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پبییع 99

شیًٌ وبمٍ وؾبم اضظیبثی زاوشدًیبن زاوشکسٌ زاضيسبظی ثیطخىس
مقدمه:
یکی اظ يؽبیف اسبسی ي مُم زاوشکسٌ زاضيسبظی تطثیت زاوش آمًذتگبوی مترظض ي متقُس زض حًظٌ َابی مرتفاف
زاضيسبظی است .ثٍ مىؾًض تضمیه كیفیت زاوش آمًذتگبن ي پبسارگًیی ثاٍ خبمقاٍا اضظیابثی زاوشادًیبن زض عاً
تحظیل امطی اختىبة وبپصیط استَ .سف وُبیی اضظیبثی زاوشدًا تطغیت ي تشًیق زاوشدًیبن ثٍ مغبلقٍ ي یابزيیطی ي
اعمیىبن اظ یبزيیطی ایشبن است .ثب تًخٍ ثٍ اَمیت اضظیبثی زاوشدً زض اضتقبی یابزيیطیا ثُجاًز كیفیات آماًظ

ي

اعمیىبن اظ كیفیت زاوش آمًذتگبنا الظم است زض زاوشکسٌ زاضيسبظی ضيیکطزی خبمـ ي وؾبم مىس ثٍ اضظیبثی زاوشدً
يخًز زاشتٍ ثبشس تب اظ تىبست آن ثب ثطوبمٍَبی آمًظشی اعمیىبن حبطل شًز .اَمیت ایه مًضًؿ ثٍ اواساظٌای اسات
كٍ ثرش وسجتبً فمسٌای اظ استبوساضزَبی افتجبضثرشی زض ضشتٍَبی مرتفف ففًم پعشکی ثٍ استقطاض ضيیکطزی وؾابم-
مىس ثٍ اضظیبثی زاوشدً اذتظبص زاضز .ثط َمیه اسبس شیًٌ وبمٍ وؾبم خبمـ اضظیبثی زاوشدً تسيیه شسٌ زض شاًضای
زاوشکسٌ زاضيسبظی مًضخ  22آشضمبٌ  1399تظًیت ي مًضز تبییس قطاض يطفت ي زض اذتیبض اسبتیس ایه زاوشکسٌ يصاشتٍ
شسٌ است .اطً ایه شیًٌ وبمٍ ثطيطفتٍ اظ شًضای  EDCزاوشگبٌ ففًم پعشکی ثیطخىس می ثبشس.
ساختار سیستم ارزیابی داوشجو :
کمیته آزمون :ثٍ فىًان یکی اظ ظیطكمیتٍ َبی شًضای  EDOزاوشکسٌ متشکل اظ مقبين آمًظشی زاوشکسٌا مسیطان
يطيَُبی آمًظشی ي افضبی َیبت ففمی زاضای مسضک آمًظ

پعشکیا مسئً  EDOي كبضشىبس  EDCزاضای

مسضک ثطوبمٍ ضیعی زضسی است .كمیتٍ آظمًن يؽیفٍ وؾبضت ثط اضظیبثی زاوشدً اظ خمفٍ تسيیه ي تظًیت آییه وبمٍ
ي شیًٌ وبمٍ َبی مطتجظ ثٍ اضظیبثی زاوشدًا عطاحی سیستم اضظیبثی زاوشدًا وؾبضت ثط اخطای آن ي تضمیه كیفیت
آظمًن َب زض زاوشکسٌ ضا ثٍ فُسٌ زاضز.
مرکس آزمون :مسئًلیت چبح ي تکثیط زفتطچٍ َبی آظمًنا ثطيعاضی آظمًنا خمـ آيضی پبسرىبمٍ َبی آظمًن ثٍ
فُسٌ آمًظ

زاوشکسٌ تحفیل آمبضی آظمًن َب ثٍ طًضت كبغصی یب وطم افعاض مطثًعٍ ثٍ فُسٌ  EDOزاوشکسٌ َب ي

