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 دانشگاه علوم پزشکی فسا

 دانشکده پرستاری فسا

 دانشجونظام جامع ارزیابی شیوه نامه 

 

 مقدمه

 كيفيـت بـا آن كيفيـت و آيـد مـي بشـمار آموزشي فرايند در اساسي فعاليتهاي از يكي دانشجويان ارزيابي

 مناسـب بـازخورد ارائـه براي مفيد ابزاري تواند مي صحيح ارزيابي. دارد مستقيم ارتباط يـادگيري دانشجويان

 به تواند مي دانشجويان ارزيابي نتايج همچنين. باشد آنها هاي ضعف و قوت نقاط دانشـجويان پيرامون بـه

 كمك يادگيري – ياددهي فرايند مختلف ابعاد مورد در مهم هاي گيري براي تصميم مسئولين و مدرسين

 خدمات ارائه در اساسي بخشي و داشته بااليي اهيمت و حساسيت ارزيـابي دانشجو فراينـد كـه آنجـا از. نمايـد

 گيري بهره در اساسي قدم يك ارزيابي، جامع نامه شيوه تدوين كارآمد است.  آموزشي موسسه يك در آموزشي

 .بود آن خواهد بيشـتر چـه هـر ارتقـاء و ارزيـابي منافع از

 زيرا. دهد مي نشان تر وسيع مقياس در جامعه به نسبت را تعهد كه است راههايي از يكي ارزيابي دانشجويان 

 نياز ساختن برآورده در را صالحيت الزم آيا آموختگان دانش كه نمود حاصل اطمينان توان مي آن طريق از

آموزش  ارزيـابي راستاي اين شيوه نامه در. خير يا اند نموده كسب را جامعه سالمت و بهداشتي هاي

 گرديده تدوين دكتري ارشـد كارشناسـي تحصيلي مقطع در فسا پرستاري پرستاري دانشكده دانشـجويان

  .است

 تعاریف

 است فسا  پرستاري دانشكده نامه شيوه اين در دانشكده از منظور: دانشكده.  

 است پرستاري رشته منظور: رشته تحصيلي.  

 است ارشد كارشناسي سطح در مدرك به منجر تحصيلي مقطع منظور: مقطع.  

  رشته در ارشد كارشناسي مقطع داخلي جراحي در گرايش تحصيلي پرستاري منظور: گرايش 

   .است پرستاري

 شود. مي شامل را تحصيلي نيسمال هر در عملي يا تئوري درسي واحد يك: احدو 

 كـه اسـت كارشناسي ارشد تحصيلي مقطع در پرستاري رشته مدون درسي برنامه منظور: كوريكولوم 

   .است موجود پزشكي آموزش و درمان و بهداشت وزارت سايت در و مصـوب بوده

  كارشناسي ارشد پرستاري است مقطع در تحصيل به شاغل دانشجويان منظور: دانشجو. 
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 را فراگيران عملي و تئوري آموزش مسئوليت كه آموزشي مربيان و علمي هيات اعضاي منظور: استاد 

   .باشند مي خود آموزش تحت دانشجويان ارزيابي و آزمون سواالت طراحي مسئول و عهـده داشته بـه

  و شـود مـي انجـام مقطع يك به فراگيران ورود درابتداي كه است ارزيابي منظور: آغازين ارزيابي 

  .بود خواهد دانشجويان صحيح آن جايابي از هـدف

  واحد  يك طي در نيز و تحصيلي ترم يك طول در كه است هايي ارزيابي منظور: تكويني ارزيابي

  .است دانشجويان به بازخورد ارائه آن هدف و شود انجام مي آموزشي

  پرستاري  دانشجويان مقطع در آموزشي دوره يا واحد پايان در كه است ارزيابي منظور: تراكمي ارزيابي

 هـا در آن عملكرد و دانشجويان مورد در گيري تصميم آن هدف كه گردد مي كارشناسي ارشد انجام

  .است نظر مورد درس و دوره طول

  است فراگيران باليني توانمنديهاي فرا و مهارتها بر تمركز با ارزيابي منظور: باليني رزيابيا.  

 است يادگيري مختلف سطوح در فراگيران تئوري دانش ارزيابي منظور: تئوري ارزيابي.  

