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 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 دانشکده ی پزشکی

 

 (1397) دانشکده ی پزشکی گناباد در« دانشجو  نظام جامع ارزیابی» آیین نامه ی 
 

 

 

           مقدمه

های دقیق و یکی از مهم ترین وظایف دانشکده های پزشکی، تربیت پزشکانی متخصص و متعهد است که این امر جز با ارایه ی آموزش 

هدفمند، میسر نمی گردد. از سوی دیگر، نقش آزمون ها به عنوان یک ابزار مهم در ترغیب فراگیران به یادگیری، پایش وضعیت آموزشی و 

تضمین کیفیت فارغ التحصیالن، بر اساتید و خبرگان آموزش پزشکی، پوشیده نیست. با این حال، متاسفانه، نظام منسجم و دقیقی در زمینه 

ارزیابی فراگیران در دانشکده ی پزشکی به چشم نمی خورد که این موضوع، تضمین کیفیت آموزش فراگیران را با عالمت سوال جدی  ی

 مواجه می کند.

با عنایت به موضوعات ذکر شده، پس از بررسی سیستم های ارزیابی دانشجویان در ایران و جهان، و با در نظر گرفتن محدودیت ها و امکانات 

در دانشکده ی پزشکی  «دانشجو  نظام جامع ارزیابی » نشکده ی پزشکی گناباد در زمینه ی منابع فیزیکی، منابع مالی و نیروی انسانی،دا

( و مرکز مطالعات EDO، دفتر توسعه ی آموزش پزشکی دانشکده )از مدیران فعال در آموزش پزشکی دانشکدهمتشکل گناباد، توسط تیمی 

، تدوین گردیده و پس از بحث و بررسی، جرح و تعدیل و اعمال اصالحات مورد نیاز، در شورای (EDCشکی دانشگاه )و توسعه ی آموزش پز

با تایید شورای آموزشی دانشگاه، مبنای قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با دانشکده آموزشی دانشکده ی پزشکی تصویب گردیده و 

جه به ماهیت دینامیک برنامه های آموزشی، تغییرات نسلی فراگیران، استفاده از متدهای با تو ی پزشکی، قرار خواهد گرفت.

جدید آموزشی و ارزشیابی، تغییر برنامه ی آموزشی از مدل سنتی به مدل بازنگری شده و تغییرات زیاد در ترکیب اعضا محترم 

سال یکبار مورد بازبینی و  2ه ی پزشکی گناباد، هر در دانشکد« نظام جامع ارزیابی دانشجو » هیات علمی بالینی دانشگاه، 

 تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.

 

و هم اندیشی با مرکز مطالعات و توسعه ی دانشگاه، به شورای آموزشی دانشکده،  یدر شورای آموزش بیپس از تصوآیین نامه ی حاضر، 

معاونت آموزشی دانشگاه اجرا شود. ی پزشکی،  در دانشکده ،شگاهدان یدر شورای آموزش یینها بیتصوپس از و  دانشگاه ارسال گردیده

 مسئول نظارت بر حسن اجرای آیین نامه در دانشکده، می باشد.

 

 

 :نظام ارزشیابی دانشجو ساختار

این کمیته متشکل از معاون آموزش بالینی دانشکده، معاون آموزشی علوم پایه ی دانشکده، مدیر دفتر توسعه ی آموزش  کمیته ی آزمون:

دانشکده ی پزشکی، نماینده ی دفتر مطالعات و توسعه ی آموزش دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی یا نمایندگان آن ها، و یک نفر 

 باشد. کارشناس آموزشی دانشکده ی پزشکی می
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ز آزمون دانشکده ی پزشکی می باشد که تحت نظارت مرکمسئولیت چاپ و تکثیر سواالت آزمون های تئوری، برعهده ی  مرکز آزمون:

و با همکاری  EDOآزمون ها به وسیله واحد مشترک معاونین محترم آموزش بالینی و علوم پایه به فعالیت می پردازد. همچنین تحلیل 

EDC م خواهد شد.دانشگاه، انجا 

 

و انتشار سواالت آزمون های تئوری و فراهم نمودن شرایط محیطی، هماهنگی  مسئولیت تکثیر رابطین آزمون در عرصه های بالینی:

 زمانی، و اجرای صحیح آزمون ها را در بیمارستان های آموزشی برعهده دارند.

