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بسمه تعالی
ارزشیابی فرایند تعیین ،تهیه و فراهم آوردن اطالعاا تصیای ی و اوااوتی درباارز ارز یاا اهدیاا هادفها
آمصزشی برنامه ها ،عدلیا و نتایج آن به منظصر هدایا تصدیم گیر  ،پاسخ گصیی و اطالع رسانی اسا.
است ادز از ارزیابی در فعالیا ها آمصزشی به اندازز خصد فعالیا ها آمصزشی ادما دارد اماا باه راار گارفتن
ارزیابی به عنصان بازخصرد جها بهبصد فعالیا ها آمصزشی ضرور اسا.
ارزشیابی در آمصز عالی شامل ارزشیابی برنامه ،ارزشایابی دانشاوص ،ارزشایابی مصسهاه ،ارزشایابی راررناان و
ارزشیابی استاد می باشد.
ارزشیابی دانشوص یکی از مهدترین ارران برنامه ریز آمصزشی الدداد می گردد .است ادز از رویکرد سیهتدی می
تصاند راربرد ارزیابی را تههیل رند زیرا ارزیابی را می تصان دربارز هر یک از عنایر نظام آمصزشی باه راار بارد و
دربارز این امر اواو ررد ره عرضه مصرد نظر در رابطه با نیاز مصرد نظر چه نقشی دارد .بخش اابل مالحظه ا
از فعالیا ها ارزیابی اواو دربارز پیشرفا یادگیر فرد بصدز اسا و هدف این فعالیا ها اوااو درباارز
ویژگی ها فرد و پیشرفا تحصیلی دانش جصیان اسا
یکی از وظایف اساسی و مهم دانشگاز ها علصم پزشکی ،تربیا فارغ التحصیالنی متخصا در رفان نیااز هاا
بهداشتی و درمانی جامعه و متعهد به وظی ه اسا .به منظصر تودین ری یا دانش آمصختگان و پاساخگصیی باه
جامعه ،ارزیابی دانشوصیان در طصل تحصیل امر مهم و اجتناب ناپذیر اسا.
یک ارزشیابی مصثر نه تنها در تدایز دانشوصیان نقش بهزایی دارد ،بلکه به مدرس نیز در ارزیابی فعالیتها خاصد
ردک می رند و بر اساس آن می تصان راهکار مناسبی را در جها حل مشکال برنامه آمصزشی ارائه ندصد.
با تصجه به اهدیا ارزیابی دانشوص در ارتقاا یاادگیر  ،بهباصد ری یاا آماصز و اطدیناان از ری یاا داناش
آمصختگان ،الزم اسا دانشگاز ها علصم پزشکی ،رویکرد جامن و نظام مند به ارزیابی دانشوص داشته باشند تاا
از تناسب آن با برنامه ها آمصزشی اطدینان حایل رنند.
با تصجه با ساختار سیهتدی ارزشیابی پس از بررسی ها انوام شدز مشخ گردید در حال حاضر ارثر آزماصن
ها تراردی مالک ندرز دهی واان می شصد و ساختار خایی جها ارتقا رو ها ارزشیابی وجصد ندارد و از
نتایج تحلیل آزمصن نیز به درستی است ادز ندی شصد.
از اینرو با تصجه به اهدیا و نقش ارزیابی دانشوص در ارتقا یادگیر و بهبصد آمصز و هدچنین نقایصی ره در
رو ها ارزشیابی فعلی دانشگاز وجصد داشا ،نیاز به تدوین نظامی جامن جها ارزیابی دانشاوص در دانشاکدز
پزشکی دانشگاز آزاد اسالمی ام احهاس شد.
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تعاریف:







دانشگاه :منظصر دانشگاز آزاد اسالمی استان ام اسا.
دانشکده :منظصر دانشکدز پزشکی دانشگاز آزاد اسالمی استان ام اسا.
مقاطع :منظصر مقاطن راردانی،رارشناسی ،رارشناسی ارشد ،درترا عدصمی ،درترا تخصصی اسا.
ارزشیابی مالک محور :در این نصع ارزشیابی مالک ارزیابی فرد از ابل مشخ اسا و عدلکرد فرد نهبا باه
آن مشخ می شصد.مالک ارزشیابی در این رو هدان اهداف آمصزشی از پیش تعیین شدز ههتند.
ارزشیابی هنجار محور :در این نصع از ارزیابی ،مالک اواو نهبی اسا و عدلکرد فراگیران نهبا به یکدیگر
مقایهه می شصند.
ارزشیابی تکوینی :نصعی ارزشیابی ره در طصل دورز انوام می شصد و هدف آن اصالح و بهبود وضعیت یادگیری
دانشجو است.

