاز مورد تحول برای را الزم شرایط و باشد دانشگاه

 

 ف ارزیابی :هد

  یریهمه گ طی)با توجه به  شرا 9911ویراش آذر ماه  رانیا یاسالم یجمهور یپزشک یعموم یدوره دکتر یمل یاستانداردهارعایت 

 .(91 -دیکوو یماریب

 

 تعاریف : 

 است. گیالنمنظور از دانشکده در این شیوه نامه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  : دانشکده

 است.عمومی منظور رشته پزشکی  : رشته

در دانشکده پزشکی مرتبط با رشته پزشکی عمومی موجود منظور دانشجویان شاغل به تحصیل در هر یک از مقاطع  : دانشجو

 است. شکی گیالندانشگاه علوم پز

 .است عمومی دکتریدوره  سطحدر مدرك کسب به منجر تحصیلی مقطع منظور : مقطع

 از متشکل بلوك هر و بلوك چندین بر مشتمل که است تحصیلی مقطع هر آموزشی دوره کل نامه، شیوه این در دوره از منظور  دوره :

 .است تحصیلی ترم چند

 آن کیفیت بهبود منظور به آزمون اجرای از پس و حین قبل، مناسب فرایندهای انجام معنیبه :  دانشجو ارزیابی كيفيت ضمينت

 .است

که به صورت آموزش نظری و آموزش بالینی ارایه می  ،منظور، مرحله سوم از مراحل چهارگانه آموزش دوره پزشکی است كارآموزی:

 ترم می گذرانند.  4گردد و در آن دانشجویان واحدهای این دوره را در 

، مرحله چهارم از مراحل چهارگانه آموزش دوره پزشکی است، که به صورت آموزش بالینی ارایه می گردد و در آن منظور كارورزی:

 ماه می گذرانند. 91طی دانشجویان واحدهای این دوره را 

 منظور دروسی است که بصورت ادغام یافته و از پیش تعریف شده )بازنگری شده( در مقطع مبانی طب بالینی ارایه می گردد.  كورس:

 معیار اندازه گیری حجم دروس اعم از عملی و نظری در هر نیمسال تحصیلی است.  واحد:
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 دروسی که تحت یک عنوان خاص با موضوع واحد ارایه می شوند و با دروس دیگر ادغام نگردیده اند.  دروس دیسيپلينی:

 یادگیری میزان از یافتن آگاهی آن از هدف و می شود انجام آموزشی دوره طول در معموالً ارزیابی از نوع این  تکوینی : ارزیابی

 و ارزیابی این نتایج از استفاده با همچنین استادان است.  آن اصالح و رفع به کمک و آنان عملکرد ضعف و قوت نقاط تعیین و فراگیران

 . بردارند گام ارتقای آموزش جهت در میتوانند اصالح و تدریس ضعف و قوت نقاط تعیین

 عملکرد مورد در قضاوت آن از هدف و میشود انجام آموزشی دوره پایان در الزاماً نه ولی معموالً ارزیابی از نوع این تراكمی : ارزیابی

 . است آموزشی دوره و کیفیت استاد عملکرد مورد در قضاوت همچنین و آنان به مدرك یا نمره اعطای و فراگیران

محیطهای  در میتواند که است آزمایشگاهی و بالینی فراگیران مهارتهای پایه، توانمندیهای بر تمرکز با ارزیابی منظور عملی : ارزیابی

 . شود انجام بیماران بالین بر و کار واقعی محیط در یا شده سازی شبیه درمانی،-آزمایشگاه و مراکز آموزشی مجازی کالس و 

 .است شناختی، نگرشی و مهارتی مختلف سطوح در فراگیران تئوری دانش ارزیابی منظور تئوری : ارزیابی

 یا رد تعیین با که آزمونهایی تمام در  .شود مشخص دانشجویان قبولی یا ردی است الزم تراکمی آزمونهای در قبولی : حدنصاب

 حدنصاب گردد. تعیین مشخص ٢ استاندارد یا قبولی حدنصاب یا 9 قبولی نمره حداقل است الزم دارند کار و سر دانشجویان قبولی

