بسمه تعالی
نظام ارزشیابی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان
ارزشیابی يکی از جنبه هاي مهم در فرايند فعالیت هاي آموزشی است 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 و اين امکان را فراهم می سازد تا براساس نتايج آن ،نقاط قوت و
ضعف را مشخص نموده با تقويت جنبه هاي مثبت و رفع نارسايی ها در ايجاد تحول و
اصالح نظام آموزشی گام هاي مناسبی برداشته شود.
ارزشیابی دانشجو نیز به عنوان يکی از مهمترين ارکان تدريس و آموزش دانشگاهی قلمداد
می گردد .ارزشیابی مؤثر نه تنها در غربالگري دانشجويان نقش بسزايی دارد ،بلکه باعث
افزايش انگیزه در دانشجويان شده و نیز مدرس را در ارزيابی فعالیتهاي خود کمك می کند.
منظور از ارزشیابی در آموزش پزشکی و قضاوت درباره وضعیت آموزش ،پژوهش و ارائه
خدمات بهداشتی  -درمانی و تخصصی عرضه شده در بیمارستانهاي آموزشی و مقايسه با
استانداردها است.

با توجه به اهمیت اين مسئله در ارتقاء يادگیري دانشجويان الزم است دانشگاه هاي علوم
پزشکی نظام جامع و کاملی در اين زمینه داشته باشید تا از تناسب آن با اهداف آموزشی خود
اطمینان حاصل نمايد.
آيین نامه ذيل در دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد زاهدان تدوين شده و در کمیته ارزشیابی دانشجوي دانشکده مورد تايید قرار
گرفته و بايد مبناي ارزشیابی دانشجو قرار گیرد.
نظام جامع ارزشهاي دانشجو
 وضعیت موجود:
به کارگیري روش هاي متنوع ارزيابی دانشجو متناسب با اهداف آموزشی در تمام
حیطه ها و ارزشیابی کیفیت آزمون هاي برگزار شده در دانشکده بطور کامل وجود
ندارد ،سواالت و نتايج آزمون ها به صورت موردي تحلیل می شود و در موارد کمی
نتايج اين بررسی ها در جهت ارتقاي آزمون ها استفاده می شود.
در حال حاضر اين واحد در حال تهیه نرم افزارسختی سواالت و نرم افزار سنجش و خوانا
می باشد .تا از اين طريق ارزيابی کیفی سواالت و ارائه بازخورد مناسب به اساتید و
دانشجويان انجام شود.
 اهداف:
 .1اطمینان از تربیت دانش آموختگان توانمند
 .2ارتقاي کیفیت آموزشی

 .3ارائه بازخورد مناسب به دانشجويان
 .4استفاده از نتايج ارزيابی دانشجويان توسط مدرسین و مسئولین براي تصمیم گیري
هاي مهم در ابعاد مختلف فرآيند ياددهی يادگیري
 .5اطمینان از تناسب بین اهداف يادگیري در سه حیطه و نوع آزمون هاي اجرا شده

 تعاريف رايج:
ارزيابی دانشجو بر اساس مالك مورد استفاده به دو دسته ارزيابی وابسته به مالك و وابسته
به هنجار تقسیم میشود:
ارزيابی وابسته به مالك :در اين نوع از ارزيابی ،مالك قضاوت در مورد عملکرد فراگیران از
قبل مشخص شده است که همان اهداف آموزشی دوره هستند .نمونه بارز ارزيابی وابسته به
مالك ،آزمون هاي پیشرفت تحصیلی است و عملکرد فراگیران در دستیابی به اهداف
آموزشی مورد بررسی قرار میگیرد.
ارزيابی وابسته به هنجار :در اين نوع از ارزيابی ،مالك قضاوت نسبی است و عملکرد
فراگیران با يکديگر مقايسه می شود .نمونه بارز ارزيابی وابسته به مالك ،آزمونهاي ورودي
دانشگاهها است.
ارزيابی دانشجو بر اساس زمان و هدف مورد استفاده به دو دسته ارزيابی تکوينی و پايانی
تقسیم میشود:

ارزيابی تکوينی  :اين نوع از ارزيابی معموال در طول دوره آموزشی انجام میشود و هدف
از آن آگاهی يافتن از میزان يادگیري فراگیران و تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد آنان و
کمك به رفع و اصالح آن است .همچنین استادان با استفاده از نتايج اين ارزيابی و تعیین نقاط
قوت و ضعف تدريس و اصالح میتوانند در جهت ارتقاي آموزش گام بردارند.
ارزيابی پايانی :اين نوع از ارزيابی معموأل ولی نه الزاما در پايان دوره آموزشی انجام می شود
و هدف از آن قضاوت در مورد عملکرد فراگیران و اعطاي نمره يا مدرك به آنان و همچنین
قضاوت در مورد عملکرد استاد و کیفیت دوره آموزشی است.
عالوه بر انواع تقسیم بندي ارزيابی دانشجو ،يکی از اصالحات رايج در ارزيابی دانشجو
تعیین حد نصاب قبولی است .حد نصاب قبول در آزمون هاي با هدف پايانی الزم است تا
ردي يا قبولی دانشجويان مشخص شود.
تعیین حد نصاب قبولی يك فرايند نظام مند تصمیم گیري و قضاوت است که در طی آن
تعیین می شود دانشجويان چه نمر هاي را بايد کسب کنند تا قبول محسوب شوند .در واقع،
حد نصاب قبولی نقطه برشی است که دانشجوبان توانمند را از غیر توانمند تمییز می دهد .اين
فرايند قضاوتی توسط افراد متخصص و حرفهاي انجام می شود و محتواي آزمون ،هدف آن،
توانايی دانشجويان ،شرايط آموزشی و اجتماعی بر آن تأثیرگذار است.
 فرايند اجرايی ارزيابی دانشجويان :

