
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 ( EDC)  آئین انهم نظام جامع ارزیابی دانشجو رد دااگشنه علوم زپشکی گلستان

 

 مقدمه:

با توجه به اهمیت ارزیابی دانشجو در ارتقای یادگیری، بهبود کیفیت آموزش و اطمینان از کیفیت دانش آموختگان الزم شد 

که رویکردی جامع و نظام مند به ارزیابی دانشجو داشته باشند تا از تناسب آن با برنامه های آموزشی اطمینان حاصل کنند. 

ه بخش نسبتا عمده ای از استانداردهای اعتبار بخشی در رشته های مختلف علوم اهمیت این موضوع به اندازه ای است ک

 پزشکی به استقرار رویکردی نظام مند به ارزیابی دانشجو اختصاص دارد. 

بررسی وضعیت موجود دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان به کارگیری روشهای ارزیابی دانشجو و  

مون های برگزار شده در آن دانشکده ها، توسط واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ارزشیابی کیفیت آز

نشان دهنده این موضوع بود که در اکثر موارد اهداف دانشی برنامه درسی مورد ارزیابی قرار می گیرد، سیستمی برای ارتقای 

مون ها به صورت موردی تحلیل می شود و در موارد کمی از نتایج آزمون ها در دانشکده ها وجود ندارد، سئواالت و نتایج آز

 .این بررسی ها در جهت ارتقای آزمون ها استفاده می شود

دانشجو  با توجه به اهمیت و نقش ارزیابی دانشجو در ارتقای یادگیری و بهبود آموزش، تاکید بر رویکردی نظام مند به ارزیابی 

دسازی فرآیند ارزیابی دانشجو در دانشگاه ان مبنایی برای استاندارع ارزیابی دانشجو به عنوم جاماظضرورت تدوین آیین نامه ن

 علوم پزشکی گلستان احساس شد.

پزشکی و کارشناس مربوطه در  متخصص آموزش علوماساتید  دانشگاه ، ازاین آیین نامه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

تدوین شده و در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است و از این پس ، مبنای تدوین و استقرار نظام  دفتر ارزشیابی

 جامع ارزیابی دانشجو در دانشکده ها و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان قرار می گیرد.

 آئین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو

که در مرکز مطالعات تدوین شده ، پس از تصویب نهایی در شورای آموزشی  آیین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو

درمانی بندهای این آیین نامه را اجرا نموده و  –دانشگاه ، ضروری است هر یک از دانشکده ها و مراکز آموزشی 

 گزارش نهایی را به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ارسال کنند.

 



 

 :ارزیابی دانشجوساختار سیستم 

هر چند دانشکده های مختلف می توانند با توجه به شرایط و امکانات موجود، ساختار و تشکیالت ارزیابی دانشجو را 

 :ددر دانشکده مربوط مشخص کنند ولی معموال موارد زیر در نظر گرفته می شو

مدیران گروههای آموزشی یا نمایندگان ایشان و اعضای هیات  ده،متشکل از معاون آموزشی دانشک کمیته آزمون:

علمی آشنا به اصول سنجش و ارزیابی دانشجو است. کمیته آزمون وظیفه نظارت بر ارزیابی دانشجو از جمله تدوین و 

ی آن و تصویب آیین نامه و شیوه نامه های مرتبط به ارزیابی دانشجو، طراحی سیستم ارزیابی دانشجو، نظارت بر اجرا

 تضمین کیفیت آزمون ها در دانشکده را به عهده دارد.

مسئولیت چاپ و تکثیر دفترچه های آزمون، برگزاری آزمون، جمع آوری پاسخنامه های آزمون به  مرکز آزمون:

دانشکده ها و  EDOعهده آموزش دانشکده  تحلیل آماری آزمون ها  به صورت کاغذی یا نرم افزار مربوطه به عهده 

 کز آموزشی درمانی تابعه و حفظ امنیت آزمون در تمام این مراحل را به عهده دارد.مرا

 

کیفیت ارزیابی دانشجو از خدمات مشاوره ای دفتر  تمامی مراحل طراحی، اجرا و تضمین دانشکده می تواند در

 شود. (EDO)توسعه آموزش دانشکده 

 طراحی و اجرای نظام ارزیابی دانشجو 

 ( Core Content)  ارزیابی دانشجو اهداف و محتوای دوره را به طور مناسب با تاکید بر محتوای پایهضروری است  -1

 پوشش دهد.