 قبول تا کنند کسب باید را نمره ای چه دانشجویانمیشود  تعیین آن طی که است قضاوت و تصمیمگیری نظام مند فرایند یک قبولی

 قضاوتی فرایند این دهد می تمیز توانمند غیر از را توانمند که دانشجویان است برشی نقطه قبولی نصاب حد واقع، در .شوند محسوب

 یط شرا دانشجویان، توانایی آن، هدف آزمون، محتوای و میشود انجام علمی روشهای بر اساس و ای حرفه و متخصص افراد توسط

 .است تأثیرگذار آن بر و اجتماعی آموزشی

در کورسها و دروس دیسیپلینی و درگر موظفی های آموزشی قابل ارزیابی از دانشجو در طول  تحصیلی افت از منظور تحصيلی : افت

  یکی از موارد زیر می تواند باشد: نامه شیوه این در دوره آموزشی 

 :: تحصيلی افت تشخيص معيارهای

 متوالی ترم دو در نمره دو میزان به معدل کاهش -9

 خواهد عمومی تعیین پزشکی آموزشی معاونت نظر با معدل افت میزان مقدمات بالینی مقطع به پایه علوم مقطع از گذر دوره در : تبصره

 .شد

 درس سه در مردودی  -٢

 ترم یک مشروطی  -9

 .میباشند دستورالعمل این مشمول نیز )رکود( داشته 94 تا 9٢ بین میانگین معدل پیوسته که دانشجویانی -4

 

 :تحصيلی افت موارد با برخورد چگونگی

 برخورد با موارد افت تحصیلی به دو صورت انجام خواهد شد الف: در صورت مشروطی دانشجو و ب: درسایر موارد. 

 :شد خواهد انجام زیر اقدامات مشروطی صورت در الف:

 دانشجو به کتبی اطالع - 9

 وی آموزشی پرونده در ضبط و دانشجو خانواده به اطالع - ٢

 دانشجویان مشاوره مرکز به معرفی - 9

 :شد خواهد انجام زیر اقدامات موارد سایر در ب:

 رکود افت/ علل بررسی جهت تحصیلی مشاور استاد به معرفی  -9

 تحصیلی مشاور استاد پیشنهاد به دانشجویان مشاوره مرکز به معرفی - ٢

 واحد انتخاب در محدودیت اعمال لزوم صورت در و تحصیلی مشاور استاد از استعالم و معرفی  -9
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 :وظایف شرح و اجرایی مدیریتی، تشکيالت
 5شامل  یان دوره پزشکی عمومی با همکاری بخشهای مختلف آموزشی دانشکده پزشکی دانشجو ارزیابی نظام  تشکیالت و ساختار

  واحد ارزشیابی دوره پزشکی عمومی ، /مسئول بلوكیگروه آموزش ریمدبخش مدیریتی و اجرایی )کمیته علمی آزمون، دایره امتحانات، 

چگونگی برخورد با موارد افت  و تشخیص افت تحصیلی هایمعیار ،اصول اجرایی در آزمونها شرح و( ، واحد توسعه آموزش-5 و

   های مدیریتی و اجرایی و اصول به شرح ذیل می باشند:این بخش  است.  تحصیلی

 

 افراد ذیل می باشند: از متشکل: آزمون علمی كميته 

 دانشکده آموزش پزشکی عمومی معاون -

 دانشکده پزشکی EDOمدیر  -

 اعضای هیات علمی که مدیران گروه های پایه یا بالین می باشند. -

 فیزیوپاتولوژیمسئول  نفر  یک  -

 کارآموزیمسئول  نفر  دو -

 کارورزیمسئول  نفر دو   -

 مسئول دایره امتحانات و برگزاری آزمون های مجازی و حضوری  -

 زشیابیمدیر واحد ار  -

 معاون آموزشی دانشکده -

 معاون آموزشی دانشگاه -

 دو نفر متخصص امور مربوط به آموزش و توسعه آموزش   -

 رئیس دانشکده پزشکی .   -

 

 :  آزمونعلمی شرح وظایف كميته 

  ویراش آذر ماه  رانیا یاسالم یجمهور یپزشک یعموم یدوره دکتر یمل یاستانداردهانطارت بر اجرای صحیح