 

 وظایف شرح و اجرایی و مدیریتی تشکیالت

  بر اساس تصميمات شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي فسا به شرح زير است.  دانشجويان ارزيابي فرايند

آموزشي و روساي دانشكده ها و مديران شوراي آموزش دانشگاه متشكل از معاون : آموزشي شوراي 

 در گيري ايـن شورا در خصوص ارزيابي دانشجو تصميم اصـلي گروه هاي آموزشي مي باشد.  نقش

شورا با تشكيل  اين. ها است دانشكده در دانشجويان ارزيابي هاي فرايند مختلف هاي جنبه مورد

 ترم تصميمات الزم را اتخاذ مي كند.  جلسات در خصوص زمان برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان

 وظيفـه كـه باشـد مـي امتحانـات دايره كارشناسان و مسئول از متشكل(: آزمون مركز) امتحانات دايره 

 ميان امتحانات زماني برنامه تدوين در ريزي برنامه واحد با همكاري شامل ها آزمون برگزاري آن مركز

 بـا همـاهنگي هـا، آزمـون برگـزاري در كننده مشاركت مختلف بخش با هماهنگي ترم، و پايان تـرم

 تعيـين ها، پاسخنامه و آزمون دفترچه چاپ و دريافت دانشكده، از خارج و داخل هـاي آموزشي گـروه

 نامـه پاسخ افزاري نرم تصحيح آوري، جمع آزمون، اجراي و ريزي برنامه آزمون، سـازي محل مهيـا و

 به رسيدگي همچنين و آزمون امنيت حفظ به اساتيد  و دانشجويان و آزموننتـايج  اعـالم و هـا

  .اسـت احتمالي تخلفات و دانشجويان هاي درخواست

 آزمـون كيـف و كم مورد در اساتيد به مشاوره و بازخورد ارائه: آموزش دانشكده پرستاري توسعه دفتر 

 شناسايي نيازهاي آموزشي اعضاي همچنين. باشد مي دانشكده آموزش دفتـر توسعه عهـده بـر هـا،

 آزمون تحليل از حاصل دريافتي نتايج و اساتيد از سنجي بواسـطه نياز ارزيـابي زمينـه در علمي هيات

 سواالت تحليل كلي نتايج از دريافتي گزارش پايه بر اين دفتر است الزم. باشد مي دفتر اين عهده بر ها

 فرصت از گيري بهره با اساتيد توانمندسازي ايجـاد فرصت بـه احتمـالي ضعف نقاط كشف و آزمون
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 مختلف هاي دوره برگزاري يا و دانشگاه توسـعه آموزش و مطالعـات مركـز توسـط شـده ايجـاد هـاي

 .بپردازد دانشكده در اساتيد سازي توانمند مدت كوتاه

 بخشـي نظـم و همـاهنگي مسئول ايشان نماينده يا آموزشي گروه مدير: درس استاد و آموزشي گروه 

 ارائـه اسـتاد. اسـت گرديـده ارائـه گـروه آن در مربوطـه درسـي واحد كه است هايي آزمون بـه

 دايره به آنها موقع به ارسال و( كتبي هاي آزمون در) آزمون سواالت طراحي مسئوليت درس دهنـده

 مربوطـه آزمـون زمـان در است موظف درس دهنده ارائه استاد همچنين. دارد عهده بر را امتحانات

 نمره امتحانات، دايره از اوراق تصحيح نتايج دريافت از پس و داشته حضور آزمـون برگـزاري محـل در

 درس دهنده ارائه استاد تكويني هاي آزمون در. نمايد وارد سما سايت در مقـرر موعـد در را نهـايي

 درس اساتيد است الزم. نمايد ارائه دانشجويان به موقوع به بازخورد آزمـون برگـزاري از پس است الزم

 سواالت تحليل بازخورد دريافت محض به و پرداخته "استاندارد سـواالت جـامع بانـك" تشـكيل به

 تا بپردازند نقص داراي سواالت بـازبيني بـه مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  سوي از آزمون

 كتبي هاي آزمون تصحيح مسـئوليت. باشـد اسـتاندارد سـواالت بردارنده در سواالت بانك رفته رفته

