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 فصل اول: مقدمه، وضعیت موجود، تعاریف و ساختار نظام ارزیابی دانشجو 

 مقدمه 

فراگیران  عالوه بر اینکه  بخش مهمی از فرآیند برنامه ریزی آموزشی محسوب می شود که در آن    ارزشیابی آموزشی،

  نظام آموزشی در  کمک می کند.  نیز  به مدرس در ارزیابی عملکرد خود    ، در فرآیند آموزشی متمایز می گردند 

تل  ،سنتی یاددهی، یادگیری  به عنوان آخرین حلقه فرایند  را بخش  اما  ،  می شود قیارزشیابی  ارزشیابی  امروزه 

یادگیری می دانند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن، به گونه ای    -جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی 

مستمر انجام می گیرد و به جای تأکید بر طبقه بندی فراگیران و مقایسه آنان با یکدیگر، هدایت یادگیری آنان را  

خود قرار می دهد. بنابراین ارزشیابی فرآیندی فراگیر و ضروری برای تمامی سازمان ها و مؤسسات  در مرکز توجه 

ارزش نهادهای دانشگاهی  محوری ترین  چرا که   تعالی را هدف خود قرار داده اند آموزش عالی است که عدالت و  

هر نظامی جهت بقاء و حفظ پویایی خود  عالوه بر این،  در درجه نخست، بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری است. 

 سویاز ناگزیر از بهبود کیفیت است و ارزشیابی می تواند مهمترین نقش را در بهبود کیفیت آن نظام ایفا نماید. 

سازمان   نیروی انسانی و مشاغل ایجاد شده در آن باالترین نسبت را در میاننظام آموزشی هر کشور از نظر  ،دیگر

ی،  نظام های اجتماع ها و دستگاه های دولتی دارد. بر این اساس نظام آموزشی را می توان یکی از پیچیده ترین زیر 

می  ارزشیابی    آموزشی، امر  با توجه به گستردگی و پوشش وسیع فعالیتهای که    اقتصادی و فرهنگی منظور داشت

 .ایفا نماید  در آن  آموزشی  و عدالت  مؤثری در فراهم آوردن کیفیتبسیار نقش تواند 
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 وضعیت موجود دانشکده در زمینه ارزیابی دانشجو 

با استفاده از    MCQبررسی  وضعیت موجود در دانشکده علوم پزشکی سیرجان حاکی از آن است که آزمون های  

  )پیوست  سامانه فرادید مورد تحلیل قرار می گیرند و درجه سختی و تمیز سؤاالت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اما ساز و کار مشخصی برای بازخورد نتایج به استاد مربوطه وجود ندارد. از سوی دیگر در مورد سایر    ( ۱  شماره

رسی موردی به ندرت انجام می شود و نتایج این بررسی ها در جهت ارتقاء آزمون ها مورد استفاده  آزمون ها، بر

و ضرورت    یادگیری و بهبود آموزش   ءدر ارتقات و نقش ارزیابی دانشجو  با توجه به اهمی  قرار نمی گیرد. بنابراین،

،  به منظور رفع نقاط ضعف و ارتقاء وضعیت موجود  در دانشکدهبه ارزیابی دانشجو  نسبت  نظام مند    رویکردی  وجود

مبنایی عنوان  به  دانشجو  ارزیابی  جامع  نظام  نامه  آیین  ارزیابی  تدوین  فرایند  استانداردسازی  در    برای  دانشجو 

 در دستور کار قرار گرفت.   سیرجانشکی ه علوم پزکد دانش

 تعاریف واژه ها  -1ماده 

منظور از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه    :ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  -

ی نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است که آیا فعالیت  

مستلزم   و کوشش های یادگیری دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند که این ارزشیابی  مدرس  آموزشی های  

 . ( سنجش عملکرد یادگیرندگان 2  (، ۳ شماره  )پیوست ( تعیین هدفهای آموزشی ۱دو اقدام است. 

از پاسخ دهنده انتظار می رود که از طریق استفاده از دانش فرا گرفته    در سنجش عملکرد  :سنجش عملكرد  -

با مسئله،   ال دانش فعلی و بهره گیری از مهارت های مناسب برای حل مسائل واقعی، به صورت فع شده ی قبلی و 
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 سؤال داده شده برخورد و پاسخ الزم را ارائه کند. در آزمون به کار گرفته شده برای سنجش عملکرد  یا  آزمون

 .یادگیری تأکید میشود همچنین بازده  و  بر فرآیند  شجویاندان

بین مطالب  :يادگيري  - ارتباط  ایجاد  از  یادگیری عبارت است  یادگیری معنی دار،  نظریه  و ساخت  در  جدید 

یادگیرند  عاملشناختی  ترین  مهم  یادگیری  زمان  در  یادگیرنده  شناختی  ساخت  بنابراین،  بر   ه.  گذارنده  تأثیر 

در یادگیرنده،  فعلی  یا دانش  اگر ساخت شناختی  یادداری مطالب جدید است.  زمینه مطالب مورد   یادگیری و 

سهل تری صورت خواهد    و  آموزش، سازمان یافته، با ثبات و روشن باشد یادگیری مطالب تازه به طور معنی دارتر

ساخت شناختی سازمان نیافته، بی   اگر این گرفت و نگهداری آن مطالب در حافظه بیشتر به طول خواهد انجامید.

 خواهد شد.  ثبات و مبهم باشد یادگیری و یادداری مطالب تازه با دشواری مواجه

دانشجویان در طول یک دوره آموزشی  در ارزشیابی تراکمی، تمامی آموخته های   ارزشيابي تراکمي )پاياني(: -

می شوند و هدف آن نمره دادن به دانشجویان و قضاوت درباره اثربخشی کار مدرس و برنامه درسی یا    بررسی

مقایسه برنامه های درسی مختلف با یکدیگر است.  از این جهت به این نوع ارزشیابی تراکمی گفته می شود که به  

متراکم دانشجویان را در طول یک دوره اندازه گیری کرد. هدف ارزشیابی تراکمی  وسیله آن می توان یادگیریهای 

هم نمره دادن و اتخاذ تصمیم های پرورشی )ارتقاء دانشجویان به ترم های باالتر،  اعزام به دوره های عالی تر  

یاده کردن مراحل  تحصیلی، اعطای بورس تحصیلی و ...( و هم تعیین اثربخشی کار مدرس و میزان توفیق او در پ

 مختلف طرح آموزشی است.  

  ان یپا  ی ها  توسط نمره   یدر آموزش عال   ان یدانشجو  یر یادگیبه طور معمول    :)طول ترم(  يابي تكوينيشارز  -

وارد شود    ی ریادگ ی  ند یدر فرا  ر ید  ی لیخ  ممکن است  یابینوع ارز  نیا  جه ی . نتشودی  م  ی ابیهر دوره توسط مدرس ارز

  ی ابیارز  ،یانیپا  یابیبرخالف ارزکمک نکند.    ان یدانشجو  یدانشگاه  یازهایتمرکز بر ن   یو ممکن است به مدرسان برا 

و نقاط قوت    انیدانشجو  شرفتیاز پ  ی تا درک بهتر  کند ی مداوم است که به مدرسان کمک م  ند یفرا  ک ی  ینیتکو
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هدف ارزشیابی تکوینی، آگاهی یافتن از نمره یادگیری    باشند.شان داشته    سیتدر  ءبه منظور ارتقا  و ضعف آنان

در رابطه  مدرس  برای تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری آنان و نیز تشخیص مشکالت روش آموزشی    شجویان دان

با هدفهای آموزشی مشخص و معین است . این ارزشیابی در طول دوره آموزشی، زمانی معین که فعالیت آموزشی  

 ان است و یادگیری در حال تکوین و شکل گیری است، انجام می شود. در جری مدرس 

را با توجه به مقاصد ارزشیابی به دو دسته مالکی و هنجاری    پیشرفت تحصیلی   های  ارزشیابی  ارزشيابي مالکي:  -

عملکرد  در ارزشیابی مالک یا مالک مرجع، معیار یا مالک ارزشیابی از پیش تعیین می شود و    تقسیم می کنند.

