
  پزشكي بوشهر 

 به. است متعهد و متخصص التحصيالني

 امري اجتناب تحصيل طول در دانشجويان

 يادگيري اطمينان از و يادگيري و مطالعه

ازكيفيت  اطمينان و آموزش كيفيت 

 داشتهدانشجو ارزيابي  رايب مند نظام

 كه است اي اندازه به موضوع اين اهميت

 نظام رويكردي استقرار به پزشكي علوم

 به مند ي نظام رويكرد بر تأكيد آموزش،

 تدوين ضرورت شده در اين دانشكده، 

 دانشگاه در دانشجو ارزيابي فرايند سازي

  EDCسرپرست محترم ضوردانشكده با ح

 ارزشيابي و دانشجو ارزيابي هاي روش

تحليل  موردي صورت به ها آزمون نتايج

 .شود مي استفاده 

 .اسكن مي باشد  OPاستفاده از دستگاه 

 

پزشكي بوشهر  علوم نظام ارزيابي دانشجودانشكده

التحصيالني فارغ تربيت پزشكي علوم دانشگاههاي مهم و اساسي

دانشجويان ارزيابي جامعه، به پاسخگويي و آموختگان دانش كيفيت

مطالعه به فراگيران تشويق و ترغيب دانشجو، ارزيابي نهايي

 بهبود ،يادگيري ارتقاي در دانشجو ارزيابي اهميت به 

نظام و جامع رويكردي پزشكي علوم هاي دانشگاه است الزم

اهميت .كنند حاصل اطمينان آموزشي هاي برنامه با آن

علوم هاي مختلف رشته در اعتباربخشي استانداردهاي از اي

   . دارد اختصاص دانشجو

آموزش، بهبود و يادگيري ارتقاي در دانشجو ارزيابي نقش 

 انجام نيازسنجي نتايج اساس بر همچنين و علمي شواهد

سازي استاندارد برايمبنايي  عنوان به دانشجو ارزيابي جامع

دانشكده با ح اين آيين نامه در شوراي آموزش .شد پزشكي بوشهراحساس

  :موجود

روش كارگيريب  نشان مي دهددانشكده پزشكي بوشهر موجود

نتايج و سواالت دارد، وجود دانشكدهاين  در شده برگزار 

 ها آزمون ارتقاي جهت در ها بررسي اينكمي  نتايجی 

استفاده از دستگاه  شود مي استفاده ها آزمون ارزشيابي براي كه ابزاري

 

 :مقدمه

اساسي وظايف از يكي

كيفيت منظورتضمين

نهايي هدف .است ناپذير

 توجه با .است آنان

الزم آموختگان، دانش

آن تناسب از تا باشند

اي عمده نسبتاً بخش

دانشجو ارزيابي به مند

و اهميت به توجه با

شواهد در دانشجو ارزيابي

جامع نظام نامه آيين

پزشكي بوشهراحساس علوم

   .شده تدوين

موجود وضعيت بررسي

 

موجود وضعيت بررسي

 هاي آزمون كيفيت

ی موارد در و شود مي

ابزاري حاضر حال در



 مربوطه استاد به بازخورد كه باشد مي صورتاين دانشكده بدين  در ها آزمون ارزيابي كمي نتايج از استفاده نحوه

 دفتر در اما .شود مي انجام مربوطه استاد توسط سواالت در بازنگري يا و حذف لزوم صورت در و .مي شود داده

   .گيرد نمي قرار بررسي مورد مركز ارزشيابي

  :اهداف

 توانمند آموختگان دانش تربيت از اطمينان  -1

 آموزشي كيفيت ارتقاي جهت دانشجويان ارزيابي بودن مند ظامن - 2

 ها آن قوت و ضعف نقاط پيرامون دانشجويان به مناسب بازخورد ارائه - 3

  لينمسئو و مدرسين توسط دانشجويان ارزيابي نتايج از استفاده - 4

 دانشجو ارزيابي برنامه تشكيالت و ساختار

 دانشجو ارزيابي تشكيالت و ساختار موجود، امكانات و شرايط به توجه با توانند مي مختلف هاي دانشكده چند هر 

  :دردانشكده مربوطه مشخص كنند ولي معموال موارد زير در نظر گرفته مي شود را

  

  :  )آزمون كميته( علمي تيم

 آشنا علمي هيات اعضاي و ايشان نمايندگان يا آموزشي هاي گروه مديران دانشكده، آموزشي معاون از متشكل -

 .است دانشجو ارزيابي و سنجش اصول به  

       به مرتبط هاي نامه شيوه و نامه آيين تصويب و تدوين ازجمله دانشجو ارزيابي بر نظارت وظيفه آزمون كميته-  