 و تالش در رفع نقایص الزامی و ترجیحی و ارتقای نظام آموزشی دوره پزشکی عمومی.   9911

   یعموم یدوره دکتر یمل یاستانداردهااعالم وضعیت موجود و شرح نواقص و موانع پیش رو در اجرای صحیح 

 9911ویراش آذر ماه  رانیا یاسالم یجمهور یپزشک

 تایید و ارایه گزارشهای ارزیابی دانشجویان به صورت منظم به مراجع ذیربط و ذینفعان 

  بازنگری نحوه ارزیابی دانشجو و ارایه و پیشنهاد مدلهای اصالحی در صورت تشخیص لزوم توسط معاونت آموزشی

 دانشکده

  چالشها و پیشنهاد راهکارها برای رفع چالشهای موجودبررسی 

 ارزیابی دوره ای دستورالعمل های مراقبان آزمون 

 رسیدگی به اعتراضات ارجاع شده ای که تنها از سوی معاونت آموزشی دانشکده منعکس می گردد 

 زاری آزمون نقش دارندپیگیری توسعه استفاده از فن آوریهای الکترونیک که در فرایندهای آموزش دانشجو و برگ 

 یو نگرش یمهارت ،یشناخت طهیشامل هر سه ح ی دانشجویانتوانمند حضوری و مجازی سنجش تمام ابعاد 

  فراگیران و تعیین سودمندی آنهافراهم آوری ابزارهای ارزیابی حضوری و مجازی 

  یابیدر زمان ارز رانیبه اعتراضات فراگ ییو پاسخگو یابیارز جیگزارش نتا یبرا یساز و کار مشخصتدوین و تبیین 

 ی و مجاز یحضور یها

  
الزم به ذکر است نظارت بر کلیه فرایندهای ارزشیابی دانشجویان در دانشکده ها و ارشیابی آنها بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه، از 

ت از معاونت آموزشی دانشکده پزشکی صورت طریق معاونت آموزشی دانشگاه و طی بررسی ها صورت گرفته در نتیجه دریافت مستندا
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دانشکده پزشکی در تمام مراحل تدوین، استقرار و حسن اجرای نظام جامع ارزیابی ملزم به ارایه مشاوره های  EDOمی گیرد و 

 د. می باش و یا موانع پیش رو در خالل اجرا تخصصی و ارشادی به دانشکده و ثبت گزارشات مربوط به مغایرت با شیوه نامه

 

 .آید می عمل به دعوت عمومی پزشکی دانشجویان نماینده از نیاز صورت در : 9 تبصره

 .شود می انتخاب کمیته دبیر بعنوان نفر یک کمیته علمی آزموناعضاء بین : از ٢ تبصره

: مدیران گروه های پایه یا بالین می توانند نمایندگانی برای همکاری با خود معرفی نمایند که افراد مذکور پس از موافقت 9تبصره 

 یجمهور یپزشک یعموم یدوره دکتر یمل یاستانداردهامعاونت آموزشی و ریاست دانشکده  برای مدت معلوم در اجرای صحیح 

 با مدیر گروه همکاری خواهند نمود.  9911ویراش آذر ماه  رانیا یاسالم

 

 

 ( مركزدایره  امتحانات : )و حراست دانشکده حضوری و مجازی  امتحانات دایره کارشناسان و مسئول از متشکل آزمون

و امنیت فیزیکی، الکترونیک و اخالقی دوره پزشکی عمومی و الکترونیک  آزمونهای کتبی برگزاری وظیفه که، است پزشکی

 را بر عهده دارند. آن 

 

 : (مركز آزمون) دایره امتحانات شرح وظایف

 آزمون های دفترچه تکثیر و چاپ مسئولیت 

 آزمون محل مهیاسازی و تعیین 

 ها نامه پاسخ آوری جمع آزمون، برگزاری 

 آزمون اعالم نتایج و مناسب افزار نرم با آن و آنالیز نامه ها پاسخ افزاری نرم تصحیح 

 مراحل تمام در آزمون امنیت حفظ  

 و حفظ کرامت دانشجو و استاد  دانشجویانمشروع  درخواستهای به رسیدگی 

 که قبل و یا پس از آزمون مسجل شود احتمالی تخلفات رسیدگی و ارتباط با معاونت آموزشی در صورت بروز 

