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 ناظر به:

  گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت0سیاست :  

  سازی اخالق حرفه ای : نهادینه4سیاست  

  ارتقای منابع انساني بخش آموزش عالي سالمت3سیاست :  
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 خروجی مورد انتظار:

دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی     ،انتظار می رود در صورت تحقق بسته

  حاصل گردد:

  ارتقاء و به روزرساني فرایندهای مرکز سنجش آموزش علوم پزشکي کشور 

  ایجاد زمینه مناسب به منظور برگزاری آزمون های بین المللي در داخل کشور 

 ند سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلي ایجاد تحول در فرای 

  طراحي الگوهای سنجش مهارت های حرفه ای در دانش آموختگان علوم پزشکي 

 استقرار مراکز منطقه ای ارزیابي آموزشي و مهارت های بالیني در مناطق آمایشي  
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 محور: 

 با بهره مندي از تجربيات بين المللی علوم پزشکی ارتقاي آزمونهاي  

 

 واحد مجری:

 مرکز سنجش آموزش پزشکي 

دبیرخانه های حوزه آموزش، دبیرخاناله هالای منالاطق آمایشالي و دانشالگاههای علالوم پزشالکي و خالدمات         با همکاری 

 بهداشتي درماني کشور 

 

 اهداف:

 استاندارد سازی سواالت آزمونها 

 استفاده از روشهای جدید نمره سازی 

  ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختي داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان

 باشد.

 استانداردآزمون های  موفقیت درداوطلبان برای  آماده سازی 

 استفاده از بانک تست مسسسات بین المللي سنجش 

 استفاده از تجربه های موجود جهاني برای ارتقاء مرکز سنجش پزشکي 

  به کارگیری و بومي سازی تکنیک ها و شیوه های نوین سنجش و ارزیابي داوطلبان و فراگیران 

 

 شاخص پایش:

  کاهش خطاهای سواالتمیزان 

  افزایش درصد توانمندی های علميمیزان 

 درصد قوانین و آئین نامه های اصالح شده متناسب با تغییرات 

 تعداد روشهای جدید پذیرش دانشجو 

  ت در راستای آزمون های بین الملليفعالیتعداد 

  افزایش سواالت بانک تستمیزان 

 سواالت مسسسات بین المللي در بانک تست سنجش تعداد 
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 محور: 

 فرآیند پذیرش،سنجش و ارزشيابی بهبودارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور 

 

 واحد مجری:

 مرکز سنجش آموزش پزشکي 

 دبیرخانه های حوزه آموزش و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور با همکاری 

 

 اهداف:

 ایجاد واحد آزمون سازی در مرکز سنجش 

 ایجاد واحد آمار و انفورماتیک 

 آماده سازی فضای فیزیکي مناسب 

  تجهیزات مرکز سنجشارتقای 

  انساني سرمایهتقویت 

 

 شاخص پایش:

 واحد آزمون سازی مرکز سنجش اندازیراه 

 واحد آمار و انفورماتیک فعالاندازی راه 

 تعداد و نوع تجهیزات ارتقاء یافته مرکز سنجش 

  انساني مرکز سنجش سرمایهتعداد دوره های بازآموزی و آموزشي ویوه توانمندسازی 

  متر( 1222) فضای فیزیکي اختصاص یافتهمیزان 

 

 

  



 

22 

 

 

 محور: 

 دانشجویان علوم پزشکی با تاکيد بر مقاط  تحصيالت تکميلی نظام پذیرش در تحول 

 

 واحد مجری:

 شورای عالي برنامه ریزی 

ی حوزه آموزش و دانشگاههای علوم پزشکي و خالدمات  ها دبیرخانهمرکز سنجش آموزش علوم پزشکي، با همکاری 

  بهداشتي درماني کشور 

 

 اهداف:

 یجاد عالقه در داوطلبان برای فراگیری مهارتها ا 

  هدایت داوطلبان به فراگیری عمیق و مبنایي علوم و کاهش استفاده از محقووات در آزمونهای پذیرش 

 )استاندارد سازی سواالت آزمونها)کتبي و شفاهي 

 ایجاد امکان استفاده از سواالت سنجش توانمندی تصمیم گیری 

 ات غیر شناختي داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینالده ایشالان   ایجاد امکان سنجش خصوصی

 است.

 ایجاد اهمیت برای فعالیت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سالمت 

 

 شاخص پایش:

 درصد سواالت استاندارد و فاقد خطای آزمونها 

 کاهش میزان افت تحصیلي دانشجویان  

 درصد تغییر رشته پس از قبولي 

  در مقطع تحصیالت تکمیلي  پس از قبولي موفقیت داوطلباندرصد 

 نسبت توانمندی های بالیني و قضاوتي پذیرفته شدگان آزمونها 

 قوانین و آئین نامه های اصالح شده و متناسب با تغییرات تعداد 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

 محور: 

پزشکی در راستاي  علومدانش آموختگان  حرفه ايطراحی و پياده سازي نظام ارزیابی نهایی و تایيد صالحيت 

 ارتقاء کيفيت آموزش پزشکی

 

 واحد مجری:

 شورای عالي برنامه ریزی 

ی معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشالکي و  کلیه دبیرخانه هامرکز سنجش آموزش علوم پزشکي، با همکاری 

 خدمات بهداشتي درماني کشور 

 

 اهداف:

 آزمون صالحیت پایان دوره  تدوین دستورالعمل علمي و آیین نامه اجرایي 

 تدوین استانداردهای الزم برای اعتباربخشي مراکز برگزار کننده آزمون فوق الذکر 

  و  حرفه ایکمک به برگزاری دوره های آموزش اساتید و کارشناسان برای طراحي سواالت ارزیابي مهارت

 مدیریت آزمون

 ارزشیابي یک دوره اجرای آزمون بر اساس نظام فوق الذکر 

 

 شاخص پایش:

 برای تصویب در شورای عالي برنامه ریزی ی ارساليدستورالعمل ها و سند استانداردها تعداد 

 گزارش ارزیابي اولیه مراکز متقاضي برگزاری آزمون 

 هزینه کرد اعتبارات در تجهیز مراکز واجد شرای  اولیه میزان 

 و کارشناسان در زمینه ارزیابي صالحیت حرفه ای  دوره های برگزار شده آموزش اساتید تعداد 

 ارزشیابي اجرای آزمون میزان تحقق برنامه 

 

 

  