مطاكع آمًظشی زضمبوی تبثقٍ ي حفؼ امىیت آظمًن زض تمبم ایه مطاحل ضا ثٍ فُسٌ زاضز.
مرکس جامع آزمون های الکتروویک :مسئًلیت ثطيعاضی آظمًن َبی آوالیه ضا زض سغح زاوشگبٌ ففًم پعشکی
ثیطخىس ثطفُسٌ زاضز.
زاوشکسٌ می تًاوس زض تمبمی مطاحل عطاحیا اخطا ي تضمیه كیفیت اضظیبثی زاوشدً اظ ذسمبت مشبيضٌ ای زفتط
تًسقٍ آمًظ

زاوشکسٌ ) (EDOثُطٌ مىس شًز.

شیًٌ وبمٍ وؾبم اضظیبثی زاوشدًیبن زاوشکسٌ زاضيسبظی ثیطخىس
طراحی و اجرای وظام ارزیابی داوشجو در داوشکده داروسازی
 .1زاوشکسٌ زاضيسبظی اظ ضي

َبی متىًؿ اضظیبثی زاوشدً متىبست ثب اَساف ي پیبمسَبی زيضٌ زض حیغٍ َبی

زاوشیا مُبضتیا وگطشی استفبزٌ می كىس ي اسبتیس ثبیستی زض عطح زيضٌ ي عطح زضس ایه مًضاز ضا ثٍ اعالؿ
ثطسبوس  -1عطح زيضٌ زض زضيس مدبظی ثٍ فىًان ايلیه محتًای زضس ي یب زض ثرش مقطفی زضس ي زض زضيس
حضًضی زض ايلیه خفسٍ كالس ثٍ اعالؿ زاوشدًیبن ثطسس -2 .عطح زضس َطخفسٍ زض اثتسای َط خفسٍ ثب شطح
اَساف ضفتبضی مطتجظ شىبذتیا فبعفیا مُبضتی اضائٍ شًز.
 .2ضطيضی است اضظیبثی زاوشدً اَساف ي محتًای زيضٌ ضا ثٍ عًض مىبست ثب تأكیس ثط محتًای پبیٍ پًشش زَس.
 .3ضطيضی است اسبتیس محتطم فاليٌ ثط اضظیبثی پبیبویا اضظیبثی تکًیىی ضا زض ضاستبی پبیش ي ثُجًز مستمط
یبزيیطی ي فمفکطز زاوشدًیبن زض زستًض كبض ذًز قطاض زَىس.
 .4زض مًاضزی كٍ ثط اسبس آییه وبمٍ َبی مًخًز حسوظبة قجًلی/ضزی آظمًن تقییه وشسٌ استا حساقل ومطٌ
قجًلی آظمًن ثط اسبس ضي

َبی ففمی مشرض ذًاَس شس.

 .5مسؤيلیت عطاحی سؤاالت آظمًن ثٍ فُسٌ يطيٌ َبی آمًظشی است ي زض مًضز آظمًن َبیی كٍ ثٍ طًضت
مطكعی (ذبضج اظ يطيٌ) ثطيعاض می شًز مشبضكت افضبی َیأت ففمی يطيٌ َبی مطثًط العامی است .ممکه است
زض طًضت ازغبم زض ثطوبمٍ زضسی الظم ثبشس عطاحی سؤاالت ثب وؾبضت كمیتٍ آظمًن اودبم شًز.
 .6ثُتط است ثٍ مىؾًض اعالؿ زاوشدًیبن اظ اوتؾبضات مسضسیه زض ظمیىٍ اضظیبثی ي وحًٌ ومطٌ زَیا خسي
مشرظبت یب ثفًپطیىت (وحًٌ ومطٌ زَی آظمًن) زض اثتسای تطم ثٍ َمطاٌ عطح زضس ي عطح زيضٌ زض سبیت
زاوشکسٌ ي زض ايلیه خفسٍ كالس تًسظ مسضس زض اذتیبض زاوشدًیبن ي مسیطیت آمًظ

قطاض يیطز.