یادگیرنده در آزمون با توجه به آن مالک سنجش می شود. مالک های این نوع ارزشیابی غالبا در هدفهای دقیق  

    .آموزشی از پیش تعیین می شود. مانند آزمونهای پایان ترم دانشگاه

الکی، عملکرد  ارزشیابی هنجار مرجع یا ارزشیابی مبتنی بر مالک نسبی برخالف ارزشیابی م   :ارزشيابي هنجاري  -

آزمون شوندگان دیگری که همان  آزمون شونده را نه با یک مالک مطلق از پیش تعیین شده، بلکه با عملکرد  

 . آزمون را  گذرانده اند می سنجد. مانند آزمون های کنکور سراسری دانشگاه ها

تکوینی است ارزشیابی تشخیصی  نوع دیگر ارزشیابی مالکی که بسیار شبیه به ارزشیابی    :ارزشيابي تشخيصي  -

نام دارد. علت این نام گذاری آن است که این ارزشیابی با هدف تشخیص مشکالت یادگیری دانشجویان در یک  

موضوع درسی به کار می رود و از کج فهمی هایی که منجر به اشتباهات آنان می شود، تصویر دقیقی به دست  

 آورد. 

ء و افراد  زش و روانشناسی است. در اندازه گیری ویژگی ها یا صفات اشیاوسیله اندازه گیری در آمو  :آزمون  -

 تعیین و به صورت اعداد و ارقام گزارش می شود. 
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وقتی که برای اندازه گیری یکی از ویژگی های روانی یا تربیتی یک فرد یا گروهی از افراد از آزمون    آزمودن:  -

 گویند. استفاده می شود، به این فعالیت آزمودن می 

تعیین    انیدانشجو  یقبول  ای  یدوضعیت مردو ست در مورد  االزم    یانیبا هدف پا  یدر آزمون ها  :  يحدنصاب قبول-

  ی سرو کار دارند الزم است حداقل نمره قبول   نایدانشجو  یقبول   ایرد    نییکه با تع  یی. در تمام آزمون هاتکلیف شود

و    ی ریگ  م یمند تصم  نظام  ند یفرآ  ک ی  ی حد نصاب قبول  نییتع   شود.   نییتعمربوطه    استاندارد  ای  ی حد نصاب قبول  ای

کسب کنند تا قبول محسوب شوند. در    د یرا با  یچه نمره ا   انیشود دانشجو  یم  نییآن تع  ی قضاوت است که در ط

  ی تقضاو  ند یفرآ  نیدهد. ا  یم   زیتوانمند تم  ریتوانمند را از غ  انیاست که دانشجو  ینقطه برش   ینصاب قبول  حد   واقع ،

 .  شود یم  انجام  یمتخصص و حرفه ا توسط افراد 

   یابیاهداف ارز -2ماده 

  ان یاز آموزش به صراحت ب  یرا در هر شکل  ی ابیارز  یعبارت کوتاه نقش محور  نیاست. ا  یری ادگیمحرک    یابیارز

و برنامه    ران یرا که در عملکرد فراگ   یی توان نواقص و کمبودها  ی م  ی ابیحاصل از ارز  جیکند. با استفاده از نتا  یم

را    ی انجام شود، اهداف متعدد   ی که به درست  ی ورتدر ص  ی ابیارز  ، ینمود. به طور کل  ییوجود دارد شناسا  ی آموزش 

 است:   ر یاهداف به شرح ز نی از ا یسازد. تعداد ی محقق م

   رانی فراگ ی ها یو قضاوت در مورد توانمند  ی ریادگیبه اهداف  یابیدست  زانی م نییتع •

   ان یدانشجو  نیبهتر نییتع •

   شتریب  یر یادگیبه  رانیفراگ بیترغ •

 ارائه بازخورد   قیاز طر  ران یفراگ یر یادگیاز  تیحما •
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   ی آموزش  ی برنامه ها یابیو ارزش  نیتدو •

 نده یدر آ  ران یعملکرد فراگ ینیب شیپ •

 دانشجو ارزیابیمدیریت  تشکیالت و ساختار -3ماده 

در دانشکده علوم پزشکی سیرجان شامل   آزمونها تیرینظارت و مد  ی ارزیابی دانشجو برانظام ساختار و تشکیالت 

های  کارگروه  و  آزمون دانشکده    ییاجرا  تهیکم،  علمی(  تهیکمکده ) دانش  یآزمونها  تهیکم ،  کدهدانش  یآموزش   یشورا

 می باشند که نقش هر کدام در زیر شرح داده می شود.   دانشکده آزمون 

دانشكده: آموزشي  رئ  شوراي  از  آموزش   ، یو  ندهینما  ا یدانشکده    س یمتشکل  مد   یمعاون  امور    ر یدانشکده، 

ستاد شاهد و    ر یدانشکده و دب   ی آموزش   ی گروه ها رانیمد   ، یو توسعه آموزش پزشک  مطالعات  مرکز  ر یمد   ، یآموزش 

تصمیم گیری در مورد جنبه های مختلف فرایند های ارزیابی    ،شورا  نقش اصلی این  باشد.  یدانشکده م  ثارگریا

الزم است پس از برگزاری آزمون ها در انتهای ترم تحصیلی و پس از وصول    دانشجویان در دانشکده است. این شورا

، با تشکیل جلسه، تصمیمات  واحد ارزشیابی دانشجوکیف آزمون های انجام شده از    گزارش الزم در مورد کم و 

 کاستیهای موجود را اتخاذ نماید.  الزم جهت رفع

مدیر امور آموزشی دانشکده، مدیر مرکز  متشکل از معاون آموزشی دانشکده،      :آزمون )کميته علمي(  کميته-

به اصول سنجش و    مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیأت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،   علمی آشنا 

  ین نامه و شیو ه ئتصویب آ ارزیابی دانشجو است. کمیته آزمون وظیفه نظارت بر ارزیابی دانشجو از جمله تدوین و

تضمین کیفیت آزمون    نشجو، طراحی سیستم ارزیابی دانشجو، نظارت بر اجرای آن ونامه های مرتبط به ارزیابی دا

 .ها در دانشکده را به عهده دارد
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امتحانات )- عنوان    (آزمون  مرکزدايره  اجراييبه  و      :تيم  دانشکده  آموزش  از  متشکل  اجرایی  مرکز  تیم 

  های آزمون، برگزاری آزمون، جمع   مسؤولیت چاپ و تکثیر دفترچهمطالعات و توسعه آموزش پزشکی می باشد که  

  تحلیل بر عهده آموزش دانشکده می باشد و    و حفظ امنیت آزمون در تمام این مراحل  آوری پاسخنامه های آزمون

 .م خواهد شد انجاتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی آماری آزمون ها 

  ی دانشجو از خدمات مشاوره ا  یابیارز  ت یفیک نیاجرا و تضم  ،ی مراحل طراح  یتواند در تمام یدانشکده متبصره:  

 مند شود.   بهره دانشکده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

و تشک  کارگروه آزمون:  - بر ساختار  ارز  الت یعالوه  آزمون    ، دانشجو  یابیواحد  ها  بایستی کارگروه  گروه  ی  در 

  ی متخصص در رشته تخصص  نفر از افراد  2  مدیر گروه مربوطه،  که متشکل از  گردد  لیتشک  مختلف آموزشی دانشکده

شرح وظایف کارگروه   باشند.و نماینده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی می (  گروه  ر یبا انتخاب مد ) مربوطه 