 طريق از ها آزمون ايـن كـه آنجـا از و باشـد مي درس آن مربوطه استاد عهده بر اي چندگزينه غير

 حاصل نتايج اساس بر است موظف درس دهنده ارائه استاد نيستند تحليل قابل موجود هاي افزار نرم

 توانمند است بديهي بندد، كار به سواالت وضع بهبود جهت را الزم تعديالت آزمون اوراق تصحيح از

پزشكي  آموزش توسعهمركز مطالعات و  وظايف از سواالت اين تحليل چگونگي حوزه در اساتيد سازي

 ابزار است الزم توسعه دفتر باشد. همچنين مـيدانشگاه و با پيگيري دفتر توسعه دانشكده پرستاري 

 مربوطه اساتيد اختيار در و تهيه اي را گزينه چند غير سواالت كيفيت بررسي( ليست چك) مناسب

 .دهد قرار

 

 های پیشرفت تحصیلی آزمون در اجرایی اصول

بـر  دقيـق طور به ارزيابي بخش در است الزم استاد، سوي از دانشجويان به شده ارائه هاي درس طرح .در1

 بـراي آزمون درس اهـداف جـدول ارزيابي، پاياني و تكويني انواع ها، آزمون مكان و زمان ارزيابي، نحوه و نوع

 .گردد تاكيد آزمون طراحي در استفاده مورد درسي منابع و ،(پرينت بلو جدول)

فـرم  نماينـد مـي برگـزار رسمي بطور كه هايي آزمون براي است الزم دانشكده آموزشي هاي گروه همه. 2

توسعه  دفتر به و تكميل را  دفتر توسعه آموزش دانشكده سوي از شده تدوين "آزمون مشخصات" مخصوص

 برگزاري كه است اين مربوطه فرم تدوين از هدف. )ارسـال نمايد آزمـون برگـزاري از پيش آموزش دانشكده

 آزمون كيف و كم از دفتر اين تا باشد دفتـر توسعه آموزش دانشكده اطالع با آموزشي گروه هر در آزموني هر

 دايره امتحانات، توسط آزمون كيفيت حفظ منظور به.( باشد مطلع شـيوه نامه بـا هـا آن انطباق و دانشكده هاي

 .شود مي اصالح و مرور و اجرا تكثيـر از قبـل آزمون هر سواالت
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دانشـجوي  ارزيـابي جامع نامه شيوه از تبعيت به موظف دانشجويان ارزيابي زمينه در آموزشي هاي گروه. 3

دليلـي  هـر بـه آموزشي گروه يا و نباشد فراهم آن از بخشي اجراي امكان صورتيكه در و هستند دانشكده

 مربوطـه در گـروه مدير طريق از را خويش درخواست است الزم باشد نامه شيوه اين در تغيير ايجاد خواهان

 .گردد اتخاذ الزم تصميمات تا نمايد مطرح دانشكده آموزشي شوراي

اداره  سـوي از شده اعالم بندي زمان جدول اساس بر و موقع به را آزمون نتايج است الزم آموزشي گروه. 4

 .نمايد اعالم آموزش

رسانده  دانشجويان اطالع به شفاف طور به بايد آزمون نتايج به اعتراض روند آزمون، نتايج اعالم زمان در. 5

 .شود

 (كتبـي غيـر و كتبـي از اعـم) آزمون نتايج به مربوطه استاد به درخواست ارائه طريق از تواند مي . دانشجو6

دانشـجو  اطـالع بـه را رسيدگي نتايج و نموده رسيدگي اعتراض اين به است الزم استاد و نمايد اعتراض

 .برساند

ارائـه  بـا آزمـون يـك نتـايج و برگـزاري نحـوه بـه تواننـد مي خويش دوره نماينده طريق از دانشجويان. 7

 اعتـراض رسيدگي ايـن بـه اسـت الزم گروه مدير و نمايند اعتراض دانشكده در مربوطه گروه مدير به درخواست

 قانع نتـايج رسيدگي از دانشـجويان كـه صـورتي در. برسـاند دانشـجويان اطالع به را رسيدگي نتايج و نموده

( مورد حسب بر) در شورا طرح براي دانشكده آموزشي معاونت به را موضوع بررسي درخواست توانند مي نشوند

