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 شود.بررسي موفقيت فرآيند آموزش در نظر گرفته ميترين مكانيسم اصليدر مقاطع مختلف تحصيلي، به عنوان  ،1دانشجو ارزشيابي
ميزان كسب موفقيت براي تعيين شواهد الزم و كافي را  دانشجويان ارزشيابيهاي آموزشي بايد بتوانند با كمك نتايج ها و نظامدانشگاه

يابي ميزان دستي بايد بتواند منطبق بر اهداف آموزشي و منعكس كننده ارزشيابيبه عبارتي  اهداف آموزشي كسب نمايند.در حصول 
تواند مي ارزشيابيو انصاف در فرآيند ها باشد. به همين دليل، تضمين كيفيت، اعتبار، قابليت اطمينان و رعايت عدالت فراگيران به آن

  هاي آموزشي دانشگاه معرفي گردد.به عنوان كليد تضمين موفقيت برنامه

مركز آزمون ست در پاسخ به درخوا ،به عنوان اتاق فكر معاونت آموزشي ،ي پيراپزشكيي آموزش دانشكدهر اين اساس دفتر توسعهب
 مورخ د/1236/519 شــماره بــه( "توسعه دفاتر و مطالعات مراكز وظايف شرح"وزارتي نامه آيين كه بر اساس ابالغ ارزشيابيو 

 علوم هايآزمون و بيارزشيا نظام ارتقاء بسته اجراي راستاي در و نامهآيين 3 ماده 11 بند نمودن اجرايي منظور به و) 19/11/1395
المللي، اي معتبر بينهاي علمي و استفاده از الگوهدگيري از استانداربا بهرهت، مطرح گشته اس تحول درآموزش، سند در مندرج پزشكي

  .اقدام نموده استساختار دانشكده،  منطبق بر، يي نامهبه تدوين اين شيوه

  هفت گروه آموزشي: اين دانشكدهدر 
  هوشبري .1
  اتاق عمل .2
  علوم آزمايشگاهي .3
 علوم پايه .4

  يعلوم پرتو .5
  هماتولوژي .6
  بيوتكنولوژي پزشكي .7

است تا در جهت تالش نموده ،ي آموزش دانشكدهدفتر توسعه و دنهست متخصصتربيت نيروي انساني آموزش دانشجويان و دار عهده
  ي جامعي را در سه سطح:نامهالمللي، شيوههاي داخلي و بينتامين اهداف غايي ارزشيابي، منطبق بر استاندارد

  ساختار و تشكيالت –
  طراحي و اجرا –
  تضمين كيفيت –

  .هيه و به شرح زير ابالغ نمايدت
 ارزشيابيفرآيند  نامه در راستاي ارتقاء سطح كيفيشود كه مندرجات اين شيوهآور ميي پيراپزشكي يادي آموزش دانشكدهدفتر توسعه

بلكه  ،نبوده هاي ابتكاري منطبق بر اصول علميي اجراي شيوهتنها مانع يا محدود كننده تدوين شده و مطالب مندرج در آن نه
تمامي عزيزاني كه  واعضاء محترم هيأت علمي  همچنين، نمايد.ميرويكردهاي نوين علمي استقبال ارائه و اجراي دانشكده همواره از 

صل اساسي اعتبار و نامه بر سه اكه محتواي اين شيوه در نظر داشته باشند بايد، به فرآيند آموزش در اين دانشكده اشتغال دارند
 ،ريزي و طراحي، اجرابرنامهدر تمام مراحل  الزم استكه  ؛و حاكميت عدالت استوار استو اجرا قابليت اطمينان، قابليت مديريت 

  د.و نظارت مد نظر قرار گيربررسي 

  

                                                 
1 Student assessment 
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مدت هاي طوالنيهدوردر قالب و يا باشد مدت آموزشي در قالب يك ترم تحصيلي هاي كوتاهتواند شامل دورهمي :1ي آموزشيدوره

مدت يا  هاي آموزشي كوتاهمقاطع مختلف تحصيلي (كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا) تعريف گردد. دورهآموزشي در 
واحدهاي تئوري، واحدهاي عملي، كارآموزي در عرصه،  يهاي آموزشدر قالب دوره ،تركوچكهاي توانند به دورههاي تحصيلي ميترم

ت، ساختار و ها بايد منطبق با ماهيو دوره در هركدام از اين سطوح ارزشيابيتقسيم گردند.  ،نامهكارورزي، سمينار، پروژه و پايان
  ها باشد.آن ياهداف تعيين شده

