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بسمه تعالی

نام دانشکده:                                     نام گروه آموزشی:                        نام مدیر گروه:

مقاطع آموزشی گروه:               

                            
آیا دورههای آموزشی آشنایی با روشهای سنجش و ارزشیابی دانشجو در دو سال گذشته برای اعضای هیأت 

علمی برگزار شده است؟ 
□ بله              □ خیر

نام دوره های برگزار شده:

١

آیا دورههای آموزشی آشنایی با روشهای ساخت و اعتبارسنجی آزمونها در دو سال گذشته برای اعضای هیأت 
علمی برگزار شده است؟
□ بله            □ خیر

 با ذکر نام دوره:

٢

چه اقداماتی برای جلب مشارکت اعضای هیأت علمی در به کارگیری روشهای نوین سنجش و ارزشیابی  
صورت گرفته است؟ 

 لطفا نام ببرید.

٣

آیا مرجعی برای نظارت مستمر بر سنجش و ارزشیابی دانشجویان در دانشکده وجود دارد؟ (کمیته ارزیابی 
آزمونها) 

□ بله        □ خیر
در صورت مثبت بودن پاسخ باال آیا برای فعالیت مسئولین این امر آییننامهای تدوین شده است؟                

□ بله         □خیر

٤
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آیا روش های ارزیابی موجود مورد ارزشیابی قرار می گیرند؟                                                                  
□ بله         □ خیر

٥

آیا برای ارزیابی دانشجویان و دستیاران در مقاطع مختلف، برنامه مشخص زمان بندی شده وجود دارد؟ 
 □ بله        □ خیر

٦

آیا محتوای آزمونها با اهداف آموزشی در حیطههای دانشی، مهارتی و نگرشی موجود در سرفصل مصوب درس 
مطابقت داده میشوند؟ 

□ بله         □ خیر                                                                                   

٧

آیا گروههای آموزشی در ابتدای سال تحصیلی اطالعات الزم را به فراگیران در مورد برنامه زمانبندی آزمون ها 
ارائه می دهند؟  

 □ بله         □ خیر

٨

آیا راهنمایی مکتوب برای دانشجویان در این حوزه (به صورت جداگانه یا به عنوان بخشی از راهنماهای 
آموزشی) وجود دارد؟  

□ بله         □ خیر

٩

آیا معیار قبولی( pass/Fail ) در انواع امتحانات برای دانشجویان مقاطع مختلف مشخص شده است؟
□ بله        □ خیر

١٠

 لطفا"سؤاالت زیر برای هر رشته و مقطع جداگانه تکمیل شود:

رشته تحصیلی:                                                      مقطع: 

از چه ابزارهای ارزیابی در آزمونهای کتبی استفاده میشود؟
□ چندگزینهای    □ جور کردنی گسترده             □کوتاه پاسخ         □ تشریحی                             

□صحیح- غلط  
سایر..................

١

آیا  از ابزار ارزیابی شفاهی استفاده می شود؟         □ بله        □ خیر ٢
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 از کدام ابزارهای ارزیابی مهارتها استفاده میشود؟    □ بله     □ خیر
درصورت پاسخ بلی نوع آزمون ها را مشخص کنید.

 (OSCE) 
 (OSPE)
 (OSLE)

٣

از کدام یک از ابزارهای ارزیابی استدالل بالینی در گروه شما استفاده می شود؟

                                             Script concordance (SC) □          Key feature (KF) □
Patient management problems □

در گروه آموزشی ما کاربردی ندارد □

٤

از کدام یک از ابزارهای ارزیابی مبتنی بر محل کار در گروه شما استفاده میشود؟
    DOPS □                    Mini-Cex □                          Long case □

         Portfolio □                        Log book □       CBD (case based discussion)    □
 GRF (Global rating form) □    (Multisource feedback) 360°   □

٥

آیا به غیر از نمره، به فراگیر بازخورد داده می شود؟    □ بله              □ خیر ٦

آیا در دروس نظری  پیشآزمون کتبی برگزار می شود؟     □ بله         □ خیر ٧

آیا مهارتهای ارتباطی و رفتارحرفهای دانشجویان و دستیاران سنجیده میشوند؟           □ بله           □ خیر
درصورت پاسخ مثبت نوع ابزار را مشخص کنید.

٨

آیا روش های خودارزیابی به دانشجویان آموزش داده می شود؟          □ بله                 خیر ٩
آیا از دانشآموختگان رشتههای آموزش پزشکی برای ارتقای روشهای ارزشیابی و پایش مستمر آن در 

دانشکده استفاده میشود؟
□ بله              □ خیر

١٠
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آیا آزمون های برگزار شده تحلیل می شوند؟     □ بله               □ خیر ١١
آیا از نتایج تحلیل آزمون ها به مدیرگروه بازخورد داده می شود؟       □ بله                 □ خیر ١٢

آیا از عوامل نرمافزاری و سختافزاری برای برگزاری بهتر آزمونها استفاده می شود؟
□ بله                   □ خیر

١٣

آیا واحدی برای رسیدگی به شکایات و پیشنهادات دانشجویان در ارتباط با آزمون های برگزار شده وجود دارد؟                      
□ بله       □ خیر

١٤

آیا از ارزشیابی تکوینی (formative ) استفاده می شود؟ □ بله               □ خیر         
   

١٥

آیا  روایی و پایایی ابزارهای ارزیابی  بررسی می شود؟  □ بله                  □ خیر ١٦

آیا از مرجع مسئول در دانشگاه از دانشکدهها در مورد آزمونها گزارش ساالنه  اخذ می شود؟ 

                         □ بله                  □ خیر

١٧

آیا برای دانشجویان با شرایط ویژه (افراد با مشکالت جسمی و ...) اقداماتی جهت فراهم کردن فرصتهای برابر 
در زمان برگزاری آزمون صورت میگیرد؟

□ بله                   □ خیر

١٨

چه اقداماتی برای اطمینان از عادالنه بودن آزمونها صورت گرفته است؟ 
مانند مشخص کردن نمره pass/fail، ارائه بازخورد به دانشجو

١٩

به منظور ارتقای کیفیت آزمون های موجود چه اقداماتی صورت گرفته است؟  ٢٠