 ارزشیابی تراکمی :نصعی ارزشیابی ره معدصال در انتهای ترم انجام می شود ره عدلکرد رلای و روناد تحصایل
دانشوصیان را مشخ می رند .از نتایج این نصع ارزشیابی جها تصدیم گیر راجن به فرد( دادن تصدیق یا
ارتقا سطح) است ادز می شصد.
 حدنصاب قبولی :تعیین حد نصاب ابصلی یک فرایند نظام مند تصدیم گیر و اواو اسا راه در طای آن
تعیین می شصد دانشوصیان چه ندرز ا را باید رهب رنند تا ابصل محهاصب شاصند .در وااان ،حاد نصااب
ابصلی نقطه برشی اسا ره دانشوصیان تصاندند را از غیر تصاندند تدیز می دهد .این فرایناد اوااوتی تصسا
افراد متخص وحر فه ا انوام می شصد .حدنصاب رد  /ابصلی به شکل دایق تار در آزماصن هاا ماالک
محصر تعیین می شصد.
 جدول مشخصات آزمون(بلوپرینت) :اولین گام در تهیه آزمصن ،جادول مشخصاا یاا بلصپریناا آن آزماصن
اسا .بلصپرینا ،جدولی دو بعد مشتدل بر تعداد ردیف و ستصن متناسب با اهداف و محتصا دورز اسا.
رو ها مختل ی برا سازما ندهی محتصا در بلصپرینا آزمصن وجصد دارد ره از جدله آن مصضصعا درس،
بخشها مختلف درس ،تظاهرا بالینی و ...می باشد .سپس بر اسااس اهدیاا نهابی هار مصضاصع تعاداد
سؤاال مربصط به آن و در نهایا سؤاال رل آزمصن مشخ می شصد .تهیه بلصپریناا آزماصن مصجاب مای
شصد پصشش مناسبی از محتصا آمصز دادز شدز مصرد ارزیابی ارار گیرد ره باه نصباه خاصد تاممین رننادز
روایی محتصایی آزمصن اسا.
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ساختار و تشکیالت ارزشیابی دانشجو:
در دانشکدز در نظام جامن ارزیابی اختصایی ساختار و تشاکیال مدیریتی شامل ردیته ها علدی ،واحادها
اجرایی و ترریب و شرح وظایف آنها را متناسب باا شارای دانشکدز مشخ گردید.
 -1کمیته علمی :متشکل از رییس دانشکده ،مدیر آمصز  ،مدیران گروز هاا آمصزشای و اعواا هیاا
علدی از گروز ها مختلف و دفتر تصسعه آمصز پزشکی می باشد .این ردیته وظی ه تدوین و تصاصیب
آیین نامه و شیصز نامه ها مرتب به ارزیابی دانشوص ،طراحی سیهتم ارزیابی دانشوص ،نظار بر اجرا
آن و تودین ری یا آزمصن ها در دانشکدز را به عهدز دارد.
 -2کمیته اجرایی :متشکل از مدیر آموزشی دانشکده ،مهئصل مررز آزمصن دانشکدز بصدز راه در اجارا
امتحانا و روند مناسب آن نظار خصاهند داشا.
تبصره :ردیته اجرایی می تصاند به تناسب شرای از افراد دیگر جها شررا در جلها خاص دعاص باه
عدل آورد.
 -3مرکز آزمون :مهؤولیا چاپ و تکثیر سصاال آزمصن ،برگزار آزمصن ،جدن آور پاسخنامه ها آزمصن،
تحلیل آمار آزمصن ها و ح ظ امنیا آزمصن در تدام این مراحل را به عهدز دارد.
 -4دفتر توسعه آموزش دانشکده :وظی ه تصاندند ساز اساتید را در زمینه چگصنگی تحلیل سصاال  ،تدوین
ابزار مناسب جها بررسی ری یا انصاع سصاال و ارائه بازخصرد به اساتید در مصرد نتایج آزمصن هاا را بار
عهدز دارد.
 -5حراست آزمون:
استاد ارائه دهندز درس ،مهئصلیا طراحی سصاال آزمصن و ارسال به مصان آنها به رارشناس آمصز را بر
عهدز دارد .سصاال باید در پارا ها مخصصص و پلدپ شدز با مهر دانشکدز بر رو درب پارا در اختیاار
مررز آزمصن دانشگاز ارار دادز شصد .در روز آزمصن رارشناسان آمصز مصظف اند هدکاار الزم را باا مرراز
آزمصن دانشگاز جها برگزار آزمصن به عدل آورند .هدچنین استاد ارائه دهنادز درس مصظاف اساا در
زمان آزمصن مربصطه در محل برگزار آزمصن حوصر داشته باشد و پس از اتدام آزمصن ،پاسخ نامه ها را (جاز
در مصارد آزمصن ها  MCQره تصحیح آن می تصاند در مررز آزمصن انوام شصد) تحصیل بگیرد .سصاال در
مررز آزمصن و در اهدا بانک سصاال بایگانی خصاهند شد.
الزم اسا دانشوصیان حداال  51دایقه ابل از آزمصن در محل امتحان حوصر به عدل آورند.
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اهداف ارزشیابی:
-5اطدینان از تربیا دانش آمصختگان تصاندند
 -2است ادز از آزمصن ها مناسب جها رسیدن به اهداف مختلف آمصزشی
 -3اطدینان از تناسب بین اهداف یادگیر در سه حیطه
 -4ارائه بازخصرد مناسب به دانشوصیان
 -1ارتقا ری یا آمصزشی
 -6است ادز از نتایج ارزیابی دانشوصیان تصس مدرسین و مهئصلین بارا تصادیم گیار هاا مهام در ابعااد
مختلف فرآیند یاددهی -یادگیر
ارزشیابی دانشجو:
مادرس مربصطاه باا