  . دارد دانشجو ارزيابي.آزمون

   دانشجو ارزيابي سيستم طراحي -  

  دارد عهده به را دانشكده در ها آزمون كيفيت تضمين و آن اجراي بر نظارت -  

  دانشجو اعتراض بررسي -   

 آوري جمع آزمون، برگزاري آزمون، هاي دفترچه تكثير و چاپ مسئوليت : آزمون دانشكده اجرايي تيم - 2 

   . ي آزمون ها نامه پاسخ

  :كار گروه آزمون شرح وظايف

  علمي كميته به دانشجو ارزيابي اجراي و تدوين جلسات، برگزاري هاي گزارش ارايه  -

 مشاهده و گران آزمون بر كار محل بر مبتني و ها مهارت آزمون زمينه در الزم هاي دستورالعمل تدوين -

  )وزارت تخصصي شوراي دستورالعمل طبق(كنندگان

  ارسال برنامه زمانبندي شده امتحانات طبق تاريخ معين توسط كارشناس آموزش به اساتيد مربوطه   -

استاد طبق برنامه زمانبندي شده توسط آموزش دانشكده از طريق سامانه سجاب به  ارسال سوال آزمون از -

  ل امتحانات ومسئو

  ت تكثير سوال امتحاني به تعداد دانشجو توسط مسئول امتحانا -



  برگزاري آزمون توسط تيم اجرايي آزمون طبق برنامه زمانبندي شده    -

  اسكن  OPجهت تصيح با دستگاه كل بعد از برگزاري آزمون  آموزشدايره امتحانات ارسال سواالت آزمون به  -  

  با دستگاه  نمرات دانشجو از آموزش كل پس از تصحيح ارسال  -

  توسط كارشناس آموزشارسال نمرات خام دانشجو به استاد  -

  اعالم نمرات از طريق سيستم سما به دانشجو -

  اعالم فرصت اعتراض به نمره به دانشجو  -

  بوطهرسال در خواست اعتراض دانشجو به استاد مرا -

  اعالم نمرات پس از اعتراض به دانشجو  -

  تبت نمرات دانشجو به سامانه سما توسط استاد طبق برنامه زمانبندي   -

 : تحليل آماري  

انجام مي دهد و جهت تضمين كيقيت به صورت رندومي  EDCبا همكاري  ها آزمون آماري تحليلاين دانشكده  

 .شودمي  مند بهره EDC مشاوره خدمات از دانشجوارزيابي 

 :تئوري دروس در دانشجويان ارزيابي اجرايي فرايند

  درس استاد و آموزشي گروه

 درسي واحد كه است هايي آزمون به بخشي نظم و هماهنگي مسئول ايشان نماينده يا آموزشي گروه مدير - 1

  .است گرديده ارائه گروه آن در مربوطه

 دايره به آنها موقع به ارسال و ) كتبي هاي درآزمون ( آزمون سئواالت طراحي مسئوليت درس دهنده ائهار -2 

 برگزاري محل در مربوطه آزمون درزمان است موظف درس دهنده ارائه استاد همچنين .دارد برعهده را امتحانات

 سامانه مقرردر موعد در را نهايي نمره امتحانات، دايره از اوراق تصحيح نتايح دريافت از پس و داشته حضور آزمون

  .نمايد وارد سما

 به موقع به بازخورد آزمون برگزاري از پس است الزم درس دهنده ارائه استاد تكويني هاي آزمون در  -3

   .نمايد ارائه دانشجويان

 آزمون سئواالت تحليل بازخورد دريافت محض به و پرداخته " سئواالت جامع بانك "تشكيل به درس ساتيدا - 4

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

   . باشد استاندارد سئواالت

 كه آنجا از باشد مي درس آن مربوطه استاد عهده بر اي گزينه چند غير كتبي هاي آزمون تصحيح مسئوليت - 5

 براساس است موظف درس دهنده ارائه استاد نيستند تحليل قابل موجود افزارهاي نرم طريق از ها آزمون اين

   .بندد كار به سئواالت وضع بهبود جهت را الزمتمئهيدات   آزمون اوراق تصحيح از حاصل نتايج

پزشكي  دانشكده آموزش توسعه دفتر وظايف از سئواالت اين تحليل چگونگي حوزه در اساتيد توانمندسازي - 6

 .باشد مي  EDCو

  



  

    ) :آزمون مركز ( امتحانات دايره

  

 .باشد مي امتحانات دايره كارشناسان و ازمسئول متشكل

 .ترم پايان و تكويني ترم، ميان امتحانات زماني برنامه تدوين جهت آموزشي گروه با همكاري و هماهنگي - 1

 ها پاسخنامه و آزمون دفترچه چاپ و دريافت - 2

 آزمون اجراي براي ريزي برنامه و آزمون محل مهياسازي و تعيين -  3 

 آزمون نتايج اعالم و ها پاسخنامه افزاري نرم تصحيح آوري، جمع -  4 

 :آموزش توسعه دفتر

 دانشكده آموزش توسعه دفتر برعهده ها، آزمون كيف و كم مورد در اساتيد به مشاوره و بازخورد ارائه - 1  