 عبارتست از:   آزمون 

 کولوم یاز کور یشده دوره آموزش  نییتع شیاز پ  ی ها امد یاستخراج اهداف و پ •

 ی علم تهیبه کم ی گروه آموزش   ازیمورد ن یابیارز یاستفاده از هر کدام از روش ها یگزارش کتب •

 دوره   یامدهایبر اهداف و پ ی گروه مبتن  یکتب  یآزمون ها  نت یبلوپر نیتدو •

  گروه  ی کتب  یآزمون ها یسواالت آزمون قبل از برگزار ۱همتایانمرور جلسات  ی برگزار •

طبق دستورالعمل  ) بر محل کار    ی آزمون مهارت ها و مبتن  نحوه   نه یالزم در زم  ی دستورالعمل ها  نیتدو •

 ( وزارت  ی تخصصی شورا

به  در گروه مربوطه    و اقدامات انجام شده در زمینه ارزیابی دانشجو  جلسات  ی برگزار  یگزارش ها  هیارا •

 یعلم ته یکم

 
1.  PEER REVIEW    



9 
 
 

 

 نسبت به نتایج ارزیابی  اعتراض مجدد دانشجو یبررس  •

مرتبط با    های  آزمون  بهدهی    نظم  و  هماهنگی  مسئول  ، آموزشی  گروه  مدیر:  درس  استاد  و  آموزشي  گروه -

با استفاده  آزمون    سواالت  مسئول طراحی درس،    دهنده  ارائه  استاددر آن گروه ارائه گردیده است.    که   است  دروسی 

و  (  ۶و    ۵از فرم ها و چک لیستهای طراحی شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی )پیوست شماره  

ارسال به موقع آنها به مرکز آزمون )دایره امتحانات( می باشد. همچنین وی موظف به حضور در محل برگزاری  

. وی بایستی در بازه زمانی تعیین شده توسط آموزش دانشکده، نسبت  ربوطه در زمان تعیین شده می باشد آزمون م

به تصحیح اوراق و ثبت موقت نمره نهایی در سامانه سما اقدام نماید و پس از بررسی اعتراضات دانشجویان نمرات  

بازخورد عالوه بر اعالم نمره، شامل مواردی چون اعالم پاسخنامه تفصیلی،    الزم به ذکر است که  را ثبت نهایی نماید.

در ارتباط با آزمون های تکوینی )در  . همچنین  مشخص کردن موارد خطای دانشجو و ارائه راهکار برای بهبود است

ارائه نماید تا    حین ترم تحصیلی(، استاد مربوطه بایستی بعد از برگزاری آزمون، بازخورد به موقع به دانشجویان

تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری دانشجویان و بهبود  بتوان به هدف از برگزاری این آزمون ها که عبارتست از  

توسط اساتید   " سؤاالت جامع  بانک "از سوی دیگر، یک اقدام بسیار کمک کننده، ایجاد فرآیند آموزشی نائل شد. 

  از ساتید بایستی به محض دریافت بازخورد تحلیل سؤاالت آزمون  مرتبط با هر درس می باشد. برای این منظور، ا

واحد ارزشیابی دانشجو، به بازبینی و اصالح سؤاالت دارای نقص بپردازند تا به تدریج بانکی جامع از سؤاالت    سوی

  استاد  عهده برای   چندگزینه  غیر  کتبی های  آزمون مسئولیت تصحیحاستاندارد مرتبط با آن درس تشکیل گردد.  

  ارائه  استاد،  نیستند   تحلیل  قابل   موجود های  افزار  نرم  طریق  از  ها  این آزمون و با توجه به اینکه    باشد   می مربوطه

کیفیت    بهبود  جهت  را  الزم  تعدیالت   ، آزمون  اوراق  تصحیح  از  حاصل  نتایج  اساس   بر   است  موظف  درس   دهنده

در این  . اساتید دانشکده می توانند از راهنمایی های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  نددبب کار  به االتؤس 

  چندگزینه   غیر   کتبی  االتؤس   تحلیل چگونگی  حوزه  در  اساتید   سازی  است توانمند   بدیهیبهره مند گردند.  زمینه  
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مرکز    همچنین می باشد. دانشکده  پزشکی آموزش  توسعهمرکز مطالعات و  بر عهده واحد توانمندسازی اساتید  ای

)پیوست    تدوینای    گزینه  چند   غیر   سواالت  کیفیت  بررسیجهت  (  لیست  چک)  مناسب  ی ابزار  است  الزم   مطالعات

 . قرار دهد  دانشکده  اساتید  اختیار  در  و  (۶شماره 
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 نظام ارزیابی دانشجو  و تضمین کیفیت  اجرا ،طراحیفصل دوم: 

   نظام ارزیابی دانشجو  یاجرا و  طراحی -4ماده 

 به رعایت نکات و اصول زیر می باشند:   ملزمگروه های آموزشی   ،دانشجو  یابیارزنظام  اجرای و  طراحی بخش  در

  از   دانشجویان   به  شده   ارائه  های  درس   مدیران گروه های مختلف آموزشی دانشکده موظف به بررسی طرح   -1-4

  د، اتیاس   سوی  از   دانشجویان  به   شده  ارائه   های   درس   طرح  در اساتید گروه مربوطه می باشند. به طوری که    سوی

  ، و سهم هر کدام از انواع آزمون ها در نمره پایانی  ارزیابی  نحوه   وپایانی(    و  )تکوینی  نوع   هب   دقیق  طور  بهبایستی  

  طراحی   در  استفاده   مورد   درسی   منابع  و   ،(2)پیوست شماره    (بلوپرینت  جدول)  برای آزمون  درس   اهداف  جدول

 .گردد  اشاره آزمون 

 پایه  محتوای  بر   تأکید   با  مناسب   طور  به  دوره  محتوای   و  اهداف   دانشجو،  که در ارزیابی  است  ضروری   :1تبصره  

 . داده شود پوشش

  هدف   با  ارزیابی   پایانی،   هدف  با   دانشجو   ارزیابی   بر   عالوه   گروه های آموزشی دانشکده   است  ضروری   :2تبصره  

 .  دهند  قرار  توجه مورد  دانشجویان عملکرد و  یادگیری مستمر  بهبود و  پایش منظور به  را سازنده

 .   د نباش  تشریحی گزینه ای و چند  سواالت از  ترکیبی  بایستی دارای ها آزمون  :3 تبصره 

  در  دوره  پیامدهای  و اهداف  با متناسب دانشجو  ارزیابی متنوع های  روش  از ها دانشکده  است الزم :4تبصره 

 ( ۴و  ۳ شماره پیوست)  کنند  استفاده  نگرشی و  مهارتی  دانشی،  های  حیطه

بایستی پیش از برگزاری آزمون هایی که به طور رسمی برگزار می    دانشکده  آموزشی  های   گروه  تمامی  -2-4

را تکمیل و به واحد ارزشیابی مرکز مطالعات دانشکده  (  ۷)پیوست شماره    "آزمون  شناسنامه "شوند، فرم مخصوص  
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ارزشیابی  هدف از تکمیل و ارسال این فرم این است که برگزاری هر آزمونی در دانشکده با اطالع واحد  ارسال نمایند.  