در هر مقطعی از رشته ها مصجصد در دانشکدز پزشکی الزم اسا ارزشیابی دانشوص تصس
توجه به اهداف آموزشی و محتوای ضروری آن درس یصر بگیرد.
جها ارزیابی دانشوصیان در واحد ها رارآمصز و رارورز  ،اساتید مربصط به هر مصضصع مصظف اند با هدکار
دفتر  EDOدانشکدز فارم هاایی را ) (Checklist & logbookآماادز و در ارزشایابی تکاصینی و تراردای ماصرد
است ادز ارار دهند .آزمصن ها پایان بخش می بایها در پایان مد زمان تعیین شدز برا آمصز دانشوصیان
در بخش مربصطه اجرا گردد .هدچنین آزمصن ها پایان بخش باید به داا و متناسب با اهداف آمصزشی طراحی
شصند .الزم به ذرر اسا است ادز از انصاع آزمصن ها بالینی مانند0
clinical reasoning test,mini-CEX, DOPS,CBD, chart stimulus recall ،OSCEو  ...اسات ادز شاصد.
ضرور اسا اساتید در طرح درسی ره در اختیار دانشوصیان ارار می دهند نحصز ارزیابی را نیز باه آنهاا اطاالع
دهند.
 یکی از چارچصب هایی ره در انتخاب رو ها ارزیابی دانشوص ردک رنندز اسا ،هرم تصاندند ها
میلر اسا ره در سال  5990تصس جرج میلر به منظصر ارزیابی تصاندند ها در محی بالینی ارائه شد
ولی اابل است ادز در برنامه ها آمصزشی مختلف در علصم پزشکی اسا .هرم میلر از چهار سطح تشکیل
شدز اسا ره پایین ترین ساطح آن )(Knowsباه سانوش داناش و ساطح دوم آن ) (Knows howباه
ارزیابی یالحیا ها و دو سطح بعد ) (Shows how & doesبه ارزیابی عدلکارد و ااادام مای پاردازد.
نقشه هرم میلر و آزمصن هایی ره در هر سطح مناسب ههتند را می تصانید در اهدا پیصسا مشااهدز
رنید( .پیصسا )5
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وظایف استاد در اجرای آزمون:
اساتید مصظ ند در تدامی آزمصن ها جدول مشخصا و راهندا آزمصن خصد را به مررز ازمصن تحصیل دهناد .در
راهندا آزمصن می بایها مصارد زیر لحاظ شصد:
-5زمان آزمصن
 -2ندرز رل آزمصن و ندرز هر گروز از سصاال
 -3میزان تاثیر ندرز در ندرز نهایی
 -4مقررا آزمصن
 -1تصضیحاتی جها ش اف ساز نصع آزمصن
 با تصجه به نصع سصاال  ،راهندا آزمصن می تصاند مت او و شامل اطالعا متنصع باشد.
ندرا به دو منظصر در طی ترم تحصیلی رهب مای شاصند ،یکای پاس از آزماصن هاا تکاصینی جهات رفاع
مشکالت یادگیری دانشجو و دیگر تراردی و در جهت تصدیق و تایید یا ردی/قبولی دانشجو.
در مصرد آزمصن ها تکصینی الزم اسا جلهاتی جها بازخصرد دادن به دانشوصیان تشکیل شاصد .هادف از ایان
جلها  ،دادن بازخصرد به دانشوص جها رفن مشکال یادگیر و فهم بهتر مطالب اسا .هدچناین ایان جلهاه