 

 

 در دانشکده ی پزشکی گناباد دانشجو یابینظام جامع ارز نامه نییآ

 

کمیته ی آزمون، مرکز آزمون و » اعم « نظام جامع ارزیابی دانشجو » ضروری است دانشکده ی پزشکی، نسبت به تشکیل اجزا  .1

 در عرصه های بالینی اقدام نماید. تعیین رابطین آزمون

 

ه صورت دوره ای توسط کمیته ای متشکل از در دانشکده ی پزشکی گناباد، ب« نظام جامع ارزیابی دانشجو » ضروری است  .2

دانگشاه مورد پایش قرار گرفته و به صورت هر  EDCدانشکده ی پزشکی و  EDOمعاونین آموزشی دانشکده ی پزشکی، دفتر 

 سال یکبار، مورد بازبینی قرار گیرد. 2

 

دانشجو از خدمات مشاورهای دفتر توسعه آموزش  یابیارز تیفیک نیاجرا و تضم ،یمراحل طراح یتواند در تمام یدانشکده م .3

 ، فرآیندهای مربوطه را ساماندهی نماید.EDCیا به صورت مشترک با  مند شود دانشکده بهره

 

از روش های  باشد. الزم است دانشکده پزشکی آموزشی یدوره آموزش امدهاییدانشجو منطبق با اهداف و پ یابیضروری است ارز .4

» د و استفاده کن یو نگرش یمهـارت ،یدانشـ هـای طهیدوره در ح امدهاییدانشجو متناسب با اهداف و پ یابیارزو نوین متنوع 

 را بر اساس شرایط اختصاصی خود، ضمن پایبندی به اسناد باالدستی، تدوین و بازنگری نماید.« نظام ارزیابی دانشجو 

 

 دهد. پوشش ـهیبـر محتـوای پا ـدیاهداف و محتوای دوره را به طور مناسـب بـا تأک ،دانشجو یابیضروری است ارز .5

 

را به  (Formativeتکوینی )با هدف  یابیارز ،(Summativeه صورت تجمعی )دانشجو ب یابیعالوه بر ارز ،است دانشکده بهتر .6

د و بر مداومت استفاده از ارزیابی تکوینی مورد توجه قرار ده انیو عملکرد دانشجو رییادگیو بهبود مستمر  شیمنظور پانیز به 

 در دوره های آموزشی، نظارت نماید.

 

نشـده است، حداقل نمره  نیـیی آزمون تعودردم/یحدنصاب قبول ،موجود های نامه نییضروری است در مواردی که بر اساس آ .7

 .مشخص شود دانشگاه EDCپزشکی و دانشکده ی  EDO، با همکاری یآزمون بر اساس روشهای علم یقبول

 

. گروه های آموزشی موظف هستند تمامی اساتید فعال در امر است یسؤاالت آزمون به عهده گروه های آموزش یطراح تیمسؤول .8

 آموزش را در طراحی سواالت، مشارکت دهند.
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در فرآیندهای آموزشی را نیز در  توصیه  می شود گروه های آموزشی، آموزشیاران و متخصصان بالینی غیرهیات علمی درگیر .9

طراحی سواالت، مشارکت دهند. در هر حال، تصمیم گیری دقیق در این خصوص، سهم سواالت اساتید غیر هیات علمی و نظارت 

 بر حسن طراحی سواالت توسط آن ها، بر عهده ی مدیران محترم گروه های آموزشی است.

 

آموزشی مورد امتحان، توسط گروه های آموزشی به صورت دیجیتال یا چاپی، به توصیه می شود تا در ابتدای هر ترم، محتوای  .10

 اطالع فراگیران رسانده شود.

 

در مورد زمان و مکان برگزاری آزمـون،  یلیدانشکده در شروع ترم تحص در دوره ی علوم پایه ی پزشکی عمومی، ضروری است .11

 کند. یرسان اطالع انیبـه دانشـجو

 

روز قبل از شروع  10حداقل دانشکده  ،یعموم یپزشک فیزیوپاتولوژی )مقدمات بالین در طرح بازنگری( یضروری است در دوره  .12

 کند. یاطالع رسان انیدر مورد زمان و مکان برگزاری آزمـون، بـه دانشـجو کورس جدید،

 

برگزاری امتحانات تئوری و ماه قبل از  1ضروری است در دوره ی استاژری )استیودنتی و اکسترنی در طرح بازنگری( حداقل  .13

هفته قبل از برگزاری آزمون های عملی پایان بخش های بالینی، از سوی دانشکده و/یا بیمارستان های آموزشی و/یا  2حداقل 

 به دانشجویان اطالع داده شود. در مورد زمان و مکان برگزاری آزمـونگروه های آموزشی، 

 

دانشکده  یاز سو ،ینیبال یبخش ها انیپا یعمل یآزمون ها یفته قبل از برگزاره 2حداقل  اینترنی، یاست در دوره  یضرور .14