آموزشی دانشکده صورت گیرد تا این واحد ضمن اطالع از کم و کیف آزمون های دانشکده نسبت به بررسی آزمون  

 اطمینان حاصل گردد.   و اجرای آزمون تکثیر از  قبل  ها از لحاظ کیفیت و انطباق آن ها با شیوه نامه

 دانشجوی  ارزیابی  جامع  نامه   شیوه   از  تبعیت  به  موظف  دانشجویان  ارزیابی  زمینه   در  آموزشی  های  گروه  -3-4

  هر   به   آموزشی   گروه   یا  و   نباشد   فراهم مذکور  شیوه نامه    از   بخشی  اجرای   امکان  که   صورتی   در   و   هستند   دانشکده

  در مربوطه گروه مدیر  طریق  از   را  خویش   درخواست  است  الزم  باشد   نامه   شیوه   این  در   تغییر  ایجاد   خواهان دلیلی 

 .ردیگمقتضی صورت  تصمیماتدر این زمینه   تا نماید  مطرح دانشکده  آموزشی شورای

   است در زمان انتخاب واحد دانشجویان، برنامه زمانی و مکانی آزمون ها را  موظف اداره آموزش دانشکده    - 4-4

نسبت به انتخاب    ها،   آزمون  برگزاری   زمان   از   آگاهی  با  بتوانند   دانشجویان   تا  نمایند   ارائه   دانشجویان   اطالع  برای

 .نمایند  اقدام  خویش واحدهای درسی

  سوی   از  شده  اعالم  بندی  زمان  جدول  اساس   بر  آزمون  نتایج  موقع  به  ملزم به ارائه  آموزشی  های  گروه  -5-4

باشند   آموزش  می  دانشکده  است  ضروری  .دانشکده  آموزشی    از   دانشجویان  نتایج  و  نمرات  اعالم   در  گروه های 

 .کنند   استفاده آنالین های سیستم

در    و  آزمون  برگه سؤاالتبا    همراه  کتبی   های  امتحان  در  که  باشد   آزمون  راهنمای  دارایبایستی    آزمون  هر  - 6-4

دانشجویان   یترؤ  به   آزمون  از  پیش   و   ب نص  مناسب  محل دربایستی   بالینی   و   آسکی پایه،   علوم   عملی   های  آزمون 

 .برسد  مربوطه 

جلسات آزمون برخورد الزم صورت گیرد. برای این منظور تخلف  با تخلفات دانشجویی در  ضروری است    -7-4

  نامه   آئین   مربوطه بایستی صورت جلسه شده و به معاونت آموزشی دانشکده ارسال گردد تا اقدام الزم بر طبق 

 آموزشی صورت گیرد.  تخلفات
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  آزمون   مراقبان  برای   را   هایی  دستورالعمل   دانشکدهبه منظور مدیریت بهتر جلسات آزمون،    است  ضروری   -8-4

 . کند  تدوین

 نشده  تعیین  آزمون  ردی/ قبولی  حدنصاب  موجود  های  نامه   آیین  اساس   بر  که  مواردی  در  است  ضروری  -9-4

 . شود مشخص  علمی های  روش  اساس  بر  آزمون قبولی  نمره حداقل است،

  و   نموده   مستند   را  فراگیران   هر یک از   تحصیلی   پیشرفت  روند   دانشکده گروه های آموزشی    است  ضروری   - 10-4

  دارای  و  ضعیف   عملکرد  با  دانشجویان  تعیین  برای  کاری  و   سازهمچنین     . کند   رسانی  اطالع   ایشان  به   شفاف  طور  به

 داشته باشد. آنان  به  بازخورد ارائه و  تحصیلی افت

 یند رسیدگی به اعتراضات دانشجویان  راف - 5ماده 

 .رسانده شود  دانشجویان  اطالع به  شفاف  طور  به آزمون  نتایج به اعتراض روند  ایستی ب -1-5

 شود.  فراهم  دانشجویان  برای نامه پاسخ و  سواالت به دسترسی باید  اتمام آزمون  از عد ب - 2-5

را دارا می باشند. برای این منظور،    (کتبی  غیر  و  کتبی  از  اعم)خود    آزمون  نتایج  حق اعتراض به   یاندانشجو  -3-5

  اعم )  آزمون   نتایج ،  اعتراض خود به  مربوطه   استاد  به   بررسی مجدد نتایج آزمون  درخواست  بایستی از طریق ارائه 

  ظرف   نمرات،   دائم   ثبت   کردن   متوقف   ضمن   مربوطه موظف است  استاد  و   د ننمای  را اعالم  (   کتبی   غیر  و   کتبی  از

الزم به ذکر    .دانشجوی معترض برساند   اطالع  به   را  نتایج  و   نموده   مربوطه رسیدگی  اعتراض   به  کاری  روز   ۳  مدت

  به  است گروهی  صورت به اگر  و سامانه سما طریق ازنتیجه رسیدگی  است، فردی  صورت اعتراض به اگر است که

 .  می گردد  اعالم دانشجویان  نماینده

  ضمن  باید   درس   مسئول  استاد  نشدند،  قانع  دریافتی   پاسخ  از  دانشجویان   از  توجهی  قابل   تعداد   چنانچه   - 4-5

از    نفر  ک یو   گروه،  مدیر حضور  با   دوم،   اعتراض   دریافت  ازکاری   روز  ۳  مدت   ظرف   نمرات،  دائم   ثبت  کردن  متوقف 
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  دانشجویان   از   نفر   2  و   دانشجویان  نماینده  ، (گروه   مدیر  انتخاب   به )مربوطه    ی کارگروه آزمون گروه آموزش   یاعضا

 .کند  اعالم  دانشجویان نماینده  به را نتیجه  و  نماید  بررسی  حضوری صورت به را سواالت ورودی،   برتر

برگزار   دانشکده  آموزشی  معاون حضور  با  جلسه  باشد  گروه  مدیر  است،  اعتراض  مورد  که   درسی استاد  اگر  : تبصره 

 . می گردد

  کمیته  به   را  خود  اعتراض  متن   توانند   می  آنان  نشوند   متقاعد از نتایج رسیدگی    دانشجویان  ادامه،  در  گرا  - 5-5

  درس   مسئول   و   گروه   مدیر  برای   را  اعتراض   این   از  رونوشتی  و  ارائه (  مرکز مطالعات دانشکده)  دانشکده  آزمون  علمی

زمان    تا  را  نمرهنهایی    ثبت  اعتراضات،  نامه  دریافت  از  پسبایستی    درس   مسئول  صورت  این  در  .نمایند   ارسال

 .نماید  متوقف  دانشکده آزمون علمی  کمیته در آزمون   بررسی  نتیجه  شدن مشخص

کیفی )با استفاده از چک لیست میلمن    به بررسی آزمون از لحاظمیته علمی آزمون دانشکده موظف است  ک  - 5-6

 بپردازد. (  آزمون ( و علمی )بررسی تخصصی صحت سؤال و کلید بلوپرينت  و جدول دو بعدی

، موضوع در جلسه ای با حضور مسئول کمیته علمی  مربوطه  آزموندر  مشکل  هر گونه  ر صورت اثبات  د  -5-7

مورد بررسی قرار    ستی ، بایآموزشی مربوطهگروه    زموناز اعضای کارگروه آ  یک نفر  و  آزمون دانشکده، مسئول درس 

کاری توسط کمیته علمی    روز   ۳ظرف مدت  بررسی های صورت گرفته، پاسخ به اعتراض مربوطه  اساس    گیرد و بر

گردد. نتیجه بررسی اعتراض می تواند به صورت رد اعتراض، قبول اعتراض با حذف سؤال یا  اعالم  آزمون دانشکده  

 امتحان مجدد اعالم شود.  

