
در دانشگاه علوم پزشکی تهرانهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته

هاي علوم پزشکیبسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون

:محور

المللیمندي از تجربیات بینهاي علوم پزشکی با بهرهآزمونارتقاء
:متولی

امور آموزشی دانشگاه
:اهداف مندرج در سند

ها    استانداردسازي سواالت آزمون
سازي هاي جدید نمرهاستفاده از روش
و خدمات آینده ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیري

داوطلبان باشد
هاي استانداردآماده سازي داوطلبان براي موفقیت در آزمون
المللی سنجشاستفاده از بانک تست موسسات بین
هاي موجود جهانی براي ارتقاء مرکز سنجش پزشکی استفاده از تجربه
هاي نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران                                                                                  ها و شیوهبه کارگیري و بومی سازي تکنیک

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
ـ .  استگرفتهصورتدانشگاهایندرکارشناسیازپزشکیدانشجويپذیرشدورههشتتاکنون- یناول

اینبانفر131مجموعدروگرفتانجام1387سالدردانشگاهدرروشاینبهدانشجوپذیرشدوره
پزشکیبهلیسانسازشدهپذیرفتهطبق هدف اولیه این آزمون. اندشدهپذیرفتهپزشکیرشتهدرروش

فیزیـوتراپی رادیولـوژي، پرسـتاري، آزمایشـگاهی، علوم،ماماییهايرشتهالتحصیالنفارغازمعموال
اگر چه موانعی مانند گذراندن طرح نیروي انسانی و موضوع سربازي و نیـز مـانع   . می باشندوهوشبري

شرط سنی تا حدي موجب انحراف از این هدف شده بطوریکه کارشناسی سایر رشته هاي علـوم امکـان   
24تـا 22بـین شـدگان پذیرفتهسنیمیانگینهمچنین. بیشتري براي شرکت در این آزمون یافته اند

. آزمون در دو مرحله بصورت کتبی و فراشناختی برگزار می شود.سال می باشد
93در سال %) 63(92در سال %) 56(91سال رشته روند قبولی در26در صی امتحانات بورد تخصدر-

داشـته  رسیده که روند کاهشـی  % 54رشته درصد قبولی دانشگاه ع پ تهران به 24در 94و در%) 58(
.درصدي دارد50و از حد مطلوب فاصله . است

92در سـال %) 79( 91در سـال  د ع پ تهـران  رشـته  رونـد قبـولی    24در امتحانات فوق تخصص در -
باشـد،  % 100بوده است چنانچه حد مطلوب دانشگاه %) 75(94و در سال %) 78(93و در سال ) 80%(

فاصله  در هر دو آزمون با مطلوب زیاد است 
. هر سال در دو نوبت شهریور و اسفند ماه آزمونهاي جامع پیش کارورزي و علوم پایه برگـزار مـی شـود   -

نکته قابل توجه کاهش درصد قبولی در آزمونهاي شـهریور مـاه هـر سـه رشـته پزشـکی، داروسـازي و        
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.دندانپزشکی در مقایسه با نوبت اسفند ماه است که نیاز به بررسی علل آن دارد

:پایشيهاشاخص

درصد قوانین و آیین نامه هاي اصالح شده متناسب با تغییرات-
میزان اقزایش درصد توانمندي هاي علمی-
تعداد فعالیت در راستاي آزمون هاي  بین المللی-
میزان سواالت بانک تست-
میزان کاهش خطاي سواالت-
تعداد روشهاي جدید پذیرش دانشجو-

:پیاده سازي بستهاقدامات پیشنهادي
.ضرورت داردکارشناسی به پزشکی با توجه به فارغ التحصیل شدن یک دوره، بازنگري برنامه -
تعیین علل کاهش و افت در روند درصد قبولی در امتحانات تخصصی و فـوق تخصصـی و ارائـه راهکـار     -

ارتقاء نتایج آن
بر اساس تجارب بومی و جهانیاستاندارد ایجاد مرکز سنجش و بانک تست -
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:محور

ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور بهبود فرایند پذیرش، سنجش و ارزشیابی
:متولی

امور آموزشی دانشگاه
:اهداف مندرج در سند

 ایجاد واحد آزمون سازي در مرکز سنجش
 ایجاد واحد آمار و انفورماتیک
آماده سازي فضاي فیزیکی مناسب
ارتقاي تجهیزات مرکز سنجش
 سرمایه انسانیتقویت

