دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده پزشکی
کمیته اعتبار بخشی دانشکده پزشکی
کارگروه تخصصی حوزه ارزیابی دانشجویان
نظام جامع ارزیابی دانشجویان پزشکی
ضرورت و اهمیت
يكي از اهداف و رسالت های مهم دانشگاههای علوم پزشكي و به طور ويژه دانشکكدههکای پزشکكيت بیب کت
پزشكان بوانمند 1و اليق مطابق با صالح ت (شايستگي) های ملي و ب ن المللي و در راستای پاسخگويي
به ن ازهای جامعه ميباشد .در فیايند بیب ت پزشک عموميت ارزيابي فیاگ یان در طول دوره بحص ل اهم کت
ويژهای دارد.
موضوع اربقاء روشهای ارزيابي فیاگ یان در بستههای طیح بحول آموزش پزشكي مورد بوجکه رکیار گیفتکه
است .از جمله اين بسته ها ميبوان به بسته « اربقکاء ناکام ارزيکابي و آزمکون هکای علکوم پزشکكي»ت بسکته
«اعتباربخشي موسسه ای آموزشي» و همچن ن به بینامه «اعتباربخشي دوره پزشكي عمومي» اشاره نمود.
با بوجه به اهم ت موضوعت الزم است دانشكده رويكیدی جامع و ناام مند در ارزيابي دانشجويان داشته باشد
با به عنوان میجع در بمام گیوههای آموزشي مدنای ریار گ ید .ايکن يكاکاریگي در ارزيکابيت از سکیدرگمي
دانشجويان در دروس و بخشهای مختلف ميکاهد و به عالوه کمک ميکند مديیيت آمکوزش دانشکكده از
همگیايي نحوه ارزيابي دانشجويان با اهداف آموزشي از پ ش بع ن شدهت اطم نان حاصل کند.
پس از ابالغ استانداردهای اعتباربخشي دوره پزشكي عموميت کم ته اعتباربخشي دانشكده بشك ل گیديکد و
با بوجه به اهم ت موضوع ارزيابي فیاگ یانت کارگیوه بخصصي در اين حوزه شكل گیفت .خود ارزيکابي اول که
بی مبنای استانداردهای دهگانه اين حوزه در پاي ز سال  7931انجام شد .نقاط روتت ضکعف و بینامکه بهبکود
ک ف ت دانشكده میببط با هی استاندارد بع ن گیديد .در هم ن راستات ضیورت بدوين ناکام جکامع ارزيکابي
دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي کاشان به عنوان مبنايي بیای استانداردسازی فیايند ارزيابي فیاگ یان مکورد
باک د ریار گیفت .نسخه اول ه ناام ناام جامع ارزيابي دانشجويان پزشكي در کارگیوه بخصصي حوزه ارزيابي
دانشجويان بدوين گیديدت پس از بائ د در کم ته خودارزيابي دانشكدهت در شهیيور سکال  7931بکه بصکوي
شورای آموزشي دانشكده پزشكي رس د .مفاد اين ناامت مشتمل بی پنج بخش ميباشد که در ادامه بوض حات
هی بخش ارائه شده است:
competent
competency
accountability
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اهداف
الزامات
بشك الت مديیيتي و اجیايي جهت ارزيابي دانشجو
ش وه نامه ارزيابي دانشجو
ملزومات جهت اجیای به نه ناام ارزيابي دانشجويان