هاي ها و شايستگينشان دادن ميزان دانش، مهارت جهتبايد بتواند براي فراگيران فرصت كافي و الزم را  ارزشيابينظام  :2عدالت
  .هاي يادگيري در فراگيران باشدي تنوع در سبكي تحصيلي فراهم كند. همچنين بايد بتواند منعكس كنندهمرتبط با رشته

پذير باشد. همچنين فرآيند منطقي و مديريت بايدگيرد، صورت مي ارزشيابيي كارها و اقداماتي كه در فرآيند مجموعه :3اجراقابليت 
بايد در شروع دوره براي فراگير تبيين شده و در اختيار او قرار گيرد؛ تا به اين وسيله فراگير فرصت كافي و الزم را براي  ارزشيابي

ي در طول دوره ارزشيابي ريزي در اين خصوص (در كنار ساير وظايف و تعهداتش) داشته باشد. همچنين الزم است كه فرآيندبرنامه
  .پذيردطور مستمر انجام آموزشي به

گيرند بايد از يك ، در طول يك ترم تحصيلي، مورد استفاده قرار ميارزشيابيتمامي اقداماتي كه در طي فرآيند  :4سازيمتعادل
در طول دوره،  ارزشيابينگي در معيارهاي هتوان به هماي مناسب برخوردار باشند. به عنوان مثال ميهماهنگي و وحدت رويه

 ارزشيابيي اهميت در فرآيند سازي زماني به بيشترين درجههماهنگي در جمالت و اصطالحات مورد استفاده و ... اشاره كرد. متعادل
  ي آموزشي خاص وجود دارد.براي يك دوره تعدد ارزيابيابد كه دست مي

است كه به درستي نشان دهد كه فراگير تا  ارزشيابياي از معتبر و قابل اطمينان، شيوه رزشيابييك ا :5اعتبار و قابليت اطمينان
  هاي الزم را در راستاي نيل به اهداف آموزشي دوره كسب كند.مهارت و قابليتدانش،  اندازه توانسته استچه 

  
 

را  ،رودانتظار مي پيراپزشكي يدانشكده دانشجو ارزشيابي و آزمون مركز ينامهشيوهكه از تدوين و اعالم  ،نظري و عملياهداف 
اعالم داشت. دفتر  ،ها و مديريت و نظارت)(در دو سطح تقويت زيرساخت يتوان در قالب اهداف كالن و كلي و اهداف اختصاصمي

موزشي تقاضا دارد تا در تمامي سطوح در راستاي نيل به ران آاندكاكر و قدرداني از تمامي دستي آموزش دانشكده ضمن تشتوسعه
    اين اهداف اقدام نمايند.

                                                 
1 Training course 
2 Fairness 
3 Manageability 
4 Moderation 
5 Validity and reliability 



 

 
 

٥

1397ماه ارديبهشت -ي پيراپزشكيي آزمون و ارزيابي دانشجو دانشكدهنامهشيوه   

  اهداف كلياهداف كلي. . 33--11  
ي آموزشي هارتقاء جايگاه و رتب و (در راستاي نيل به اهداف آموزشي) هاي آموزشيمتحول ساختن كمي و كيفي برنامه .1

  دانشكده؛
 ي آموزش و تربيت نيروي متخصص؛رصهدر عها عملكرد آن و ارتقاء علمي هيأت اعضاي 1قابليت رهبري آموزشي تقويت .2

  دانشجويان با هدف ارتقاء كيفيت آموزش نيروهاي متخصص. ارزشيابياستاندارد سازي و بهبود روند  .3
  

  اهداف اختصاصياهداف اختصاصي. . 33--22  
 

 ف اختصاصي در سطح تقويت زير ساختاهدا  
 ها؛آزمون ارتقاء سطح كيفيتشكيل تيم علمي جهت اجراي بهينه و  .1

  ؛تصميمات تيم علمينيز اجراي و  هايح آزمونتشكيل تيم اجرايي جهت اجراي بهينه و صح .2
  ها؛نتحليل آها و اجراي آزمونتشكيل تيم نظارت بر فرآيند  .3
  ؛(از اجرا تا بازخورد)تقويت فرآيند تحليل آزمون  .4
 ؛ي مدرسانروز رساني دانش زمينهاستاندارد به اعضاء هيأت علمي و به ارزشيابيآموزش اصول علمي  .5