  ارایه دستورالعمل مدون برای چگونگی برگزاری آزمونهای حضوری و مجازی و عملکرد مراقبان آزمون و ارایه به

 کمیته ارزشیابی دانشجو 

 

 آموزش توسعه دفتر ای مشاوره خدمات از دانشجو ارزیابی کیفیت تضمین و اجرا طراحی، مراحل تمامی در تواند می دانشکده :1تبصره 

به روز شده، با مسئول برنامه ریزی واحد  یها تیو ظرف لهایگزارش از پتانس هیارا دایره امتحانات می تواند با .شود مند بهره دانشکده

هماهنگی با بخش مختلف  و پایان ترم همکاری داشته وآموزش معاونت پزشکی عمومی در تدوین برنامه زمانی امتحانات میان ترم 

 را برعهده دارد. شکدهمشارکت کننده در برگزاری آزمونها، گروههای آموزشی داخل و خارج از دان

با حضوری و الکترونیک )با کمک گروه های مربوطه در صورت نیاز( پس از آنالیز نتایج امتحانات  الزم است دایره امتحانات: 2تبصره 

 ک نسخه ای از نتایج را برای واحد ارزشیابی دانشکده ارسال نماید. استاندارد و الکترونیروشهای 

 

 مسئول تم طولیمدیر گروه آموزشی/مسئول بلوک/: 

ایشان )که به تایید معاونت آموزشی و ریاست دانشکده رسیده است(،  مسئول تم طولی /مدیر گروه آموزشی/ مسئول بلوك یا نماینده

ارزیابی و همچنین آزمونهایی است که واحد درسی مربوطه را ارایه می دهند. استادان ارایه مسئول هماهنگی و نظم بخشی به نحوه 

 می باشند.  مسئول تم طولی /دهنده درس، مسئولیت طراحی نوع ارزیابی و سواالت و تحویل به موقع آنها به مسئول درس/مسئول بلوك
ا الکترونیک )در آزمون مجازی( را به دایره امتحانات تحویل دهد. باید سواالت کتبی و ی مسئول تم طولی /مسئول درس/مسئول بلوك

یا نماینده ایشان موظف است در طول آزمون مربوطه در محل برگزاری آزمون )با  مسئول تم طولی /همچنین مسئول درس/مسئول بلوك

تایج تصحیح اوراق و یا دریافت نتایج رعایت شرایط مصوب ستاد ملی کرونا در زمان پاندمی(  حضور داشته باشد و پس از دریافت ن

الکترونیک از دایره امتحانات در صورت وجود اعتراض، بر اساس قوانین موجود عمل نماید و نتایج را در سایت مدیریت امور آموزشی 
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دستورالعملهای مصوب  وارد نماید. در آزمونهای تکوینی استاد ارایه دهنده درس الزم، پس از برگزاری آزمون، بازخورد به موقع بر اساس

مسئولیت تصحیح آزمونهای کتبی غیر چند گزینه ای با استاد مربوطه به آن درس است و از آنجا که این  به دانشجویان ارایه نماید.

 استاد ارایه دهنده درس موضف است بر اساس نتایج حاصل از تصحیح آزمونها از طریق الکترونیک و نرم افزاری قابلیت تحلیل ندارند،

در صورت لزوم کمیته علمی و واحد ارزشیابی دانشجو می توانند ا در نظر گرفتن نظرات استاد اوراق به تحلیل سواالت بپردازد. 

مسئول درس درس/مدیر گروه و سا مسئول بلوك تعدیالت الزم را جهت بهبود کیفیت سواالت به کار بندند. بازخورد نتایج توسط 

 . مربوطه به اساتید داده می شود

  

 عمومی پزشکی دوره واحد ارزشيابی: 

 هر در و و کارورزی کارآموزی ، بالینی مقدمات ، پایه علوم مراحل شامل سطح چهار در عمومی پزشکی دوره در دانشجو واحد ارزشیابی

آخرین استاندارد دوره آموزشی و بر اساس  پیامدهای و اهداف با منطبق دانشجو ارزیابی است می شود. ضروری انجام دروس از یک