اهداف :اهداف بدوين ناام جامع ارزش ابي دانشجويان عباربند از:
- 1
 - 7ارزش ابي بینامه آموزشي دانشكده و گیوه های آموزشي جهت کشف نقاط ضعف و روت.
 - 2انجام مداخالت اصالحي جهت میبفع نمودن مشكالت و نقاط ضعف س ستم ارزيابي فیاگ یان.
 - 9بازخورد به مسئول ن دانشكده جهت اخذ بصم مات مديیيتي.
 - 4بوانمندسازی اساب د در راستای نتايج بدست آمده و بی اساس اولويت ها.
 -2الزامات :مجموعه اردامابي هستند که به عنوان پ ش ن از و زيی ساخت بدوين و اجیای ناکام ارزيکابي
دانشجويان ضیوری هستند:
 .7ضیوری است جهت سی و سامان بخش دن به فیايند ارزيابي دانشجويانت کم ته ارزيابي آزمون ها بکه
عنوان زيی مجموعه  EDOدانشكده بشك ل گیدد.
 .2ضیوری است یاریوب کلي ش وه نامه ارزيابي دانشجويان در کم ته ارزيابي آزمون ها بکدوين و بکه
گیوه های پايه و بال ني ابالغ گیدد.
 .9ضیوری است هی گیوه آموزشيت متناس با شیايط و بیج حات خودت ش وه نامه ارزيکابي اختصاصکي
درس میبوطه را بدوين و جهت بصوي به شورای آموزشي دانشكده ارسال کند.
 .4ضیوری است ش وه نامههای مذکور پس از بصوي در شورای آموزشي دانشكدهت به نحو مقتضي بکه
اطالع دانشجويان رسانده شود.
 .5هی يک از ش وه نامهها پس از بصوي و اطالع رسکاني بکه دانشکجويانت الزم االجکیا بکوده و مبنکای
ارزيابي دانشجويان و گیوه آموزشي میبوطه خواهد بود.
 .6ضیوری است ش وه نامه مذکور پس از بصوي در دانشكدهت جهت اطالع بکه واحکد ارزشک ابي میککز
مطالعات و بوسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه ) (EDCارسال گیدد.
 .1مسئول ت ناارت بی اجیای ناام جامع ارزيابي دانشجو در دانشگاه به عهده کم ته ارزيابي آزمون هکا
مي باشد.
 -3تشکیالت مدیریتی و اجرایی جهت ارزیابی دانشجو :فیايند ارزيابي دانشجويان ن ازمند همكاری
ب ن بخشهای مختلف آموزشي در دانشكده است که مصاديق آن به شیح ذيل مي باشد:


شوراي آموزشی دانشکده:

 اعضا :رياستت معاون دوره علوم پايهت معکاون امکور بکال ني و بحصک الت بكم لکيت مکديی امکورآموزشي (معاون پزشكي عمومي)ت معاون آموزشي ب مارستان های آموزشيت مديی دفتی مطالعات
و بوسعه آموزش علوم پزشكي ( )EDOدانشكدهت کل ه مديیان گیوههای آموزشي.

 وظایف: .7بصوي یاریوب کلي و ش وه نامه های اختصاصي ارزيابي دانشجو ارسکال شکده از کم تکه
ارزيابي آزمون ها و گیوه های آموزشي.
 .2الزم است اين شورا پس از وصول گزارشات از کم ته ارزيابي آزمون ها در مکورد کم کت و
ک ف ت آزمونهای بیگزار شدهت جهت اجیا و اربقای ناام جامع ارزيکابي دانشکجويانت گکیوه
های آموزشي را به بعامل سازنده با کم ته ارزيابي آزمون ها و معکاون ن آموزشکي دانشکكده
مكلف نمايد.
 .9الزم است اين شورا پس از وصول گزارشات الزم از کم تکه ارزيکابي آزمکون هکا در مکورد
ن ازهای آموزشي اعضای ه ئت علمي در حوزه ارزيابي دانشجويانت جهکت بکام ن ن ازهکای
مزبکور بصکم مات ککالن و راهبکیدی الزم را ابخکاذ نمايکد و  EDOدانشکكده را جهکت
بینامهريزی الزم و انجام هماهنگي با واحد بوانمندسازی اعضکای ه ئکت علمکي مسکتقی در
 EDCدانشگاه مكلف نمايد.
 کمیته ارزیابی آزمونها :اين کم ته به عنوان زيی مجموعه  EDOدانشكده فعال ت ميکند.
 اعضا: oاعضای حقوري:
 مديی  EDOدانشكدهت به عنوان دب ی
 مديی امور آموزشي دانشكده (معاون پزشكي عمومي)
 مديی  EDUب مارستان شه د بهشتي
 مسئول واحد استادان مشاور
 oاعضای حق قي:
 دو نفی از افیاد عالره مند به امور آموزشي و اجیايي به انتخاب رياست دانشكده.
 وظایف:.7
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بدوين و ابالغ یاریوب کلي ش وهنامه ارزيابي دانشجويان پزشكي بکه گکیوههکای آموزشکي
جهت نگارش ش وهنامه اختصاصي ارزيابي دانشجويان ويژه هکی درس و هکی دوره (بکه طکور
مثالت سه ش وه نامه مجزا بیای ارزيابي دانشجويان در درس رل در دوره مقدمات بکال نيت
کارآموزی و کارورزی).
بع ن یاریوب زماني بیای گیوه های آموزشي در خصوص آزمون ها شکامل زمکان ارسکال
بلوپیينتت سواالت آزمونت درج نمیات در سامانه سما (ويژه گیوه های پايه) و بائ کد نهکايي
نمیات و ارسال به دايیه امتحانات بیای درج در سامانه مذکور (ويژه گیوه های بال ني).
پ گ یی بدوين ش وه نامه اختصاصي ارزيکابي دانشکجويان در هکی درس بوسکط گکیوههکای
آموزشي.
پ گ یی به ه بلو پیينت آزمون ها بوسط گیوه های آموزشي.
ناارت بی پاسخگويي به اعتیاضات آزمون ها (طبق فلویارت میبوطه).