  ي پيراپزشكي؛و ارزيابان دانشكده اجرايي هاي الزم به تيممشاورهي ارائه .6
  هاي آموزشي)؛گروه با كمك(ي دانشجويان ي كارآموزي در عرصهنامهتدوين نظام .7
  )؛در مواردي كه امكان آن وجود دارد( مجازي يشيوه به هاآزمون برگزاري به هيأت علمي ءتشويق اعضا .8
 زمان برگزاريدر طول مدت هاآزمون ارزشيابيهاي متنوع و نوين فرآيند استفاده از شيوه به هيأت علمي ءتشويق اعضا .9

 ؛و ...) 2DOPS ،3CEX-Mini ،Logbookي آموزشي (از قبيل (دوره

  آزمون؛هاي تحليل ربه استفاده از ابزا هيأت علمي ءاعضاتشويق  .10
  ؛صالحيت تعيين هايآزمون برگزاريي اجراي شيوه تقويت .11
  تشكيل بانك سواالت آزمون؛ .12
ز قبيل ارزيابان، ااجرايي  هاي علمي وايف افراد درگير در تيم(شامل شرح وظ دانشكده ي آزموننظيم و تكثير دفترچهتهيه، ت .13

  )؛هامونآز برگزاري در اداري-دانشجويي اتشئون و اخالقي هايشاخص و ضوابط تعريفو  دانشجويان، مراقبان و ....
 .تماليو رسيدگي به اعتراضات و انتقادات اح به فراگيران و ارزيابان ارزشيابيتقويت ساختار بازخورد نتايج  .14

    

                                                 
1 Academic governance 
2 Direct Observation of Procedural Skills 
3 Mini-Clinical Evaluation Exercise for Trainees 
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 يف اختصاصي در سطح مديريتاهدا  
هاي درگير در گيري صحيح ساختار تا توانمندي تيمشكلدانشجويان از  ارزشيابي نظام كارآمد و صحيح استقرار بر نظارت .1

  ؛هاي آموزشيهاي مشخص طراحي شده در برنامهجهت نيل به پيامد ،مركز آزمون
  ؛انشجوياند ارزشيابي و هاآزمون اجراي صحت بر نظارت .2
  ؛آزمون تحليل يندآفر بر نظارت .3
  ؛آموزشي هايگروه در دهينمره جديد هايروش بر نظارت .4
  .ي بازخورد مناسبيان و ارائهدانشجو ارزشيابي هايبرنامه درمورد هاي آموزشيگروه از ساالنه گزارش دريافت .5

  
 

كند. اين مركز از زير نظر مستقيم معاونت آموزشي دانشكده ايفاي نقش مي پيراپزشكي يدانشكده دانشجو ارزشيابي و آزمون مركز
اي ي خدمات مشاورهدهندهبه عنوان اتاق فكر معاونت آموزشي، ارائه(ي آموزش شود و دفتر توسعهدو تيم علمي و اجرايي تشكيل مي

در هر دو تيم علمي و  )لمي به امر آموزش در دانشكدهع ي ارتقاء كمي و كيفي فرآيندهاي آموزشي و نيز بسترساز ديدگاهدر زمينه
نقش و جايگاه ساختار  ادامهدر  .)7ر.ج. به ص. ( فعاليت خواهد داشت ترسيم شده است، 1رسم توضيحي به شكلي كه در اجرايي، 

  گردد.تبيين ميمركز آزمون اين تشكيالتي 

  

  تيم علميتيم علمي  وظايفوظايف  ساختار تشكيالتي وساختار تشكيالتي و. . 44--11  
آزمون  كارگروهي نماينده، ي آموزش پزشكي)آموخته(ترجيحا دانشي آموزش، يك نفر كارشناس معاون آموزشي، مدير دفتر توسعه

 ارزشيابي و آزمون مركزركن اصلي تيم علمي  5 آموزش يتوسعه دفتر ارزشيابي واحد مسئولهاي آموزشي و در گروه ارزشيابيو 
هاي هاي آموزشي، كه طبعا تحت نظارت مديران گروهدر گروه ارزشيابيآزمون و  كارگروه ،دهند. در اين بينرا تشكيل مي دانشجو

تشكيل  آموزش يتوسعه دفتر در گروه ينمايندهو  آموزشي گروه علمي هيأت اعضاء از نفر دواز خود كند، آموزشي فعاليت مي
كارهاي علمي فرآيند و  سازاي را در انطباق گروه نقش عمدهن كاراي هاي دانشكده،ماهيت رشتهناهمگوني به با توجه  گردد.مي

