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مقدمه
ارزیابی دانشجو یکی از مهمترین ارکان برنامه ریزی آموزشی قلمداد می گردد .یکی از وظایف
اساسی و مهم دانشگاه های علوم پزشکی ،تربيت فارغ التحصيالنی متخصص در رفع نياز های
بهداشتی و درمانی جامعه و متعهد به وظيفه است .به منظور تضمين کيفيت دانش آموختگان و
پاسخگویی به جامعه ،ارزیابی دانشجویان در طول تحصيل امری مهم و اجتناب ناپذیر است.
یک ارزیابی موثر نه تنها در تمایز دانشجویان نقش بسزایی دارد ،بلکه به مدرس نيز در ارزیابی
فعاليتهای خود کمک می کند و بر اساس آن می توان راهکار مناسبی را در جهت حل مشکالت
برنامه آموزشی ارائه نمود .بر این اساس نظام آموزشی را می توان یکی از پيچيده ترین نظام
اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی منظور داشت .در این خصوص ارزیابی یکی از مهمترین مراحل
برنامه ریزی آموزشی است که انجام صحيح آن اطالعات بسيار مفيدی را درباره چگونگی طرح
ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در اختيار می گذارد و توسط آن می توان به کاستی ها و نقاط
قوت برنامه آموزشی پی برد و راهکار مناسبی را در جهت حل مشکالت برنامه آموزشی ارائه
نمود .ارزیابی از دیرباز نقش مهمی در بهبود کيفيت آموزش در دانشگاه ها داشته است .ارزیابی،
فرایند به دست آوردن و فراهم ساختن اطالعات توصيفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبيت
هدف ها ،طرح ها ،اجرا و نتایج ،به منظور تصميم گيری و درک بيشتر از پدیده ی مورد بررسی
است .ارزیابی در آموزش عالی شامل ارزیابی برنامه ،ارزیابی دانشجو ،ارزیابی موسسه ،ارزیابی
کارکنان و ارزیابی استاد می باشد .با توجه به اهميت ارزیابی دانشجو در ارتقای یادگيری ،بهبود
کيفيت آموزش و اطمينان از کيفيت دانش آموختگان ،الزم است دانشگاه های علوم پزشکی،
رویکردی جامع و نظام مند به ارزیابی دانشجو داشته باشند تا از تناسب آن با برنامه های
آموزشی اطمينان حاصل کنند.
ارزیابی مؤثر نه تنها در غربالگری دانشجویان نقش بسزایی دارد ،بلکه باعث افزایش انگيزه در
دانشجویان شده و مدرس را در ارزیابی فعاليت های خود کمک می کند .اهداف متعدد و نتایج
مثبتی برای ارزیابی دانشجو متصور است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
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 به حداکثر رساندن توانمندی های فراگيران از طریق هدایت و راهنمایی و ایجاد انگيزه
برای یادگيری های بعدی در زمينه دانش ،مهارت و توانایی های حرفه ای
 غربالگری فراگيران ناکارآمد و بدون صالحيت و محافظت جامعه از عواقب احتمالی فارغ
التحصيل شدن دانشجویان فاقد توانمندی های الزم و ورود آنها به عرصه ارائه خدمات
 تدوین مبنایی برای انتخاب افراد برای ورود به سطوح آموزشی باالتر
 تعيين شکاف و نقایص موجود در برنامه آموزشی ،روش های آموزشی به کار گرفته شده و
ميزان موفقيت در ارائه دروس یا دوره با بازخورد دادن به اساتيد و مسئوالن
 پی بردن به مشکالت آموزشی دانشجویان و برنامه ریزی برای رفع آنها
با توجه به اهميت و نقش ارزیابی دانشجو در شناسایی نواقص و برنامه ریزی جهت ارتقای کيفيت
آموزش ،در راستای برنامه دوره پزشکی عمومی و برنامه استراتژیک پردیس و با عنایت به آیين
نامه ارزیابی دوره پزشکی عمومی اقدام به تدوین نظام ارزیابی دانشجو گردید.

