
 

 

 آیین نامه  ارزیابی آزمونها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع فرآیند ارزیابی  

 سوالات امتحانی 

 تعیین و ابلاغ اعضاء کارگروه ارزیابی  سوالات امتحانی

 روش های مختلف ارزیابیبرگزاری کارگاه آموزشی درحیطه 

 مکاتبه با معاونین آموزشی دانشکده ها

 در صورت نیاز

 دریافت و تفکیک و دسته بندی سوالات  توسط کار گروه

 تحلیل و بررسی سئوالات )ساختاری، تاکسونومی و پوشش اهداف آموزشی، ضریب دشواری و تمیز(

 ارائه نتایج به دانشکده ها برای ارائه با اساتید

ارائه گزارش به معاونت 

 آموزشی دانشگاه

 



كيفيت آموزش، ارائه نيمرخی از كيفيت تدریس و ارائه ارزیابی به عنوان یكی از شيوه هاي اساسی براي  آزمون هاارزیابی 

پيشنهاداتی براي اصلاح فرآیندهاي آموزشی در تمام مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه هاي اروپا و آمریكا و برخی دانشگاه 

ار یافته است. نتایج این ارزیابی ها علاوه بر انعكاس به مسئولين هاي آسيا به صورت سيستم پایش مستمر دروس، استقر

دروس و دپارتمان هاي ذیربط، براي ارتقاء و استخدام استادان و حتی تخصيص اعتبارات مالی و اعتباربخشی دپارتمان ها و 

 برنامه هاي آموزشی مورد توجه قرار می گيرد.

 واحد ارزیابی آزمون ها:

آزمونهاي برگزار شده توسط اساتيد  تا با استفاده از روشهاي نوین و نرم افزار هاي ارزشيابی سئوالات،این واحد بر آن است 

را بصورت كمی و كيفی تجزیه تحليل نموده و با دادن نتایج بازخورد به اساتيد در بهبود كيفيت سئوالات آزمون ها كمک 

ارزشيابی مناسب به گروههاي آموزشی و اساتيد در بهبود سنجش دانش، نماید. و ضمنًا با معرفی و بهره گيري از روشهاي 

 .رساند یاري نگرش و مهارت دانشجویان

 اهداف

 بهبود روند ارزشيابی دانشجو 

 ارتقاء عملكرد اساتيد در ارزشيابی و سنجش توانائيهاي دانشجویان 

 

 بازنگری و اجرا دستورالعمل ارزیابی آزمونهای در دانشگاه: -2-1

 در این راهنما بهبدین شرح تدوین گردیده و  اراک دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی آیين نامه 

  .ی شوداشاره م  MCQ طور فشرده به نكات ضروري و كاربردي در بررسی سؤالات چند گزینه اي

قواعـد اسـت مبتنـی بـر چگونه سؤالات بهتري طراحی كنيم ؟ طراحی سؤال علم نيست بلكـه مجموعـه اي از 

  )0791یان بروموت ))تجربه و خرد استادان و ممتحنين 

 :قوائد سؤال نویسی

 نكات مربوط به مراحل كلی سؤال نویسی * 

 اجراي پایه / ساقه / تنة سؤال  * 

 طراحی گزینه ها و نكات كلی *

 نكات مربوط به گزینة جواب * 

 طراحی گزینه هاي انحرافی  * 

  سؤال نویسیمراحل كلی 

 .از طراحی گزینه هاي ادغام یافته و پيچيده كه گاه بـيش از یـک نكتـه را مورد بررسی قرار می دهند دوري گزینيم

آرایش گزینه ها به صورت عمودي و زیر هم ) براي گزینه هاي بـيش از یک كلمه اي ( به ویژه براي كودكان و نيز 

ي گزینـه هـاي كوتـاه ( : صـرفه جـویی در مصرف كاغذ و هزینه هاي تكثير بزرگسالان آرایش افقی گزینه هـا ) بـرا