ها ايفا خواهد كرد.ظايف گروهوو  تخصصي-بستر علمي با ارزشيابي
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  يراپزشكيپ يدانشكده دانشجو ارزشيابي و آزمون مركز التيتشك و ساختار: 1 توضيحي رسم

معاونت آموزشي

تيم اجرايي 
مركز آزمون و ارزيابي دانشجو 

مدير دفتر  
توسعه ي 
آموزش

مسئول واحد 
ارزشيابي

مسئول واحد 
توانمند سازي

مسئول واحد 
آموزش مجازي

مسئول واحد  
آموزش پاسخگو

معاون آموزشي رئيس اداره ي 
آموزش

مسئول اداره ي 
امتحانات

كارشناسان 
اداره ي آموزش

تيم ناظران و  
مراقبان آزمون

كارگروه آزمون و 
ارزيابي در 

گروه هاي آموزشي

تيم علمي
مركز آزمون و ارزيابي دانشجو 

مسئول واحد  
ارزشيابي دفتر  
توسعه ي آموزش

نماينده كارگروه  
آزمون و ارزيابي در 
گروه هاي آموزشي

كارشناس مركز آزمون و 
ارزيابي دانشجو

)ترجيحا با تحصيالت آموزش پزشكي(

مدير دفتر  
توسعه ي آموزش

(EDO) 
معاون آموزشي

كارگروه آزمون و ارزيابي  
در گروه هاي آموزشي

مدير گروه آموزشي

نماينده ي گروه در دفتر   
توسعه ي آموزش

دو نفر از اعضاء هيأت 
علمي گروه آموزشي
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  تيم علميتيم علمي  وظايفوظايف. . 44--11--11  

در  ارزشيابيآيند ي منابع علمي و نيز كسب بازخورد از اجراي فراز طريق مطالعه بايد دانشجو ارزشيابي و آزمون مركزتيم علمي 
  دانشكده به انجام وظايف زير مبادرت ورزد:

  ؛آن روز رسانيبهو  آزمون سواالت سازي استانداردكار جهت ي راهارائه  .1
  ؛سازي نمره جديد هايروش از استفاده كار جهتي راهارائه .2
 آينده تخدما و يادگيري كيفيت بر موثر كه ،داوطلبان شناختي غير خصوصيات سنجش امكان ايجاد كار جهتي راهارائه .3

  ؛روز رساني آنبه، و باشد داوطلبان
  ؛روز رساني آنبهو  استاندارد هايآزمون در موفقيت براي داوطلبان سازيآماده كار جهتي راهارائه .4
  ؛روز رساني آنبهو  سنجش المللي بين موسسات تست بانك از استفاده كار جهتي راهارائه .5
 ؛سنجش مركز ارتقاء براي ،جهاني موجود هايتجربه از استفاده كار جهتي راهارائه .6

 راگيرانف و داوطلبان ارزشيابي و سنجش نوين هايشيوه و هاتكنيك سازيبومي و كارگيريهب كار جهتي راهارائه .7
 ؛روز رساني آنبهو 

 ؛فراگيران كار جهت بررسي روايي و پايايي ابزارهاي ارزشيابيي راهارائه .8

 ؛فراگيران ساخت و ارتقاء ابزارهاي ارزشيابي ي راهكار جهتارائه .9

 قابليت و اعتبار يگانهارزيابان با اصول سه هرچه بيشتر براي آشناييهاي مؤثر شيوهكار و پيشنهاد ي راهارائه .10
 ينه؛و مشاوره به تيم اجرايي در اين زم ارزشيابيدر فرآيند  عدالت حاكميت و اجرا قابليت اطمينان،

 يم اجراييتبا همكاري  هاروز رساني آنو بهي دانشجويان) (ويژهتدوين جامع قوانين و مقرارت جلسات امتحاني  .11
 ؛و استفاده از قوانين باالدستي

روز ههاي آموزشي) و بي مدرسان و گروهمقرارت جلسات امتحاني (ويژه جامع شرح وظايف، قوانين وتدوين  .12
 ؛و استفاده از قوانين باالدستي ها با همكاري تيم اجراييرساني آن

روز ني) و بهو ناظرين جلسات امتحا ي مراقبانقوانين و مقرارت جلسات امتحاني (ويژهشرح وظايف، تدوين جامع  .13
 ؛و استفاده از قوانين باالدستي ها با همكاري تيم اجراييرساني آن