-1فرآيند اجرايی دانشکده پزشکی در نظام ارزيابی در موارد مختلف از جمله برنامه هاي زمان
بندي  ،روش تعیین حد نصاب  ،ارائه بازخورد  ،حراست آزمون و مالحظات اخالقی تابعی از
آيین نامه امتحانات دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان می باشد .
 -2تدوين و نظارت بر اجراي برنامه جامع ارزيابی دانشجو بر عهده کمیته ارزشیابی
دانشکده می باشد.
 -3کنترل استفاده از روش هاي متنوع ارزيابی دانشجو متناسب با اهداف و پیامدهاي دوره در
حیطه هاي دانشی ،مهارتی و نگرشی استفاده کنند.
-4کمینه ارزشیابی موظف است ساز و کاري براي رسیدگی به اعتراضات دانشجويان تعريف
کرده و بر اجراي صحیح آن نظارت نمايد.
-5مدير گروه آموزشی مسئول تعیین تاريخ برگزاري آزمون هايی است که واحد درسی
مربوطه در آن گروه ارائه گرديده
-6اهداف ،و پیامدهاي از پیش تعیین شده دوره هاي آموزشی توسط استاد مربوطه از
کوريکولوم آموزشی استخراج می شود.
-7ضروري است ارزيابی دانشجو اهداف و محتواي دوره را به طور مناسب با تأکید بر
محتواي ضروري پوشش دهد.
-8گروه آموزشی و استاد مربوطه موظف است به منظور پوشش اهداف در سه حیطه از
ابزارهاي متناسب با سطوح مختلف هرم میلر استفاده نمايد.

-9استاد ارائه دهنده درس مسئولیت طراحی سئواالت آزمون ( در آزمون هاي کتبی) و ارسال
به موقع آنها به دايره امتحانات را بر عهده دارد .همچنین استاد ارائه دهنده درس موظف است
در زمان آزمون مربوطه در محل برگزاري آزمون حضور داشته و پس از دريافت نتايح
تصحیح اوراق از دايره امتحانات ،نمره نهايی را در موعد وارد سیستم نمايد.
-11در آزمون هاي تکوينی و تراکمی الزم است استاد مربوطه بازخورد به موقع به دانشجويان
ارائه نمايد.
-11ضروري است به منظور اطالع دانشجويان از انتظارات دانشکده در زمینه ارزيابی دانشجو
نحوه نمره دهی آزمون و نحوه تاثیر ارزشیابی تکوينی در ارزيابی نهايی مشخص شود و در
ابتداي ترم به همراه طرح درس در اختیار دانشجويان قرار گیرد.
-12مسئولیت تصحیح آزمون هاي کتبی بجز آزمون هاي اجرا شده با نرم افزار بر عهده استاد
مربوطه آن درس می باشد از آنجا که اين آزمون ها از طريق نرم افزارهاي موجود قابل
تحلیل نیستند اسناد ارائه دهنده درس موظف است براساس نتايج حاصل از تصحیح اوراق
آزمون تعديالت الزم را جهت بهبود وضع سئواالت به کار بندد .
-13توصیه می شود دانشکده ها ساز و کاري را براي ارتقاي کیفیت آزمون ها قبل و بعد از
برگزاري آزمون داشته باشند .اين امر می تواند از طريق ارزيابی سؤاالت از طريق همکاران و
استفاده از چك لیست هاي معتبر از نظر رعايت اصول طراحی سؤاالت انجام شود.
-14کلیه مستندات آزمون ها در دايره امتحانات بايگانی می شود .

ج-دفتر توسعه آموزش دانشکده:
-15توانمندسازي اساتید در زمینه چگونگی تحلیل سئواالت از وظايف دفتر توسعه آموزش
دانشکده می باشد همچنین دفتر توسعه ،الزم است ابزار مناسب (چك لیست) بررسی کیفیت
سئواالت غیر چند گزينه اي را تهیه و در اختیار اسانید مربوطه قرار دهد.
-16ارائه بازخورد به اساتید در مورد نتايج تحلیل آزمون ها ،برعهده دفتر توسعه آموزش
دانشکده و بیمارستان هاي آموزشی وابسته به دانشکده می باشد.
-17طراحی چك لیست معتبر از نظر رعايت اصول طراحی سواالت به عهده دفتر توسعه
آموزش می باشد.
اين آيین نامه در جلسه مورخ  5مرداد  98در کمیته ارزشیابی دانشکده در  17بند تصويب
شده و پس از ابالغ الزم االجراست.