 .شود اتخاذ الزم تصميمات تا نموده ارائه

را  هـا آزمـون مكـاني و زماني برنامه دانشجويان، واحد انتخاب زمان در است الزم دانشگاه آموزش اداره. 8

واحـدهاي  هـا، آزمون برگزاري زمان از آگاهي با بتوانند دانشجويان تا نمايند ارائه دانشجويان اطالع براي

 .نمايند انتخاب را خويش درسي

در  و آزمـون دفترچـه همـراه كتبـي هـاي امتحان در كه باشد آزمون راهنماي داراي است الزم آزمون هر. 9

 .برسد مربوطه دانشجويان رويت به آزمون از پيش و نسب مناسب محل در باليني و آسكي عملي هاي آزمون

 آموزشـي معاونـت بـه و شده جلسه صورت توسط دايره امتحانات بايد آزمون جلسات در دانشجويان تخلف. 11

 .گيرد صورت الزم اقدام آموزشي تخلفات نامه آئين طبق بر تا ارسـال گردد دانشـكده
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 برنامه ارزیابی دانشجویان پرستاری

 پرستاری داخلی جراحی رشته مقطع کارشناسی ارشد

 کارورزی با همراه اختصاصی واحدهای کلیه شامل 1-3 تحصیلی نیمسال

 نامه پایان شامل 4-6 تحصیلی نیمسال

 بررسي ورودي رفتار پرسشنامه قالب در و درس هر در دانشجو انتظار مورد ورودي رفتار :آغازین ارزیابی- 1

توسعه  دفتـر بـه گيـري تصـميم منظور به گروه و مربوطه استاد توسط ترميم به نياز صورت در و مـي شود

 .شود مي داده اموزش بازخورد

 تکوینی ارزیابی- 2

 تئـوري كالسـي هـاي آزمون صورت به درس هر براي تئوري تكويني ارزيابي: تئوري تكويني ارزيابي- 2-1

 ارائـه منظـور به و شد خواهد انجام تئوري واحدهاي براي تحصيلي ترم هر طول در و( مختلف در انواع)

 .شد خواهد انجام بـه دانشجو بـازخورد

جـايگزين  هـا پـروژه و تكليـف كـه كننـد طراحي طوري را خود درس طرح توانند مي اساتيد- 1 تبصره

 آگـاهي يافته ارزيابي گونه اين چگونگي و ساختار از دقيق بطور دانشجو آنكه شرط به. شوند تكويني آزمونهاي

 .باشد

 نقـاط قوت مـورد در و شـده داده دانشجو به مشورتي جلسه يك در آزمون نتايج از مناسب بازخورد- 2 تبصره

 .شود راهنمايي بهبود قابل نقاط و

توسعه  دفتر به و رسانده گروه تصويب به را خود ارزيابي نوع است الزم گروه هر: باليني تكويني ارزيابي- 2-2

 و گرايش هر با متناسب آموزشي واحدهاي در دانشجويان باليني ارزيابي براي است الزم. نمايد آموزش اعالم

 ,MSF, CEX mini جملـه از عملكـرد ارزيابي مختلف روشهاي از آن، آموزشي اهداف با رشـته و مطابق

DOPS شود داده دانشجويان به مناسب بازخورد و شود استفاده غيره و پـورت فوليو و. 

 دانشـكده وگروه توسعه آموزش دفتر عهده به ها روش اين از يك هر ارزيابي ابزار طراحي مسئوليت- 1 تبصره

 .بود خواهد مربوطه آموزشي

 و با بوده گرايش و رشته آن و واحد آن اختصاصي بايد كارآموزي واحد هر براي ارزيابي ابزارهاي- 2 تبصره

 .باشند شناختي فراتوانمنديهاي و پيچيده باليني مهارتهاي پرورش بر تاكيد

 تراکمی ارزیابی- 3

 درس هر براي ترم پايان كتبي آزمون: تئوري تراكمي ارزيابي- 3-1
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 پايان كتبي آزمون جايگزين را و اجتماعي و داوطلبانه درسي تكاليف و ها پروژه توانند مي اساتيد- 1 تبصره 