روز ) و بهبيارزشيافرايند گان بازخورد دهندي قوانين و مقرارت جلسات امتحاني (ويژهشرح وظايف، تدوين جامع  .14
 ؛دستيو استفاده از قوانين باال ها با همكاري تيم اجراييرساني آن

ها روز رساني آنو بهها آزمون برگزاري در اداري-دانشجويي شئونات و اخالقي هايشاخص و ضوابطتدوين جامع  .15
 ؛و استفاده از قوانين باالدستي با همكاري تيم اجرايي

 هاي تيم علمي؛رالعملبراي اجراي دستوروز رساني فرآيند تشويق اعضاء هيات علمي كار و بهارائه راه .16

 هاي دانشكده در صورت نياز؛روز رساني فرآيند تأمين منابع مالي آزمونكار و بهارائه راه .17

ي هاي آموزشي جهت ارائهشده در گروه هاي تهيهآزمون 1جدول مشخصات همكاري در بررسي و اعتبار سنجي .18
 ها؛بازخورد مناسب به آن

 هاي آموزشي؛بازخورد مناسب به گروهي اي و ارائههمكاري در بررسي كيفيت سواالت چند گزينه .19

  .دانشكده آموزش توسعه دفتر ارزشيابي واحد به عملكرد گزارش بازخورد و يارائه .20
  

                                                 
1 Blueprint 
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  هاي آموزشيهاي آموزشيدر گروهدر گروه  ارزشيابيارزشيابيآزمون و آزمون و   كارگروهكارگروهوظايف وظايف . . 44--11--22  

در مقاطع نيز و  آموزشي هاي مختلفگروهدر ها و اهداف آنهاي آموزشي ، نوع واحدي فيزيكي و انسانيهاجا كه زيرساختاز آن
 نيل به پيĤمدهاي آموزشيهاي مختلف و استراتژي ارزيابان براي ها در گروهي برگزاري آزمونمتفاوت است؛ لذا شيوه مختلف تحصيلي

 آموزشي هايگروه در ارزشيابي و آزمون كارگروه، به همين دليل. بسته به نوع گروه دستخوش تغييراتي خواهد شدنيز متفاوت بوده و 
ظارت مستقيم مدير گروه و با ن دانشجو ارزشيابي و آزمون مركز علمي زير نظر تيمهاي خاص آن گروه، ا تكيه بر ويژگيموظف است ب

 آموزشي انجام موارد زير اقدام نمايد:

 ارزشيابيمربوط به گروه و انطباق فرآيند  كوريكولوم از ي آموزشياز پيش تعيين شده پيامدهاي و اهداف استخراج .1
 ها؛بر آن

 دانش، ي؛حيطه سه ارزشيابي( ميلر هرم مختلف سطوحي گروه، به منظور انطباق با هاآزمون طراحينظارت بر  .2
 )؛نگرش و مهارت

 در گروه آموزشي؛ دوره طول در تكويني هايآزمون از نظارت بر استفاده .3

و اهداف  هامبتني بر پيامد ،آزمون دهينمره ينحوه و )Blueprint(هاي گروه آزمون مشخصات جدول تدوين .4
 ؛ي آموزشو گزارش آن به معاون آموزشي و مدير دفتر توسعه ي آموزشيدوره

 هاي كتبي گروه آموزشي؛برگزاري آزمون قبل آزمون سؤاالت Peer review جلسات برگزاري .5

 ي دكترا در گروه آموزشي؛هاي جامع دورهآزمون سؤاالت Peer review جلسات برگزاري .6

مهارت  شهاي مرتبط با سنجبرگزاري آزمونهاي الزم در مورد فرآيند اجرايي و/يا تدوين دستورالعمل يارائه  .7
 ي سنجش تا تأمين احتمالي منابع مالي؛هاي كارورزي، كارآموزي و يا دروس عملي و ....) از شيوه(از قبيل دروه

 ؛ات احتمالي دانشجوييفرآيند بررسي اعتراض يارائه .8

 ؛تحصيلي افت با دانشجويان وضعيت بررسي .9

 بازخوردها؛ اخذتيم علمي به اعضاء و  ، جهت انتقال اطالعاتبرگزاري جلسات منظم با مدرسان و ارزيابان گروه .10