تعاریف
دانشگاه :منظور دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.
پردیس :منظور پردیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رامسر می باشد.
مقطع :منظور کل دوره پزشکی عمومی است.
آزمون :وسيله یا روشی نظامدار برای اندازه گيری نمونه ای از رفتار می باشد.
ارزیابی وابسته به مالک :در این نوع ارزیابی مالک یا معيار ارزیابی از قبل مشخص است و
عملکرد یادگيرنده نسبت به آن مورد قضاوت قرار می گيرد.
ارزیابی هنجار محور :این نوع از ارزیابی ،بر نوعی مالک نسبی وابسته است و عملکرد دانشجویان
را با یکدیگر مقایسه می کنند.
ارزیابی تکوینی  :نوعی ارزشيابی که در طول دوره فعاليت آموزشی انجام می شود و هدف آن
اصالح و بهبود وضعيت یادگيری دانشجو است.
ارزیابی تراکمی :آن نوع ارزشيابی که معموال در پایان دوره انجام می شود و از نتایج این نوع
ارزشيابی جهت تصميم گيری دانشجویان ( ارتقا به سطوح باالتر ،نمره دهی و نهایتا "قضاوت (
استفاده می شود.
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حدنصاب قبولی :تعيين حد نصاب قبولی یک فرایند نظام مند تصميم گيری و قضاوت است که در
طی آن تعيين می شود دانشجویان چه نمره ای را باید کسب کنند تا قبول محسوب شوند .در
واقع ،حد نصاب قبولی نقطه برشی است که دانشجویان توانمند را از غير توانمند تميز می دهد .
این فرایند قضاوتی توسط افراد متخصص وحرفه ای انجام می شود.
جدول مشخصات آزمون ) :(Blue printیکی از گام های مهم در تهيه آزمون ،جدول مشخصات
یا بلوپرینت آن آزمون است .بلوپرینت ،جدولی دو بعدی مشتمل بر تعدادی ردیف و ستون
متناسب با اهداف و محتوای دوره است .روش های مختلفی برای سازماندهی محتوا در بلوپرینت
آزمون وجود دارد که از جمله آن موضوعات درس ،بخشهای مختلف درس ،تظاهرات بالينی و ...
می باشد .سپس بر اساس اهميت نسبی هر موضوع تعداد سؤاالت مربوط به آن و در نهایت
سؤاالت کل آزمون مشخص می شود.

اهداف ارزیابی :
 -0ارتقای کيفيت خدمات آموزشی
 -1استفاده از نتایج بدست آمده جهت تصميم گيری و سياستگزاری های آموزشی
 -3سنجش ميزان دستيابی فراگيران به اهداف آموزشی در سه حيطه شناختی ،مهارتی و
نگرشی
 -4ارزشيابی پيشرفت تحصيلی دانشجویان و ارائه بازخورد
 -5اطمينان از تربيت دانش آموختگان توانمند مطابق کوریکولوم
 -6ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان
 -9استفاده از نتایج ارزیابی دانشجویان توسط مدرسين و مسئولين برای تصميم گيری های
مهم در ابعاد مختلف فرآیند یاددهی یادگيری
ساختار و تشکيالت ارزیابی دانشجو:
 کميته برنامه درسی و کميته آزمون:
متشکل از معاون آموزشی و و اعضای هيأت علمی آشنا به اصول سنجش و ارزیابی دانشجو و
کارشناسان حوزه آموزش می باشد.کميته آزمون وظيفه نظارت بر ارزیابی دانشجو از جمله تدوین
و تصویب آیين نامه و شيوه نامه های مرتبط به ارزیابی دانشجو ،طراحی سيستم ارزیابی دانشجو،
نظارت بر اجرای آن و تضمين کيفيت آزمون ها را به عهده دارد.
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 دایره امتحانات (مرکز آزمون):
مسؤوليت دریافت برگه سواالت از اساتيد ،چاپ و تکثير برگه های آزمون به تعداد دانشجویان،
برگزاری آزمون ،جمع آوری پاسخنامه های آزمون ،حفظ امنيت آزمون در تمام این مراحل و
تحویل پاسخ آزمون به استاد مربوطه را به عهده دارد.

