برنامه جامع ارزشیابی در حوزه ارزيابی فراگیر در بیمارستان افشار
مقدمه :
با توجه به اهمیت ارزیابی دانشجو در ارتقاء یادگیری ،بهبود کیفیت آموزش و اطمینان از تحقق در کیفیت سیستم آموزشی الزم است
رویکرد جامع و نظام مند به ارزیابی دانشجو داشته باشیم تا از تناسب آن با برنامه های اموزشی اطمینان حاصل کنیم.
اهمیت این موضوع به اندازه ای است که بخش نسبتا عمده از استاندار های اعتبار بخشی در رشته های علوم پزشککی بکه اسکتقرار
رویکرد نظام مند به ارزیابی دانشجو اختصاص یافته ،لذا با توجه به این اهمیت و نقش ارزیابی دانتشجو در ارتقاء یادگیری و آمکوزش
آئین نامه نظام جامع ارزیابی به عنوان مبنایی بر استاندارد سازی فرایند ارزیابی در بیمارستان افشار تدوین شد.
اهداف :
با توجه به رسالت موسسه آموزشی درمانی پژوهشی بیمارستان افشار ،برنامه جامع دانشجو با هدف راه اندازی و پیشبرد اهداف توسعه
کیفیت آموزش و ارزیابی ،تدوین و زیر ساخت های اجرایی آن فراهم شده است که این برنامه همسو با برنامه های آموزشی و فرایند
های یادگیری– یاد دهی تدوین شده است.
ساختار و تشکیالت ارزيابی دانشجو
کمیته علمی :
ریاست بیمارستان ،معاون آموزشی بیمارستان ،مدیر گروه یا نماینده ایشان ،معاون آموزشی گروه ،اعضای هیئت علمی آشنا به اصول
ارزیابی دانشجو ،مدیر واحد دفتر توسعه بیمارستان ،عضو مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه و مسئول اعتبکار بخشکی بیمارسکتان هکای
آموزشی است .وظیفه این کمیته برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه ارزیابی دانشجو و نظارت و خکود -ارزیکابی سکاالنه اسکت و
بسته به فراخور نیاز ،افراد ذی ربط از گروه ها و مقاطع مختلف در جلسه حاضر خواهند شد.
کمیته اجرايی :
معاون آموزشی بیمارستان ،معاونین آموزشی گروه ها ،مسئول دفتر توسعه آموزش و کارشناسان دفتر توسعه آموزش بیمارستان .وظیفه
این کمیته اجرای برنامه مصوب ارزیابی دانشجو در شورای آموزشی بیمارستان و نیز کمیته علمی است.
توزیع پرسشنامه ها ،جمع آوری آنها ،استخراج داده ها ،ورود داده ها در برنامه های آماری مرتبط ،بر عهده کارشناس دفتر آموزش می
باشد.
کمیته ارزيابی :
اعضای کمیته اجرایی(معاون آموزشی بیمارستان ،معاونین آموزشی گروه ها ،مسئول دفتر توسعه آموزش و کارشناسکان دفتکر توسکعه
آموزش بیمارستان) ،مسئول اعتبار بخشی بیمارستان آموزشی و عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه است .این

کمیته مسئول نظارت بر اجرای برنامه ارزیابی دانشجو را در بیمارستان و گروه های آموزشی برعهده دارد .این گروه وظیفه مشاوره در
رابطه با هدایت برنامه ارزیابی دانشجو و توانمندسازی اعضای هیئت علمی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت اجرای برنامه ارزیابی در
گروه های آموزشی را بعهده دارد .همچنین همکاری در تهیه بلوپرینت آزمون و تشکیل کارگروه های مرتبط در جهت تکدوین و یکا
نظارت بر اجرای فرایند ارزیابی بر عهده این کمیته است .همچنین تدوین گزارشکات دوره ای و پیشکنهادهای ارتقکاء دهنکده کیفیکت
ارزیابی بر عهده این کمیته می باشد .نظارت بر صحت و کیفیت جداول مشخصات آزمون با کمیته ارزیابی بیمارستان است.
 به منظور پایش برنامه ارزیابی دانشجو کمیته ارزیابی بیمارستان ،جلسات منظم (3ماهه) با حضکور مسکئولین واحکد ارزیکابی
مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه ،مسئول مرکز توسعه بیمارستان و مسئولین اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشکی برنامکه
ریزی و برگزار نماید.
طراحی و اجرای نظام ارزيابی دانشجو :
 به منظور تدوین محتوای آزمون بر اساس اهداف دوره آموزشی ،جدول مشخصات آزمون در مقاطع مختلکف در بیمارسکتانافشار تدوین گردیده است .این جدول شامل اهداف آموزشی دوره بر اسکاس کریکولکوم و تعیکین محتکوای آزمکون ،تعیکین
حیطه(به تفکیک شناختی ،مهارتی ،نگرشی) هر یک از اهداف و تعیین ابزار ارزیابی متناسب با اهکداف اسکتخراج شکده بکر
اساس هرم میلر است(.پیوست )1
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 در این بیمارستان به منظور اطمینان از پوشش محتوایی آزمون"جدول مشخصات آزمون مبتنی بر اهداف آموزشکی و طکردرس"برای مقاطع و رشته های مختلف تدوین شده است و در ابتدای ترم در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
 برنامه ریزی برای برگزاری آزمون میان دوره و پایان دوره توسط گروه های آموزشی انجام مکی شکود ،برنامکه ارزیکابی در
روتیشن های آموزشی توسط معاون گروه آموزشی مربوطه تهیه و به کمیته ارزیابی ارسال می گردد.