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
نامه نظام جامع آیین، 25/9/91نامه نظام جامع ارزشیابی دوره در تاریخ در بحث ارزشیابی در حال حاضر آیین

نامه نظام جامع ارزشیابی کیفیت عمکرد آموزشی اعضاي هیات علمی در آیینو14/10/92ارزیابی دانشجو در 
شیوه نامه 14در حال حاضر مصوب و پس از ابالغ به دانشکده ها شوراي آموزشی دانشگاه در 24/8/93

شیوه نامه ارزشیابی دانشجو 9ها مصوب و ابالغ شده و  ارزشیابی دوره ارسالی معاونت هاي آموزشی دانشکده
اي آموزشی شده و جهت اجرا یک مورد مصوب شور. توسط دانشکده ها ارسال شده و در انتظار تصویب هستند

. به دانشکده ابالغ شده یک دانشکده هنوز شیوه نامه دانشجو را ارسال نکرده است

:پایشهايشاخص

راه اندازي واحد آزمون سازي مرکز سنجش-
راه اندازي واحد آمار و انفورماتیک -
تعداد و نوع تجهیزات ارتقاء یاقته مرکز سنجش-
توانمندسازي سرمایه انسانی مرکز سنجشتعداد دوره هاي آموزشی -
میزان فضاي فیزیکی اختصاص یافته به متر- 

:بستهسازيپیادهپیشنهادياقدامات
پیگیري سایر شیوه نامه هاي ارزشیابی دانشجو تا طی فرایند تصویب و ابالغ و اجرا -
توسط دانشکده هاارزشیابی کیفیت عمکرد آموزشی اعضاي هیات علمیپیگیري ارسال شیوه نامه -
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:محور

تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیالت تکمیلی
:متولی

امور آموزشی دانشگاه
:اهداف مندرج در سند

ها ایجاد عالقه در داوطلبان براي فراگیري مهارت
 هاي پذیرش محفوظات در آزمونبه فراگیري عمیق و مبنایی علوم و کاهش استفاده ازهدایت داوطلبان
کتبی و شفاهی(ها استانداردسازي سواالت آزمون (
ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیر شناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیري و خدمات آینده-

شان است 
 ایجاد اهمیت براي فعالیت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سالمت

:دانشگاه بر اساس اهدافتحلیل وضعیت موجود در 
سـه آزمـون بـا    89مقاطع تحصیالت تکمیلی در دع پ تهران در سـال  تعداد آزمونهاي برگزار شده کشوري در-

بـا اسـتفاده از امکانـات    (شـرکت کننـده  10021آزمـون بـا   4به تعداد 90در سال . شرکت کننده3142تعداد 
دو آزمون و با 92، در سال شرکت کننده 9902چهار آزمون با 91تعداد آزمونها در سال ). پردیس سینا و همت

کارشناسـی ارشـد   یک آزمون 94شرکت کننده و در سال 2861دو آزمون با 93شرکت کننده، در سال 2326
و بـالطبع  اار کرده است که رونـد کـاهش در تعـداد آزمونهـ    برگزنفر شرکت کننده 3063و با گروههاي پزشکی 

شرکت کنندگان عمدتاً ناشی از محدودیت فضاي فیزیکی دانشگاه در اجراي آزمونها بعد از انتزاع د ع پ ایران از 
.تهران بوده است

معیارهـاي  سیستم تصحیح اوراق  و تحلیل آن بـر اسـاس   از در برخی دانشکده ها از جمله پرشکی و پرستاري -
درصد سواالت بدون اشکال -درصد سواالت بایدهاي کوریکولوم-درصد سواالت نامطلوب-درجه سختی سواالت

نیمسـال و  هر براي آزمونهاي پایان که ) حل مساله -تفسیر-یادآوري( تاکسونومی -توزیع پاسخ ها-ساختاري
. ت استاندارد و افزایش سواالت استاندارد استارتقاء استفاده می شودکه گامی در مسیر ایجاد بانک تسآزمون 

همچنین برگزاري آزمونهاي شفاهی و مصاحبه براي آزمونهاي کارشناسی به پزشکی با هدف سنجش خصوصیات 
.غیر شناختی موثر بر کیفیت یادگیري و خدمات آینده داوطلبین