 دفتر توسعه آموزش:
وظيفه توانمند سازی اساتيد با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در زمينه
چگونگی تحليل سواالت در مقاطع علوم پایه و بالينی ،تدوین ابزار مناسب جهت بررسی کيفيت
انواع سواالت و ارائه بازخورد به اساتيد در مورد نتایج آزمون ها را بر عهده دارد .اجرای روش های
نوین سنجش وارزشيابی دانشجو ،نحوه ارائه بازخورد به فراگيران را نيز عهده دار می باشد .
 برنامه زمان بندی آزمون های تراکمی و تکوینی:
این برنامه با توجه به برنامه ای که توسط مدیریت آموزشی در سامانه سما برای آزمون ها مشخص
شده است و همچنين بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه تدوین می گردد.
 ارزیابی دانشجو:
در هر مقطعی از دوره پزشکی عمومی الزم است ارزیابی دانشجو توسط مدرس مربوطه با توجه به
اهداف آموزشی درس صورت بگيرد .در جهت ارزیابی واحد های کارآموزی و کارورزی ،اساتيد
مربوط به هر موضوع موظف اند با همکاری دفتر  EDOپردیس فرم هایی را آماده سازد
) (Checklist & logbookو در ارزشيابی تکوینی و تراکمی مورد استفاده قرار دهند .آزمون
های پایان بخش ميبایست در پایان مدت زمان تعيين شده برای آموزش دانشجویان در بخش
مربوطه اجرا گردد .همچنين آزمون های پایان بخش باید به دقت و متناسب با اهداف آموزشی
طراحی شوند .استفاده از انواع آزمون های بالينی مانند  mini-CEX,و آسکی استفاده شود.
ضروری است اساتيد در طرح درسی که در اختيار دانشجویان قرار می دهند نحوه ارزیابی را نيز
به آنها اطالع دهند .اساتيد موظفند در تمامی آزمون ها جدول مشخصات و راهنمای آزمون خود
را به مرکز ازمون تحویل دهند .در راهنمای آزمون ميبایست موارد زیر لحاظ شود:
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-0زمان آزمون
 -1نمره کل آزمون و نمره هر گروه از سواالت
 -3ميزان تاثير نمره در نمره نهایی
 -4مقررات آزمون
 -5توضيحاتی جهت شفاف سازی نوع آزمون
ابعاد توانمندی های مورد ارزیابی :
توانمندی های موردانتظار از دانشجویان مطابق طبقه بندی سه گانه بلوم) شناختی ،عاطفی،
روانی-حرکتی (می باشد و با عنایت به آن ،براساس نوع ارزیابی) تکوینی یا تراکمی( ،بلوپرینت
مربوطه از ابزارهای ارزیابی مختلف با توجه به سطوح تعریف شده در هرم استفاده می گردد .
تصميم گيری در خصوص تاکسونومی سؤاالت به عهده شورای آموزشی گروه مربوطه و مطابق
اسناد باال دستی می باشد .در شکل زیر نمونه هایی از روش های ارزیابی مناسب برای هر سطح
آمده است:

سطح ارزیابی روش ها

نمونه هایی از آزمون های مناسب
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Knows & Knows how

آزمون شفاهی ،سواالت تشریحی گسترده پاسخ ،تشریحی کوتاه پاسخ ،چند گزینه
ای ،ویژگی های کليدی ،جور کردنی ، ،آزمون صالحيت بالينی ،هم خوانی با شرح
نامه ،تدبير مشکل بيمار