باشد. الزم است واحدهای تابعه از  1ضروری است ارزیابی دانشجو منطبق با اهداف و پیامدهای دوره آموزشی  -2

ره در حیطه های دانشی، مهارتی و نگرشی استفاده روشهای متنوع ارزیابی دانشجو متناسب با اهداف و پیامدهای دو

 (.1کنند   ) پیوست شماره 

عالوه بر ارزیابی دانشجو با هدف پایانی، ارزیابی با هداف سازنده را به منظور پایش و بهبود ها ضروری است دانشکده  -3

 (  2مستمر یادگیری و عملکرد دانشجویان مورد توجه قرار دهند) پیوست شماره

ت در مواردی که براساس آیین نامه های موجود حد نصاب قبولی / ردی آزمون نشده است حداقل نمره ضروری اس -4

 (. 2قبولی آزمون براساس روشهای علمی مشخص شود ) پیوست شماره 

       مسئولیت طراحی سئواالت آزمون به عهده گروههای آموزشی است و در مورد آزمون هایی که به صورت مرکزی  -5

گروه ( برگزار می شود مشارکت اعضای هیات علمی گروههای مربوط الزامی است. در صورت ادغام در  ) خارج از

 رسی ممکن است الزم باشد طراحی سئواالت با نظارت کمیته آزمون انجام شود. دبرنامه 

 ) رزیابی دانشجو جدول مشخصاتضروری است به منظور اطالع دانشجویان از انتظارات دانشکده در زمینه ا -6

 یان قرار گیرد .بلوپرینت( و نحوه نمره دهی آزمون در ابتدای ترم به همراه طرح درس در اختیار دانشجو

                                                           
دوره آموزشی می تواند سطوح مختلف تحصیلی از یک مقطع کامل تحصیلی مانند دوره  1

کارشناسی ارشد یک رشته خاص تا هر یک از دروس آن مقطع تحصیلی را شامل شود. بنابراین 

سیستم ارزیابی دانشجو نه تنها باید اهداف هر یک از دروس را پوشش دهد بلکه باید در 

 ف انتهایی دوره نیز باشد.نهایت منطبق بر اهدا

 



 

ضروری است دانشکده در شروع ترم تحصیلی در مورد زمان و مکان برگزاری آزمون، به دانشجویان اطالع رسانی  -7

 کند.

 آزمون تدوین کنند.ضروری است دانشکده ها دستورالعمل هایی را برای مراقبان  -8

ضروری است هر یک از دانشکده ها، با توجه به نقش بازخورد مناسب در بهبود یادگیری و عملکرد دانشجویان، ساز  -9

 وکاری برای ارائه بازخورد به فراگیران متناسب با هدف آزمون وامکانات و ظرفیت دانشکده تعیین کنند. 

مرات دانشجویان در سیستم سما و اعالم کلید سئواالت آزمون های ضروری است حداقل موارد شامل اعالم به موقع ن -11

 چندگزینه ای رعایت شود.

 ضروری است دانشکده ها در اعالم نمرات و نتایج دانشجویان از سیستم های آنالین استفاده کنند. -11

طور شفاف به  ضروری است هریک از دانشکده ها موارد مربوط به پیشرفت تحصیلی فراگیران را مستند نموده و به -12

 ایشان اطالع رسانی کند.

ساز وکاری برای رسیدگی به اعتراضات دانشجویان تعریف  و مراکز آموزشی  ضروری است هر یک از دانشکده ها -13

 کنند.

ساز وکاری برای تعیین دانشجویان با عملکرد ضعیف و دارای  و مراکز آموزشی ضروری است هر یک از دانشکده ها  -14

 بازخورد به آنان تعیین کند. افت تحصیلی و ارائه

 تضمین کیفیت نظام ارزیابی دانشجو:

به منظور ارتقای کیفیت درمانی  –و مراکز آموزشی  دانشکده ها  EDOمرکز مطالعات دانشگاه و ضروری است  1

سئواالت و طراحی و اجرای آزمون آزمون ها ساز وکاری را برای توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه طراحی 

 ها مشخص کنند.

