
 ی اراک دانشگاه علوم پزشک دانشکده پزشکی دانشجو در یابیجامع ارز برنامه

 :مقدمه

 یریادگی تیفیآن با ک تیفیو ک دیآیبه شمار م یآموزش ندیدر فرآ یاساس یهاتیاز فعال یکی انیدانشجو یابیارز

 انیارائه بازخورد مناسب به دانشجو یبرا دیمف یتواند ابزاریم حیصح یابیدارد. ارز میمستق ارتباط انیدانشجو

 یبرا نیو مسئول نیتواند به مدرسیم انیدانشجو یابیارز جینتا نیها باشد. همچنآن نقاط قوت و ضعف رامونیپ

دانشجو  یابیارز ندی. از آنجا که فرآدیکمک نما یریادگی -یاددهی ندیفرآ مهم در ابعاد مختلف یها یریگ میتصم

کارآمد است،  یموسسه آموزش کیدر  یخدمات آموزش ارائه در یاساس یداشته و بخش الییبا تیو اهم تیحساس

 .آن خواهد بود شتریو ارتقاء هر چه ب یابیارز منافع از یریدر بهره گ یقدم اساس کی ،یابیبرنامه جامع ارز نیتدو

بار در  نینخست یراستا برا نیدانش آموختگان توانمند در ا تیدانشگاه با هدف ترب رانیفراگ یابیجامع ارز برنامه

 یبرا یسر آغاز مناسب میدواری. امستین لیاز نقد و تحل ازین یشده است. بدون شک ب نیتدو دانشگاه حوزه آموزش

حوزه را  نیدر ا ازیتحول مورد ن یزم را براال طیدر دانشگاه باشد و شرا رانیفراگ یابیارز مقوله نظام مند به کردیرو

 .فراهم آورد

 :موجود تیوضع یبررس

دانشجو  یابیارز یهاروش یریبه کارگ اراک یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یهاموجود دانشکده تیوضع یبررس

ها به صورت آزمون جیت و نتاالها وجود ندارد، سوابرگزار شده در آن دانشکده یها آزمون تیفیک یابیارزش و

 .شودیها استفاده مآزمون یها در جهت ارتقایبررس نیا جینتا یکم شود و در مواردیم لیتحل یمورد

 ستیو با استفاده از چک ل یشود به صورت دست یآزمون ها استفاده م یابیارزش یکه برا یحال حاضر ابزار در

ها از دانشکده یدر برخ MCQ یآزمون ها یبرا گانهیت است، استفاده از نرم افزار سؤاال یفیک یابیارز یبرا لمنیم

باشد که بازخورد  یصورت م نیبداراک آزمون ها در دانشگاه  یابیارز یکم جیاستفاده از نتا نحوه .شود یانجام م

شود.  یت توسط استاد مربوطه انجام مدر سواال یبازنگر ایدر صورت لزوم حذف و  و به استاد مربوطه داده شده

و  یابیدر دفتر ارزش لمنیآزمون ها با جدول م یابی. اما ارزردیگ ینم رقرا یمرکز مورد بررس یابیاما در دفتر ارزش

و  ردیگ یقرار م دییمورد تا EDC شده توسط مرکز حالاص تشود. سپس سواال یبا حضور استاد مربوطه انجام م

 .شود یمربوطه ارسال م دانشکده آزمون ها به اداره آموزش یبرگزار یبرا ت سواال ریمجوز تکث

 :اهداف

 دانش آموختگان توانمند تیاز ترب نانیاطم-1

 یآموزش تیفیک یجهت ارتقا انیدانشجو یابینظام مند بودن ارز-2



 نقاط ضعف و قوت آن ها رامونیپ انیارائه بازخورد مناسب به دانشجو-3

مهم در ابعاد مختلف  یها یریگ میتصم یبرا نیو مسئول نیتوسط مدرس انیدانشجو یابیارز جیاستفاده از نتا-4

 یریادگی-یاددهی ندیفرآ

 :دانشجو یابیبرنامه ارز تیالو تشک ساختار

دانشجو  یابیارز الت یو امکانات موجود، ساختار و تشک طیتوانند با توجه به شرا یمختلف م یچند دانشکده ها هر