 .6پ گ یی به ه گزارش نحوه بیگزاری و بحل ل آزمکونهکا بوسکط کارشکناس مسکئول دايکیه
امتحانات.
 .1ارائه بازخورد بحل ل آزمون ها به معاون ن آموزشي دانشكده و گیوه های آموزشي میبوطه.
 .1بیگزاری جلسات نقد و بحل ل آزمون با اعضای ه ئکت علمکي گکیوه هکا بکا حضکور معکاون
آموزشي میبوطهت در صورت لزوم.
 .3ارائه بازخورد آزمون (بی اساس نتايج آزمون) به کل ه ذينفعان شکامل دانشکجويانت خکانواده
ايشانت اساب د مشاورت دفتی استعدادهای درخشان و غ یه.
 .71بیگزاری جلسات مشاوره در خصوص نحوه اجکیای شک وه نامکه ارزيکابي دانشکجويان بکیای
اعضای ه ئت علمي متقاضي.
 .77ارائه گزارش سال انه جامع بیگزاری آزمونها به معاون ن آموزشيت رياست دانشكده و واحکد
ارزش ابي  EDCدانشگاه.
 .72فیا ارزش ابي ناام جامع ارزيابي دانشجويان به صورت سال انه و ويیايش آن در صورت ن از.


دایره امتحانات :

 اعضا :مديی امور آموزشي (معاون پزشكي عمومي) دب ی اين کم ته و يكکي از کارشناسکان آموزشکيدانشكده به عنوان کارشناس مسئول اين واحد بع ن مي گیدد.
 oاعضای دایره امتحانات در مقطع علوم پایه و مقدمات بااینی  :مکديی امکور آموزشکي
(معاون پزشكي عمومي) دانشكدهت معاون آموزشي علوم پايهت مديی عمومي دانشكدهت مکديی
گیوههای آموزشيت کارشناسان حوزه آموزش در دانشكدهت مسئول واحد حیاست دانشكده.
 اعضای دایره امتحانات در مقطع کارآموزی و کارورزی :متشكل از مکديی امکور آموزشکي(معاون پزشكي عمومي) دانشكدهت معاون آموزشي علوم بال نيت معاون آموزشي ب مارستانت مديی
گیوههای آموزشيت کارشناسان حوزه آموزش در ب مارستانت مسئول واحد حیاست ب مارستان.
 وظایف: .7ناارت بی رعايت یاریوب زماني بیای گیوه های آموزشي در خصوص آزمکون هکا شکامل بقکويم
آموزشيت زمان ارسال بلوپیينت و سواالت آزمونت درج نمیات در سامانه سما (ويژه گیوه های پايکه)ت
بائ د نهايي نمیات و ارسال به دايیه امتحانات بیای درج در سامانه مذکور (ويژه گیوه های بال ني).
 .2بیگزاری آزمونها شامل:
 .2.7همكاری در بدوين بینامه زماني امتحانات م ان بیم و پايان بیم.
 .2.2اطالع رساني زمان و مكان آزمونها در ابتدای دوره.
.2.9

هماهنگي با گیوههای آموزشي داخل و خارج از دانشكده.