 شود. دادهاطالع  انیدر مورد زمان و مکان برگزاری آزمـون به دانشجو ،یآموزش یگروه ها ایو/ یآموزش یها مارستانیب ایو/

 

نیازمند تغییر در زمان و مکان آزمون می باشد، در صورت بروز هرگونه اتفاقات غیرمترقبه )فورس ماژور(، که ضروری است تا  .15

ریق وبسایت ط تاریخ قبلی آزمون، از از هفته قبل 1، حداقل اطالع رسانی از سوی دانشکده و/یا گروه های آموزشی به فراگیران

 گیران، انجام گردد.دانشکده و/یا تابلو اعالنات دانشکده ی پزشکی و/یا بیمارستان و/یا رابطین آزمون عرصه های بالینی به فرا

 

ضروری است تا در صورت بروز هرگونه اتفاقات غیرمترقبه )فورس ماژور(، که در طی آن، دانشجویان درخواست تغییر زمان یا  .16

هفته قبل از زمان قبلی آزمون، تقاضای کتبی با امضای نماینده ی دانشجویان به  2مکان آزمون را به دالیل موجه دارند، حداقل 

نفر از کل دانشجویان ورودی/دوره/روتیشن مذکور، تقدیم مدیرگروه آموزشی و معاونت آموزشی علوم  1درصد +  50ی همراه امضا

پایه یا بالینی دانشکده گردد تا در صورت امکان در شورای آموزشی نسبت به تغییر زمان و مکان آزمون تصمیم گیری شود. با 

موافقت کتبی مدیرگروه، امکان تعویق امتحان پایان بخش های بالینی بدون توجه به شرایط خاص بخش های بالینی، در صورت 

ارجاع به شورای آموزشی دانشکده نیز امکان پذیر می باشد که در صورت تحقق این مساله، مدیر گروه آموزشی باید معاونت 

 آموزشی بالینی دانشکده یا جانشین ایشان را از این مساله، مطلع نمایند.

 

شود تا کمیته ی آزمون دانشکده ی پزشکی، دستورالعمل اختصاصی را برای مراقبین آزمون مستقر در دانشکده و توصیه می  .17

 رابطین آزمون مستقر در عرصه های بالینی، تدوین نماید.

 

ارائه  ساز و کاری برای ان،یو عملکـرد دانشجو رییـادگی، با توجه به نقش بازخورد مناسـب در بهبـود ضروری است دانشکده  .18

کنند. ضروری است حداقل موارد، شامل  نییدانشکده تع ـتیمتناسب با هدف آزمـون و امکانـات و ظرف رانیبازخورد به فراگ

و یا اعالم حضوری به دانشجو در صورت درخواست وی و پس از ثبت نهایی سما  سـتمیدر س انیاعالم به موقع نمـرات دانشـجو

 نمرات باشد. 

 

با این حال، هرگونه اطالع  استفاده کنند. نیآنال ستمهاییاز س انیدانشجو جیدانشکده در اعالم نمرات و نتا توصیه می شود تا .19

 رسانی نمرات از طریق پیام رسان ها، ممنوع می باشد.
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را مسـتند نمـوده و بـه طور شفاف  رانیفراگ یلیتحص شرفتیموارد مربوط به پ دانشکده به کمک اساتید مشاور توصیه می شود تا .20

 .کند یرسان اطالع شانیبه ا

 

 کنند. فیتعر انیبه اعتراضات دانشجو یدگیساز و کاری برای رس دانشکده،ضروری است  .21

 

و ارائه بازخورد به  یلیو دارای افت تحص فیبـا عملکـرد ضـع انیدانشـجو نیـیسـاز و کـاری بـرای تعدانشکده،  توصیه می شود .22

 کند. نییتع به کمک اساتید مشاور آنان

 

 نهیدر زم یعلم أتیآزمون ها ساز و کاری را برای توانمندسـازی اعضـای ه تیفیضروری است دانشکده به منظور ارتقای ک .23

  ند.ها مشخص ک و اجرای آزمون یسؤاالت و طراح یطراح

 

 ـتیفیسـاز و کـاری را بـرای ارتقـای کدانشگاه،  EDCدانشکده و  EDO، با استفاده از همکاری بین دانشکده توصیه می شود تا .24

 داز برگـزاری آزمون داشته باش هـا قبـل و بعـد آزمـون

 

انجـام  EDOمرکز آزمون و  هـای دانشـکده توسـط آمـاری آزمـون ـلیتحل ها، پـس از برگـزاری آزمـون توصیه می شود، .25

آزمون ها توسط واحدهای مربوطه به منظور بررسی کیفیت آزمون ( تعدادی از Randomدر هر حال، تحلیل تصادفی )شـود. 