 .كاهش احتمال خطاهاي تصادفی بر اعتبار آزمون می افزاید



  .ز خطاهاي دستوي ، سجاوندي ، املایـی و اختـصارات بركنـار باشيدا

 ایجاد تصویر نامناسـب از طراحـان و تهيـه كننـدگان آزمون در ذهن بيننده * 

 جدي نگرفتن آزمون روایی نتایج حاصل را به شـيوه اي مضاعف تضعيف می كند *

 نداشتن آمادگی و برنامه ریـزي مناسـب بـراي تهيـة آزمون  * 

 احتمال نمونه گيري نامناسب *

 منحرف ساختن توجه آزمودنی از محتوا  * 

 نوعی خطا در نمره هاي آزمون *

 ب كنيد از طراحی سؤالات غلط انداز اجتنا 

 ارائه محتواي بی اهميت و پيش پا افتاده *

 تميز نگذاشتن بين آزمون دهندگان * 

 یرنگ و لعاب زدن به سؤال )ویترین آرای * 

 ارائه بيش از یک پاسخ صحيح * 

 سؤال درباره اصولی كه آموزش نداده ایم * 

 ابهام و آشفتگی ذهنی گروهی از دانشجویان * 

 .كردن و یـا گمـراه سـاختن آزمـون دهندگان نيستهدف فریب دادن ، گيج  * 

  محتواي كلی سؤال 

هر سؤال بـه هـدفی آموزشـی مبتنـی بـر جـدول توصـيف محتواي دوره ي درسی ، یا جدول دو بعدي ، می  *

  در آزمونهاي صدور مجـوز حرفـه اي بازتـابی از رفتارهـاي مورد نظر براي متخصص مربوطه ) پـردازد

 .سؤال بر داده هاي واقعی یا مفهـوم ، اصـل ویـا مراحـل پياپی انجام دادن یک تكنيک عملی متمركز استهر  * 

واژه ها و زبان نگارش در هر سؤال متناسب با گـروه هـدف اسـت )هـدف آزمـون انـدازه گيـري تـوانش زبـان  *

 شـركت كنندگان نيست

یـافتن پاسـخ صحيح سؤالی دیگر در همان آزمون هدایت نمی  محتوا یا پاسخ یک سؤال شركت كننـده را بـه *

 كند

 اقلام آزمون كاملاً مستقل از یكدیگرند *

با الگو گرفتن از سؤالات موفق در آزمونهاي پيشين و استفاده از انهـا به صورت قالب سؤال ، طراحی مناسب تري  

 .خواهم داشت

 كتاب درسیخودداري از به كارگرفتن عين عبارت یا جملة  *

 حفظ كردن طوطی وار * 

 نوعی تورش بر اساس قدرت حافظه شركت كنندگان  * 

  .خودداري از طراحی سؤالاتی كه به دانش بسيار مـشخص مـی پردازد * 

 .خودداري از طراحی سـؤالاتی كـه بـه دانـش بـسيار مجـرد و انتزاعی می پردازد *

 خودداري از طرح سؤالات مبتنی بر عقاید شخصی  * 

 تأكيد بر سطوح بالاتر اندیشه *

سؤالات باید به امور واقع ، مفـاهيم ، اصـول ومراحـل انجـام دادن تكنيک هایی بپردازند كه مبتنی بر شواهد  * 

 همگانی است

  .پایه سؤال شفافترین صورت پایة سؤال جمله اي پرسشی است 



 ن آسانی خواند *

 زمان كوتاهتر *

 كمترین ميزان فشار و اضطراب * 

 بهترین كيفيت * 

 ددر صورت نگارش جملة نا تمام هيچ گاه جاي خالی را در آغـاز یا در ميانه جمله قرار ندهي * 