.2.4

دريافت و یاپ دفتییه آزمون و پاسخنامهها (در آزمون های کتبي).

.2.5

بع ن و مه ا سازی محل آزمون.

.2.6

بینامه ريزی و اجیای آزمون.

.2.1

حیاست آزمون.
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.2.1

جمع آوری و بصح ح پاسخنامهها.

.2.3

محاسبه نمیات دانشجويان.

 .2.71بحل ل آزمون.
 .9ارائه گزارش هی آزمون به کم ته ارزيابي آزمون ها شامل بلوپیينتت جزئ کات بیگکزاری و بحل کل
آزمونت نمیات دانشجويان و غ یه.
* بصم م گ یی نهايي در خصوص هیگونه بغ ی در بینامه امتحانات به عهده دب ی دايیه امتحانات ميباشد.


گروه آموزشی:

 اعضا :مديی گیوه آموزشي يا معاون آموزشي گیوهت اساب د طیاح سکوالت کارشکناس امکور آموزشکيگیوه.
 وظایف: .7بدوين ش وه نامه اختصاصي ارزيابي دانشجويان در درس میبوطه بی اساس یاریوب کلي ش وه نامه
ارزيابي دانشجويان ابالغ شده از سوی کم ته ارزيابي آزمون ها و اجیای کامل آن.
 .2اطالع رساني ش وه نامه مزبور به دانشجويان در ابتدای دوره.
 .9ارزيابي دانشجويان در ح طههای مختلف دانشت نگیشت مهارت و اخالق حیفهای منطبق با ش وهنامه
اختصاصي ارزيابي دانشجويان در درس میبوطه.
 .4طیاحي سواالت آزمون منطبق بی منابع معیفي شده در طیح درس.
 .5بیرسي نهايي نمونه سواالت طیاحي شده از نای کمي و ک في.
 .6ارائه بلوپیينت و سواالت آزمون به دايیه امتحانات طبق یاریوب زماني از پ ش بع ن شده.
 .1ارائه بازخورد به دانشجويان در خصوص آزمونهکا (شکامل اعکالم نمکیهت ارائکه کل کد سکواالت ینکد
گزينهای و پاسخ بشیيحي سواالت غ ی یند گزينه ای).
 .1ارائه نت جه اعتیاضات مورد ربول وارع شده به دايیه امتحانات جهت اعمال در پاسخ نامه و محاسکبه
نمیات جديد.
 .3ارائه گزارش بیرسي اعتیاضات به کم ته ارزيابي آزمون ها (شکامل بعکداد کلکي اعتیاضکات و نت جکه
بیرسي اعتیاضابي که در گیوه به آنها رس دگي شده است).
 .71درج نمیات در سامانه سما (ويژه گیوه های پايه)ت بائ د نهايي نمیات و ارسال به دايیه امتحانات بیای
درج در سامانه مذکور (ويژه گیوه های بال ني).
 .77بشك ل "بانک جامع سواالت" استاندارد :الزم است اعضای ه ئت علمي پکس از دريافکت بکازخورد
بحل ل سواالت آزمون از سوی واحد ارزيابي دانشجويانت به بازب ني سواالت دارای نقص پیداختکه و
بانک سواالت در بیدارنده سواالت استاندارد را به ه نمايند.
 .72بوانمندسازی اعضای ه ئت علمي گیوه در زم نه ارزيابي دانشکجويان از طکیق مختلکف (شکیکت در
کارگاههای واحد بوانمندسازی اسکاب دEDCت مطالعکه شخصکي(يکادگ یی خکود راهبکی)ت شکیکت در
دورههای پودماني و مجازی کارشناسي ارشد آموزش پزشكي.
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 -4شیوهنامه ارزیابی دانشجو:
ضیوری است هی گیوه آموزشيت ش وهنامه اختصاصي ارزيابي دانشجويان ويژه هی درس در هکی دوره را به که
نمايد و پس از بصوي در شورای آموزشي دانشكده به دانشجويان اطالع رساني نمايد.