 به ارزيابان گروه آموزشي؛ ارزشيابيت يكار جهت انعكاس كيفي راهارائه .11

به معاون آموزشي و مدير دفتر  آموزشي هايگروه در ارزشيابي و آزمونهاي كارگروه ي گزارش فعاليتارائه .12
 ي آموزش.توسعه

  

  اجرايياجرايي  تيمتيم  وظايفوظايف  ساختار تشكيالتي وساختار تشكيالتي و  ..44--22  
 اجرايي تيم اصلي ركن 4 هاي آموزشيو كارگروه آزمون در گروه ي آموزشآموزش و رئيس اداره يتوسعه دفتر مدير آموزشي، معاون
  .توان در دو بخش مجزا معرفي نمودميفرآيند اجرايي مركز آزمون را  .دهندمي تشكيل را دانشجو ارزشيابي و آزمون مركز

و كارگروه آزمون ي آموزش دانشكده توسعهدفتر زير نظر مستقيم مدير  )7 (ر.ج. به ص. 1بخش نخست، كه مطابق با رسم توضيحي 
، استانداردسازي سواالت آزمون ي الزم را براي اجرايي شدن نظرات تيم علمي در بخشزمينه؛ كندفعاليت ميدر گروه آموزشي 

  .آورددرسان فراهم ميها و توانمدسازي اعضاء هيأت علمي و مساختارتقاء كيفيت زير هاي آموزشي و ارتقاء كيفيت ارزشيابي،گروه
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دست يابد.  )8(ر.ك. به ص. به گروه آموزشي به اهداف مشخص تيم علمي بايست با انتقال نظرات تيم علمي آزمون مي كارگروه
شي است و الزم هاي آن گروه آموزكند، مختص به ساختار و ويژگيراهكار و فرآيندي كه كارگروه آزمون براي اين مهم انتخاب مي

  بحث گذاشته شود. است در تيم علمي مطرح شده و به

ها و ساختزير ارتقاء كيفيت ، در راستايدفتري گانه7هاي حيطه، از حيطه 4ي آموزش با همكاري و مشايعت مسئولين دفتر توسعه
  عبارتند از:حيطه  4مسئولين اين شرح وظايف كند. در اين راستا فعاليت ميتوانمدسازي اعضاء هيأت علمي 

 

  يابيشرح وظايف مسئول واحد ارزش

 دانشجو؛ ابيارزشيارزشيابي مطابق با نظر تيم علمي مركز آزمون و  ابزارهاي ارتقاء و ساخت ارائه،ي تالش در زمينه .1

هاي تيم علمي با روند اجراي تحليل آزمون در ددانشكده جهت انطباق استاندار 1همراهي كامل با مسئول تحليل آزمون .2
 دانشكده؛

 هايهردو قبيل از( مهارت شسنج با مرتبط هايآزمون برگزاريهمكاري مستقيم در اجراي مكانيسم بازخورد چگونگي  .3
 ؛مدير دفتر توسعه و هاي آموزشيبه گروه ....) و عملي دروس يا و كارآموزي كارورزي،

 ؛دفتر توسعه مدير و هاي آموزشيبه گروه ارزشيابي يشيوه همكاري مستقيم در اجراي مكانيسم بازخورد .4

 ؛مدير دفتر توسعه و هاي آموزشيبه گروه ارزشيابي نتايجهمكاري مستقيم در اجراي مكانيسم بازخورد  .5

 ؛بمناس بازخورد يارائه جهت دانشجويان ارزشيابي هايبرنامه درمورد آموزشي هايگروه از ساالنه گزارش اخذ .6

  مدير دفتر توسعه. ي نتايج اقدامات انجام شده بهارائه .7

  

  توانمند سازي اعضاء هيأت علميشرح وظايف مسئول واحد 

 اء هيأت علمي؛استاندارد به اعض ارزشيابيآموزش اصول علمي ي الزم جهت فراهم آوردن زمينه .1

مكاري هبا  )در مواردي كه امكان آن وجود داردمجازي ( يشيوه به هاآزمون برگزاري جهت اء هيأت علمياعض آموزش .2
 ؛دانشكده آموزش مجازي واحد

 مدير دفتر توسعه. ي نتايج اقدامات انجام شده بهارائه .3

  

  :آموزش مجازيشرح وظايف مسئول واحد 

در مواردي ( مجازي يشيوه به هاآزمون برگزاري بهو مدرسان  اء هيأت علمياعضتشويق ي الزم جهت فراهم آوردن زمينه .1
 ؛علمي هيأت اعضاء سازي توانمند واحدبا همكاري  )كه امكان آن وجود دارد