 حیطه های دانشی، در دوره پیامدهای و اهداف با متناسب دانشجو ارزیابی متنوع روشهای از است الزم باشد. همچنین اعالم شده

 . گردد استفاده نگرشی و مهارتی

 از پس کارورزی و کارآموزیبالینی،  طب مبانی پایه، علوم مقاطع های کمیته در مصوب ضوابط با مطابق مقطع هر در دانشجویان ارزیابی

 نیاز حسب ضوابط گرفت.  این خواهد صورت دانشکده پزشکی عمومی پزشکی آموزشی معاونت و آموزش توسعه دفتر محترم مدیر تایید

 دورهای بصورت پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت مصوب عمومی دوره پزشکی کوریکولوم در مشروح آموزشی اصول لحاظ با و

 .شد خواهد بازبینی

 پایه علوم مقطع در دانشجویان ارزیابی برنامه  

 بالینی مقدمات مقطع در دانشجویان ارزیابی برنامه  

 کارآموزی مقطع در دانشجویان ارزیابی برنامه  

 کارورزی مقطع در دانشجویان ارزیابی برنامه  

بر این اساس واحد ارزشیابی دانشجویان دوره پزشکی عمومی، پس از اجرایی شدن شیوه نامه نظام جامع ارزشیابی دانشجو موظف است 

روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورودیهای مختلف را بررسی نماید. برای این منظور این واحد می تواند از طریق تحلیل نمرات، 

های موجود، تهیه گزارش، اطالع رسانی و ارایه بازخورد در خصوص نتایج ارزشیابی به کمیته ارزشیابی بررسی روایی و پایایی ابزار

 دانشجو عمل نماید. 

منطبق بر آخرین استاندارد دوره اعالم شده،  باید موارد ذیل را  دانشجو یابینظام ارزش یطراحواحد ارشیابی دوره پزشکی عمومی در 

 مد نظر قرار دهد: 

 باشد. یآموزش یامدهایدانشجو منطبق با پ یابیارزش •

 .ردیمدنظر قرار گ یابیمختلف ارزش یروش ها دیبا  •

 گردد. یا ژهیتوجه و ینیتکو یابیبه ارزش •

 وجود داشته باشد. یو تراکم ینیتکو یها یابیدر ارزش دینبا ینمره منف •

 .رندیرا به عهده بگ یدرون بخش یآزمون ها هیته تیمسئول یآموزش یگروه ها •

را به عهده  یکارورز شیو پ هیآزمون جامع علوم پا رینظ یمنطقه ا یآزمون ها هیته تیامتحانات جامع مسئول یها تهیکم •

 .رندیبگ

خواهد  هیالزم را ارا یمشاوره ها دیآزمون ها دفتر توسعه آموزش دانشکده به اسات لیو اجرا و تحل یمراحل طراح یدرتمام •

 داد.

و  لیو تحل هیگردد که بتواند سطوح قضاوت و تجز یطراح یحیدروس به صورت تشر ی%  از سواالت آزمون ها ٢5حداقل  •

 قرار دهد. یرا مورد بررس انیحل مسئله دانشجو

 .دیبه عمل آ انیدر طول ترم از دانشجو یتراکم یابیارزش نیبه منظور تضم زیکوئ یتعداد •

 استفاده  یمورد از سامانه هم آوا جهت اطالع رسان نیشود در ا دهیدر زمان مناسب به اطالع آنان رسان انینمرات دانشجو •

 شود. یم
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 یآزمون ها استفاده نم ایو  یریادگی یابیارز یتنها برا کیاست. آزمون الکترون یاز نظام آموزش یبخش زین یکیآزمون الکترون •

 باشد. یآموزش یدر خدمت توسعه نظام ها یتواند به عنوان استراتژ یشود بلکه م

اجرا شده و  ندیفرا یطراح یط تهیکم نیمربوطه توسط ا یبا گروه آموزش یبا هماهنگ یسیزبان انگل یتوانمند ساز یکالسها •

 بر حسن انجام آن نظات داشته باشند.  EDOدانشکده و  یمعاونت آموزش

 گردد. یطراح یسی% از کل سواالت آزمون بصورت انگل ٢5حداقل  •

آزمون  یبرگزار یط یمجاز یحاصل شده توسط دانشجو در آزمونها جینتا یادوار یریو دستورالعمل تکرارپذ ندیفرا یطراح •