Shows how

مورد بالينی کامل ،مورد بالينی کوتاهSkill lab، OSCE ،

Does

چک ليست ،ارزشيابی  361درجه ،الگ بوک ،کارپوشهCSR، DOPS، Mini- CEX ،

ابزارهای ارزیابی :
ارزیابی دانشجو با توجه به اهداف ارزیابی با دو رویکرد تکوینی اجرا می شود که
جهت هر کدام از ابزارها و روش های زیر با توجه به نوع رویکرد استفاده می گردد.
 دروس نظری:
 -0ارائه تکاليف به صورت گزارش کتبی یا سخنرانی
 -1آزمون های شفاهی
 -3آزمون های کتبی کوتاه پاسخ و گسترده پاسخ
MCQ -4
 -5سایر آزمون های نظری براساس اسناد باال دستی
 دروس عملی و بالينی:
OSCE -0
 -1مشاهده عملکرد دانشجو در طول دوره براساس چک ليست معتبر
( DOPS -3پس ازآموزش به اعضای هيات علمی)
( Mini-CEX -4پس ازآموزش به اعضای هيات علمی)
 -5الگ بوک
 -6آزمون شفاهی
 -9سایر آزمون های عملی و بالينی براساس اسناد باال دستی
معيارهای ابزارهای ارزیابی و شاخص های آزمون :
با توجه به نوع اهداف نظام ارزیابی دانشجویان جهت اطمينان از داشتن ارزیابی موثر معيارهایی
نظير روایی ،پایایی ،عملی بودن ،عينيت ،هزینه اثربخشی همواره در انتخاب ابزارهای ارزیابی مد
نظر خواهد بود .لذا در بکارگيری روش های مختلف سنجش
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Work placed based

 assessmentجهت دستيابی به پایایی قابل قبول الزم است این روش ها به صورت ترکيبی و به
تعداد مورد نياز در ارزیابی ها استفاده گردد تا پایایی قابل قبولی داشته باشند .جهت روایی
آزمون ها ،الزم است تا محتوای آزمون توسط متخصصين مربوطه بررسی و مورد تایيد قرار
بگيرد.

برنامه زمانبندی ارزیابی:
زمانبندی برگزاری آزمون ها به شرح ذیل می باشد:
ردیف

آزمون ها

بازه زمانی

0

آزمون جامع علوم پایه

پایان دوره علوم پایه

1

آزمون جامع پيش کارورزی

پایان دوره کارآموزی

3

آزمون عملی صالحيت های بالينی

پس از طی شش ماه از دوره کارورزی

( معرفی دانشجویان به دانشکده
پزشکی ساری جهت برگزاری
آزمون)
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آزمون های تکوینی

براساس زمان تعریف شده در طول دوره

5

آزمون آسکی

براساس تصميمات شورای آموزشی
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آزمون های تراکمی

در پایان ترم بر اساس تقویم آموزشی جهت گروه های
علوم پایه و در پایان روتيشن برای گروه های علوم بالينی
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نحوه ارائه بازخورد :
استاد مربوطه موظف به ارائه بازخورد جهت آزمون های تکوینی و تراکمی به دانشجویان می
باشد .بدین صورت که در آزمون های تکوینی نظير OSCEمطابق قوانين اجرای صحيح این نوع
روش ارزشيابی باید حين یا بعد از ارزیابی مدت زمانی جهت ارائه بازخورد به دانشجو در نظر
گرفته شود .جهت ارائه بازخورد باید اصول بازخورد صحيح و سازنده رعایت گردد.پيشنهاد می
گردد اساتيد محترم الگ بوک های دانشجویان در گروه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و
بازخورد آن به فراگيران قبل از اتمام دوره ارائه شود.برای آزمون های تراکمی باید جلساتی جهت
بررسی آزمون و نحوه پاسخ دهی دانشجویان به سؤاالت توسط استاد مربوطه برگزار گردد و ضمن
بررسی موارد ضعف دانشجو ،برنامه ریزی مناسب) نظير معرفی رفرنس جهت مطالعه ،برگزاری
کالس های جبرانی ،آموزش مجازی و ( ...جهت بهبود آن صورت گيرد.

حراست آزمون :
استاد درس مربوطه مسئوليت طراحی سواالت آزمون و ارسال به موقع آنها به حوزه آموزش را
بر عهده دارد .سواالت باید در بسته بندی مخصوص و پلمپ شده با مهر محرمانه بر روی درب
پاکت در اختيار آموزش پردیس قرار داده شود  .در روز آزمون کارشناسان آموزش موظف اند
همکاری الزم را جهت برگزاری آزمون به عمل آورند .استاد درس مربوطه موظف است در زمان
آزمون مربوطه در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشد و پس از اتمام آزمون ،پاسخ نامه ها را
تحویل بگيرد .سواالت در قسمت بانک سواالت پردیس بایگانی خواهند شد .جهت آزمون های
جامع  ،واحد حفاظت آزمون مسؤل پيگيری حفاظت آزمون ها از مرحله تأیيد اساتيد طرح سوال،
نظارت بر تایپ و تکثير و برگزاری آزمون ،اعالم نتایج و نگهداری سواالت در محل مناسب می
باشد .مجموعه اقدامات واحد حفاظت آزمون به شرح ذیل است:
 -0کنترل ورود و خروج داوطلبين در آزمون
 -1ایجاد فضای امن برای سئواالت آزمون به عنوان مخزن و نصب درب و قفل ضد سرقت و
دوربين مدار بسته در مخزن