  . پزشكي مي باشد

 از حاصل دريافت نتايج و اساتيد از سنجي نياز بواسطه ارزيابي زمينه در علمي هيات اعضاي توانمندسازي - 2

 . مي باشد دفتر اين برعهده ها آزمون تحليل

 

 :ها دانشكده آزمون ارزيابي پايش كميته

 

 كميته بهزمينه،  اين در الزم هاي گزارش ارائه همچنين و دانشجو ارزيابي جامع نامه بر اجراي بر نظارت و تدوين 

 .باشد مي كميته اين عهده به EDC- پايش

 آزمون، برگزاري از پيش مرحله سه در ها آزمون برگزاري كيف و كم از معي جا گزارش است الزم كميته اين

 انتهاي در دانشجو ارزيابي جامع برنامه در شده تدوين اصول بر منطبق آزمون برگزاري از پس و آزمون برگزاري

 .نمايند ارائه EDC پايش كميته به تحصيلي ترم هر

 آزمونهاي برگزاري در موجود هاي كاستي رفع جهت الزم تصميمات جلسه، تشكيل با دانشگاه EDC پايش كميته

  .نمايند ارسال دانشگاه آموزشي شوراي به را ها دانشكده

 باليني يهاي توانمند فرا و مهارتها بر تمركز( :باليني دروس در دانشجويان ارزيابي اجرايي اصول

 ) فراگيران

 

 آموزشي كوريكولوم از آزمون گروه كار توسط آموزشي هاي دوره شده تعيين پيش از پيامدهاي و اهداف - 1

 .شود مي استخراج

 و مهارت دانش، حيطه سه هر در اهداف پوشش هدف با و دوره پيامدهاي و اهداف براساس ها آزمون طراحي -  2

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

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



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

  )جدول ا( .قراردهند توجه

  ميلر هرم مختلف سطوح مطابق ارزيابي مختلف روشهاي:  1 جدول

  

  ارزيابي روش  ميلر هرم سطوح  رديف

  

  

1  

  

  

  

  

  ( Knows & knows how)  چگونه داند مي و داند مي

 

 شفاهي آزمونهاي-  

 پاسخ گسترده تشريحي سئواالت -

 پاسخ كوتاه تشريحي سواالت -

 اي گزينه چند سئواالت -

   گسترده كردني جور سئواالت -

2  
 

  ( Shows how) چگونه دهد مي نمايش

 

 عيني يافته ساختار باليني آزمون -

  استاندارد بيماران مستقيم مشاهده -

  

  

  

 صورت به تفكيك به و بوده متفاوت مختلف آموزشي گروههاي در روشها اين از كدام هر از استفاده جزئيات

 .شود مي ارائه درماني آموزشي مراكز يا ها دانشكده پايش كميته به گروه آزمون گروه كار توسط كتيي گزارش

 متفاوت روشهاي تفكيك به را دانشجو ارزيابي سيستم اجراي و طراحي گزارش است موظف گروه آزمون گروه كار

 .دهد ارايه پايش كميته واحد به

 طول در كه را آزمونهايي تحصيلي، نيمسال پايان هاي آزمون بر عالوه آزمون گروههاي شودكار مي توصيه*

 سنجش بصورت توانند مي فوق آزمونهاي .دهند قرار ارزيابي مورد را شود مي برگزار دانشجويان براي نيمسال

 آزمونها، اين در دانشجويان عملكرد  .گرددبرگزار مدرسين توسط كلينيك پري در يا بيمار بالين بر دانشجو مهارت

 دانشجو وضعف قوت نقاط مورد در بازخورد ارايه براي مبنايي عنوان به دانشجو ترم پايان نمره در دخالت بر عالوه

 بالين بر مهارت سنجشمقطع كارآموزي وكارورزي،  و بخش دروس براي ترم پايان هاي آزمون .درو مي كار به

 .گيرد مي انجام مدل روي بر كلينيك پري يا و بيمار

 

 :اي حرفه دكتراي مقطع در فراگيران ارزيابي

   عمومي دروس -  1 



   اختصاصي دروس -  2 

   عملي دروس - 3

   كارآموزي– 4 

  كارورزي  – 5

 

 :ترم طول در آزمونهاي

 در و درس كالس در Oral - سئواالت تشريحي و MCQ آزمونهاي بصورت تئوري واحد هر براي  :تئوري درس

  .شود مي انجام تحصيلي ترم طول

  كار در آزمايشگاه انجام مي شود به صورت گروه بنديبه صورت   :عملي دروس

  عملي مهارتهاي آموزش براي SkiLLab شده سازي شبيه محيط يا و واقعي كار محيط در :كارآموزي 

  شود مي ارائه مهم مهارتهاي بر تسلط كسب براي و واقعي كار محيط در: كارورزي

  

  