ضروری است دانشکده ها ساز و کاری را برای ارتقای کیفیت آزمون ها قبل و بعد از برگزاری آزمون داشته باشند.  2

و استفاده از چک لیست های معتبر از نظر رعایت اصول  این امر می تواند از طریق ارزیابی سئوالت از طریق همگنان

 (  3ه طراحی سئواالت انجام شود ) پیوست شمار

( انجام شود.  ) مرکز آزمونتوسط واحد مربوط  ون تحلیل آماری آزمون های ضروری است پس از برگزاری آزم 3

 ت گام بردارند توصیه می شود دانشکده ها در راستای نرم افزاری نمودن تحلیل سئواال

آمده است اقدام  19و  18بند توصیه می شود دانشکده ها براساس نتیجه تحلیل سئواالت آزمون ها مطابق آنچه در  4

 به انتخاب سئواالت با کیفیت و تشکیل بانک سئوال نمایند.

به منظور ارتقای کیفیت آزمون های ارزیابی مهارت ها و آزمون های و مراکز  دانشکده ها  EDOوری است ضر 5

 مبتنی بر محل کار دستورالعمل هایی را برای آزمون گران و مشاهده کنندگان تدوین کنند.

را به طور مناسب و مستمر در عملکردی   ینتایج ارزشیابی آزمون هاو مراکز  دانشکده ها  EDOضروری است  6

اختیار گروههای آموزشی و مسئوالن دوره های ذی ربط قرار دهد تا از نتایج آن به منظور ارتقای آزمون ها در دوره 

 های بعدی استفاده نمایند.

اطالعات مربوط به ارزیابی دانشجو از جمله اطالعات مربوط به آزمون های اکز و مر دانشکده ها  EDOضروری است  7

 دانشکده را به طور شفاف و به موقع در اختیار اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده قرار دهند.



 

یابی دانشجو به گزارش ساالنه ای در ارتباط با اجرای نظام ارزو مراکز  دانشکده ها  EDOضروری است هر یک از  8

 د.توسعه آموزش دانشگاه ارسال نماین واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و

ستفاده از چک لیست میلمن در حال حاضر ابزاری که برای ارزشیابی آزمونها استفاده می شود به صورت دستی و با ا

در برخی از دانشکده ها انجام می  MCQبرای ارزیابی کیفی سئواالت و استفاده از نرم افزار یگانه برای آزمونهای 

 شود.

بازخورد به استاد مربوطه و در صورت لزوم حذف و یا بازنگری در صورت است که بعد از  بدیننحوه استفاده از نتایج 

 ارسال می شود. EDCانجام شود و سپس گزارش فعالیت های انجام شده جهت پایش نهایی به  سواالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 1پیوست شماره 

 بلوپرینت

یکی از مسائل مهم در ارزیابی نظام مند دانشجو هم راستایی اهداف برنامه درسی و تجربیات یادگیری با ارزیابی دانشجو است. به این 

ی منظور الزم است به عنوان اولین گام در تهیه آزمون جدول مشخصات یا بلوپرینت آن تهیه شود. بلوپرینت آزمون جدولی دو بعد

اهمیت نسبی هر موضوع تعداد سئواالت  سو محتوای دوره است. سپس براسامشتمل بر تعدادی ردیف وستون متناسب با اهداف 

مشخص می شود. تهیه بلوپرینت آزمون موجب می شود پوشش مناسبی از محتوای مربوط به آن و در نهایت سئواالت کل آزمون 

به نوبه خود تامین کننده روایی آزمون است. در صورتی که محتوای آموزش داده شده  آموزش داده شده مورد ارزیابی قرار گیرد که

ابی یا اهداف دوره از حوزه های مختلف شناختی، مهارتی و نگرشی تشکیل شده باشد، ممکن است استفاده از روشهای مختلف ارزی