 :شود یدر نظر گرفته م ریمعمول موارد ز یمربوط مشخص کنند ول دانشکده را در

 شانیا ندگانینما ای یآموزش یگروه ها رانیدانشکده، مد ی: متشکل از معاون آموزش(آزمون تهیکم) یعلم میت-1

دانشجو  یابینظارت بر ارز فهیآزمون وظ تهیدانشجو است. کم یابیآشنا به اصول سنجش و ارز یعلم اتیه یاعضاو

 دانشجو، یابیارز ستمیس یدانشجو، طراح یابیمرتبط به ارز ینامه ها وهینامه و ش نییآ بیو تصو نیتدو جمله از

 .آزمون ها در دانشکده را به عهده دارد تیفیک نیآن و تضم یبر اجرا نظارت

پاسخ  یآزمون، جمع آور یآزمون، برگزار یدفترچه ها ریچاپ و تکث تی: مسئول(مرکز آزمون) ییاجرا میت-2

 نرم افزار مربوطه به عهده ای یآزمون ها به صورت کاغذ یآمار لیحلآزمون به عهده آموزش دانشکده ت یهانامه

EDO مراحل را به عهده دارد. دانشکده  نیآزمون در تمام ا تیتابعه و حفظ امن یدرمان یها و مراکز آموزش دانشکده

 دفتر توسعه آموزش یدانشجو از خدمات مشاوره ا یابیارز تیفیک نیاجرا و تضم ،یمراحل طراح یدر تمام تواندیم

 .بهره مند شود ( EDO) دانشکده

 که گردد لیدانشجو کارگروه آزمون در گروه ها تشک یابیواحد ارز تالیوه بر ساختار و تشکالکارگروه آزمون: ع-3

 ندهیگروه مربوطه و نما ر(یگروه مد ریبا انتخاب مد )مربوطه  ینفر از افراد متخصص در رشته تخصص 2از  متشکل

 .باشند یکه آشنا به آموزش پزشک یدرمان-یمراکز آموزش ایدانشکده ها  EDO ای EDC مرکز از

 :کارگروه آزمون فیوظا شرح

 کولومیاز کور یشده دوره آموزش نییتع شیاز پ یها امدیاستخراج اهداف و پ-1

 یعلم تهیبه کم یگروه آموزش ازیمورد ن یابیارز یاستفاده از هر کدام از روش ها یگزارش کتب-2

 دوره یامدهایبر اهداف و پ یگروه مبتن یکتب یآزمون ها نتیبلوپر نیتدو-3

 گروه یکتب یآزمون ها یت آزمون قبل از برگزارالسوا REVIEW PEER جلسات یبرگزار-4



 بر محل کار بر آزمون گران و مشاهده یآزمون مهارت ها و مبتن نهیزم در زمال یدستورالعمل ها نیتدو-5

 )وزارت یتخصص یدستورالعمل شوراطبق )کنندگان

 یعلم تهیدانشجو به کم یابیارز یو اجرا نیجلسات، تدو یبرگزار یگزارش ها هیارا-6

 اعتراض مجدد دانشجو یبررس-7

 :یورئدر دروس ت انیدانشجو یابیارز ییاجرا ندیفرا

 و استاد درس: یآموزش گروه

 یواحد درس که است ییبه آزمون ها یو نظم بخش یمسئول هماهنگ شانیا ندهینما ای یگروه آموزش ریمد- 1 

 است. دهیمربوطه در آن گروه ارائه گرد

و ارسال به موقع آنها به  ( یکتب یها آزمون) در ت آزمونسئواال یطراح تیاستاد ارائه دهنده درس مسئول- 2 

آزمون مربوطه در محل  زمان استاد ارائه دهنده درس موظف است در نیامتحانات را برعهده دارد. همچن رهیدا

در موعد مقرر  را  ییامتحانات، نمره نها رهیاوراق از دا حیتصح حینتا افتیآزمون حضور داشته و پس از در یبرگزار

 .دیسما وارد نما تیدر سا

 انیبازخورد به موقع به دانشجو آزمون یاست پس از برگزارملزم استاد ارائه دهنده درس  ینیتکو یدر آزمون ها- 3 

 .دیائه نماار

ت آزمون سئواال لیبازخورد تحل افتیدر پرداخته و به محض "ت واالبانک جامع سئ "لیدرس به تشک دیاسات- 4 