 باشد. یبر عهده  واحد ارزشیابی دوره پزشکی عمومی م یحضور

 

 تضمين كيفيت ارزیابی دانشجویان:
 ویان اقدامات زیر را انجام خواهد داد:دانشکده پزشکی به منظور تضمین کیفیت ارزیابی دانشج

  علمي هيات اعضاي توانمندسازي •

ضروری است دانشکده پزشکی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، از طریق برگزاری جلسات توجیهی نحوه طراحی، 

هیات علمی، بهبود کیفیت ارزیابی دانشجو را  تصحیح و نمره دهی آزمون ها، برگزاری کارگاه های طراحی و تحلیل آزمون، برای اعضای

 تضمین نماید .

  دانشجو ارزيابي كميته توسط مرور •

در دانشکده پزشکی کمیته ارزیابی دانشجو )شامل اعضای هیات علمی باتجربه و افراد متخصص(  کیفیت سؤاالت یا آزمون ها را بررسی 

االت طراحی شده توسط نمایندگان گروه های آموزشی، مورد بررسی و بازبینی می نماید. همچنین قبل و بعد از اجرای آزمون ها، سؤ

 قرار می گیرند. الزم است به منظور ارزیابی کیفیت آزمون های چندگزینه ای، از چک لیست میلمن استفاده شود.

  آزمون هاي سؤال تحليل •

رند و ضریب تمیز و دشواری سؤاالت آزمون ها با کمک نرم پس از برگزاری آزمون سؤال های آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار می گی

افزار مربوطه در دایره امتحانات محاسبه می شود و در نهایت نتایج به گروه های مربوطه اعالم می گردد تا اصالحات ضروری انجام 

 گردد.

  دانشجو ارزيابي هاي روش سودمندي تعيين •

کی عالوه بر تحلیل هر یک از سؤاالت و آیتم ها سودمندی هر روش یا ابزار ارزیابی در واحد ارزشیابی پزشکی عمومی دانشکده پزش

دانشجو و همچنین سیستم ارزیابی دانشجو بر اساس معیارهای:  روایی، پایایی، تأثیر آموزشی، میزان پذیرش و قابلیت اجرا مشخص 

 مصاحبه خواهد شد. شده اند. برای اطمینان، از اعضای هیات علمی و دانشجویان نظرخواهی و

 

 آموزش : توسعه واحد 

 از حاصل دریافتی نتایج و ها  ارزیابی کلی بررسی و آنها از نیازسنجی بواسطه علمی هیات اعضای مشاوره و توانمندسازی  

 تحلیل کلی نتایج از دریافتی پایه گزارش بر دفتر این است الزم است. دانشکده آموزش توسعه دفتر عهده بر آزمونها، تحلیل

 توسط شده ایجاد فرصتهای از بهره گیری با توانمندسازی اساتید فرصت ایجاد به احتمالی ضعف نقاط کشف و آزمون سواالت

بپردازد.  دانشکده در اساتید توانمندسازی مدت کوتاه دوره های مختلف برگزاری یا و دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 اختیار در و تهیه را گزینهای چند غیر سواالت کیفیت بررسی )چک لیست(   مناسب ابزار است الزم توسعه دفتر همچنین

 دهد. قرار مربوطه اساتید
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 : آزمونهابرگزاری  در اجرایی اصول

 مکان و زمان ارزیابی، نحوه و نوع بر دقیق طور به ارزیابی، بخش در است الزم دانشجویان، به شده ارائه دورههای طرح در -9

 در استفاده مورد درسی و منابع آزمون(  آزمون )بلوپرینت برای درس اهداف جدول تراکمی، و تکوینی ارزیابی های آزمونها،

 در و گردد می تعیین عمومی دوره پزشکی آموزشی کوریکولوم ضوابط با مطابق قبولی حدنصاب گردد.  تاکید آزمون طراحی

 منحنی از استفاده و تعدیل به و نیاز شود داده تشخیص شناور دانشجو ارزیابی کمیته نظر با مذکور حدنصاب که مواردی

