
 

 بهداشتي تدانشگاه علوم پزشكي و خدما

 درماني كرمانشاه معاونت آموزشي

 و توسعه آموزش علوم  پزشكي                               تمركز مطالعا    

 

 نالیز آزمون ها در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهآ شیوه نامه

 

 مقدمه :

ارزشیابي صحیح و استاندارد فرایندهای یادگیری در دروس تئوری یكي از رسالت های دانشگاه های علوم پزشكي، -

مي  هاآزمون نالیز آدر روند اجرا و انجام  مناسببرنامه ریزی و  های برگزار شده انجام آنالیز آزمون .دانشجویان است

در آموزش علوم نماید.  ایجادآزمون ها  استاندارد و ارتقاید طراحي سواالت تواند شرایط مطلوب و بهینه ای در فرآین

پزشكي شایع ترین آزمون مورد استفاده اساتید و اعضاء هیات علمي سواالت چند گزینه ای است. برای 

در  MCQ( است روایي MCQاستانداردسازی و بهبود كیفیت آزمون ها نیاز به تعیین روایي و پایایي آزمون ها )

پایایي توسط روش های آماری محاسبه مي گردد تا از  آزمون های معلم ساخت توسط خود اعضاء هیات علمي و

میزان اعتبار، میانگین ضریب دشواری و تمییز آزمون اطمینان حاصل شود حصول این اطمینان كمک شایان توجهي 

به مدرس برای سنجش دستیابي به اهداف یادگیری در سطوح مختلف مي كند. لذا آنالیز آزمون در دو بخش كیفي 

به همین منظور برای اكسونومي در حیطه یادگیری بلوم( و كمي )ضرایب فوق الذكر( انجام مي گردد .)دستیابي به ت

اتخاذ تصمیمات مبتني بر قوانین و مقررات،  و نالیز آزمون هاآفرایند دستیابي به وحدت رویه و هماهنگي در اجرای 

 :  ذیل تدوین مي گرددنشاه، به شرح دانشگاه علوم پزشكي كرما نالیز آزمون هاآشیوه نامه 

های پیش  آزمون آزمون های جامع، ،نهایيآزمون های  ،ایان ترمپ یهاآزمون نالیز سواالت آشیوه نامه این -1

را در بر مي  و میان ترم نیمسال تحصیلي ی گروه های آموزشيپیش از ارتقاء دستیار آزمونرزی، كارورزی و كارو

 .گیرد 

مركز توسعه به ریاست دانشكده ها اعالم ریاست ن ترم طي نامه ای از سوی اپایزمون های آقبل از شروع تبصره : 

زمون آو پس از اتمام  استاندارد در برگزاری آزمونها استفاده نمایند پاسخنامهاز سواالت نالیز آد جهت انجام گردمي 

جهت خام دانشجویان به همراه كلید سواالت و یک نمونه از سواالت استاندارد تكمیل شده توسط  پاسخنامه های

 ارسال گردد . بیمارستانها EDUدانشكده ها و یا  EDOمسئول به سواالت نالیز آانجام 

پس اساتید موظف هستند پاسخنامه استاندارد به همراه كلید سواالت و یک نمونه از سواالت را جهت انجام آنالیز  -2

 آزمون  به مسول اموزش گروه مربوطه تحویل نمایند .از اتمام 

نالیز سواالت از فرم پاسخنامه های چهار گزینه ای استاندارد كه توسط مركز آاساتید موظف هستند جهت انجام -3

 .ه، استفاده نمایند دادقرار  حوزه آموزش دانشكده ها مطالعات در اختیار

: اداره آموزش موظف است در ابتدای زمان برگزاری آزمونهای هر نیمسال آیین نامه برگزاری آزمون ها را در  1تبصره 

 اختیار دانشجویان قرار دهند بدیهي است تاكید به همراه داشتن مداد و پاكن توسط اداره آموزش الزامي است .



 

و به صورت تشریحي )چهار گزینه ای(   MCQرت نالیز به صوآجهت انجام توسط اساتید ارسال سواالت :  2تبصره 

 )ارسال هر نمونه سوال یک امتیاز را در بر دارد( .اردداساتید كارنامه آموزشي در   امتیاز را 1-3

 كه توسط دانشجویان تكمیل مي گردد . نالیز كمي صرفا جهت سواالت چهار گزینه ای مي باشدآانجام  : 3تبصره 

توسط مداد مشكي نرم پر مي گردند و از قوانین كشوری تكمیل گزینه های آزمون های  پاسخنامه ها ترجیحاً-4

MCQ .یا چند  دو نكردن این قوانین شامل : پاره نكردن پاسخنامه، نداشتن خط خوردگي، تكمیل تبعیت مي نماید

مي باشد گزینه در یک سوال، استفاده نكردن از الک غلط گیر، تمییز نگه داشتن پاسخنامه و تكمیل شماره داوطلبي 

 . بدیهي است امضاء دانشجو و مهر واحد امتحانات در پایین پاسخنامه الزامي مي باشد

با خودكار  ها و یا پاسخنامهن استفاده شود آ پاسخنامه استاندارد از كپي در صورتي كه به جای استفاده از: 1 تبصره

و مركز مطالعات هیچ گونه  نالیز كمي سواالت نمي باشدآنالیز سواالت قادر به انجام آسیستم  گردند تكمیلقرمز 

بدیهي است امتیازی به ارسال چنین  .خواهد داشتنمسئولیت را در خصوص انجام آنالیز سواالت و ارائه گواهي آن 

 پاسخنامه هایي نیز تعلق نخواهد گرفت .