 شجويان؛مجازي دان ارزشيابيها در جهت استفاده از آنهاي آموزش مجازي دانشكده ي ارتقاء زيرساختتالش در زمينه .2

 دانشكده مبتني بر وب؛تالش براي ايجاد و استاندارد سازي بانك سئواالت  .3

  مدير دفتر توسعه. ي نتايج اقدامات انجام شده بهارائه .4

  

                                                 
1 Item Analysis 
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  آموزش پاسخگومسئول واحد شرح وظايف 

 يادگيري كيفيت بر موثر كه( داوطلبان شناختي غير خصوصيات سنجش امكان ايجاد جهتراهكار  عيينمشاوره و ت يارائه .1
 ؛به ارزيابان )باشد داوطلبان آينده خدمات و

 مهارت سنج با مرتبط هايآزمون برگزاري مورد در الزم هايدستورالعملتدوين ي در زمينههاي آموزشي با گروه كاريهم .2
هاي بتواند به نحو احسن قابليت به نحوي كه نتايج ارزشيابي....)  و عملي دروس يا و كارآموزي كارورزي، هايدروه قبيل از(

 بازار كار و رفع نيازهاي جامعه باشد و نظارت مستقيم بر اين فرآيند؛فراگير را ورود به 

  مدير دفتر توسعه؛شده به  جاممات اني نتايج اقداارائه .3

 آموزش دانشكده يرئيس ادارهزير نظر مستقيم  )7 (ر.ج. به ص. 1، كه مطابق با رسم توضيحي فرآيند اجرايي مركز آزمون بخش دوم
گردد) يهاي تحصيلي برگزار مهاي كتبي هماهنگ كه در انتهاي ترمخصوص آزمونبيشتر بر برگزاري آزمون (به ،كندمي ايفاي نقش
ي آموزش و تيم ناظران ي امتحانات، كارشناسان ادارهمسئول ادارهبا همراهي  ،آموزش دانشكده يادارهاين بخش در  شود.متمركز مي

افراد وظايف شرح  اجرايي و هاي اين بازويگردد. فعاليتوارد مي دانشجو ارزشيابي و آزمون مركزدر روند اجرايي ها و مراقبان آزمون
  :عبارتند از آندرگير در 

به منظور رعايت اطالع رساني هاي آموزشي دانشكده ي معاونت آموشي و گروههاي الزم با مجموعهبرقراري هماهنگي .1
 ارزشيابيموقع سواالت آزمون تا دريافت نتايج (از تحويل بههاي كليدي برگزاري آزمون درست و يادآوري به موقع زمان

 مطابق با جدول زماني)؛

اداري در مدت زمان -دانشجويي اتشئون و اخالقي هايشاخص و ضوابطي نامهنظارت مستقيم بر اجراي صحيح آيين .2
 ها؛برگزاري آزمون

 ت آموزشي؛ها به معاونگزارش صحيح و دقيق تخلفات احتمالي در برگزاري آزمون .3

 ها؛كارگيري و تخصيص مراقبان و ناظر در زمان برگزاري آزمونبه نظارت مستقيم بر روند .4

 هاي دانشكده؛هاي الزم جهت تكميل بانك سواالت آزمونانجام پيگيري .5

 همكاري درست و به موقع با تيم تحليل آزمون دانشكده؛ .6

(به صورت  هافرآيند آموزشي در بين دانشجويان و نظارت بر تكميل آن ارزشيابيهاي مربوط به توزيع درست پرسشنامه .7
 ؛مجازي و/يا فيزيكي)

 ها؛و مستند سازي آن هاجمع آوري پرسشنامه .8

 ها؛ها از پرسشنامهاستخراج داده .9

 ي آموزش؛دفتر توسعه ارزشيابي واحد مسئولها در مشايعت با تسهيل فرآيند تحليل و استخراج داده .10

سشنامه و تحليل نتايج سال، توسط پرگذشته، در ابتداي هر نيم در ترم ارزشيابيي دانشجويان در مورد نحوه اخذ نظرات .11
 .حاصل از آن
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بر مبناي تغيير و تحول سازنده و پيوسته، مطابق با مدل مداخله در  ،دانشجو ارزشيابي و آزمون مركز هايفعاليت عملكردطراحي 
 ي پيراپزشكيدانشكده دانشجو ارزشيابي و آزمون مركزاجرايي -فرآيند عملكردي باشد. بر اين اساسمي 1فرآيندهاي آموزشي لوين،