می تصاند به رفن مشکال آزمصن و ارتقا ری یا سصاال و نحصز آمصز استاد نیز ردک رند.
 دستورالعمل مراقبان و سایر عوامل اجرایی آزمون:
مراابان و سایر عصامل اجرایی آزمصن مصظ ند پس از یدور ایالغ براساس شرح وظایف پیصسا در اجرا آزماصن
ها هدکار ندایند( .پیصسا ) 2
 فرایند اعالم نمرات:
اساتید مصظ ند ندرا را در سیهتم نرم افزار آمصزشی دانشکدز جها اطالع دانشاوصیان ثباا ندایناد .ماد
زمان اعالم ندرا در دروس نظر  7روز پس از برگازار امتحاان و در دروس باالینی دو ه تاه پاس از پایاان
رارآمصز و رارورز می باشد.
تبصره :در مصرد دروسی ره تصس چند استاد تدریس می شصد زماان اعاالم ندارا دو ه تاه پاس از آخارین
امتحان آن درس می باشد.
 فرایند اعتراض دانشجویان به نمره:
فرآیند اعتراض دانشوصیان به ندرز به این شکل اسا ره دانشوص مصظف اسا اعتراض خصد را در سامانه آمصز
در تاریخ مشخ شدز برا استاد مربصطه ثبا نداید و استاد مصظف اسا پس از بررسی اعتراض دانشوص ،پاسخ
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دانشوص را در زمان مقرر در سامانه ثبا نداید .اساتید مصظ ناد ابتادا ندارا درس دانشاوصیان را باه ماد 72
ساعا ثبا مصاا نداید ره دانشوصیان بتصانند اعتراضا خصد را در این مد ثبا ندایند.
تبصره :در مقاطن بالینی فرایند اعتراض بدین یصر اسا ره دانشوص پس از اعالم ندرا در ساامانه آماصز ،
فرم درخصاسا تودید نظر را تکدیل و به ادارز آمصز تحصیل می نداید درخصاسا به مدیر گروز بالینی یا استاد
مربصطه تحصیل و پس از اعالم نظر جها تایید در شصرا آمصزشی دانشکدز مطرح و ساپس در ساامانه آماصز
ثبا خصاهد شد( .پیصسا )3
 تعیین حدنصاب قبولی:
ب ا تصجه به این ره آزمصن ها تکصینی بیشتر با هدف ایالح یادگیر و بهبصد وضعیا انوام می شاصند ،اسااتید
می تصانند هم از رو ها مالک محصر و هم رو هنوار محصر جها تعیین ابصلی افراد اسات ادز رنناد .ولای
آزمصن ها تراردی حتدا باید مالک محصر باشند و مالک ابصلی از پیش تعیین شصد و در اختیاار مرراز آزماصن
ارار گیرد .الزم اسا این مصرد در راهندا آزمصن ارار گیرد و به اطالع دانشوصیان رساندز شصد.
مالک تعیین ندرز ابصلی آیین نامه آمصزشی رشته پزشکی بصدز لیکن تعیین جزییا و بارم بند بر عهدز اساتید
خصاهد بصد.
 برنامه زمان بندی آزمون های تراکمی:
این برنامه با تصجه به برنامه ا ره تصس مدیریا آمصزشی در سامانه آمصزشی بارا آزماصن هاا مشاخ
اسا ،تدوین می گردد.