 .7زض شطيؿ تطم تحظیفی زض مًضز ظمبن ي مکبن ثطيعاضی آظمًن ثٍ زاوشدًیبن ي مسیطیت آمًظ

اعالؿ ضسبوی

می يطزز.
 .8مطاقجبن آظمًن زض زاوشکسٌ زاضيسبظی امًضی مبوىس  -1تًظیـ سًاالت ي پبسرىبمٍ َب  -2ازاضٌ خفسٍ آظمًن -3
خمـ آيضی سًاالت ي پبسرىبمٍ َبی آظمًن  -4تکمیل فطم ترفف زض آظمًن زض طًضت يقًؿ ضا ثطفُسٌ زاضوس.
 .9ثب تًخٍ ثٍ وقش ثبظذًضز مىبست زض ثُجًز یبزيیطی ي فمفکطز زاوشدًیبنا ضطيضی است زاوشکسٌ زاضيسبظی
سبظ ي كبضی ثطای اضائٍ ثبظذًضز ثٍ فطايیطان متىبست ثب َسف آظمًن ي امکبوبت ي ؽطفیت زاوشکسٌ تقییه كىىس.
 .10ضطيضی است حساقل مًاضزا شبمل افالم ثٍ مًقـ ومطات زاوشدًیبن زض سیستم سمب ي افالم كفیس سؤاالت
آظمًن َبی چىسيعیىٍ ای ثٍ زاوشدًیبن ضفبیت شًز.
 .11ضطيضی است مسضسیه محتطم زض افالم ومطات ي وتبیح زاوشدًیبن اظ سیستم َبی آوالیه استفبزٌ كىىس.

شیًٌ وبمٍ وؾبم اضظیبثی زاوشدًیبن زاوشکسٌ زاضيسبظی ثیطخىس
 .12ثبتًخٍ ثٍ ضطيضت مستىسسبظی مىبست ي اعالؿ ضسبوی شفبف زضذظًص پیشطفت تحظیفی فطايیطانا يطيٌ
َبی آمًظشی ي مسضسیه محتطم ایه مسبلٍ ضا زضوؾط زاشتٍ ثبشىس.
 .13زاوشکسٌ زاضيسبظی ثطای ضسیسيی ثٍ افتطاضبت زاوشدًیبن زض ذظًص ومطٌ ثٍ طًضت ظیط فمل می ومبیس:
 -1مسضس َط زضس ومطٌ زضس ضا حساكثط زض عی مست  10ضيظ اظ تبضید ثطيعاضی امتحبن زض سیستم سمبء ثجت
(مًقت) می ومبیس -2 .زاوشدًئی كٍ ثٍ ومطٌ زضج شسٌ زضس تقبضبی تدسیس وؾط زاشتٍ ثبشىسا می تًاوس زض
مست  3ضيظ اظ تبضید زضج مًقت ومطٌا اظ عطیق سیستم سمبء زضذًاست ذًز ضا ثٍ مىؾًض ثطضسی مدسز تًسظ
مسضسیها ثجت ومبیس -3 .ظمبن ثجت وُبئی ومطٌ زضس زض سیستم سمبء تب یک َفتٍ ثقس اظ ثجت مًقت ومطٌ ( ثب
احتسبة  3ضيظ مُفت تدسیسوؾط) می ثبشس.
 .14زاوشکسٌ زاضيسبظی ثطای تقییه زاوشدًیبن ثب فمفکطز ضقیف ي زاضای افت تحظیفی ي اضائٍ ثبظذًضز ثٍ آوبن
ثٍ طًضت ظیط فمل می ومبیس -1 :میبوگیه ومطات زاوشدًیبن زض َیچ ویمسب تحظیفی زض عً تحظیل وجبیس اظ
 12كمتط ثبشسا زض غیط ایىظًضت وبم وًیسی زاوشدً زض تطم ثقسی ثٍ طًضت مشطيط ذًاَس ثًز -2 .زاوشکسٌ
مًؽف است مًضًؿ مشطيط ثًزن وبم وًیسی َط زاوشدً ضا كتجب ثٍ يی ي يالسیه ایشبن اعالؿ ضسبوی كىس ي یک
وسرٍ اظ آن ضا زض پطيوسٌ زاوشدً ضجظ ومبیس -3 .زاوشدًیی كٍ ثٍ طًضت مشطيط وبم وًیسی می كىس حتی زض
ویمسب آذط زض َطیک اظ مطاحل آمًظ