در بردارنده  سواالت  بانک نقص بپردازند تا رفته رفته یت دارااالوس ینیبه بازب یابیو ارزش شیدفتر پا یاز سو

 ت استاندارد باشد .واالس

باشد از آنجا که  یآن درس م مربوطه بر عهده استاد یا نهیچند گز ریغ یکتب یآزمون ها حیتصح تیمسئول-5 

 جیاست براساس نتا موظف استاد ارائه دهنده درس ستندین لیموجود قابل تحل ینرم افزارها قیآزمون ها از طر نیا

 ت به کار بندد االزم را جهت بهبود وضع سئوالالت یاوراق آزمون تعد حیحاصل از تصح

باشد  یدفتر توسعه آموزش دانشکده م فیاز وظا سواالت نیا لیتحل یدر حوزه چگونگ دیاسات یتوانمندساز- 6. 

و  هیرا ته یا نهیچند گز ریغ سواالت تیفیک یبررس  ستیچک ل )زم است ابزار مناسب ال توسعه دفتر نیهمچن

 (.دهد قرار مربوطه دیاسات اریدر اخت

 .باشد یامتحانات م رهی: متشکل ازمسئول و کارشناسان دا (مرکز آزمون  )امتحانات  رهیدا



 .ترم انیو پا ینیترم، تکو انیامتحانات م یبرنامه زمان نیجهت تدو یبا گروه آموزش یو همکار یهماهنگ- 1

 و چاپ دفترچه آزمون و پاسخنامه ها افتیدر- 2

 آزمون یاجرا یبرا یزیرمحل آزمون و برنامه  یساز ایو مه نییتع- 3

 آزمون جینتا اعالمپاسخنامه ها و  ینرم افزار حیتصح ،یجمع آور-4

 :دفتر توسعه آموزش

آزمون ها ، برعهده دفتر توسعه آموزش دانشکده و مراکز  فیدر مورد کم و ک دیارائه بازخورد و مشاوره به اسات-1

 یدرمان یآموزش

حاصل از  افتیدر جیو نتا دیاز اسات یسنج ازیبواسطه ن یابیارز نهیدر زم یعلم اتیه یاعضا یتوانمندساز-2

 :آزمون دانشکده ها یابیارز شیپا تهیکم، دفتر نیها برعهده ا آزمون لیتحل

 تهیبه کم نیزم در اال یارائه گزارش ها نیدانشجو و همچن یابینامه جامع ارزبر یو نظارت بر اجرا نیتدو- 1

 .باشد یم تهیکم نیبه عهده ا EDC  شیپا

آزمون،  یاز برگزار شیآزمون ها در سه مرحله پ یبرگزار فیاز کم و ک یزم است گزارش جامعال تهیکم نیا

 یدانشجو در انتها یابیشده در برنامه جامع ارز نیآزمون منطبق بر اصول تدو یو پس از برگزار آزمون یبرگزار

 .ندیارائه نما EDC شیپا تهیکم به یلیهر ترم تحص

 یهاآزمون یموجود در برگزار یها یزم جهت رفع کاستال ماتیجلسه، تصم لیدانشگاه با تشک EDC شیپا تهیکم 

 .ندیدانشگاه ارسال نما یآموزش یها را به شورا دانشکده

 ) رانیفراگ ینیبال یهایتوانمندها و فراتمرکز بر مهارت ): ینیدر دروس بال انیدانشجو یابیارز ییاجرا اصول

 یآموزش کولومیتوسط کار گروه آزمون از کور یآموزش یشده دوره ها نییتع شیاز پ یامدهایاهداف و پ- 1

 .شود یاستخراج م

دانش، مهارت و  طهیدوره و با هدف پوشش اهداف در هر سه ح یامدهایآزمون ها براساس اهداف و پ یطراح- 2

مختلف متناسب با سطوح مختلف هرم  یاز ابزارها طهی. به منظور پوشش اهداف در سه حردیپذ یم انجام نگرش

مختلف سطوح مختلف  یهاها تا حد امکان روشآزمون گروه یهااست که کارگروه یشد. ضرور خواهد انجام لریم

را مورد  یو عمل یاهداف مهارت یابیو ارز (ترم  انیپا یدر آزمون ها ژهیبه و )خود  یابیارز ستمیس در را لریهرم م