شادز

 برنامه زمان بندی آزمون های تکوینی:
این برنامه در ابتدا هر ترم تصس اساتید طراحی می گردد و در اختیار مررز آزمصن ارار می دهد.
 محل اجرای آزمون ها:
الزم دانشکدز در شروع ترم تحصیلی در مصرد زمان و مکان برگزار آزماصن ،باه دانشاوصیان اطالع رسانی رند
 مالحظات اخالقی:
اساتید مصظ ند در ارائه ندرا پایان ترم عدالا را رعایا ندایند بدین معنا ره ندرا دانشوصیان را بدون در نظر
گرفتن مصارد مانند جنهیا ،اصمیا ،نژاد ،زبان و  ...ثبا ندایند.
در جلهه آزمصن ،اساتید مصظ ند با احترام با دانشوصیان ،رارشناسان آمصز و بقیه افراد فعال در آزماصن رفتاار
رنند.
در جلهه آزمصن ،عصامل اجرایی مصظ ند با احترام با دانشوصیان و سایر افراد فعال در آزمصن رفتار رنند.
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 بازخورد نتایج تحلیل آزمون:

بعد از هر آزمصن ،اساتید مصظ ند راهندا آزمصن ،سصاال آزمصن و اطالعا خام عدلکرد دانشوصیان در آزمصن را
جها توزیه و تحلیل ردی و ری ی در اختیار مررز آزمصن ها ارار دهند .مررز آزمصن مصظف اسا در طصل تارم
تحصیلی از هر گروز آمصزشی حداال سصاال آزمصن یک استاد را توزیه و تحلیل نداید .نتاایج توزیاه و تحلیال
سصاال باید به یصر مکتصب به استاد مربصطه ،گروز آمصزشی و مهصالن دانشکدز جها تصدیم گیر و برناماه
ریز رفن مشکال مصجصد اعالم گردد.
 مستند نمودن پیشرفت تحصیلی دانشجویان:
بعد از پایان هر ترم و مشخ شدن وضعیا تحصیلی دانشوصیان از اطالعا و بازخصردها مصجاصد در ساامانه
آنالین آمصزشی ،میزان پیشرفا تحصیلی دانشوصیان تعیین و جها برنامه ریز و تصدیم گیر ها آمصزشای
به مهئصالن مربصطه گزار گردد.
 توانمندسازی اساتید :
به منظصر ارتقا ری یا آزمصنها دفتر تصسعه آمصز پزشکی دانشکدز رارگاز ها تصاندندساز اساتید در ماصرد
رو ها نصین طراحی سصال و ارزشیابی دانشوصیان را برگزار نداید.
این آئین نامه در مصرخ  99/3/27تنظیم و به تصصیب رسید و مهئصلیا اجرا آن به عهدز رئایس اداره اماور
آموزشی و پژوهشی دانشکده یا پها هدتراز بصدز و مهئصل نظار بر اجرا آن بر عهدز رئیس دانشاکده
خصاهد بصد.
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(پیوست)1