مواردی که الزم است در بدوين ش وهنامه ارزيابي دروس مد نای ریار گ یند عباربند از:
 بناس با اهداف ذکی شده در طیح درس :آيا ارزش ابي متناس با اهکداف و جلسکات ذککی شکده درطیح درس مزبور انجام ميشود؟ ضیوری است در ارزيابي دانشجويان از آزمونهای متنوع متناس با
اهداف و پ امدهای دوره در ح طههای دانشيت مهاربي و نگیشي استفاده شود.
 ضیوری است رعايت مقیرات و اصول حیفه ای در ارزيابي دانشجويان مدنای ریار گ یند. رابل ت مقايسهت بكیار و عادالنه بودن روشهای ارزيابي دانشکجو :مورع کتهکايي ککه در آن ارزيکابيانجام مي شود با حد امكان بیای همه فیاگ یان يكسان باشد و نمکیه گکذاری بکی اسکاس مع ارهکای
يكسان انجام شود (ويژه آزمون های OSCEت DOPSت شفاهي و بی بال ن ب مار).
 مقبول ت روشهای ارزيابي دانشجو :مع ارها و روش ارزيابي و نحوه اجیای بینامه ارزيابي مورد ربولذينفعان شامل دانشجويانت اساب د و کارکنان باشد.
 شفاف ت روشهای ارزيابي دانشجو :بینامه ارزيابي بیای کل که ذينفعکان شکفاف و رابکل درش باشکد.فیاگ یانت هدف ارزيابي را بدانندت مع ارهای ارزيابي را بشناسندت مطلکع باشکند بوسکط یکه کسکاني
ارزيابي خواهند شد.
 وارعي بودن روشهای ارزيابي دانشجو :هم راستايي ارزيابي با ن ازهای حیفه ای آينده دانشجويان درنای گیفته شود .به عباربي ارزيابي بايد بوانمندی های مورد ن از بیای کار در مح ط طبابت آينده را
ارزيابي کند.
 هزينهت مقیون به صیفه بودن و رابل ت اجیای روشهای ارزيابي دانشجو مدنای ریار گ ید.مواردی که الزم است در ش وهنامه ارزيابي دروس درج شوند عباربند از:
 مشخصات درست اهداف کلي و ويژه و روش ارزش ابي متناس با آنها. جدول سیفصل های ارائه شده و مدرس ن. مقیرات دوره و اصول رفتار حیفه ای مورد نای گیوه. بعداد و بودجه بندی سواالت :بعداد کلي سواالت آزمونت م انگ ن بعداد سوال از هی جلسه. حد نصاب نمیه ربولي. بودجه بندی نمیه نهايي (بع ن م زان نمیه رعايت مقیرات و اخالق حیفه ایت نمکیات آزمکونهکایبكويني (کوئ ز)ت م ان بیمت پايان بیمت ارائه پیوژه و غ یه).
 زمانت مكان و سايی مشخصات آزمونهای دوره (شامل کتبي يا الكتیون ک بودن آزمون يا اينكه پس ازبیگزاری یند جلسه از کالست آزمون م انبیم بیگزار ميشود يا یند نوبت آزمون بئوریت عمليت شفاهي
و غ یه در طول دوره بیگزار خواهد شدت بعداد دفعابي که آزمون بكويني (کوئ ز) بیگکزار خواهکد شکد و
غ یه).
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 نوع آزمونها در ح طه های مختلف (دانشيت نگیشيت مهاربيت اخالق حیفه ایت ارزيابي مبتني بی محلکار و غ یه) و مشخصات کلي آنها در ش وهنامه ذکی گیدد.
 نحوه ارائه بازخورد در خصوص آزمون های بكويني و بیاکمي ذکی گکیدد (نمکیات یکه مکدت پکس ازبیگزاری آزمون و به یه صورت اعالم خواهند شد يا پس از بیگزاری آزمونت پاسخ نامه از یه طیيکق در
