دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده پزشکی
کمیته اعتبار بخشی دانشکده پزشکی
کارگروه تخصصی حوزه ارزیابی دانشجویان
شیوه نامه ارزیابی دانشجویان پزشکی
این شيوه نامه در راستاي اجراي نظام جامع ارزیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی کاشان ویژه دانشکكهه پزشکكی
تهوین گردیهه است .گروه ههف این شيوه نامه دانشجویان پزشكی در کليه مقاطع هستنه .ههف از اجراي این شيوه
نامه بررسی وضعيت موجود ارزیابی دانشجویان دانشكهه و ارتقاي کيفيت نظام ارزیابی دانشجویان اسکت .خواهشکننه
است شيوه نامه پيش رو به صورت مجزا و به تفكيک هر درس و هر دوره تكنيل شود .به طور مثال بکراي درس للک
سه شيوه نامه مجزا براي ارزیابی دانشجویان در دوره مقهمات بالينی ،کارآموزي و کارورزي تكنيل گردد.

بخش اول :مشخصات گروه ،درس و مدرسین
الف -مشخصات گروه و درس:


عنوان گروه آموزشی......................:



نام درس........................................:



نوع درس :عملی نظری هر دو



تعداد واحد.................................:



زمان ارائه درس در طول پزشکی عمومی :علوم پایه ،مقدمات بالینی ،کارآموزی ،کارورزی

ب -مشخصات مدرسین:
ردیف

نام و نام خانوادگی

باالترین مقطع

مدرس

تحصیلی
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مرتبه علمی

سابقه کار در
گروه

بخش دوم :اهداف کلی و اختصاصی درس
الف-هدف کلی درس:
ب -اهداف اختصاصی و نحوه ارزیابی متناسب با آن:
ردیف

حیطه هدف

اهداف اختصاصی ذکر شده در طرح درس

*

نوع روش ارزیابی انتخابی متناسب
#

با هدف

*حيطه ههف :منظور از حيطه ههف بر اساس سطوح اههاف بلوم (دانشی ،نگرشی و یا روانی حرکتی(مهارتی))
 #نوع روش ارزیابی انتخابی متناس با ههف :نظکري ( چنهگزینکه اي ،تشکری،ی ،جکورکردنی ،پکر ککردن جکاي خکالی) ،شکفاهی ،عنلکی
) ،(OSCE,OSPE, DOPSارزیابی  063درجه ،ارزیابی کار پوشه ) ،(portfolioدفترچه ثبت عنلكرد بالينی ) (log bookو غيره.

بخش سوم :اطالعات اختصاصی دروس
الف -نمای کلی جلسات درسی:
نحوه ارائه

محل ارائه

ساعت

تعداد واحد

نظري
عنلی -کارگاهی
کارآموزي
کارورزي
مجنوع
ب-بودجه بندی نمره نهایی بر اساس روش ارزیابی و نوع واحد:
درصد نمره نهایی

روش ارزیابی واحد نظری

کوئيزها
آزمون نظري ميان ترم
آزمون نظري پایان ترم
شرکت فعال در کالس ،تكليف آموزشی ،پروژه ت،قيقاتی یا غيره
رعایت مقررات و اخالق حرفه اي
حه نصاب ننره لبولی
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درصد نمره نهایی

روش ارزیابی واحد عملی

آزمون هاي عنلی هفتگی
آزمون نظري پایان ترم
آزمون عنلی پایان ترم
ارائه گزارش کار و غيره
شرکت فعال در کالس ،تكليف آموزشی ،پروژه ت،قيقاتی یا غيره
رعایت مقررات و اخالق حرفه اي
حه نصاب ننره لبولی
درصد نمره نهایی

روش ارزیابی واحد کارآموزی

آزمون هاي عنلی هفتگی
آزمون نظري پایان ترم
آزمون عنلی پایان ترم
تكنيل الگ بوک
شرکت فعال در کالس ،تكليف آموزشی ،پروژه ت،قيقاتی یا غيره
رعایت مقررات و اخالق حرفه اي
حه نصاب ننره لبولی

درصد نمره نهایی

روش ارزیابی واحد کارورزی

آزمون نظري پایان ترم
آزمون عنلی پایان ترم
تكنيل الگ بوک
شرکت فعال در کشيک ها ،تكليف آموزشی ،پروژه ت،قيقاتی یا غيره
رعایت مقررات و اخالق حرفه اي
حه نصاب ننره لبولی
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بخش چهارم :مشخصات آزمون ها
الف -در خصوص آزمون های نظری :لطفا جهول زیر را تكنيل ننائيه.
میان ترم