سطح ارزیابی روش ها

Knows & Knows how

Shows how
Does

نمونه هایی از آزمون های مناسب
آزمااصن ش ا اهی ،سااصاال تشااریحی گهااتردز پاسااخ،
تشریحی رصتاز پاساخ ،چناد گزیناه ا  ،ویژگای هاا
رلید  ،جصر رردنی ، ،آزماصن یاالحیا باالینی ،هام
خصانی با شرح نامه ،تدبیر مشکل بیدار
مصرد بالینی رامل ،مصرد بالینی رصتازSkill ، OSCE ،
lab

چااک لیهااا ،ارزشاایابی  360درجااه ،لااصگ بااصک،
رارپصشهCSR، DOPS، Mini- CEX ،
پیصسا ()2
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شرح وظایف مراقبین حوزه امتحانی
 .5حوصر به مصان و حداال یک ربن ابل از شروع امتحان در محل برگزار

امتحان و معرفی خصد به

مهئصل حصزز امتحانی
 .2راهندایی دانشوصیان جها استقرار در یندلی بر اساس شدارز از ابل تعیین شدز
 .3استقرار در محل تعیین شدز از سص مهئصل حصزز
 .4تصزین پاسخنامه دانشوصیان براساس ساعا اعالمی از سص مهئصل حصزز
 .1تصزین سصاال امتحانی
 .6نظار بر اجرا امتحان در رل مد امتحان
 .7گزار

تخلف امتحان به مهئصل حصزز امتحانی به هدراز تصضیح نصع تخلف (هدراز داشتن نا -مصبایل-

هندزفر  -رف نصیهی -یحبا و )...
 .9اموا یصرتولهه امتحانا

شرح وظایف مطبق دانشجویان در جلسه امتحانات
 .5حوصر به مصان و حداال 20دایقه ابل از شروع امتحان در محل برگزار امتحان و معرفی خصد به
مهئصل حصزز امتحانی
 .2راهندایی دانشوصیان جها استقرار در یندلی بر اساس شدارز از ابل تعیین شدز و رنترل رار ورود
به جلهه امتحان
 .3رنترل دانشوصیان براساس آلبصم عکس دار  1دایقه بعد از شروع امتحانا
 .4رنترل تعداد غایبین و حاضرین بنابر تعداد رل دانشوصیان
 .1درج اسامی غایبین در یصر جلهه امتحان و آلبصم امتحانا
 .6جدن آور اوراق غایبین امتحان  30دایقه بعد از شروع آزمصن
 .7اموا یصرتولهه امتحان

10

ورژن نسخه 1/0/1 :
تاریخ آخرین بازنگری 98/7/10:

نظام جامع ارزشیابی دانشجویان در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی استان قم
شرح وظایف منشی جلسه امتحانی
 .5آمادز ساز پاسخ نامه ها و مدهصر ندصدن آن به مهر امتحانا
 .2تنظیم یصرتولها امتحانی
 .3تحصیل اوراق امتحانی از دانشوصیان در پایان جلهه امتحان
 .4تنظیم یصرتولهه تخل ا امتحانی
 .1شدار

اوراق امتحانی و تحصیل به اساتید پس از اموا یصرتولهه

 .6شدار

اوراق امتحانی و بهته بند پارا و مدهصر ندصدن در پارا جها تحصیل به ادارز امتحانا در

یصر عدم حوصر استاد در جلهه امتحان
 .7رنترل آمار حاضرین و غایبین جلهه امتحان
 .9در یصر است ادز از پاسخنامه رامپیصتر (نرم افزار تحلیل آزمصن) تحصیل یک ندصنه خام پاسخنامه به
استاد جها تهیه رلید و تحصیل پارا امتحانی به ادارز امتحانا جها ااداما بعد
 .9رنترل زمان امتحان
 .50الصاق یک ندصنه سصال به یصرتولهه امتحان جها تحصیل به ادارز امتحانا
امتحان

پس از پایان جلهه
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فرایند اعتراض به نمره توسط دانشجویان

اعالم نمرات توسط استاد در

ثبت درخواست اعتراض به
نمره توسط دانشجو در سامانه

تا  27ساعت بعد از ثبت

اعالم نمرات

نمرات توسط استاد

بررسی درخواست دانشجو توسط استاد
و اعالم نظر در سامانه آموزش (اعالم
نمرات)

سامانه آموزشی دانشکده