دستیس دانشجويان ریار خواهد گیفت و غ یه).
 فیايندرس دگي به اعتیاضات دانشجويان به طور شفاف در ش وه نامه ذکی گیدد. فیايند ارائه بازخورد بشويقي و اصالحي نسبت بکه عملكکید ضکع ف و رکوی دانشکجويان بکه ايشکان ودانشكده ذکی شود.
 -5ملزومات جهت اجراي بهینه نظام ارزیابی دانشجویان:
 ضککیوری اسککت بککه مناککور اربقککای ک ف ککت آزمککونهککا و اجککیای بمککام و کمککال ناککام پ ک ش روتEDOدانشكدهت  EDUب مارستانهای آموزشي بکا همكکاری واحکد بوانمندسکازی اسکاب د درEDCت فیاينکد
بوانمندسازی اعضای ه ئکت علمکي را در خصکوص هکدف نويسکيت طکیح درس نويسکي ت انکواع روش هکای
ارزش ابيت بحل ل کمي و ک في آزمون ها فیاهم نمايند.
 ضیوری است کل ه گیوه های پايه و بال ني به بیگزاری آزمون ها به ش وه الكتیون كي(در مورد آزمون هاييکه رابل ت بیگزاری آزمون به اين ش وه را داشته باشند) بشويق گیدند.
 ضیوری است پس از بیگزاری آزمون های الكتیون کت بحل ل آماری آزمونها بوسط دايیه امتحانات انجکامشود و از طیيق کم ته ارزيابي آزمون ها به گیوه آموزشي بازخورد داده شود با از نتايج آن به مناور اربقکای
آزمونها در دورههای بعد استفاده گیدد.
 ضیوری است کم ته ارزيکابي آزمکونهکات سکاز و ککاری را بکیای ارزشک ابي شک وه ارزيکابي دانشکجويان درآزمونهای غ ی الكتیون کت ايجاد نمايد شامل ارزيابي سؤاالت با کمک همتايانت استفاده از یک ل ستهای
معتبی ويژه بیرسي رعايت اصول طیاحي سؤاالتت بحل ل آماری سواالت با استفاده از نیم افزارهکای موجکود و
استفاده از پیسشنامه های استاندارد بیای بیرسي م زان مقبول ت آزمون از ديدگاه ذينفعان و غ یه.
 ضیوری است گیوههای آموزشي به کمک متخصص ن آموزش پزشكيت به مناور اربقای ک ف ت آزمونهایارزيابي مهارت و آزمونهای مبتني بی محل کار دستورالعملهايي را بکیای ارزيکابهکا و مشکاهده کننکدگان
بدوين کنند.
 ضیوری است هی يک از گیوههای آموزشي حدارل به طور سال انه ش وه نامه ارزيابي اختصاصي دانشجوياندر درس میبوطه را بازب ني کیده و گزارش آن را به کم ته ارزيابي آزمون ها ارسال نمايد.
 اجیای فیايند بشويقي و اصالحي بیای مديی و اعضای گیوه های آموزشي در خصوص م زان رعايکت ناکامارزيابي دانشجويان در فیايند اربقای پايه سال انه و ببديل وضع ت ايشان.
منابع:
 .7کتاب اصول و روش های ارزيابي فیاگ یان در علوم پزشكي .دکتی محمد جل لي و همكاران.
انتشارات فیهنگستان علوم پزشكي ايیان .سال 7936
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 .2آي ن نامه ناام ارزيابي دانشجو .دانشگاه علوم پزشكي بهیان
 .9بسته های بحول در آموزش علوم پزشكي
این نظام ،در شهریورسال  8931به تصویب شورای آموزش دانشکده پزشک رساند و از زماا
تصویب الزم االجرا م باشد.
تهنه کییده:دکترایهه منانه ساز-عضو هنات علم
سال 8931:
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