:پایشهايشاخص

درصد تغییر رشته پس از قبولی-
تحصیلی دانشجویانکاهش میزان افت -
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درصد سواالت و فاقد خطاي آزمونها-
درصد موفقیت داوطلبان پس از فبولی در مقطع تحصیالت تکمیلی-
نسبت توانمندیهاي بالینی و قضاوتی پذیرفته شدگان آزمونها-
تعداد قوانین و آیین نامه هاي اصالح شده و متناسب با تغییرات-

:پیاده سازي بستهاقدامات پیشنهادي
فعال کردن و ساماندهی طرح استاد مشاور تحصیلی براي بررسی عوامل موثر بر کیفیت یادگیري و خدمات -

آینده دانشجویان و ایفاي نقش فعالتر در پیشگیري از افت تحصیلی آنان
تضمین کیفیت و کمیت رشته ها در مقاطع تکمیلیهت متولی جارزیابی درونی و بیرونی گروههاي آموزشی -



در دانشگاه علوم پزشکی تهرانهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته

هاي علوم پزشکیبسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون

اي دانش آموختگان علوم پزشکی در طراحی و پیاده سازي نظام ارزیابی نهایی و تایید صالحیت حرفه:محور
راستاي ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی

امور آموزشی دانشگاه:متولی
:اهداف مندرج در سند

نامه اجرایی آزمون صالحیت پایان دوره العمل علمی و آیینرتدوین دستو
 الذکر استانداردهاي الزم براي اعتباربخشی مراکز برگزارکننده آزمون فوقتدوین
اي و هاي آموزشی اساتید و کارشناسان براي طراحی سواالت ارزیابی مهارت حرفهکمک به برگزاري دوره

مدیریت آزمون 
الذکر ارزشیابی یک دوره اجراي آزمون بر اساس نظام فوق

:دانشگاه بر اساس اهدافتحلیل وضعیت موجود در 
اجراي آزمون با هدف تایید صـالحیت  در دانشکده پزشکی 86از سال در راستاي ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی 

وزارت بهداشت اقدام به اجراي 94در سال. و به نام آزمون پره انترنی و به شیوه آسکی برگزار می شده حرفه اي 
در گذشته نتیجه آزمـون تنهـا در انتخـاب بخـش     . حیت بالینی موفقآزمون به صورت پست انترنی یا همان صال

موثر بود و قبولی یا ردي در آزمون مطرح نبود ولی از امسال موفقیت در این آزمون یکـی از شـروط شـرکت در    
و دانشجویان در صورت عدم موفقیت نـاگزیر از شـرکت در آزمـون نـو بـت      . آزمون دستیاري تخصص شده است

داوطلب در دانشگاه ع پ 150دي ماه در محل مرکز مهارتهاي بالینی و با تعداد 17آزمون در این.بعدي هستند
. تهران برگزار شد

توسـط  اجـزاء زیـر  با ارسال فرم گزارش بازدید آزمون ارزیابی صالحیت بـالینی متشـکل از   همچنین وزارتخانه 
:ناظران دبیرخانه اقدام به ارزشیابی این آزمون نمود

تکمیل جدول کلیات و مشخصات آزمون -الف
برآورد میزان تناسب شرایط فیزیکی برگزاري آزمون-ب
گزارش توصیفی نظر شرکت کنندگان در آزمون -ج
نظرات کارشناسی و راهنمایی هاي تکمیلی-د

مهارتارزیابیسواالتطراحیبا توجه به سابقه برگزاري این آزمون، از حیث آمادگی اساتید و کارشناسان براي
.نبوده استآزمون نیاز به برگزاري دوره آموزشی مدیریتوايحرفه

:پایشهايشاخص

گزارش ارزیابی برگزاري آزمون صالحیت-
میزان اعتبار جذب شده براي تجهیز مرکز مهارتهاي بالینی-
آموزشیو سند استانداردهاي ارسال شده جهت تصویب در شوراي علمیدستورالعمل-
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:پیاده سازي بستهاقدامات پیشنهادي
. سیستم تضمین کیفیت براي ارتقاء آزمون ایحاد شودبر اساس نتایج ارزیابی بعمل آمده -
.زمونهاي مشابهی طراحی و اجرا شوددر راستاي ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی در سایر رشته ها  نیز آ-