 .جاي خالی هميشه در پایان یا بخشهاي پایـانی سـؤال قـرار مـی گيرد *

واطمينان حاصل كنيد كه آزمودنيها می فهمند سؤال دقيقاً از آنان چه می پس از نگارش پایة سؤال آن را بخوانيد  

 خواهد

  (خودداري از واژه هاي غير لازم )اطناب *

 خودداري از ارائه داده هایی كه در حل مسئله نقشی ندارند *

 خودداري از نگارش پایة سؤال به صورت منفی *

 كنيد سیبازنوی غلط –سؤال را به صورت چند سؤال درست  * 

*علامت نفی را حتماً به نـوعی برجـسته سـازید)حـروف سـياه ، كشيدن خط زیر حروف و استفاده از حرفهاي  

 متفـاوت وانـدازه هاي بزرگتر

 هميشه كوشش كنيد اندیشه اصلی و بخش عمـده سـؤال در در قسمت پایه / تنه سؤال عنوان گردد *

 گزینه ها  

 ( ی مـؤثر هرچـه بيـشتر بهتـر ) كـاهش احتمال حدس زدن پاسخ صحيحتعداد گزینه هـاي انحرافـ *

 طراحی بيش از یک یا دو گزینه انحرافی بس دشوار است *

 .عملكرد گزینه هاي انحرافی مهم است *

 .*از ویترین آرایی و توجه صرف به تعداد گزینه ها اجتناب كنيم 

 .به لحاظ محتوا همگون باشند گزینه هاي مختلف هرسؤال عدم تداخل در همدیگر * * 

 .طول گزینه ها مشابه یكدیگر باشد * 

نمی » ، « هيچ یک از گزینه هاي فوق » یا  « همه گزینه هاي فـوق» خودداري از نگارش گزینه هایی چون  * 

  ....... و« هم الف هم ب » ، « دانم 

 گزینه ها در صورت امكان به لحاظ صورت و معنی مثبت باشند *

استفاده كنيد ، آنها را كاملاً مشخص و برجسته  « بجـز یـا مگـر» هرگاه ناگزیرید از علامت نفـی یـا واژه هـاي  *

 كنيد

  راهنمایی ناخواسته به پاسخ صحيح نباشد) به موجـب آوا یـا بـر اثر معنا * 

 از طراحی گزینه هاي مضحک خودداري گردد * 

اده می كنيد، باید هریک از گزینه ها را بتوان به لحاظ دستوري در جایگاه خالی هرگاه از پایه سؤال نا تمام استف * 

 .قرار داد تا جملـه زبانی قابل قبولی به دست بياید

 ( ......... خودداري از به كاربردن قيدهاي مطلق ) كاملاً ، مطلقاً ، به طـور كلی ، هرگز ، هميشه و  *

 گزینه جواب

 یک گزینه صحيح  * 

تعداد تقریباً یكسان پاسخهاي صحيح كه با هر  (ع متعادل پاسخهاي صحيح ) انتخاب تصادفی گزینه جـواب توزی *

 یک از حـروف الف ، ب ، ج ، د و....... مشخص شده است



 گزینه هاي انحرافی

  .هميشه از گزینه هاي انحرافی موجه و خوشنما استفاده كنيد * 

 خطاهاي رایج دانشجویان *

از عبارتهاي فنی ، به كارگرفتن عبارتهایی كه بـه خـودي خود صحيح است اما پاسخ مورد نظر نمی استفاده  * 

 تواند باشد

 خودداري از گزینه هاي مضحک *

 براي بررسي كيفي سؤالات   Millmenفهرست وارسي 

 سؤال به يك مسئله اصلي بر اساس بودجه آزمون پرداختـه است؟هر -1

 امكان كوتاه است؟هر سؤال واضح وتا حد  -2

 ساقه / پاية سؤال منفي نيست و چنانچـه نـاگريز بـه صـورت منفي آمده است؟ -3

 نشانة منفي به شيوه اي برجسته است ؟  -4

 با پوشاندن گزينه ها ، پاية سؤال را به تنهايي مي تـوان فهميـد يا كامل كرد؟  -5

 چنانچه بيش از يك جواب صـحيح داشـته باشـد از تركيبـاتي چون ،بهترين استفاده شده است؟  -6