 .خواهد گرفت صورت آموزشی ضوابط و علمی اصول اساس بر الزم تغییرات گردد، نمرات اصالح

گروههای آموزشی در زمینه ارزیابی دانشجویان موظف به تبعیت از شیوه نامه مصوب نظام جامع ارزیاب دانشجو دانشکده  -٢

خود می باشند و در صورتیکه امکان اجرای بخشی از آن وجود نداشته باشد و یا گروه آموزشی به هر دلیلی خواهان ایجاد 

طریق مدیر گروه مربوطه در کمیته ارشیابی مطرح شود تا تصمیمات الزم در  تغییر در آن باشد الزم است درخواست ایشان از

 این رابطه اتخاذ گردد. 

 گروه آن در مربوطه درسی واحد که است هایی آزمون به بخشی نظم و هماهنگی مسئول ایشان نماینده یا آموزشی گروه مدیر -9

 .است گردیده ارائه

 را امتحانات دایره به آنها موقع به ارسال و ) کتبی های آزمون در ( آزمون سئواالت طراحی مسئولیت درس دهنده ارائه استاد -4

 .دارد برعهده

و دانشگاه موظف است این منابع را برای تدریس و  بر مبنای آخرین منابع اعالم شده وزارت باشد طرح سواالت باید حتما -5

شده از منابع مورد تایید  می تواند از سواالت جایگزین اساتیداینصورت  ، در غیرطراحی آزمون در اختیار اساتید قرار دهد

 استفاده نماید. موجود

 نتایج دریافت از پس و داشته حضور آزمون برگزاری محل در مربوطه آزمون زمان در است موظف درس دهنده ارائه استاد -6

 .نماید وارد اعالم شده توسط دانشگاهسامانه  در مقرر موعد در را نهایی نمره امتحانات، دایره از اوراق تصحیح

 نماید. ارائه دانشجویان به موقع به بازخورد آزمونبرگزاری  از پس است الزم درس دهنده ارائه استاد تکوینی های آزمون در -7

 نقص دارای سئواالت بازبینی به ارزشیابی واحد سوی از آزمون سئواالت تحلیل بازخورد دریافتمحض  به درس اساتید -1

 .باشد استاندارد سئواالت دارای رفته رفته تا بپردازند

 از ها آزمون این که آنجا از باشد می درس آن مربوطه استاد عهده بر ای گزینه چند غیر کتبی های آزمون تصحیح مسئولیت -1

 اوراق تصحیح از حاصل نتایج براساس است موظف درس دهنده ارائه استاد نیستند تحلیل قابل موجود افزارهای نرم طریق

 بندد. کار به سئواالت وضع بهبود جهت را الزم تعدیالت آزمون

 دفتر همچنین د.باش می دانشکده آموزش توسعه دفتر وظایف از سئواالت این تحلیل چگونگی حوزه در اساتید توانمندسازی -91

 مربوطه اساتید اختیار در و تهیه را ای گزینه چند غیر سئواالت کیفیت بررسی ) لیست چک ( مناسب ابزار است الزم توسعه

 .دهد قرار

 ارائه دانشجویان اطالع برای را آزمونها مکانی و زمانی برنامه دانشجویان، واحد انتخاب زمان در است الزم دانشکده آموزش اداره -99

 . نمایند انتخاب را درسی خویش واحدهای آزمونها، برگزاری زمان از آگاهی با بتوانند دانشجویان تا نمایند

 پایه، علوم عملی آزمونهای در و آزمون دفترچه همراه کتبی امتحانهای در که باشد آزمون راهنمای دارای است الزم آزمون هر -9٢

 . مربوطه برسد دانشجویان رویت به آزمون از پیش و نصب مناسب محل در بالینی و آسکی

 آئین نامه طبق بر تا گردد ارسال دانشکده آموزشی معاونت به و شده جلسه صورت باید آزمون جلسات در دانشجویان تخلف -99

 . گیرد صورت الزم اقدام آموزشی تخلفات

اداره و یا معاونت آموزشی دانشکده الزم است در زمان انتخاب واحد دانشجویان، برنامه زمانی و مکانی دقیق آزمونها را برای  -94

از زمان برگزاری آزمونها، واحدهای درسی خویش را انتخاب  اطالع دانشجویان ارایه نمایند تا دانشجویان بتوانند با آگاهی

 کنند. 