زاضيسبظیا حق اوتربة ثیش اظ  14ياحس زضسی زض َطیک اظ ویمسب ضا

وساضز -4 .زاوشدًیی كٍ ثطای سٍ ویمسب متًالی ي یب چُبض ویمسب متىبية مشطيط شًز اظ ازامٍ تحظیل
محطيم می شًز ي چىبوچٍ میبوگیه كل ياحسَبی يصضاوسٌ حساقل  10ثبشسا می تًاوس ثٍ ضشتٍ زیگطی زض مقبعـ
كبضزاویا كبضشىبسی پیًستٍ ي كبضشىبسی وبپیًستٍ تغییط ضشتٍ ثسَس -5 .زاوشدًیی كٍ ثٍ زلیل مشطيط شسن
ثیش اظ حس اظ ازامٍ تحظیل محطيم شًز زض طًضت اودبم ي یب لغً تقُساتی كٍ زض زيضان تحظیل سپطزٌ است می
تًاوس ثطای تحظیل مدسز زض آظمًن سطاسطی شطكت ومبیس ي زض طًضت قجًلی زض َمبن ضشتٍ ي یب ضشتٍ زیگط
تحظیل ومبیس.
وظام ارزشیابی داوشجو در داوشکده داروسازی
اضظشیبثی زاوشدً ثب تًخٍ ثٍ مظًثبت شًضای فبلی ثطوبمٍ ضیعی ففًم پعشاکی زض زضيس مرتفاف ثاٍ طًضت ظیط
اودبم می يیطز:
 .1اضظشیبثی زض َط زضس ثط اسبس اَساف َمبن زضس اودبم ذًاَس شس ي وًؿ آظمًن ثط اسبس اَساف زضس
اوتربة ذًاَس شس.

شیًٌ وبمٍ وؾبم اضظیبثی زاوشدًیبن زاوشکسٌ زاضيسبظی ثیطخىس
 .2زض زضيس وؾطی اضظشیبثی زض عً تطم (آظمًن َبی كًتبٌ پبسادا تساتیا تشاطیحیا فقبلیات َبی كالسی ي
اضائٍ سمیىبض ي یب پطيغٌ تحقیقبتی) ي اضظشیبثی پبیبوی (آظمًن كتجای پبیابن تاطم) اودبم می شًز.
 .3زض زضيس فمفی مجىبی اضظشیبثی اضائٍ يعاض

كبض آظمبیشگبٌ ي فقبلیت َابی فمفای ي آظماًن كتجی می ثبشس.