 جدول  دهند توجه قرار



 یابیروش ارز لریسطوح هرم م فیرد لریمطابق سطوح مختلف هرم م یابیمختلف ارز یها:روش 1 جدول

 ((how knows & Knows داند  یداند و م یمچگونه  -1

 یشفاه یهاآزمون -

 گسترده پاسخ یحیتشر سواالت -

 کوتاه پاسخ یحیتشرسواالت 

 یا نهیچند گزسواالت 

 Key Feature Examinations (KFE)ه گسترد یجور کردن سواالت -

 )how Show ) دده یم شیانمچگونه  - 2

 ینیع افتهیساختار  ینیآزمون بال -

 استاندارد مارانیب میمشاهده مستق -

 (DOES( دهد یانجام م. 3

Mini-CEX - 

DOPS - 

 درجه 360 یابیارزش -

 الگ بوک -

 کارپوشه -

به صورت  کیمختلف متفاوت بوده و به تفک یآموزش یهاها در گروهروش نیاستفاده از هر کدام از ا اتیجزئ

شود. کار  یارائه م یدرمان یمراکز آموزش ایدانشکده ها  شیپا تهیکار گروه آزمون گروه به کم توسط ییگزارش کت

متفاوت به  یهاروش کیدانشجو را به تفک یابیارز ستمیس یو اجرا یاست گزارش طراح موظف گروه آزمون گروه

 .دهد هیارا شیپا تهیواحد کم

را که در طول  ییهاآزمون ،یلیتحص مسالین انیپا یوه بر آزمون هاالآزمون ع یهاکار گروه شود یم هیتوص

صورت سنجش ه توانند ب یفوق م یهاقرار دهند. آزمون یابیشود را مورد ارز یبرگزار م انیدانشجو یبرا مسالین

ها، آزمون نیدر ا انیبرگزار کردند. عملکرد دانشجو نیتوسط مدرس کینیکل یدر پر ای ماریب نیمهارت دانشجو بر بال



بازخورد در مورد نقاط قوت وضعف دانشجو  هیارا یبرا ییدانشجو به عنوان مبنا ترم انیبر دخالت در نمره پا الوهع

 یبر رو کینیکل یپر ایو  رمایب نیسنجش مهارت بر بال یدروس عمل یبرا ترم انیپا یرود . آزمون ها یبه کار م

 .ردیگ یمدل انجام م

 رانیفراگ یابیارز یها تیفعال انواع

 رانیفراگ یابیجامع ارز برنامه

 :) یاریدست ( ینیدر مقطع بال انیدانشجو یابیارز- 1

 در طول ترم یابیارز 1-1

 یلیسال تحص کیدر طول  یبراساس اهداف آموزش ( rewive Text )ای یدروس تئور 1-1-1

 یدر ط یو شفاه یکتب یهاو آزمون یمتناسب با اهداف آموزش فیاز پروژه ها و تکال یابیارز نیا یبرا – 1 تیفعال

 .دهد لیدانشجو را تشک ییاز نمره نها یتواند بخش یسال که م کی طول جلسات در

بوک و ... خواهد  الگ ،یابیمختلف از جمله خود ارز یهابا استفاده از روش انیارائه بازخورد به دانشجو- 2 تیفعال

 .بود

 یاختصاص یها تیدرس به فعال ییمشخص کنند که چند درصد از نمره نها دیاست در ابتدا ترم اسات الزم:  تبصره

 داده

 .شد خواهد

 :ینیبال و یدروس عمل: 1-2

 -عملکرد مانند یابیمختلف ارز یهااز روش یمختلف متناسب با اهداف آموزش یرشته ها براساس

– Mini CEX-C.S.R – DOPS-Log book o360 - شد خواهد استفاده – یابیخودارز. 