 با توجه به اینکه هدف ارزیابی میان دوره ،رشد مهارت های فراگیران است ،نوع آزمون متناسب و برنامه ریزی بکرای ارائکه
بازخورد بعد از آزمون میان دوره در نظر گرفته شده است .جدول برنامکه ارزیکابی آزمکون میکان دوره و پایکان دوره قبکل از
آغاز هر روتیشن آموزشی توسط گروه آموزشی برنامه ریزی شده و به کمیته ارزیابی ارسال می گردد.
 به منظور بررسی روایی و پایایی آزمون ها" ،کمیته ارزیابی"مسئولیت بررسی ابزارهکای مشکاهده ای و کک لیسکت هکای
مرتبط و ارزیابی سواالت هار گزینه ای را بر عهده دارد .همچنین تحلیل شاخص های آزمون در آزمون های میان دوره و
پایان دوره انجام می شود.
 فرصت بازخورد بعد از آزمون در برنامه لحاظ شده است .بدین منظور برنامه ریزی شده است تا بازخورد به عملکرد فراگیران
توسط اعضای هیئت علمی گروه آموزشی در موقعیت های حضوری و مجازی(سامانه الگ بوک)ارائه گردد .در مورد آزمون
های کتبی ،کلید سواالت به فراگیران اعالم می گردد.
 به منظور پیگیری وضعیت فراگیر و پیشرفت تحصیلی آنان در این بیمارستان از الگ بکوک الکترونیککی اسکتفاده شکود .در
صورت تشخیص هر یک از اعضاء هیئت علمی از ضعف عملکرد فراگیر مراتب به معاون آموزشی گکروه اطکالع داده شکود،
معاون آموزشی و مدیر گروه ضرورت دارد در جلسات مشترک با فراگیر ،مشکل وی را پیگیری نموده در صکورت لکزوم بکه
مراکز مربوطه ارجاع دهند.
 حداقل نمره قبولی در ارزیابی فراگیر ،بر اساس اسناد باال دستی و نمره ثابت تعیین می گردد .برنامه ریزی برای تعیین نمره
قبولی در"آزمون های پایانی تاثیر گذار و مهم" با استفاده از روش های تعیین حد نصاب قبولی انجام میشود.
 نحوه ترکیب نمرات فراگیران(شامل نمرات آزمون شفاهی ،کتبی و عملی؛ آزمون میان دوره و پایان دوره و )...در جلسه گروه
با اجماع نظرات اعضاء هیئت علمی و براساس اهداف آموزشی تعیین میگرردد معراو آموزشری وررو مسرئوییت
اعالم مراتب به کمیته ارزیابی بیمارستا است
 بررسی شاخص های آزمو (ضریب تمیز ،ضریب دشواری ،انسجام درونی و ) با هماهنگی دفتر توسکعه بیمارسکتان
انجام می شود و به اعضاء هیئت علمی ،معاون آموزشی گروه و کمیته ارزیابی بیمارستان گزارش ارسال می گردد.
 برای فراگیران با وضعیت تحصیلی ضعیف جلسات حضوری بازخورد توسط معاون آموزشی و اسکاتید مربوطکه انجکام شکود.
اعالم نمرات حداقل ظرف یک هفته از انجام آزمون باشد.
 رسیدگی به اعتراض دانشجویان به صورت کتبی توسط سیستم سما ویا معاون آموزش گروه جمکع آوری مکی شکود و الزم
است استاد مربوطه طی یک هفته به اعتراض پاسخ دهد.
 برای تحقق امنیت آزمون از اسناد باال دستی و آئین نامه های دانشگاه قبل ،حین برگزاری و بعکد آزمکون بکرای مراقبکان و
مسئویین بروزاری آزمو تبعیت می وردد

 به منظور ارتقای کیفیت آزمو  ،ارزیابی سواالت و آزمو های مشاهد ای توسط کمیته ارزیابی بیمارستا انجام
می شود همچنین فرایندهای ارزیابی فراویرا در بیمارستا مکتوب و جهت استانداردسازی برنامه ریرزی مری
شود و به صورت دستورایعمل بروزاری آزمو به ورو های آموزشی ابالغ می وردد
 به منظور ارتقای سیستم ارزیابی دانشجو هر  6ما یکبار خودارزیابی صورت ویرد و پیشنهاد جهت رفع نواقص و
بهبود سیستم ارزیابی دانشجویا ارائه و مراتب اجرای آ برنامه ریزی می شود
 دفتر توسعه بیمارستا مسئوییت برنامه ریزی و اجرا برنامه های توانمند سازی اعضاء هیئت علمی(در رابطه با شیوه
های ارزیابی ،نحوه ارائه بازخورد) را بر عهده دارد .کمیته ارزیابی بر اجرای برنامه های توانمند سازی نظارت دارد.
 دستورالعمل های الزم برای اجرای برنامه ی ارزیابی توسط کمیته ارزیابی برنامه بیمارستان ،به کمیته اجرایی پیشنهاد مکی
گردد و الزم است در شورای آموزشی مطر و مورد تصویب قرار گیرد.
 کمیته ی ارزیابی بیمارستان موظف است برنامه زمان بندی برای ارزشیابی"برنامه ی ارزیابی دانشجو"تنظریم نماینرد و
وزارش ساالنه در ارتباط با اجرای نظام ارزیابی دانشجو بره وادرد ارزشریابی مرکرز ماایعرات و توسرعه آمروزش
دانشگا ارسال کند همچنین مکانیسمی جهت استفاد از اطالعات فرآیند ارزیابی دانشجو در ارزشیابی کریکویوم
توسط کمیته ارزیابی تعیین می شود

