
 بسمه تعالی

 صورت جلسه و مصوبات

 تحلیل کیفی آزمون موضوع جلسه 

اتاق فکر دانشکده  :محل  9-11 :ساعت  08/05/1401 تاریخ :  شنبهروز:  زمان برگزاری 

 پرستاری

مقطع کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری داخلی  1400تحلیل کیفی آزمون های نیمسال دوم  دستور جلسه 

 جراحی

در ابتدای جلسه هر یک از اساتید سواالت آزمون دروس انتخابی خود را به مسئول دفتر توسعه آموزش  مصوبات جلسه

دانشکده تحویل دادند. سپس سواالت هر یک از آزمون ها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق 

نتایج تحلیل جهت بهره برداری در آزمون های آتی  با شاخص میلمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 توسط اساتید به شرح زیر می باشد: 

 نحوه ارزشیابی شامل آزمون نهایی و ... با روش های تعیین شده در طرح درس تطابق کامل داشتند.-1

 3می گردد از توکسونومی سطح   ه توصیه بودند ک  2و 1سواالت در توکسونومی سطح   درصد 2-80

 نیز استفاده گردد.

 نیاز به تصحیح بر اساس شاخص میلمن عبارت بودند از: بیشترین موارد -3

 نه ها حذف گردد(ژه های تکراری از گزی) توصیه می گردد وا موضوع تکرار کلمات در گزینه ها -

کدامیک از موارد "سوال  به جای کننده در بخش هدایت )توصیه می گردد  ده سوالبخش هدایت شون -

 وضوع مورد سوال واضح تربیان گردد(م "کدام روش"یا  "زیر

 )توصیه می گردد زیر عباراتی که بار منفی دارد خط کشیده شود( نکشیدن خط زیر سواالت منفی -

) توصیه می گردد از این عبارات در صورت  استفاده از عبارات مبهم نظیر غالبا، معموال، گاهی، هرگز -

 سوال استفاده نشود(

)توصیه می گردد از این عبارات در گزینه ها استفاده  استفاده از عباراتی نظیر همه موارد فوق در گزینه ها-

 نشود(

) توصیه می گردد در صورت ساقه منفی سوال،  کاربرد گزینه های منفی برای ساقه منفی )منفی مضاعف(-

 ز گزینه های منفی استفاده نشود(ا

 )توصیه می گردد طول تمامی گزینه های یکسان باشد( متفاوت بودن طول گزینه ها-

 



 

دانشکده  رئیس   بیژنی دکتر مصطفی 

  پرستاری

 

معاون دانشکده  ثابت سروستانی پریسا

 EDO، مسئول پرستاری

 دانشکده پرستاری

 

  مدیر تحصیالت تکمیلی  نیکروز دکتر لیال

  عضو هیئت علمی کریمی دکتر شهناز

  مدیرگروه پرستاری آبادی فوزیه

مدیرگروه فوریت های  فقیهی امیر

 پزشکی

 

مسئول اساتید مشاور  روستایی ساناز 

 دانشکده پرستاری

 

  عضو هیئت علمی معتمد جهرمی دکتر محدثه 