  توسط کمیته علمی آزمون دانشکده، بدون دلیل در بررسی های صورت گرفته  چنانچه اعتراض دانشجویان    -5-8

تضی )کسر نمره، عدم رسیدگی به درخواستها  ، اقدام مقمزبور   کمیته   با تصمیم،  تشخیص داده شودو مدرک کافی  

 . صورت گیردبایستی  و اعتراضات بعدی، آزمون اضافه، پروژه اضافه و...( 
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نتیجه را به ریاست دانشکده ارسال نماید  بایستی ر صورت اثبات مشکل دار بودن آزمون، کمیته آزمون د - 5-9

 اد برای شرکت در دوره های توانمندسازی و ....( تا اقدامات الزم معمول گردد  ) تذکر به استاد/ معرفی است

 تحلیل و ارزیابی آزمون ها بر اساس نتایج حاصل از  تضمین کیفیت نظام ارزیابی دانشجو -6ماده 

  آزمون   اجرای   آزمون، حین   اجرای  از   قبل   بخش   سه   در اقدامات الزم    ، نظام ارزیابی دانشجو  کیفیت   تضمین   بخش   در 

 ه است که در ذیل به این موارد اشاره می شود:  شد  گرفته  نظر در  آزمون  اجرای از  پس و

 همکاران توسط   جلسات مرور در  شده، طراحی آزمونهای  و  سؤاالت رورم -1-6

  بر   مبتنی  های  آزمون   جمله  از  ها  ارزیابی   مختلف  انواع  برگزاری  برای   هایی  اجرای دستورالعمل  و  دوین ت  - 2-6

 کار  محل

لیستها و    چک  از  استفاده   و   کیفی مربوط و    آماری   های  روش   از   استفاده   با   ها  آزمون   مختلف   انواع  حلیل ت  -3-6

 (  ۶و  ۵ شماره پیوست) سؤاالت طراحی  اصول رعایت نظر  از  معتبر فرم های 

  فرادید  سامانه  مرکز آموزش مجازی با استفاده از توسط   چند گزینه ای دانشکده های  آزمون آماری  حلیل ت - 4-6

 ( ۱ شماره )پیوست

 ها  آزمون اجرای  و  طراحی و  سؤاالت طراحی زمینه  در  وانمندسازی اعضای هیأت علمیت  -5-6

توسط گروه    ها   آزمون  سؤاالت  تحلیل   نتیجه   اساس   بر   سؤاالت  بانک   تشکیل  و  کیفیت  با   سؤاالت  نتخابا  -6-6

 های آموزشی دانشکده 

  ربط   ذی   های  دوره   نمسئولی  و  آموزشی   های   گروه  به  ها  آزمون   ارزشیابی   نتایج  مستمر  و   ازخورد مناسبب  - 7-6

   ی دانشکدهها آزمون اءارتق در راستای آن  نتایج از  به منظور استفاده
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  دانشکده  های  آزمون  به مربوط اطالعات جمله  از  دانشجو ارزیابی  به  مربوط  اطالعاتموقع  به  و  شفاف  رائه ا - 8-6

   کارکنان  و  دانشجویان علمی،  هیأت اعضای  به

  توسعه   و  مطالعات  مرکز  ارزشیابی  واحد   به  دانشجو ارزیابی  نظام   اجرای  با  ارتباط  در  انهیسال  گزارش   رائها  - 9-6

 توسط گروه های آموزشی  هپزشکی دانشکد  آموزش 

  ارزیابی  های   آزمون   کیفیت   ارتقای   منظور   به   کنندگان   مشاهده  و   آزمونگران   برای   هایی  دستورالعمل   دوینت  -10-6

   کار محل   بر مبتنی های آزمون  و ها مهارت

سودمندی    معیارهای  به صورت کلی. سیستم ارزیابی دانشجو  و  روش های ارزیابی دانشجو  تحلیل سودمندی    -11-6

. الزم به ذکر  آموزشی، میزان پذیرش و قابلیت اجرا  اثربخشیروش های ارزیابی دانشجو عبارتند از : روایی، پایایی،  

آماری و برخی دیگر از طریق روش های کیفی امکان    سنجش برخی از این معیارها از طریق روش هایاست که  

 پذیر است.

 ارزیابی بالینی    -7ماده 

به منظور سنجش مهارت ها و عملکرد بالینی آنان    ارزیابی بالینی از دانشجویان  در گروه های آموزشی که  -1-7

ضروری است، بایستی از روش های ارزیابی مرتبط استفاده نموده و شرایط برگزاری آزمون ها و نحوه سنجش  

سنجش    مهارت های بالینی به اطالع دانشجویان رسانده شود. در زیر برای نمونه شرح مختصری از آزمون های 

 برگزار شده در گروه پرستاری ارائه شده است:  الینیبمهارت ها و آزمون های 

و مربی دروس مربوطه   ناظر آموزشی ،هابالینی تحت نظر سرپرستاران بخش در محیط دانشجویان  آموزش  -2-7

جهت ارزیابی دانشجویان در محیط بالینی، مربی دروس مربوطه عالوه بر ارزیابی مهارت بالینی  صورت می گیرد.  
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لیستهای موجود از تکمیل الگ بوک و پورتفولیو جهت     دانشجویان در انجام پروسیجرهای متفاوت براساس چک

جهت تکمیل صحیح الگ    موزی یا کارورزی مربی مربوطه آارزیابی دانشجویان استفاده میکند. پس از پایان کار

 را کسب کنند. بوک یا پورتفولیو به دانشجویان بازخورد داده تا دانشجویان مهارت کافی جهت تکمیل آن

 برگزار میگردد و شرط ورود به دوره کارورزی میباشد. 2آسکی آزمون  تحصیلی در انتهای نیمسال ششم -3-7

دهی و تعیین حداقل نمره قبولی در هر  لیست نمره آسکی، چکهای آزمون  مسئولیت طراحی ایستگاه:  ۱تبصره  

قابل   راهکار  نمیکنند  را کسب  قبولی  نمره  دانشجویانی که  برای  و  میباشد  پرستاری  مدیرگروه  برعهده  ایستگاه 

پیوست می باشد. چک لیست آزمون آسکی انجام شده از دانشجویان    جبران توسط مدیرگروه پیشنهاد میگردد. 

 ( ۱0ه )پیوست شمار

تیم آموزشی گروه پرستاری قبل از برگزاری آزمون آسکی دانشجویان را با نحوه برگزاری آزمون آشنا  :  2تبصره  

 های آموزشی با توجه به نیاز دانشجویان طی یک هفته قبل از آزمون برگزار میکند. کرده و همچنین کارگاه

 

و   در شورای آموزشی دانشکده به تصویب رسید   ۱۵/9/۱۴0۱بند در تاریخ   ۳۴ماده و  ۷این آئین نامه در  ❖

 می باشد.   پس از ابالغ الزم االجرا 

 

 

 

 

 

 
2 . Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 
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: نمونه ای از تحلیل کیفی آزمون های چند گزینه ای در دانشکده علوم پزشکی سیرجان  1پیوست

 توسط سامانه فرادید 
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 جدول دو بعدی بلوپرینت : 2پیوست 

 درسی برنامه اهداف راستایی بلوپرینت آن به منظور اطمینان از هم یا مشخصات جدول آزمون، تهیه در گام اولین

 و ردیف تعدادی بر مشتمل بعدی دو جدولی دانشجو می باشد. بلوپرینت آزمون، ارزیابی با یادگیری تجربیات و

می توان از روشهای   آزمون وپرینتبل در محتوا سازماندهی به منظور است. دوره محتوای و اهداف با متناسب ستون

 بالینی درس، تظاهرات مختلف بخشهای درس، موضوعات به طور مثال سازماندهی بر اساس  مختلفی استفاده کرد

 آزمون سؤاالت کل نهایت در و آن به مربوط سؤاالت تعداد موضوع هر نسبی اهمیت اساس بر سپس .... و

مورد   شده داده آموزش  محتوای از مناسبی پوشش شود می موجب آزمون بلوپرینت شود. تهیه می مشخص

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

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

 است الزم حیطه، سه هر اهداف پوشش بر کند. عالوه پیدا ضرورت کتبی های آزمون بر عالوه مختلف ارزیابی

 شناختی حیطه سؤاالت طراحی در مثال، عنوان به شود. داده پوشش نیز ها حیطه این از هر یک مختلف سطوح

 سطح با متناسب است ضروری می دهد  قرار ارزیابی مورد  را دانشجو فهم و درک دانش و  که سؤاالتی بر عالوه

  مساله نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. حل های مهارت فراگیران