 جاي خالي نه در آغاز بلكه در بخش هاي پايـاني پايـة سـؤال آمده است ؟  -7

 هر گزينه يك نكته را مورد سؤال قرار مي دهد؟  -8

وجـود ندارد و تلفيق هر گزينه و پاية سؤال صورت  در پاية سؤال و گزينه ها از نظر دستور زبان مـسئله اي-9 

 زباني پذيرفته اي را ارئه مي كند؟

 از تكرا ركليات در پاية سؤال خودداري شده است ؟-11

 گزينه هاي انحرافي براي آزمودنيهاي كم اطلاع جالب است؟  -11 

از نظر طول وپيچيدگي و نكات كـاربردي گزينـه هـا تناسـب دارند و كلمات مشترك در كليه گزينه ها به  -12

 پايه سـؤال انتقـال يافته است؟ 

 پاية سؤال و گزينه ها از نظـر محتـواي موضـوعي و صـورت تناسب دارند؟ -13

 است؟  ) 6يـا 5، 4، 3تعدادگزينه ها در هر يـك از سـؤالات يكـسان ) -14 

 از به كار بردن عين واژة كتاب درسي خودداري شده است ؟ -15

 هرگزينه به مفهومي متفاوت با گزينه هاي ديگـر اشـاره شـده است ؟-16

 خودداري شده است؟ (.... از به كار بردن قيـدهاي مطلـق ) هميـشه ، هرگـز ، فقـط -17 

 آمده و گزينه ها مشخصه هاي آن راكامل مي كنند ؟ اصطلاح يا مفهومي كه بايد تعريف شود در پايه-18 

توزيع پاسخهاي صـحيح بـين گزينـه هـاي مختلـف از هـيچ الگوي خاصي پيروي نمي كند و صرفاً تصادفي -19 

 است؟

 براي هر بخش آزمون دستور كار روشني است ؟-21 

 ي / افقي با فاصله مناسب (است؟ عمود ) در هر بخش آزمون ، آرايش كليه گزينـه هـا در يـك راسـتا-21 

 هر سؤال مستقل از بقيه است ؟ -22



 از كاربرد همه / هيچ يك از موارد با لا يا هم الـف هـم ب و مانند آن خودداري شده است؟ -23

 ية سؤال و گزينه هاي مربوطه در يـك صـفحه قـرار گرفتـه است؟ پا-24

 اني قابل حذف نيستند؟گزينه هاي انحرافي متضاد پاسخ صحيح به آس-25

 واژه هاي مشابه يا راهنمايي كننده در پايـة سـؤال و در هـيچ يك از گزينه هاي مشترك نيست ؟-26 

 در پاية سؤال پاسخ صحيح سؤالي ديگر نيامده است ؟  -27 

انه حائز دبيرخملاكهاي انتخاب سؤالات سؤالات برتر باید با تشخيص كميته هاي انتخاب سؤال در سطح دانشگاه و 

 ندملاكهاي ذیل باش

 ( تاكسونومی ) سطح دانش بكار رفته در سؤال*

و 0الزاماً باید در تاكسونومی ( levels Bloom cognition ) سـؤالات منتخـب از نظـر سـطح شـناختی بلـوم 

 ( MCQ ) سه سطح از سطوح شش گانه بلوم قابليت كاربرد در سؤالات چند گزینه اي .طرح شده باشند 3و 2

  : دارند

كدام است X سؤالات مبتنی بر حافظه و دانـش سـطحی مثال :شایعترین تظاهر بيماري: I ( Recall) تاكسونومی

سـؤالات مبتنـی بـر فهـم و درک مطالب بعنوان مثال : وقتی در سؤال (  Comprehension) : II تاكسونومی -

