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کمیته ارزیابی آزمون های مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 پزشکی 

 دانشکده علوم پزشکی الرستان

 

 مدیر مرکز: سرکار خانم ملیحه پورکیانی )مربی عضو هیات علمی(

عضو هیات علمی( مربی) معصومه الهی خانمسرکار دبیر کمیته:   

خانم مهندس بریزی )مربی عضو هیات علمی( سرکار عضو کمیته:  
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 تاریخچه کمیته ارزیابی آزمون:

ار یکی از ساخت که ،و کمیته ارزیابی آزمون الرستان پزشکی علوم آموزش توسعه و مرکز مطالعات

کیفیت قاء در ساختار معاونت آموزشی دانشکده با هدف ارت 39 ماه اسفند از می باشد،  EDCهای 

 .آموزش ایجاد شده است

 
 

 تشریح وضعیت موجود:

این واحد بر آن است تا با استفاده از روشهای نوین و نرم افزارهای ارزشیابی سواالت، آزمونهای برگزار 

 تحلیل نموده و با دادن نتایج بازخورد به اساتید و شده توسط اساتید را بصورت کمی و کیفی تجزیه

در بهبود کیفیت سواالت آزمون ها کمک نماید و ضمنًا با معرفی و بهره گیری از روشهای ارزشیابی 

مناسب به گروههای آموزشی و اساتید در بهبود سنجش دانش، نگرش و مهارت دانشجویان یاری 

 .رساند

 
 

 

 هدف کلی: -1
 پزشکی به منظور بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و ارزشیابیارتقاء مرکز سنجش آموزش 

 

 اهداف اختصاصی:
 ایجاد واحد آزمون سازی در مرکز سنجش*

 ایجاد واحد آمار و انفورماتیک * 

 آماده سازی فضای فیزیکی مناسب*

 ارتقاء تجهیزات مرکز سنجش* 

 تقویت سرمایه انسانی* 
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 هدف کلی:  -2
 ارتقاء آزمونهای علوم پزشکی 

 

 اهداف اختصاصی:
 ت آزمونها الستاندارد سازی سواا*

 استفاده از روشهای جدید نمره سازی *

 ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان باشد*

 آماده سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمون های استاندارد*

 تست مؤسسات بین المللی سنجشاستفاده از بانک * 

 استفاده از تجربه های موجود جهانی برای ارتقاء مرکز سنجش پزشکی* 

 به کارگیری و بومی سازی تکنیک ها و شیوه های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران* 

 

  هدف کلی: -3

آموختگان علوم پزشکی در حیت حرفه ای دانش الایی و تایید صطراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نه

 ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی راستای

 اهداف اختصاصی:

 حیت پایان دورهالمی و آیین نامه اجرایی آزمون صتدوین دستورالعمل عل*

 م برای اعتباربخشی مراکز برگزار کننده آزمون فوق الذکرالزتدوین استانداردهای * 

  کارشناسان برای طراحی سواالت ارزیابی مهارت حرفه ای و مدیریت آزمونکمک به برگزاری دوره های آموزش اساتید و * 

 ارزشیابی یک دوره اجرای آزمون بر اساس نظام فوق الذکر* 
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 کمیته ارزیابی آزمون های دانشکده علوم پزشکی الرستان برنامه عملیاتی

 1331سال 

 منظور بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و ارزیابیارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به  هدف کلی:

 :اهداف اختصاصی 

o سنجش مرکز در سازی آزمون واحد ایجاد 

o آماده سازی فضای فیزیکی مناسب 

شاخص پایش و 

 ارزشیابی

 ردیف شرح فعالیت مسئول اجرا زمان شروع زمان پایان

راه اندازی مرکز و 

 گزارش عملکرد

98/81/31  8/8/31 مسئول  و کارشناس  

کمیته ارزیابی 

 آزمون

 راه و پیگیری جهت همکاری

انالین ازمون مرکز اندازی  

8 

98/81/31 مستندات  8/8/31 مسئول  و کارشناس  

کمیته ارزیابی 

 آزمون

ساز ازمون افزار نرم  تهیه  1 

میزان فضای فیزیکی 

 اختصاص یافته

98/81/31  8/8/31 مسئول  و کارشناس  

کمیته ارزیابی 

 آزمون

گرفتن فضای فیزیکی در نظر 

 مناسب

9 

مستندات و درصد 

 اساتید شرکت کننده

98/81/31  8/8/31 مسئول  و کارشناس  

کمیته ارزیابی 

 آزمون

کارگاه آشنایی با نرم افزار آزمون 

 ساز

4 
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 ارتقاء آزمونهای علوم پزشکی  هدف کلی:

 :اهداف اختصاصی 

o آزمونها سواالت سازی استاندارد  

o سازی نمره جدید روشهای از استفاده 

o و ارزیابی آزمون های انجام گرفته  ایجاد واحد آزمون 

o توانمند سازی اساتید در حیطه ارزیابی آزمون 

  

شاخص پایش و 

 ارزشیابی

 ردیف شرح فعالیت مسئول اجرا زمان شروع زمان پایان

8/3/31 ارائه گزارش و ابالغ  8/7/31 مسئول  و  

کارشناس کمیته 

آزمونارزیابی   

امتحانات کمیته تشکیل  8 

ابالغ و گزارش ارائه  8/3/31  8/7/31 مسئول  و  

کارشناس کمیته 

 ارزیابی آزمون

آزمون ارزیابی کمیته تشکیل  1 

مستندات و درصد 

 اساتید شرکت کننده

93/83/31  8/83/31 مسئول  و  

کارشناس کمیته 

 ارزیابی آزمون

 اساتید توانمندسازی کارگاه

 مربیان و علمی هیات

 دروس ارزشیابی نحوه)بالینی

 آزمون و کاروزی کاراموزی،

 (آسکی

9 

93/81/31 مستندات  8/9/31 مسئول  و  

کارشناس کمیته 

 ارزیابی آزمون

 نرم تهیه پیگیری و هماهنگی

 جهت آزمون آنالیز افزار

اوز بهداشت دانشکده  

4 

81/88/31 ارائه گزارش  81/83/31 مسئول  و  

کارشناس کمیته 

 ارزیابی آزمون

 سئواالت تحلیل و تجزیه

 نرم طریق از ای گزینه چهار

 به نتایج ارائه و مربوطه افزار

 اساتید

1 

 

 

 

 