11

 -3حضور نماینده حراست و مسئول حفاظت آزمون در کليه مراحل برگزاری آزمون و کنترل
اجرای آن و حفاظت از آزمون
 -4نصب دستگاهای موبایل بلوکر در فضای برگزاری آزمون
 -5انجام تطبيق عکس داوطلبين آزمون
 -6بررسی صالحيت مراقبين آزمون

تحليل آزمون ها :
طی تحليل سوال های آزمون نقاط ضعف و قوت آزمون و کيفيت سوال های آن تعيين می شود .
لذا بررسی و تحليل آزمون ها در دو مرحله قبل و بعد از برگزاری آزمون ها به شرح ذیل انجام
می شود .در این تحليل جهت بررسی ساختاری و محتوایی سؤاالت از چک ليست ميلمن
استفاده خواهد شد  .عالوه بر آن ضریب تميز و دشواری سؤاالت نيز توسط EDCدانشگاه تعيين
خواهد شد.
جهت آزمون های جامع نظير آزمون علوم پایه و پيش کارورزی سؤاالت بعد از تایيد محتوایی
توسط هيأت آزمون گروه مربوطه از نظر ساختاری بررسی و اصالح می شود و در صورت تایيد
اجازه ورود به بانک سؤاالت و مجموع سؤاالت آزمون را خواهد داشت .جهت آزمون های پایان
روتيشن یا پایان ترم نيز سؤاالت از نظر محتوایی و ساختاری توسط  EDOمورد بررسی قرار
خواهد گرفت و بعد از تایيد نسبت به آماده نمودن برگزاری آزمون اقدام خواهد شد.
تحليل آزمون های صالحيت بالينی بر عهده  EDOو با همکاری  EDCدانشگاه می باشد و ضمن
بررسی نتایج تحليل باید در اختيار مدیر گروه مربوطه نيز قرار داده شود.
مالحظات اخالقی :
ضروری است به منظور اطالع دانشجویان از انتظارات اساتيد مربوطه در زمينه ارزیابی دانشجو
 Must learnهای دوره در ابتدای ترم به همراه طرح دوره در اختيار دانشجویان قرار گيرد .
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اساتيد موظفند در ارائه نمرات پایان ترم عدالت را رعایت نمایند بدین معنا که نمرات دانشجویان
را بدون در نظر گرفتن مواردی مانندجنسيت ،قوميت ،نژاد ،زبان و  ...ثبت نمایند .در جلسه
آزمون ،اساتيد موظفند با احترام با دانشجویان،کارشناسان آموزش و بقيه افراد درگير در آزمون
رفتار کنند.فرآیند اعتراض دانشجویان به نمره به این شکل است که دانشجو موظف است
اعتراض خود را در سامانه سما در تاریخ مشخص شده برای استاد مربوطه ثبت نماید و استاد
موظف است پس از بررسی اعتراض دانشجو ،پاسخ دانشجو را در زمان مقرر در سامانه ثبت نماید .
اساتيد موظفند ابتدا نمرات درس دانشجویان را ثبت موقت نماید که دانشجویان بتوانند
اعتراضات خود را ثبت نمایند.در خصوص دانشجویانی که حدنصاب قبولی را کسب نکردند،
تصميم گيری در خصوص برگزاری آزمون مجدد،تجدید دوره ،استفاده از فایل های آموزشی
کمکی و  ...با عنایت به تصميمات شورای آموزشی پردیس خواهد بود.

منابع استفاده شده
 نظام ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نظام ارزیابی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران -نظام ارزیابی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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