  .خواهد بود II گيرد، تاكسونومی سؤالمطـرح شـده و تـشخيص مـورد پرسش قرار  Case یک

 .سـؤالات مبتنی بر كاربرد دانش III ( Application of knowledge ): تاكـسونومی

مطرح شده و درمان مورد پرسش قرار گيرد كه در این صورت پاسخ دهنده  Case بعنوان مثال. وقتی در سؤال یک 

  .خواهـد بود III ن مناسب را پيدا كند، تاكسونومی سؤالباید ابتدا محتملترین تـشخيص را یافته و سپس درما

در (  % 01بــالينی انتظــار مــی رود قــسمت اعظــم سؤالات ) حداقل  Postgraduate در آزمونهــاي

 .طراحی گردند III و II تاكسونومی

سوالات امتحان را شامل %51بيش از )1به عنوان یک قاعده كلی نبایـد سـوالات مبتنـی بـر حافظـه )تاكـسونومی  

 شود

 ن(رعایت اصول ساختاری سؤالات چند گزینه ای ) اصول میل 

 و گزینه ها ) Stem) جهت تضمين روایی ساختار سؤالات چند گزینه اي ، اصول ميلمن در مورد سـاختار ساقه 

( Options ( تدوین شده ، كه رعایت آنها در آزمونهـاي پيشرفت تحصيلی ملاک مرجع از نوع آزمـون ارتقـاي

 .دسـتياران مـورد توافـق كليـه صاحبنظران می باشد 



 
 

 در سؤالات منتخب شده باید اصول ميلمن رعایـت شـده باشـد. كـه در ادامه برخی آیتم ها تشریح می گردد

 (Stem)در تنــه ( Information of Bulk) بایــد قــسمت اصــلی اطلاعــات : چک ليست 0شماره آیتم  .

 MCQ سؤال وجود داشته باشد و نه در گزینه ها براین اساس طرح سؤالاتی مانند سؤال زیر از نظر روایی ساختار

  : مطلوب نمی باشد

 درسـت اسـت / درسـت نيستدر مورد ............. كدام یک از گزین هاي زیر -

را  SOBدر یک آزمون پيشرفت تحـصيلی ، یـک گـروه  MCQ بهتر است سؤال : چک ليست 2آیتم شماره  

مورد بررسی قرار دهد. بـه عبـارت دیگـر آوردن گزینـه هـاي پراكنده ، كـه بعـضی در مـورد اپيـدميولوژي بيمـاري 

 .درمان و ..... باشد ، مطلوب نمی باشد، برخـی در مـورد تشخيص ، برخی در مورد 

مثال : عباراتی مانند : درست  : لغات در ساقه و گزینه ها باید شفاف و مستقيم باشند : چک ليست 3آیتم شماره  

 .تر ، مطلوب تر و .... داراي ابهام بوده و باید از آوردن آن خودداري شود

، نباید از گزینه هاي منفی استفاده گردد. ) منفی مضاعف ( اگر تنه سؤال منفی است  : چک ليست 4آیتم شماره  

  .مطلوب نيست MCQ بعنـوان مثـال سـؤال ذیـل از نظـر اصـول سـاختاري

ساله بعلت تـب و اسـتفراغ و سـردرد از صـبح امـروز مراجعه نموده است. در معاینه ................ می  5یک پسر بچه -

 .?ر كدام گزینه درست نيستباشد . در مورد ایـن بيمـا

 .......... الف 

 ب(

 براي بيمار تشخيص مننژیت مطرح نمی باشدج(  

  ............د 



در گزینه ها نباید از كلماتی مانند هيچكدام ، همـه مـوارد و گزینـه هـاي تركيبی  : چک ليست 5آیتم شماره 

 .استفاده شود

 متضاد یكدیگر باشند. در پاسخ ها آورده شوند نباید دو گزینه كه : چک ليست 6آیتم شماره  