 ها در فواصل منظم، الزامی است.

 

نـرم افـزاری نمودن الکترونیکی نمودن آزمون های تئوری، و در راسـتای دانشگاه،  EDCبه کمک دانشـکده  شـود یمـ هیتوصـ .26

 .دسؤاالت گام بردار لیتحل

 

و  تیفیاقدام به انتخاب سؤاالت با ک، سـؤاالت آزمـون هـا ـلیتحل جـهیبـر اسـاس نتبه مرور زمان و شود دانشکده  یم هیتوص .27

 .دیبانک سؤال نما لیتشک

 

بر محل کار  یمهـارت هـا و آزمـون هـای مبتن یـابیآزمـون هـای ارز ـتیفیبـه منظـور ارتقـای ک دانشکده توصیه می شود .28

 د.کن نیکنندگان تدو گران و مشاهده را برای آزمون ییدستورالعملها

 

و سایر آزمون های مبتنی بر توانمندی، از  OSCEضروری است تا زمان تدوین دستورالعمل های بومی نحوه ی انجام آزمون  .29

استانداردهای مراکز » و « سند توانمندی دانش آموختگان آموزش پزشکی » دستورالعمل ها و آیین نامه های ملی همچون 

 ، استفاده نماید.«آیین نامه ی برگزاری آزمون جامع صالحیت بالینی » و  «مون جامع صالحیت بالینی زبرگزاری آ

 

 یهـای آموزشـ گـروه ــاریآزمــونهــا را بــه طــور مناســب و مســتمر در اخت یابیارزشــ جیضــروری اســت دانشــکده نتــا .30

 .ندیهای بعدی استفاده نما ها در دوره آن بـه منظـور ارتقـای آزمون جیاز نتـاربـط قـرار دهـد تـا  هـای ذی و مسـؤوالن دوره

 

های دانشکده را بـه  دانشـجو از جملـه اطالعـات مربـوط بـه آزمون یـابیاطالعـات مربـوط بـه ارز ،دانشـکده توصیه می شود .31

 د.ن دانشکده قرار دهساناشو کار انیدانشـجو ،یعلمـ ـأتیاعضـای ه ـاریطـور شـفاف و بـه موقـع در اخت

 

 یابیدانشجو به واحد ارزش یــابیدر ارتبــاط بــا اجــرای نظــام ارز ی خود را گــزارش ســاالنه دانشکده،ضــروری اســت  .32

 .ندیمرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ارسال نما
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درجه، ارزیابی  360، ارزیابی PMP ،OSCEهمچون  توصیه می شود دانشکده، نسبت به استفاده از روش های نوین آزمون .33

 مبتنی بر فناوری های نوین )واقعیت افزوده و واقعیت مجازی( گام بردارد.

 

درجه، ارزیابی مبتنی بر فناوری های نوین )واقعیت  360، ارزیابی PMP ،OSCEاستفاده از روش های نوین آزمون همچون،  .34

افزوده و واقعیت مجازی( بالمانع است. لیکن در روش های بسیار جدید که تجربه ی ملی در خصوص آن ها وجود ندارد )واقعیت 

روه آموزشی مربوطه( می توان افزوده و واقعیت مجازی(، صرفا به صورت آزمایشی، و در قالب نمره ی ارفاقی )طبق صالحدید گ

 .توصیه نمی گرددنمره ی آزمون به صورت آزمون های ذکر شده،  20نسبت به اجرای آن اقدام نمود و قراردادن بخشی از 

 

درجه، ارزیابی مبتنی بر  360، ارزیابی PMP ،OSCEتوصیه می شود دانشکده پس از انجام پایلوت آزمون های نوین همچون  .35

فناوری های نوین )واقعیت افزوده و واقعیت مجازی(، نسبت به استانداردسازی آن ها، و تدوین استانداردهای اختصاصی آزمون 

مده را به های مربوطه گام برداشته و ضمن ارایه ی نتایج آن به مرکز مطالعات و توسعه ی دانشگاه، دستاوردها و نتایج به دست آ

EDC .وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه ی شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت متبوع، منعکس نماید 

 

 

 سیاست گذاری دانشکده پزشکی به شورای ده،در شورای آموزشی دانشک 26/6/97در مورخه ی پس از تصویب این آیین نامه 

 نیز در شورای سیاست گذاری دانشکده پزشکی با حضور رییس و معاونین محترم دانشگاه، 30/8/97 ارسال گردید و در تاریخ

 گردید.  هاییتایید ن

 

 

 تدوین کننده: دکتر سید فرزین میرچراغی
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