مطالبي که بايد بر اساس منابع   رديف 

 اعالم شده مورد آزمون قرار گيرد 

نسبت اهميت  

 مطلب

تعداد  

 سواالت 

يادآوري اصول و  

دانش نظري  

 (1)تاکسونومي 

تشخيص و  

تفسير مطالب  

 ( 2)تاکسونومي 

کاربرد و حل  

مساله  

 ( 3)تاکسونومي 

1       

2       
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 ی اهداف آموزش ی طبقه بند: 3پیوست 

  ی بند   طبقه  ک و به طراحی اثربخش آزمون کمک زیادی می کند. در ی  نمودهنوشتن هدف، فرایند آموزش را روشن  

رهبر   یگروه  ، یکاربرد به  دانشگاه  استادان  امتحانات  نی بنجام  یاز  بهبود  هدف  با  اهداف  ی،  ا  نهیچندگز  بلوم 

داده اند و هر یک  قرار    ،(۵ی حرکت-یروان)  مهارت  و  (۴یعاطف )، نگرش  (۳ی شناخت)دانش    طه یدر سه حرا    ی آموزش 

نوع طبقه    ک ینامید. یعنی    یبند   نوع رده   ک یخود را    یطبقه بند   بلوم،   .  از این حیطه ها شامل تعدادی طبقه است

به دنبال مرحله قبل گنجانده می شود  ی بیترتی  بند  بو منظم که در آن هر مرحله  امتحان،    یرا.  طراحی یک 

 .و آسان است ی منطق ، یطبقه بند  نیاستفاده از ا

که با فعالیت های ذهنی و فکری سر    ییندهایفرا  رد،یگی  قرار م  یکه در حوزه شناخت  در این حیطه :  دانش  طهيح

هدفهای حوزه  مربوط می شوند.    حل مسئله   ی درک برای توانمند   ق یاز طر  قیحقا  آوردن  ادی  مانند بهو کار دارند  

شناختی به جریانهایی که با فعالیت ذهنی و اندیشه آدمی سر و کار دارند مربوط می شوند. از این لحاظ این حوزه  

ست. زیرا اکثر فعالیتهای تحصیلی آموزشگاهها و غالب موضوع های درسی و هدفهای  مهمترین حوزه یادگیری ا

آزمون های مورد نیاز برای سنجش هدف های حوزه شناختی آزمون های  آموزشی به این حوزه مربوط می شوند. 

دارای شش طبقه  توانایی شناختی هستند که غالبا به صورت کتبی تهیه و اجرا می شوند. طبقه بندی حیطه دانش  

 اصلی به شرح زیر است: 

 
3 . Cognitive 
4 . Affective 
5 . Psychomotor 
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 نمودار سلسله مراتبي طبقه بندي هدف هاي آموزشي حيطه شناختي 

 

و   مارانیب  ، یو باور و نگرش آنها نسبت به پزشک  ان یدانشجو ی های  ژگیودر این حیطه،   : نگرش يا عاطفيحيطه 

مورد ارزیابی قرار می گیرد. این حیطه شامل هدف هایی است که تغییرات حاصل در عالقه ها،    شانیها  یهمکالس 

 نگرش ها و ارزش ها را نشان می دهد. طبقه بندی حیطه عاطفی دارای پنج طبقه اصلی به شرح زیر است:  

 

 

 نمودار سلسله مراتبي طبقه بندي هدف هاي آموزشي حيطه عاطفي 
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  ی م  است،  یپزشک کارامد، ضرور   ک ی  یبرا  کهی  های  مهارتدر این حیطه،    :حرکتي  -روانيمهارت يا  حيطه  

. هر فعالیتی که عالوه بر جنبه روانی دارای جنبه جسمانی نیز باشد، در این حیطه  تواند مورد سنجش واقع شود 

 جای دارد. طبقه بندی حیطه عاطفی دارای پنج طبقه اصلی به شرح زیر است:

 

 حرکتي- ه مراتبي طبقه بندي هدف هاي آموزشي حيطه روانينمودار سلسل
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 لر یم  یاب یهرم ارز  :۴ پیوست

به    شد ارائه    یدر آموزش پزشک  ی نیبال  یستگ یشا  یابیارز  یبرا ۱990توسط جرج میلی در سال    لریم   ی ابیارز  هرم

( با انتظارات  ینیبال  یهایستگ ی)شا  ی ریادگ ی  جینتا  قیدر تطب  از این چارچوب می توانند   ی نیبال  درسانمکه    طوری

این چارچوب قابل استفاده در برنامه های    د.نکن  استفاده بتواند در هر مرحله انجام دهد،    د یبا  رندهیادگیاز آنچه  

که در شکل زیر قابل مشاهده    آموزشی مختلف در علوم پزشکی است. این هرم از چهار سطح تشکیل شده است

   می باشد. 
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 آمده است:  دانشجو در سه سطح شناختی، نگرشی و مهارتیدر جدول زیر نمونه هایی از روش های ارزیابی 

 مناسب ياز آزمون ها  يينمونه ها حيطه 

 

 

 

 

 حيطه شناختي 

، جور ، صحیح غلطگسترده پاسخ و کوتاه پاسخ  ، تشریحیگزینه ای  هارهای کتبی) آزمون های چ  آزمون -

 ( کردنی

 الکترونیک در فضای مجازی آزمون های  -

 ارزیابی تکالیف، گزارش کار و پروژه های فردی و گروهی دانشجویان -

درمانی،   - های  بخش  در  آزمایشگاه، چرخش  آموزشی)  های  موقعیت  در  دانشجویان  از  پاسخ  و  پرسش 

 صبحگاه، درمانگاه و...( 

 مقاله همراه آن اختصاص نمره به نحوه ارائه شرح حال در گزارش صبحگاه و   -

 اختصاص نمره به مشارکت در بحث گروهی در تاالر گفتگو در سامانه نوید -

انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر، آزمون های کالسی در سامانه نوید، حضور در کالس های  -

 مجازی آنالین، امتحان میان ترم، امتحان پایان ترم

 ارزیابی دانش فراگیران استفاده از جسد، موالژ و استخوان رادیولوژی جهت  -

 

 

 حيطه نگرشي 

 پرسشنامه ارزیابی نگرش دانشجویان -

ارائه برگه هایی از طرف استاد به دانشجو در پایان هر درس یا برنامه آموزشی و تکمیل آن به شکل بی   -

 نام توسط دانشجویان و تحویل به اساتید

مختلف آموزشی در تعامل با اساتید، پرسنل مشاهده رفتار حرفه ای دانشجو توسط استاد در موقعیت های   -

 تیم درمان، بیماران و دانشجویان در مقاطع مختلف

 مشاهده و اعمال نظر دستیاران در رابطه با عملکرد دانشجویان -

 

 

 

 درجه ۳۶0 ارزشیابی لیست چک -

 پروسیجرها و ....( مشاهده عملکرد بالینی دانشجو )پرونده نویسی، نوشتن شرح حال، انجام  -

 )ارزیابی دستیابی به مهارت های مورد انتظار(   بوک الگ -
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 حيطه مهارتي

 )ارزیابی دستیابی به مهارت های مورد انتظار(کارپوشه  -

 )CEX -Mini(   ۶آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی  -

 (DOPS)  ۷مشاهده مستقیم مهارتهای عملی  -

- CSR 

 )مثال: آزمون صالحیت بالینی( آسکی -

- OSLE  )مثال: آزمون های عملی آزمایشگاهی( 

 استفاده از جسد، موالژ و استخوان رادیولوژی جهت ارزیابی مهارت فراگیران  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 . Mini Clinical Examination (Mini- CEX) 
7 . Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) 
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 شناسنامه سؤاالت مختلف :  ۵ پیوست

 ت چند گزينه اي سؤاال  شناسنامه

  مبحث مربوطه /درس  نام

  خانوادگي مسئول درسنام و نام  

  سؤال   طراح   يخانوادگ  نام  و   نام

  سؤال   يتاکسونوم 

  سؤال   ساقه

 گزينه هاي انحرافي 

 

 

