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مقدمه: 



ارزشیابی تحصیلی دانشجویان به منظور ارتقا کیفی آموزش نیازمند حساسیت و توجه ویژه ای می باشد. برنامه ریزی 

صحیح در روند برگزاری آزمون می تواند منعکس کننده کیفیت آموزش در طول ترم باشد.

برگزاری آزمون یکی از روشهای ارزشیابی کیفیت فرایند یاددهی یادگیری و به عنوان بخشی از فعالیتهای آموزشی بوده که 

عالوه بر بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی، اثربخشی روشهای آموزشی مورد استفاده، محتوا و کارایی فعالیت های 

آموزشی و نقاط ضعف و قوت فرایندهای آموزشی ،  راه اندازی مرکز آزمون توانمند، کارآمد و مجهز،  نقطه قوت دانشگاه به 

شمار میرود.

در این راستا مرکز سنجش و آزمونهای علوم پزشکی دانشگاه در راستای برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی 

آزمونهای مختلف و با هدف برگزاری کیفی آزمون ها و نیز ارتقای روایی، پایایی و عینیت آزمون های دوره علوم پایه، 

کارآموزی و کارورزی درجهت تربیت و ارائه دانش آموختگانی توانمند، مسئولیت پذیر و پاسخگو به جامعه جهت ارائه 

خدمات سالمت به مردم در دانشگاه علوم پزشکی جهرم راه اندازی گردیده است.

ماده ١- تعاریف: 

مرکز  : منظور از مرکز، مرکز سنجش و آزمون های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم که زیر مجموعه مرکز 

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و بسته ارتقاء نظام آزمون های مربوط به طرح تحول و نوآوری در دانشگاه بوده و 

به منظور بهبود فرآیند ارزشیابی و سنجش فعالیت های آموزشی تاسیس خواهد گردید.

Education Development مرکز توسعه : منظور از مرکز توسعه در این شیوه نامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

,Center (EDC) دانشگاه است . 

ماده ٢ -اهداف مرکز :

١- ارتقای سطح کیفی برگزاری آزمونهای جاری از اعم از آزمونهای دستیاری ، جامع علوم پایه ، پیش کارورزی 

پزشکی ، آزمون جامع کارشناسی پرستاری و پیراپزشکی ، آزمون های میان ترم و پایان ترم، الکترونیک دوره 

های مختلف تحصیلی



آزمون های میان ترم و پایان ترم بصورت حضوری و غیر حضوری  -٢

تعامل مرکز سنجش با دایره امتحانات دانشکده ها در راستای ارتقای برگزاری آزمون ها  -٣

ارائه خدمات مشاوره ای به اعضای هیات علمی در زمینه ارتقای سطح کیفی و کمی و استاندارد سازی سواالت  -٤

آزمون های مختلف درون دانشگاهی 

ارایه مشاوره در خصوص استفاده از روشهای جدید نمره دهی (معرفی روش های تیین حد نصاب نمره ) جهت  -٥

گروه های آموزشی 

ایجاد تعامل با دانشکده ها در جهت ایجاد بانک سواالت آزمون های کشوری مصوبه وزارت بهداشت بر حسب  -٦

نیاز دانشگاه

ایجادتعامل با دانشکده در جهت ایجاد بانک سواالت آزمون های درون دانشگاهی -٧

تعامل مرکز سنجش با اداره خدمات آموزشی جهت دریافت نتایج آزمون های ملی به منظور تجزیه و تحلیل با  -٨

همکاری مرکز توسعه و مرکز آمار دانشگاه 

ماده ۳ –وظایف :

شرح وظایف مسئول مرکز سنجش و آزمون های علوم پزشکی

نظارت بر سطح کیفی و کمی آزمونها با دانشکده ها (١

همکاری در  توسعه زیرساختهای آزمونهای الکترونیکی در سطح دانشگاه و دانشکدهها (٢

٣) مشارکت در سیاستهای دانشگاه در اجرای آزمونها

نظارت بر هماهنگی امور آزمونها توسط اداره امتحانات  (٤

نظارت بر برگزاری آزمونها در سطح دانشگاه از طریق تعامل با دایره امتحانات  (٥

نظارت بر اجرای آزمونهای ملی محول شده از سوی وزارت متبوع به دانشگاه (٦

نظارت بر برگزاری آزمونهای الکترونیک در سطح دانشگاه و دانشکده ها از طریق تعامل با معاونت آموزشی  (٧

دانشکده ها  

هماهنگی بین بخشی با مرکز مطالعات و توسعه در خصوص ارتقاء کیفی وکمی آزمون ها و آنالیز آزمون ها  (٨



هماهنگی بین بخشی با مرکز مجازی در خصوص برگزاری آزمون ها ی الکترونیکی و نتایج کمی و کیفی آزمون  (٩

های الکترونیک

نظارت بر آزمون های محول شده از سوی وزارت مانند ازمون ارتقای دستیاری ، آزمون جامع علوم پایه ، آزمون  (١٠

پره انترنی  و پیگیری نتایج آنها

هماهنگی بین بخشی و تعامل با اداره امور خدمات ، جهت دسترسی به نتایج آزمون های ملی  (١١

تعامل بین بخشی با مرکز آمار جهت تحلیل و تعیین ترند نتایج آزمون های ملی و درون دانشگاهی  (١٢

تعامل بین بخشی با دایره امتحانات به منظور تعیین میزان پیشرفت تحصیلی بر حسب دروس گروه های  (١٣

آموزشی

تعامل مرکز سنجش با گروه های آموزشی جهت ایجاد بانک سواالت در گروه های مختلف آموزشی با مسئولیت  (١٤

مدیر گروه ذیربط

تعامل با مرکز توسعه و مرکز مجازی جهت پیگیری تجزیه و تحلیل سواالت (١٥

تعامل با مرکز توسعه جهت پیگیری و ارسال بازخورد در خصوص تحلیل نتایج آزمون ها  (١٦

ماده ۴ -ارکان مرکز

الف -رئیس مرکز :  رئیس مرکز با پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و با ابالغ 

معاون آموزشی برای مدت دو سال منصوب می گردد . تمدید ابالغ مذکور بالمانع است .