 .4زض زضيس كبضآمًظی ي كبضيضظی زاضيذبوٍ ي طىقت مجىابی اضظشایبثی آظماًن َابی فمفای ي مُبضتی زض عً
زيضٌا اودبم تکبلیف ي آظمًن َبی فمفی ي شفبَی زض پبیبن تطم می ثبشس.
 .5میعان ومطٌ َط كسام اظ آیتم َبی زذیل زض ومطٌ پبیبن زيضٌا ثٍ طًضت شفبف زض اذتیبض زاوشدًیبن يصاشتٍ
می شًز.
 .6وحًٌ ثطيعاضی آظمًن ي ظمبن آنا قجل اظ ثطيعاضی آظمًن ثٍ زاوشدًیبن اعالؿ ضسبوی می شًز.
 .7زاوشکسٌ زاضيسبظیا سیستمی ثطای تضمیه كیفیت وؾبم اضظیبثی زاوشدً عطاحی كطزٌ است.
تضمیه کیفیت وظام ارزیابی داوشجو:
 .1زاوشکسٌ ثٍ مىؾًض اضتقبی كیفیت آظمًن َبا سبظ ي كبضی ضا ثطای تًاومىسسبظی افضبی َیأت ففمی زض ظمیىٍ
عطاحی سؤاالت ي عطاحی ي اخطای آظمًن َب زض وؾط يطفتٍ است كٍ ثٍ طًضت كبضيبَُبی حضًضی /مدبظی ي
مشبيضٌ اوفطازی ثٍ افطاز است.
 .2زاوشکسٌ سبظ ي كبضی ضا ثطای اضتقبی كیفیت آظمًن َب قجل ي ثقس اظ ثطيعاضی آظمًن زاضز .ایه زاوشکسٌ ایه كبض
ضا اظ عطیق اضظیبثی سؤاالت اظ عطیق َمگىبن ي استفبزٌ اظ چک لیست میفمه اظ وؾط ضفبیت اطً عطاحی سًا
(ثطای سؤاالت تستی) اودبم می زَس.
 .3ثطای اضتقبی كیفیت آظمًن َب پس اظ ثطيعاضی آظمًنا اسبتیس َط يطيٌ ثبیستی سًاالت ذًز ضا حساقل اظ وؾط
ضطایت زشًاضی /تمیع تحفیل كطزٌ ي ثط مجىبی وتیدٍ تحفیل سؤاالت آظمًن َب اقسام ثٍ اوتربة سؤاالت ثب
كیفیت ي تشکیل ثبوک سؤا ومبیىس تب ثٍ ایه تطتیتا كیفیت آظمًوُب زض زيضٌ َبی ثقسی اضتقب یبثس.
 .4ثط اسبس وؾبم اضظیبثی زاوشدً كٍ ثبالتط زض مًضز آن طحجت شسا ثٍ مىؾًض اضظیبثی مًثط زض زيضٌ مُبضتُبی
فمفی ي ثبلیىیا استفبزٌ اظ آظمًن َبی مجتىی ثط محل كبض زض زستًض كبض اسبتیس ایه يطيٌ ذًاَس ثًز ي ثطای
اضتقبی كیفیت ایه آظمًوُبا زستًضالقمل َبیی ثطای آظمًوگطان ي مشبَسٌ كىىسيبن تسيیه می شًز.
 .5زاوشکسٌ اعالفبت مطثًط ثٍ آظمًن َبی زاوشکسٌ ضا ثٍ عًض شفبف ي ثٍ مًقـ زض اذتیبض افضبی َیأت ففمیا
زاوشدًیبن ي كبضكىبن زاوشکسٌ قطاض می زَىس تب امتحبن زض تبضید مشرض ثب كیفیت اخطا شًز.
 .6وؾطسىدی اظ اسبتیسا زاوشدًیبن ي كبضكىبن زذیل زض آمًظ ا ثٍ طًضت متىبية اودبم ي اظ آوُب زض ثُجًز
فطایىسَبی زذیل زض اضظیبثی ي اضظشیبثی استفبزٌ ذًاَس شس.

شیًٌ وبمٍ وؾبم اضظیبثی زاوشدًیبن زاوشکسٌ زاضيسبظی ثیطخىس
 .7زاوشکسٌا ومطات زاوشدًیبن ضا زض عً فطایىس تحظیل ثطضسی ي آن ضا ثٍ فىًان مالكی ثطای تضمیه كیفیت
وؾبم اضظیبثی زاوشدً لحبػ ذًاَس كطز.
 .8ثب تًخٍ ثٍ وتبیح اضظیبثی آظمًن َب مقبين آمًظشی ي َیئت مطثًعٍ اقسامبت الظم ضا وسجت ثٍ اوتربة مسضسا
آمًظ

ثٍ مسضسیه ي ثبظثیىی ضيشُبی آمًظشی اودبم زَىس.

ایه شیًٌوبمٍ سبالوٍ مًضز ثبظوگطی قطاض يطفتٍ ي اطالحبت ثٍ تظًیت شًضای آمًظشی زاوشکسٌ ذًاَس ضسیس.