عملكرد  ،گردد، در اين چارت اجراييكه مالحظه مي. همانگونه اجرا خواهد شد )12، ( ص. 2مطابق با رسم توضيحي چهار مرحله،  در
نامه عملكرد هماهنگ و قرابت تنگاتنگ د. به همين دليل، اجراي صحيح اين شيوهنپذيرها از يكديگر تأثير ميتمامي ساختارها و بخش

  كند.تيم علمي و اجرايي را طلب مي

 

 ي پيراپزشكيدانشكده ارزشيابياجرايي مركز آزمون و -: فرآيند عملكردي2 توضيحي رسم

 

 

                                                 
1 Levin's educational intervention model 

1مرحله ي 

ايده ها و فرضيات اوليه، مطالعات، مشاهدات و نياز سنجي، بررسي هاي آزمايشي

2مرحله ي 

يارائه ي  راهكار براي رفع مشكالت موجود و ارتقاء كيفيت ارزيابي آموزشارائه ي طرح اجرايي براي محيط واقعي آموزشي

3مرحله ي 

اجراي آزمايشي راه كارها و طرح هاي اجرايي به طور تصادفي و كسب بازخورد

4مرحله ي 

اجراي نظام مند، آگاهانه و هماهنگ در محيط آموزشي
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  :گرفته شده است عبارتند ازنامه در نظر جهت تضمين كيفيت اجرايي اين شيوه تمهيدات و اقداماتي كه

در ارتباط با  هاي توانمندسازي اعضاء هيأت علميدر كارگاه آموزشي دانشكده به شركت پرسنلالزام اعضاء هيأت علمي و  .1
 (مطابق با مقررات داخلي و يا باالدستي)؛ ارزشيابيارتقاء فرآيند 

هاي آموزشي كه در گروهشده  هاي تهيهآزمون جدول مشخصاتهاي گروه از طريق بررسي نظارت بر روايي و پايايي آزمون .2
ها در تيم علمي مركز گردد، طرح و بررسي آني آموزش ارائه ميدر ابتداي ترم تحصيلي توسط مديران گروه به دفتر توسعه

 هاي آموزشي؛دانشجويي و انعكاس بازخوردهاي اصالحي به گروه ارزشيابيآزمون و 

هاي آموزشي جهت بررسي كيفيت در تيم علمي مركز گزار شده در گروهاي برهاي چندگزينهگيري تصادفي از آزموننمونه .3
هاي ي بازخورد به گروهو ارائه 1ي ميل منهاي معتبر همچون سياههليست دانشجويي بر اساس چك ارزشيابيآزمون و 
 آموزشي؛

تقال بازخورد كنار نمرات آزمون جهت ان اي به ارزيابان درهاي چهارگزينهنامهي نتايج آماري تحليل آزمون پرسشارائه .4
 كيفيت آزمون برگزار شده به طراحان سوال؛

در  ارزشيابيو  دانشجو و كارگروه آزمون ارزشيابيها و راهكارهاي تيم علمي مركز آزمون و نظارت بر اجراي دستورالعمل .5
 كارورزي، هايدروه قبيل از( مهارت سنج با مرتبط هايآزمون برگزاريگروه آموزشي در راستاي اجراي درست و دقيق 

 ؛....) و عملي دروس يا و كارآموزي

 ؛الزام بر تشكيل بانك سواالت در دانشكده، نظارت بر روند اجرايي آن و تشويق اعضاء به استفاده از آن .6

ي بازخورد ارائه سال، توسط پرسشنامه وگذشته، در ابتداي هر نيم در ترم ارزشيابيي اخذ نظرات دانشجويان در مورد نحوه .7
 هاي آموزشي و ارزيابان؛مناسب به گروه

نامه و تمامي برگزاري جلسات هماهنگ تيم علمي و اجرايي (حداقل دو بار در سال) جهت بررسي كيفيت اجرايي اين شيوه .8
 بهتر آن. كارهاي مناسب جهت اجراي هرچهي راهي تيم علمي و ارائههاي تدوين شدهدستورالعمل

 

  

ح و ، جهت طربه مركز مطالعات و آموزش پزشكي 30/02/1397مام منابع)، در تاريخ صفحه (به انض 14نامه در اين شيوه
 .ارسال گرديد دانشگاه علوم پزشكي ايران تصويب در شوراي آموزشي

  

                                                 
1 Milman checklist 
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