ساله بعلت ........ مراجعه می نماید در معاینـه ............ كـدام گزینه در مورد یافته هاي  41یک مرد  : بعنوان مثال 

 تپاراكلينيک این بيمار درست اس

  )..........  الف

  .سطح سدیم سرم طبيعی است (ب

 .عی استسطح سدیم سرم غير طبي (ج

  ) .......... د 

اگر در تنه سؤال لغت منفی یا با بار معنایی منفی مطرح شـود ، ) درسـت نيست ، غلط  : چک ليست 9آیتم شماره 

  .گردد Bold یعنی یا زیر آن خط كشيده شود یا « از بقيه كلمات متمـایز شـود» است ، بجز و ......... ( باید 

و مطـرح نمودن چند  Case سؤالات باید مستقل از یكدیگر باشند. یعنی آوردن یـک : چک ليست 0آیتم شماره 

  .سؤال در مورد آن كه به سؤال قبلی ارجاع داده شـود. از نظـر اصول طراحی سؤال درست نيست

گزینه ها باید از نظر طول ساختار لغوي و سـبک نگـارش همـسنگ باشند. پس كاربرد  : چک ليست 7آیتم شماره 

چند كلمه ( و برخی بسيار طولانی باشـند ، یـا در برخـی گزینـه  ( سوالاتی كه برخی گزینه هاي آن بـسيار كوتـاه

  .هـا كلمات و یا اعداد بكار رفته و برخی نرفته باشد، مطلوب نيست

، كدام گزینه در  ..............ساله با ضایعات پوسـتی ............ مراجعـه مـی كنـد و  21یک خانم  : بعنوان مثال

 مورد بيمار صدق می كند؟ 

 است استروئيد انتخابی داروي (الف

 باید بررسی سایر معيارها صورت گيرد Stranded Double Anti DNA آزمـایش بـودن منفـی صـورت در (ب 

   )...........  ج

 ............ د(

 .گزینـه هـا بـه زبان انگليسی آورده شوددر این سؤال گزینه ب بسيار طولانيست و بهتر است كليـه 

ساله با وزن  4یک پسر  .از آوردن عبارت تكراري در گزینه ها باید خودداري شود : چک ليست 01آیتم شماره  

ميزان كليرانس كراتينين ....... می  -....... و یافته هـاي ....... مراجعـه مـی كنـد. كـدام گزینه درست است ؟ الف

ميزان كليرانس  -د .ميزان كليرانس كراتينين ........ می باشد -ج .يزان كليرانس كراتينين ........ می باشدم -ب .باشد

كدام گزینه ميزان كليرانس كراتينين را در این » كه بهتر است تنه سؤال بصورت :  .كراتينين ........ می باشد

در مرداد ماه   .گزینـه ها فقط اعداد آورده می شوداصلاح شود. در این صورت در « بيمارستان نشان می دهد 

 سالجاري آزمونهاي ارتقا دستياري ارتوپدي و جراحی مغز و اعصاب مورد ارزیابی قرار گرفت .
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و همچنين از روند ارزیابی آزمون ها در گروه جهت تهيه دیتا بيس از انواع و چگونگی برگزاري آزمون ها 

هاي مختلف بالينی و علوم پایه براي افزایش كيفيت و كميت آزمون ها پرسشنامه هایی در این زمينه تدوین 

به گروه ها جهت تكميل اطلاعات  EDOهاي دانشكده ها ارسال گردید و توسط  EDOو تهيه شد. و به تمام 

 ارسال گردید. 
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 اختيار دانشكده ها و گروههاي زيربط قرار گرفت .در اين خصوص نرم افزار مزبور خريداري و در 

 ارزیابی کیفیت بالینی -2-5

بدين منظور چك ليستي جهت پايش كيفيت ارزيابي باليني  گروهها طراحي گرديده است كه انجام ارزيابي مورد نظر در دست 

  اقدام مي باشد .