این حیطه ها ه، الزم است سطوح مختلف هریک از رت پیدا کند عالوه بر پوشش اهداف هر سه حیطعالوه بر آزمون های کتبی ضرو

طراحی سئواالت حیطه شناختی عالوه بر سواالتی که دانش و درک و فهم دانشجو را مورد  مثال در نیز پوشش داده شود. به عنوان

 ارزیابی قرار گیرد.ارزیابی قرار می دهد ضروری است متناسب با سطح فراگیران مهارت های حل مساله و تحلیل دانشجویان نیز مورد 

برپوشش مناسب محتوا و اهداف هر درس توسط آزمون یا آزمون های مختلف، اهداف یا پیامدهای کل برنامه درسی نیز باید  عالوه

توسط آزمون ها یا روشهای مختلف ارزیابی دانشجو پوشش داده شود. تا از دستیابی اهداف توسط فراگیران اطمینان حاصل شود. به 

ارزیابی دانشجو طراحی شود که در آن هر روش ارزیابی به عنوان بخشی از سیستم  برای  الزم است برنامه ای نظام مند این منظور

ارزیابی در ارزیابی بخشی از اهداف یا پیامدهای کل برنامه معنا پیدا می کند در ارزیابی نظام مند دانشجو با انتخاب دقیق روشهای 

 ویر کاملی از توانمندی های فراگیران ایجاد می شود.ارزیابی دانشجو، ارزیابی دانشجو در طول زمان و از منابع مختلف تص

 1991وب هایی که در انتخاب روشهای ارزیابی دانشجو کمک کننده است، هرم توانمندی های میلر است که در سال یکی از چار چ

ی آموزشی مختلف در علوم توسط جرج میلی به منظور ارزیابی توانمندی ها در محیط بالینی ارائه شد ولی قابل استفاده در برنامه ها

 )( به سنجش دانش و سطح دوم Knowsر سطح تشکیل شده است که پایین ترین سطح آن ) اپزشکی است. هرم میلر از چه

knows how  ( به ارزیابی صالحیت ها و دوسطح بعدی )does , shows how  ) ی عملکرد توانمندی ها و به ارزیابیبه ترتیب 

 می پردازد.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جدول زیر نمونه هایی از روشهای ارزیابی مناسب برای هر سطح از هرم میلر آمده است: در

 روشها                                                               سطح ارزیابی 

 می داند و می داند چگونه

 * آزمون های شفاهی  

 (knows , knows how سئواالت تشریحی گسترده پاسخ *                                     ) 

 * سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ                                                                                 

 * سئواالت چند گزینه ای                                                                                  

 Extended Matching*سئواالت جورکردنی گسترده)                                                                                  

Items) 

                                                                                  *Kf ( Key feature Exmination )  

  shows how                        *OSCE نمایش می دهد چگونه

 ( doesانجام می دهد ) 

   *DOPS, Mini-CEX             

               درجه، 361فهرست وارسی، ارزشیابی  

 الگ بوک ، کار پوشه 

 

 

 

 

 



 

 2پیوست شماره 

 تعاریف رایج در حوزه ارزیابی دانشجو

 ارزیابی دانشجو براساس زمان و هدف مورد استفاده به دو دسته ارزیابی تکوینی و پایانی تقسیم می شود:

 این نوع از ارزیابی معموال در طول دوره آموزشی انجام می شود و هدف از آن آگاهی یافتن از میزان یادگیری ارزیابی تکوینی :

کمک به رفع و اصالح آن است. همچنین استادان با استفاده از نتایج این فراگیران و تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد آنان و 

 ارزیابی وتعیین نقاط قوت وضعف تدریس و اصالح می توانند در جهت ارتقای آموزش گام بردارند. 

 : هدف از آن قضاوت در مورد  د وودر پایان دوره آموزش انجام می شاین نوع از ارزیابی معموال ولی نه الزاما  ارزیابی پایانی

 عملکرد فراگیران و اعطای نمره یا مدرک به آنان و همچنین قضاوت در مورد عملکرد استاد وکیفیت دوره آموزشی است.