ب- کمیتههای مرکز : مرکز دارای دو کمیته علمی و اجرایی خواهد بود.

ج- کارشناس مرکز:

این مرکز نیاز به حداقل دو کارشناس به منظور پیگیری شرح وظایف ذکر شده دارد.

ماده ۵- اعضای شورای سیاستگذاری مرکز عبارتند از:

معاونت آموزشی دانشگاه (به عنوان رئیس شورا ) 



رئیس مرکز (دبیر شورا) 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  

مدیر اداره کل آموزش و تحصیالت تکمیلی 

مدیر مرکز آموزش مجازی 

سه نفر از اعضای هیئت علمی مجرب ترجیحا با رتبه دانشیاری به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه 

ماده ۶ - وظایف شورای سیاستگذاری مرکز :

تصویب خط مشی و سیاست های کلی مرکز   -١

بررسی و تصویب گزارش ساالنه فعالیتها  -٢

تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعملهای اجرایی  -٣

بررسی و تصویب سایر مواردی که از سوی معاون آموزشی ارجاع می گردد. -٤

ماده ۷- کمیته علمی آزمون :

مدیر مرکز توسعه (به عنوان رئیس مرکز ) 

روسای دانشکدههای ذیربط( به تناسب آزمون) 

معاونین آموزشی دانشکده ها 

مدیر مرکز آموزش مجازی 

مدیران گروه های آموزشی (باتوجه به ضرورت) 

سه تن از اعضای گروه آموزش پزشکی  

مسئول آمار 

ماده ۸ - وظایف کمیته علمی:

برنامهریزی و سنجش کمی و کیفی آزمون های ملی و دانشگاهی  و نظارت بر نحوه اجرای آزمون ها  

ماده ۹ -کمیته اجرایی آزمون :



رئیس مرکز (رئیس کمیته) 

مدیر کل امور آموزش و تحصیالت تکمیلی (دبیر کمیته) 

مسئول دایره امتحانات  

مدیر مرکز توسعه 

مدیر مرکز آموزش مجازی 

مدیر حراست  

روسای دانشکده  

معاونین آموزشی دانشکده  

مدیر فناوری اطالعات 

مسئول امور عمومی ساختمان 

مسئول سمعی بصری 

ماده ١۰ - وظایف کمیته اجرایی: 

فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم جهت تشکیل جلسات طراحی سوال  

تامین تجهیزات و امکانات الزم جهت برگزاری آزمون  

تعیین محل مناسب جهت برگزاری آزمون 

اخذ تقویم دانشگاهی و برنامه کالسی و امتحانی نیمسال جاری از واحد آموزش 

پیگیری روند اجرای آزمون های درون دانشگاهی توسط دایره امتحانات  

پیگیری ، آماده سازی سواالت امتحان، زمان امتحان و نتایج آن با هماهنگی دایره امتحانات هر دانشکده 

ماده ١١ – انواع آزمون ها :  



آزمونهایی که دانشگاه صرفا نقش برگزارکننده را دارد و طراحی سوال آزمون به عهده وزارت  -١

متبوع می باشد: 

در برگزاری آزمون های زیر مرکز سنجش دانشگاه نقش نظارتی را عهده دار خواهد بود 

آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان  

 آزمون جامع علوم پایه رشته پزشکی

آزمون پیش کارورزی رشته پزشکی  

آزمون های ارتقاء دستیاری  

آزمون جامع کارشناسی ارشد یا کارشناسی  

تبصره١: دانشکده های ذیربط ، مدیریت امور آموزش ،دایر امتحانات و  تحصیالت تکمیلی مسئولیت امور اجرایی 

آزمون از  نظرتامین نیروی انسانی ، امکانات الزم جهت برگزاری مطلوب آزمونها را عهده دار خواهد بود.

تبصره ٢: نحوه برگزاری آزمون ها طبق تبصره ٢

براساس دستورالعمل برگزاری آزمونهای غیرحضوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم که مشتمل بر ٦ ماده و ٤٠ مورد و 

توسط شورای آموزشی دانشگاه در خرداد ماه ١٣٩٩ مصوب گردیده است ، اقدام شود.

 این شیوه نامه در ١١ ماده و٢ تبصره در کمیته سیاستگذاری مرکزسنجش و آزمونهای علوم پزشکی 

مورخ ١٤٠٠/٠٢/١٩ دانشگاه تدوین شد و جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه ارسال خواهد گردید.

در جلسه مورخه ١٤٠٠/٠٢/١٩ در مرکز مطالعات و توسعه با حضور مدیر مرکز و مسئول مرکز سنجش ماده 

های ٣ تا ١١ مورد تدوین گردید و به انضمام ماده ١و٢ که در جلسه مورخه ٩٩/٢/٦ با حضور اعضا کمیته

( دکتر مصلی نژاد ، دکتر اسالمی ، دکتر آتش پور ، دکتر حق بین) برگزار گردید ، تدوین شد موارد جهت 

استحضار و طرح در شورای آموزشی خدمتتان ارسال می گردد. 