 رسانده دانشجویان اطالع به و کتبی و یا الکترونیکشفاف طور به باید آزمون نتایج به اعتراض روند آزمون، نتایج اعالم زمان در -95

 .شود
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در ترم جاری و یا گذشته، بدون دستور مدیر هیچگونه تغییری در اعالم نتایج آزمون یک دانشجو و یا گروهی از دانشجویان،  -96

گروه و یا سرپرست گروه درس مربوطه، از سوی اساتید و مسئولین درس ارایه شده برای یک دانشجو و یا گروهی از 

 دانشجویان، نباید صورت بگیرد. 

 و دانشکده آموزشی معاونت به و یا الکترونیک با رعایت فرایند اعتراض مصوب کتبی درخواست ارائه طریق از میتواند دانشجو -97

 و نماید اعتراض ( و الکترونیک کتبی غیر و کتبی از )اعم  آزمون نتایج به آموزشی مدیریت در سایت خود اعتراض ثبت یا

 و نماید ثبت مربوطه سایت در یا و اعالم امتحانات دایره به را رسیدگی نتایج و نموده اعتراض رسیدگی این به است الزم استاد

 . برساند دانشجو اطالع به را اعتراض نتیجه آموزشی دانشکده معاونت

 الزم اقدام و بررسی دانشکده عمومی پزشکی معاونت آموزش واحد توسط ذیل معیارهای اساس بر دانشجویان تحصیلی افت -11

  .گرفت خواهد صورت تحصیلی وضعیت ارتقاء جهت

 
 

 
 

 .رسید تصویب به ...................99/9/9411... مورخ  دانشگاه آموزشی شورای جلسه در نامه شیوه این
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 مقاطع مورد ارزیابی در دوره پزشکی عمومی، منابع، ابزار و زمان ارزیابی

 حد نصاب زمان ارزیابی ابزار ارزیابی موضوع ارزیابی موضوع ارزیابی مقطع ردیف

 علوم پایه 3

 دروس بلوکی

اهداف )دانشی و 

 مهارتی(

  چند گزینه

 ای

 کوته پاسخ 

  جورکردنی

 گسترده

  تشریحی

 تغییر یافته

 بین رشته ای 

 OSPE 

 (9٢میانگین کل ) در پایان هر درس
 دروس نظری

  چند گزینه

 ای

 کوته پاسخ 

 تم طولی
  چند گزینه

 ای

 کوته پاسخ 

 دروس عمومی

  چند گزینه

 ای

 کوته پاسخ 

  جورکردنی

 گسترده

تشریحی 

 تغییر

2 
مطب 

 )فيزیوپاتولوژی(

کورسها و دروس 

 واحدی

اهداف )دانشی و 

 مهارتی(

  چند گزینه

 ای

 کوته پاسخ 

 تشریحی 

 Matching 

 (9٢میانگین کل ) در پایان هر درس

 كارآموزی 1

 دروس نظری

اهداف )دانشی و 

 مهارتی(

)سطوح باالی 

 یادگیری(

  چند گزینه

 ای

 کوته پاسخ 

 تشریحی 

 صحیح غلط 

 ها ماژور (94میانگین کل ) در پایان هر درس

 OSCE 

 Mini-CEX 

 GRF 

 Case-
Based 
discussion 
(CBD) 

 DOPS 

  مینورها

 OSCE 

 Mini-CEX 

 GRF 

 Case-
Based 
discussion 
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(CBD) 
DOPS 

0 

 ماژور ها كارورزی

اهداف )دانشی و 

 مهارتی(

)سطوح باالی 

 یادگیری(

 Long Case 

 DOPS 

 Log Book 

 Portfolio 

 Mini-CEX 

 GRF 

 Case-
Based 
discussion 
(CBD) 
DOPS 

 (94میانگین کل ) در پایان هر درس

 مینورها 

 OSCE 

 Mini-CEX 

 GRF 

 Case-
Based 
discussion 
(CBD) 
DOPS 
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