 عالوه بر انواع تقسیم بندی ارزیابی دانشجو، یکی از اصالحات رایج در ارزیابی دانشجو تعیین حد نصاب قبولی است.

ن های با هدف پایانی الزم ست در مورد ردی یا قبولی دانشجویان مشخص شود. در تمام آزمون هایی که در آزمو حدنصاب قبولی:

با تعیین رد یا قبولی دانشجویا سرو کار دارند الزم است حداقل نمره قبولی یا حد نصاب قبولی یا تعیین استاندارد می گویند تعیین 

 یدو قضاوت است که در طی آن تعیین می شود دانشجویان چه نمره ای را باحد نصاب قبولی یک فرآیند نظام مند تصمیم گیری 

ز می یمند تمانشجویان توانمند را از غیر توانکسب کنند تا قبول محسوب شوند. در واقع ، حد نصاب قبولی نقطه برشی است که د

 دهد. این فرآیند قضاوتی توسط افراد متخصص و حرفه ای انجام می شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3پیوست شماره 

 تضمیمن کیفیت ارزیابی دانشجو

تضمیمن کیفیت ارزیابی دانشجو به معنی انجام فرآیندهای مناسب قبل ، حین و پس از اجرای آزمون به منظور بهبود کیفیت آن 

شده است، با وجود  است. هر چند اکثر موارد ذکر شده در بندهای آیین نامه ارزیابی دانشجو در راستای ارتقای کیفیت آزمون ها ذکر

 این برخی از موارد با جزییات بیشتری بحث می شود.

  توانمندسازی اعضای هیات علمی: یکی از مهمترین عوامل در بهبود کیفیت ارزیابی دانشجو آموزش اعضای هیات علمی

فی مانند برگزاری وتوانمندسازی ایشان در طراحی، تصحیح و نمره دهی آزمون ها است. آموزش می تواند به روشهای مختل

شرکت در جلسات آموزشی مانند کارگا جلسات توجیهی، توزیع راهنماها و دستورالعمل های مربوط به طراحی و اجرای آزمون، 

 های طراحی آزمون صورت پذیرد.

 تضمیمن مگنان: مرور و بررسی سئواالت طراحی شده توسط همکاران قبل از اجرای آزمون یکی دیگر از روشهای مرور توسط ه

کیفیت آزمون است . ممکن است درمواردی کمیته ای متشکل از اعضای هیات علمی با تجربه و افراد متخصص در زمینه 

طراحی آزمون در گروههای آموزشی با دانشکده ها به منظور بررسی کیفیت سئواالت یا آزمونها تشکیل شود و وظایف بررسی و 

اران یا یک کمیته، کی آن عهده دار شود. در هرحال چه در بررسی توسط یکی از هممرور سئواالت و آزمونها را قبل از اجرا

چک لیست هایی مورد استفاده قرار می گیرند که به عنوان نمونه می توان به چک لیست میلمن که به منظور ارزیابی سئواالت 

ها به منظور بررسی آزمون های مختلف در چند گزینه ای تدوین شده است اشاره کرد. انواع مختلفی از چک لیست ها و ابزار

 .دسترس هستند 

 :هدف از تحلیل سوال های آزمون بررسی تک تک سئوال ها وتعیین میزان دقت و نارسایی های آن  تحلیل سئوال های آزمون

با  پس از برگزاری آزمون است. در تحلیل سئوال های یک آزمون، نقاط قوت و ضعف آزمون و کیفیت همه سئوال های آن

 تعیین ضریب دشواری وضریب تمیز سئواالت مشخص می شود.

  تعیین سودمندی روشهای ارزیابی دانشجو: عالوه بر تحلیل هریک از سئواالت و آیتم ها الزم است سودمندی هر روش یا ابزار

دانشجو عبارتند ی ارزبابی دانشجو و همچنین سیستم ارزیابی دانشجو در کل مشخص شود. معیارهای سودمندی روشهای ارزیاب

روایی ، پایایی، تاثیر آموزشی، میزان پذیرش و قابلیت اجرا اشاره کرد. سنجش برخی از این معیارها از طریق روشهای  از :

 آماری و برخی دیگر از طبق روشهای کیفی امکان پذیر است.

 

 