 

  صحيح   گزينه

  شامل کتاب، فصل و صفحه   سؤال   رفرانس

  

 شناسنامه سؤاالت تشريحي 

  نام درس/ مبحث مربوطه

   نام و نام خانوادگي مسئول درس

  خانوادگي طراح سؤال نام و نام  

   تاکسونومي سؤال 

   ساقه سؤال 

  نكات کليدي پاسخ سوال 

  رفرانس سؤال شامل کتاب، فصل و صفحه  
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  نمره اين سؤال                                      

 

 شناسنامه سؤاالت صحيح و غلط  

  نام درس

   نام و نام خانوادگي مسئول درس

  خانوادگي طراح سؤال نام و نام  

   تاکسونومي سؤال 

   ساقه سؤال 

  پاسخ صحيح 

  رفرانس سؤال شامل کتاب، فصل و صفحه  
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 چک لیست میلمن :۶پیوست 

 چک ليست ميلمن )براي کل آزمون( 

سوال  خير بلي تم ها يآ رديف 

نيازمند  

 اصالح 

  و  تکلما   از  ده ستفاا  م عد) ست  ا  هشد   دهستفاا  فراگیران  فهم   قابل   تکلما  از  و   ستا  ضحوا  و  شنرو  تاالسو  1

 ( ریختصاا عالئم 

   

    .اردند ارقر السو یک  در مطلب یا  مساله یک از در هیچ یک از سواالت بیش  2

    ست.ا هشد نوشته السو تنه در کامل رطو  به صلی ا در تمام سواالت مطالب  3

    ست.ا هشد  داده ارقر السو تنه ینتهاا در چین  خالی، نقطه یدر سواالت جا  4

    نیست. ضافها تطالعاا ویحا الهیچ کدام از سو  5

    ست.ا ستدر نشایی ا و مالیی ا نظر از گزینهها  و تاالسو تنه در فتهر رکا به تکلما  6

    ست.ا ه شد هکشید خط آن یرز یا   هشد داده هجلو برجسته تنه سواالت در  منفی تکلما  7

    نیست. ( مضاعف  منفی) منفی  دو هر ها  گزینه و السو سواالت تنهدر هیچ کدام از   8

    ست. ا هنشد  دهبر ر در سواالت بکا "ق فو اردمو از امهیچکد"  یا "ق فو اردمو همه" گزینه  9

    . ..(و همیشه  ،هرگز ،معموالً ،ستا ممکن)  نیست هکنند یتاهد دقیو های سواالت گزینه در  10

    نیست.  طوالنیتر یا  تر هکوتا  گزینهها سایر از ستدر گزینه  و دهبو هکوتا های تمام سواالت گزینه  11

    .  ستا نرفته رکا به( غلط ج  لیو ستدر وب لفا:  لمثا)  هکنند گیج  یها در هیچ یک از سواالتگزینه  12

    ست.ا السو متن  مکمل یبند جمله و ریستود نظر از تاالسو یها گزینه  13

    ست. ا هشد نوشته هم یرز دیعمو رتصو به السو هر گزینه رچها  14

سواالت  15   متجانس   یکدیگر  با  عموضو  پیچیدگی  و  یمحتو   ،جمله  رساختا  ن،گاواژ  ل، طو  ظلحا  از  گزینههای 

 هستند.

   

      ست.ا هشد دداریخو گزینهها در مطالب ارتکر ازدر همه سوالت   16
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    ست. ا هشد کرذ یگیرازهندا حدوا ،تی که الزم استاالسو در  17

    ست.ا ه شد عایتر دیعد ترتیب ه،شد  آورده د عد  که هایی گزینه در  18

 □تاری در سواالت وجود نداشتخبا چک لیست فوق تمام سواالت بررسی شد و هیچ ایراد سا

 آزمون  شناسنامه : ۷پیوست 

 حيتوض تم يآ ف يرد

  درس  نام ۱

  تاريخ آزمون  2

 آزمون   نوع ۳
 ترم  انيپا  /ترم  انيم 

 تكويني/ تراکمي 

  درس  مسؤل   يخانوادگ  نام  و   نام ۴

۵ 
 ي بخشها  کيتفك  به   نيمدرس  يخانوادگ  نام  و   نام

 درس 
 

 چندگزينه اي/ صحيح و غلط/ تشريحي/ ساير )لطفاٌ ذکر شود( نوع سؤاالت آزمون  ۶

  تعداد سؤاالت آزمون ۷

  ( MPL)   آزمون  در  يقبول  نصاب  حد 8

 

 

 امضای مسئول درس 

 

 

 امضای مسئول آزمونهای گروه
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 : چک لیست بررسی عملکرد دانشجو در آزمون آسکی 8پیوست  

 

 نام دانشجو:

 ضعيف  قابل قبول خوب عالي آيتم مورد بررسي  ردیف

     ساکشن تراشه  

     پرونده و کاردکس بیمار را کنترل می کند ۱

     دستها را می شوید  2

     بیمار آماده می کندوسایل را متناسب با نیاز   ۳

     بیمار را شناسایی می کند ۴

     با بیمار ارتباط برقرار می کند و روش کار را توضیح می دهد  ۵

     ساکشن تراشه را با رعایت نکات استریل انجام می دهد ۶

     درصد برقرارمیکند   ۱00قبل و بعد از ساکشن اکسیژن   ۷

     انجام ساکشن را بررسی می کندواکنش بیمار را به   8

     وضعیت بیمار را از وی جویا می شود  9      

     بیمار را کنترل می کند   O2satتعداد نبض و تنفس و ۱0

     اقدامات را در پرونده بیمار ثبت می کند ۱۱

     واحد بیمار را مرتب کرده و دفع زباله را به شکل صحیح انجام می دهد ۱2

     اکسيژن درماني  

     با بیمار ارتباط برقرار کرده و در مورد دالیل و روش انجام پروسیجر توضیح می دهد ۱
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 نام دانشجو:

 ضعيف  قابل قبول خوب عالي آيتم مورد بررسي  ردیف

     برای انجام اکسیژن درمانی وسیله مناسب انتخاب می کند  2

     اکسیژن را با جریان مناسب برای بیمار برقرار می کند  ۳

     اکسیژن درمانی را می داند اصول استفاده از هر وسیله   ۴

     واکنش بیمار را به اکسیژن درمانی بررسی می کند و آموزش الزم را ارائه می دهد ۵

     را کنترل می کند   O2 satتعداد نبض و تنفس و میزان   ۶

     اقدامات را در پرونده بیمار ثبت می کند ۷

     به شکل صحیح انجام می دهدواحد بیمار را مرتب کرده و دفع زباله را   8

 NGT     

     با بیمار ارتباط برقرار کرده و در مورد دالیل و روش انجام پروسیجر توضیح می دهد ۱

     موارد الزام به گذاشتن سوند بینی معدی را می داند  2

     خلوت بیمار را حفظ می کند  ۳

     استاندارد مراقبتی تعبیه می کند سوند بینی معدی را بر اساس   ۴

     واکنش بیمار به انجام پروسیجر را بررسی می کند و آموزش الزم را ارائه می دهد ۵

     بر اساس استانداردها گاواژ دارو و غذا را انجام می دهد ۶

     بر اساس استانداردها شستشوی معده و الواژ را نجام می دهد  ۷

     پرونده بیمار به شکل صحیح ثبت می کند اقدامات را در   8

     واحد بیمار را مرتب کرده و دفع زباله را به شکل صحیح انجام می دهد 9

     سوند فولي  

     پرونده و کاردکس بیمار را کنترل می کند ۱

     دستها را می شوید  2

     وسایل را متناسب با نیاز بیمار آماده می کند ۳
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 نام دانشجو:

 ضعيف  قابل قبول خوب عالي آيتم مورد بررسي  ردیف

     بیمار را شناسایی می کند ۴

     با بیمار ارتباط برقرار می کند و دلیل و روش کار را توضیح می دهد ۵

     موارد الزام به گذاشتن سوند ادراری را می داند  ۶

     خلوت بیمار را رعایت می کند ۷

     از بیمار اجازه می گیرد  8

     استاندارد مراقبتی به شیوه کامال استریل تعبیه می کندسوند ادراری را بر اساس   9

     کنترل میزان دریافت مایعات و برون ده ادرار بیمار را به شکل صحیح انجام می دهد ۱0

     وضعیت بیمار را جویا می شود و آموزش مرتبط را ارائه می دهد  ۱۱

     بیمار را مرتب می کنددفع زباله به شیوه صحیح را انجام داده و واحد   ۱2

     اقدامات را در پرونده بیمار به شکل صحیح ثبت می کند  ۱۳

     پانسمان  

     با بیمار ارتباط برقرار می کند و دلیل و روش کار را توضیح می دهد ۱

     خلوت بیمار را رعایت می کند. 2

     پانسمان را با روش تمیز بر میدارد  ۳

     محلول مناسب و با شیوه آسپتیک زخم را شستشو می دهد با   ۴

     زخم را از نظر عفونت یا التهاب کنترل می کند ۵

     پانسمان استریل روی زخم قرار می دهد و به شیوه صحیح پانسمان را ثابت می کند ۶

     در صورت وجود داشتن درن مراقبت از محل درن به شکل صحیح انجام می دهد ۷

     به سواالت بیمار پاسخ داده و آموزشهای الزم به بیمار ارائه می دهد  8

     دفع صحیح زباله را انجام می دهد  9

     واحد بیمار را مرتب می کند ۱0
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 نام دانشجو:

 ضعيف  قابل قبول خوب عالي آيتم مورد بررسي  ردیف

     موارد مشاهده شده را در پرونده بیمار ثبت می کند ۱۱

     زخم بستر  

     کند و دلیل و روش کار را توضیح می دهدبا بیمار یامراقب وی ارتباط برقرار می   ۱

     از یک یا دو نفر کمک می گیرد و آموزش الزم را به آنها می دهد  2

     پوشش بیمار را با حفظ خلوت بیمار کنار می زند و نقاط مستعد را چک می کند ۳

     با در نظر گرفتن اصول صحیح بیمار را به پهلو می خواباند  ۴

     مستعد زخم در ناحیه پشت بیمار را کنترل و مراقبت می کندنقاط   ۵

     پوزیشن صحیح برای بیمار اعمال می کند ۶

     موارد را در پرونده بیمار ثبت می کند ۷

     تكميل کاردکس و کارت دارويي  

     با اوراق پرونده آشنایی کامل دارد  ۱

     داند نحوه کنترل دستورات پزشک را می   2

     به شیوه صحیح اقدامات مراقبتی را وارد کاردکس می کند ۳

     به شیوه صحیح کارت دارویی را تکمیل می کند ۴

     گزارش پرستاری را به شیوه صحیح ثبت می کند ۵

     اصول گزارش نویسی را رعایت می کند  ۶

     تزريق دارو  

     کنترل می کندپرونده و کاردکس بیمار را   ۱

     دستها را می شوید  2

     وسایل را متناسب با نوع دارو و نحوه تزریق آماده می کند  ۳

     دارو را با کارت دارویی و کاردکس تطبیق می دهد ۴
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 نام دانشجو:

 ضعيف  قابل قبول خوب عالي آيتم مورد بررسي  ردیف

     دوز مناسب از دارو را آماده می کند ۵

     قانون دارو دهی صحیح را رعایت می کند  ۵ ۶

     ارتباط برقرار می کند و دلیل و روش کار را توضیح می دهدبا بیمار   ۷

     خلوت بیمار را رعایت می کند 8

     تزریق دارو را به روش صحیح انجام می دهد 9

     واکنش بیمار به تزریق و نوع دارو، ساعت و میزان تزریق را در پرونده ثبت می کند ۱0

     سرم تراپي و محاسبات دارويي  

     پرونده و کاردکس بیمار را کنترل می کند ۱

     دستها را می شوید  2

     وسایل را متناسب با نوع دارو و نحوه تزریق آماده می کند  ۳

     دارو را با کارت دارویی و کاردکس تطبیق می دهد ۴

     دوز مناسب از دارو را آماده می کند ۵

     کند سرم و ست مناسب را انتخاب می   ۶

     با شیوه استریل سرم و دارو را آماده می کند ۷

     سوزن یا آنژیوکت مناسب انتخاب می کند 8

    ژ به شیوه صحیح کاتتر وریدی را تعبیه می کند 9

     برچسب مشخصات سرم و تاریخ تعبیه کاتتر و ست سرم را درج می کند ۱0

     محاسبه و تنظیم می کندقطرات سرم را به شکل صحیح   ۱۱

     پاسخ بیمار به دارو را بررسی می کند و آموزشهای الزم را ارائه می دهد  ۱2

     موارد را در پرونده بیمار ثبت می کند ۱۳

 CPR     
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 نام دانشجو:

 ضعيف  قابل قبول خوب عالي آيتم مورد بررسي  ردیف

     عدم پاسخگویی بیمار را تشخیص میدهد؟  ۱

     اعالم می نمایند را  بالفاصله درخواست کمک کرده و کد احیاء   2

۳ AED/Defibrillator را به بیمار وصل می نمایند     

     دیس ریتمی های نیازمند به شوک را بشناسد  ۴

     را در زیر سینه بیمار قرار می دهدCPR تخته ۵

     جهت انجام ماساژ محل صحیح را انتخاب میکند  ۶

     ماساژ میدهد   و به شکل صحیح  کافیو عمق  به تعداد   ۷

     راه هوایی را با شیوه صحیح باز می کند 8

     میدهد و به شیوه صحیح تنفس  به تعداد کافی   9

     هر دو دقیقه نبض بیمار را بررسی میکند  ۱0

     دفیبریالتور را میداند استفاده از دفیبریالتور استفاده صحیح از دستگاه   ۱۱

     اقدامات و نتایج آن را ثبت می کند ۱2

     مراقبت از زخم و بخيه زدن  

     دستها را می شوید  ۱

     وسایل را مناسب را آماده می کند 2

     دهد.می  به بیمار راجع به بررسی زخم ودرصورت درد داشتن علت آن را توضیح   ۳

     دهد .می  بیمار را دروضعیت راحت ومناسب قرار   ۴

     نماید . می  استفاده    به شکل صحیح  از دستکش استریل ۵

     می دهد. چنانچه زخم آلوده است با سرم شستشو   ۶

     نماید.   می  درگیری و صدمات ایجاد شده بررسیزخم را از نظر وسعت   ۷

     دهد .می  شان استریل پرفوره روی موضع قرار   8
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 نام دانشجو:

 ضعيف  قابل قبول خوب عالي آيتم مورد بررسي  ردیف

     کند . می  محل زخم را با لیدوکائین بی حس   9

     Simple،Continuousحالت    دو  بخیه را به درستی بزند .در ۱0

     .   نماید  پانسمان  و  تمیز بعد از دوختن زخم محل را دوباره باسرم   ۱۱

     اقدامات انجام شده را ثبت نماید  ۱2

     ترالي اورژانس  

     محل قرار گیری وسایل ترالی اورژانس را میداند  ۱

     را می داند   CPRموارد استفاده از دارو های رایج حین عملیات   2

     عوارض داروهای مصرفی رایج را می داند  ۳

     تجهیزات مختلف هر قفسه از ترالی اورژانس را می شناسد.  ۴

     می تواند از وسایل موجود در ترالی اورژانس استفاده کند  ۵

     شناسد و می تواند مورد استفاده قرار دهد ساختار آمبو بگ را می   ۶

     اتصال و جدا کردن دسته از تیغه الرنگوسکوپ را بدرستی انجام می دهد  ۷

 

 

 