 ) در طول دوره براساس دستورالعمل یعملکرد یهادر آزمون یآموزش یزی: با توجه به برنامه رنکته

 :کسالهیدوره  انیپا یابیارز-2

 یاستفاده م MCQ یدوره از امتحانات کتب یو با توجه به اهداف آموزش دی: براسا س نظر اساتیدروس تئور  1-2

عنوان ه ... ممکن است بودروس ارائه پروژه ، مقاله  ی( در برخ  6ی شیدر صورت امتحان در منطقه آما ) گردد

 .در نظر گرفته شود یانیپا یابیارز



 استفاده یزشکار گروه آزمون با توجه به اهداف آمو یمختلف با همکار ی: از ابزارهاینیو بال یدروس عمل  2-2

 .شد خواهد

 یابیدر طول دوره براساس دستورالعمل ، نمره ارز یعملکرد یدر آزمون ها یآموزش یزی: با توجه به برنامه رنکته

 ستی، چک ل MiniCEX, DOPSالگ بوک ،  یابیو ارز یاختصاص یها Case هیارا ایها  تیمعموال از فعال یینها

 .گرددیم لی... تشک یشفاه آزمون و

 : انهیآزمون ارتقاء سال- 3

شود  یم یطراح شیآما کیکه توسط منطقه  MCQ سواالتمشمل بر  یآزمون کتب یلیهر سال تحص انیپا در

 شود یدر منطقه برگزار م کپارچهی صورت که به

 براساس انهیدر ارتقاء سال اریدست ینامه است قبول نیارتقاء براساس آئ انهیدر آزمون سال ارینمره جهت دست حداقل

 .است یارینامه دست نیآئ مقررات

 :یحرفه ا یدر مقطع دکترا رانیفراگ یابیارز

 یدروس عموم- 1

 یدروس اختصاص-2 

 ... مرک شگاهیآزما –کارگاه ) یدروس عمل-3 

SkiLLab 4 شده یساز هیشب طیمح ایو  یکار واقع طیدر مح :یکارآموز SkiLLab یهاآموزش مهارت یبرا 

 )یعمل

در  یهاآزمون .شود یمهم ارائه م یهاکسب تسلط بر مهارت یو برا یکار واقع طی: در مح یکارورزدروس -5

 :طول ترم

درس و در  کالسدر  Oral سواالت -یحیو تشر MCQ یهابصورت آزمون یهر واحد تئور ی: برایتئور درس

 طول ترم

 .شود یانجام م یلیتحص

 لیگردد. از قب یمختلف استفاده م یعملکرد یهااز آزمون ی: در هر دوره متناسب با اهداف آموزشیعمل دروس

) DOPS-CSR-CEX mini- book Log گروه مربوطه دیاسات یصیها و تشخگروه طی) براساس شرا ویو پورت فول 



 هاو دانشکده یدرمان – یمراکز آموزش EDO یابزارها به عهده گروه مربوطه و همکار نیهر کدام از ا ی: طراح تبصره

 دیاز جلسات در طول ترم اسات یبه عنوان بخش یمجاز یها ستمیخواهد گرفت. در صورت استفاده از س صورت

 یبرگزار نیدهند. و همچن یاختصاص ستمیارائه شده در س فیرا به انجام تکال ییاز نمره نها یبخش توانند یم

 .را به آن اختصاص دهد ییاز نمره نها یدرصد یمجاز ستمیس قیآزمون از طر

 :ترم انیپا آزمون

 یهاآزمون ) – پاسخ کوتاه – یحیتشر ای MCQ سواالتآزمون مشتمل بر  یهر واحد درس انی: در پایتئور دروس

در  دیومنابع آزمون با یابیارز نحوه و نوع -مکان –زمان  (ی متناسب با اهداف آموزش( و ...   f.K ینیبال استدالل

 بیرا به تصو یعمل یواحدها یابی: الزم است نوع ارزیعمل دروس ) .وددانشجو قرار داده ش اریابتدا ترم در اخت

 .گزارش دهد یمراکز آموزش ای دانشکده EDO به یصورت کتبه شود. و ب دهیگروه رسان

 MiniCEX-C.S.R- DOPS -و OSCE-360مختلف مانند ،  یهامتناسب با اهداف از روش ینیبال یابیارز یبرا

 .... استفاده خواهد شد ویپورتوفول

 یتوسط گروه آموزش یآموزش یزیجدول برنامه ر :رانیفراگ ینی/ بال یعمل یواحدها یابی: ارزیعمل یابی:ارزمهم

مراکز که شامل تعداد، زمان ، مکان، سطح استاندارد عملکرد ، تعداد  EDO ندگانی، اداره آموزش و نما مربوطه

 .رسانده شود دیو اسات رانیع فراگالط کارگروه آزمون گروه مربوطه به اطو توس دهیگرد نیباشد تدو یم ابانیارز