زمان آزمون
سواالت
نککوع سککواالت آزمککون (چنهگزینککه اي ،جککورکردنی،
ص،يح-غلط ،تشری،ی ،کوتاه پاسخ ،کامل کردنی)
تعهاد سواالت آزمون
تعهاد سواالت مطرح شهه از هر جلسه کالسی
ن،وه برگزاري آزمون (الكترونيک یا غير الكترونيک)
زمان برگزاري آزمون (جلسه چنهم)
زمان ارائه بازخورد (ننره و پاسخنامه چه زمانی پس
از آزمون به اطالع دانشجو خواهه رسيه؟)
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پایان ترم

در خصوص آزمون های عملی :لطفا جهول زیر را تكنيل ننائيه.
ب -
نوع آزمون

سواالت

ابزارهای ارزیابی صالحیت

ابزارهای تحلیل داده های مربوط به

بالینی(ایستگاهی)

عملکرد

OSCE

OSPE/OSLE

الگ بوک (دفترچه
ثبت عملکرد)

پورت
فولیو(کارپوشه)

ابزارهای دریافت
ابزارهای مشاهده مستقیم عملکرد

بازخورد از منابع
مختلف

mini-CEX

DOPS

 063درجه

مكان برگزاري
تعهاد سواالت ،ایستگاه ها ،پرونهه ها و غيره
حيطه هاي مورد نظر در ارزیابی (شامل
مهارت ،توانننهي ،پروسيجر و غيره)
تعهاد و مشخصات آزمون گيرنهگان یا
ارزیابها

Objective Structured Clinical Examination
Objective Structured Practical Examination/ Objective Structured Laboratory Examination
Log Book
Portfolio
Mini- clinical Evaluation Exercise
Direct Observation of Procedural Skills
Multi- peer assessment tool/ Multi-source feedback
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تعهاد دفعات برگزاري در طول دوره (در مورد
الگ بوک ،پورت فوليو و  063درجه ،منظور
تعهاد دفعات بررسی در طول دوره است).
طول مهت آزمون
زمان برگزاري (در مورد الگ بوک و پورت
فوليو ،زمان ت،ویل آن مورد نظر است).
چک ليست استانهارد ننره دهی (دارد**-
نهارد)
زمان ارائه بازخورد (زمان ننره دادن و ارائه
بازخورد عنلكرد دانشجو)
* الزم به ذکر است بعضی از مشخصات جهول در مورد بعضی از روش هاي ارزیابی ميتواننه مصهاق نهاشته باشنه به عنوان مثال تعهاد ایستگاه در مورد روش الگ
بوک ،لذا در این موارد از رنگ تيره استفاده شهه است.
** لطفا چک ليست ننره دهی را ضنينه ننائيه.
*** بخش تكنيلی جهول :در صورتی که انواع دیگري از آزمون هاي عنلی را در ارزیابی دانشجویان ،استفاده میکنيه ،توضيح مختصري در آن خصوص ارائه
ننائيه......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ج -در خصوص ارزیابی رعایت مقررات دوره و اخالق حرفه ای:
 مقررات دوره شامل نظم و انضباط ،آراستگی ،پوشيهن روپوش پزشكی تنيز ،استفاده از اتيكت شناسایی و غيره مرلوم شود.
 درصورت برگزاري آزمون رفتار حرفه اي در این رابطه:
 oمشخص شود آیا این آزمون بر بالين بينار یا به روش طرح سناریو برگزار می شود؟
 oچک ليست ننره دهی درج شود.
 در صورتی که ارزیابی رفتار حرفه اي بر اساس مشاههه رفتار دانشجو در طول دوره انجام می شود:
 oذکر شود که ارزیابی توسط چه کسی صورت خواهه پذیرفت؟ ارزیابی  063درجه؟ عضو هيئت علنی؟ دستياران تخصص؟
 oچک ليست ننره دهی درج شود.

بخش پنجم :فرایند رسیدگی به اعتراضات دانشجویان:
در این لسنت الزم است ابتها توضيح مختصري (در حه یک پاراگراف) در مورد این فرآینه در گروه خود ارائه ننوده و فلوچارت فراینه را درج ننائيه.

بخش ششم :اطالع رسانی شیوه نامه پیش رو به کلیه ذینفعان:
الف) نحوه بررسی مقبولیت این شیوه نامه از نظر اعضای گروه :در این لسنت تاریخ جلسه تصوی شيوه نامه در گروه را ذکر ننائيه و صورتجلسه مربوطه را
ضنينه فرمایيه.
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ب) نحوه و زمان اطالع رسانی شیوه نامه مذکور به دانشجویان :در این لسنت توضي،ی در رابطه با ساز و کار موجود در گروه جهت اطالع رسانی شيوه نامه
به دانشجویان را ارائه ننایيه( .در حه یک پاراگراف).

تهيه کننهه :دکتر الهه ميانه ساز-عضوهيات علنی
سال8031:
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