 راستاي در و ارشد دانشجويان از يادگيري انتظارات با متناسب تكاليف سطح اينكه مشـروط بر نماينـد تـرم

 .باشند گرفته نظر در آنها براي عيني روش ارزيابي و بـوده آموزشي اهداف

اعضاي  توسـط اجـرا از قبـل آزمون هر سواالت است ضروري آزمونها كيفيت تضمين منظور به- 2 تبصره 

 به نتايج آناليز ودرس  هر آزمون سواالت بودن استاندارد بررسي مسئوليت. گردد اصالح و هيات علمي مرور

 سوال، بانك تشكيل ضمن است موظف دفتر اين و بود خواهد دانشكده دفتر استاد و دفتر توسعه آموزش عهده

 تشـكيل در اسـت موظـف مربوطـه گروه بنابراين. دهد قرار مربوطه گروه در اختيار را سواالت آناليز نتايج

 .آورد عمل به را الزم مساعدت توسعه آموزش ارزشيابي دفتـر در سـواالت بانـك

سـواالت  تصـحيح وظيفـه. باشـد تشـريحي و جـوابي چهـار سـواالت از تركيبي بايد ها آزمون- 3 تبصره

 .است آموزشي گروه آن مربوطه اساتيد عهده بر تشريحي

 .باشد مي موجود دستورالعملهاي با مطابق و نامه پايان به مربوط پژوهشي دوره تراكمي ارزيابي- 4 تبصره

 آموزشي گروه در باليني فوليو پورت و بوك الگ تكميل: باليني تراكمي ارزيابي- 3-2

 الزم است. باشـد فوليو پورت يا و بوك الگ بر مبتني بايد ارشد دانشجويان كارورزي تراكمي ارزيابي- 1 تبصره

 باال تعريف سطح يادگيري فعاليتهاي آن، اختصاصي اهداف و گرايش با متناسب فوليو پورت و بوك الگ در

 نـوع اين و تعـداد تعيـين. باشد شده پرداخته آن در نيز شناختي فراتوانمنديهاي مختلف ابعاد به و شده

 با و مربوطـه آموزشي گروه توسط بايد آنها از يك هر براي عملكرد استاندارد سطح و يادگيري فعاليتهاي

 .گيرد صورت توسعه آموزش دفتر نظارت

 در نظر دانشـجويان براي مطلوب سطح يك و حداقلي سطح يك بوك، الگ ارزيابي براي است الزم- 2 تبصره

 مطلـوب شرط سـطح و عنـوان تاييـد و پژوهشـي بلوك به ورود براي الزم شرط حداقلي سطح. شود گرفته

 ارشـد  نرسيده مقطـع براي نظر مورد توانمنديهاي سطح به كه دانشجوياني تا باشد التحصيلي فارغ براي الزم

 .مطلـوب برسانند حـد بـه را خـود بـوك الگ و نموده جبران را خود هاي ضعف نهايي، دفاع از قبل تا اند

 افرادنظـرات  بـر مبتني مختلف كارورزيهاي در درجه 360 ارزيابي نتايج از اي نسخه حتما است الزم- 3تبصره

 در صورت) پورتفوليـو در اساتيد و همپايان پرستاري، مديران و سوپروايزها پرستاران، بيماران، مانند گوناگون

 .باشد داشته وجود( استفاده

فوليـو،  پـورت و بـوك الگ دهـي نمـره و بررسـي چگـونگي به راجع گيري تصميم مسئوليت- 4 تبصره

دفتـر  همكـاري بـا ارزشـيابي و پـايش دفتـر عهده به آن طراحي و بلوك طول در آن مديريت و نگهداري

 .بود خواهد مربوطه آموزشي گروه و آموزش توسعه
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آموزشي  دوره انتهاي در دارند، باليني جنبه بيشتر كه هايي رشته عملكرد ارزيابي براي است بهتر- 5 تبصره

 .شود گرفته نظر در التحصيلي فارغ شرط عنوان به و شود برگزار آسكي آزمون

 

دانشکده پرستاری  آموزشی شورای 02/05/1400 مورخ جلسه در صفحه 7 بر مشتمل شیوه نامه این

 .رسید تصویب به

 

 