)در صورت در اختیار قرار  و كد آزمون )شماره دانشجویي( : در پاسخنامه استاندارد تكمیل شماره داوطلبي 2 تبصره

برای اتصال  فراینداین  توسط دانشجویان الزامي مي باشد. دادن كد مربوطه توسط واحد خدمات ماشین دانشگاه(

  نتایج به سیستم آموزش سما و درج سوابق اعضاء هیات علمي انجام مي گردد.

: در صورتي كه شماره داوطلبي توسط دانشجویان در پاسخنامه تكمیل نشده باشد سیستم تمامي پاسخنامه 3تبصره 

 شامل خطا مي شود .هایي را كه شماره داوطلبي ندارند به عنوان كلید سوال لحاظ كرده و نتایج آنالیز 

حویل ته دانشگا EDC لمسئو  موظف مي باشد سواالت را به صورت محرمانه بهدانشكده   EDOمسول  :4تبصره 

را به صورت ت اساتید داتشكده دانشكده موظف است طي نامه محرمانه ای كلیه سواال EDO لسئونمایند و م

 انجام آنالیز ارسال نماید . به مركز مطالعات و توسعه جهت تا قبل از شروع نیمسال بعدی محرمانه

اساتید موظفند فقط یک  اساتید به صورت تشریحي برگزار گرددزمون برگزار شده توسط آدر صورتي كه :  5تبصره 

سواالت نالیز كیفي آنالیز به مركز مطالعات ارسال نمایند و در این صورت فقط انجام آنمونه از سواالت را جهت انجام 

 امكان پذیر است .

، ریاست مركز پس از رویت سواالت مركز مطالعاتبه  به صورت محرمانهپس از ارسال سواالت از سوی دانشكده -6

 .مي نماید به كارشناس واحد ارزشیابي مركز توسعه ارجاع ی سواالت را جهت انجام آنالیزطي دستور

از نظر تكمیل بودن كلید سواالت، تكمیل موظف است پس از بررسي سواالت  ارزشیابي كارشناس واحد: 1تبصره 

نالیز كمي سواالت آ ،ارزشیابي نرم افزاریک نمونه از سواالت، توسط  وجودبودن شماره داوطلبي توسط دانشجویان و 

)كمیته ارزشیابي( به صورت  EDCارزشیابي نالیز را به كارشناس آكلیه مستندات به همراه نتایج سپس را انجام داده 

 نالیز كیفي ارسال نماید.آجهت انجام  محرمانه

نتایج  )كمیته ارزشیابي( به شكل محرمانه EDCكارشناس ارزشیابي نالیز كیفي توسط آپس از انجام  :  2تبصره 

 مجددا به مركز توسعه ارسال مي گردد .



 

نالیز كمي و آطي نامه ای با امضای ریاست مركز نتیجه جمع بندی توسعه مركز  ارزشیابي كارشناس :  3تبصره 

نالیز آزمون و كلیه پاسخنامه آ راهنمای )كمیته ارزشیابي( EDCكارشناس ارزشیابي كیفي را به همرا پیشنهادات 

محرمانه به استاد مربوط و رونوشت نامه را به ریاست دانشكده ارسال مي  به صورت ویان و كلید سواالت را دانشج

  نماید .

به طي نامه ای توسعه مطالعات و از سوی مركز  نالیز سواالتآو اعالم نتایج  ارسال رونوشت نامه پس از :4تبصره 

حضور معاون آموزشي دانشكده، استاد  اجلسه ای در دانشكده بد با تشكیل گردرخواست مي د ،هاریاست دانشكده 

 ودانشكده نسبت به بررسي سواالت و پشنهادات ارسالي از سوی مركز توسعه  EDOمربوطه، اعضای گروه و مسول 

 نمایند . نسبت به تهیه بانک سواالت اقدام هم چنین

از طریق در اختیار قرار  : در صورت تمایل اعضاء هیات علمي واحد آنالیز آزمون قابلیت تبدیل نتایج آزمون 5تبصره 

 به مقاالت در زمینه پژوهش در آموزش را برای مدرسان فراهم مي سازد . دادن داده ها

این شیوه نامه در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، كمیته ارزشیابي تدوین شده و هر ساله  :6تبصره 

 قابل بازنگری مي باشد .

 

 

 


