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 : مقدمه

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

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

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

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

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

 .میرود شمار

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

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

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

 .است گردیده اندازی راه جهرم پزشکی علوم دانشگاه در مردم

 

  تعاریف: -۱ماده 

معاونت  مجموعهکه زیر  علوم پزشکی جهرممرکز سنجش و آزمون های علوم پزشکی دانشگاه منظور از مرکز،  :مرکز

بسته ارتقاء نظام آزمون های مربوط به طرح تحول و نوآوری در دانشگاه بوده و آموزشی دانشگاه و براساس سیاست های 

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

دانشگاه است که در زمینه ارتقاء عوامل موثر بر فرآیند یاددهی و  موزش پزشکیمنظور مرکز مطالعات و توسعه آ مرکز توسعه :

یادگیری ، هدایت و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی فراگیران ، ارزشیابی برنامه درسی ، ارزشیابی استاد و تحلیل آزمونهای ملی و 

 درون دانشگاهی ایقای نقش می نماید.

نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات حضوری آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. که وظیفه منظور مدیریت امور  مدیریت آموزش:

 به عهده دارد.و غیر حضوری ملی و درو ن دانشگاهی را 

را برعهده دارد  یآموزش یمحتواها یابیاجرا و ارزش ی،و مشاوره در طراح یتهداکه وظیفه  منظور مرکز آموزش مجازی دانشگاه است. مرکز مجازی:

 دهد . یرسالت خود انجام م یرا در راستا یانو دانشجو یداسات یمحصوالت ، توانمندساز یدتول ین،آنال یآزمونها یو در کنار آن اجرا



شگاه :  فراهم سییازی منظور واحدی تحت نظارت مدیریت امور آموزشییی و تحصیییالت تکمیلی دانشییگاه اسییت . که وظیفه  دایره امتحانات دان

 به عهده دارد. دمات برگزاری آزمون ، اجرا ، تامین سالمت آزمون و دریافت بازخورد و اعتراض آزمون شوندگان رامق

شکده ها :  ست .        منظور دایره امتحانات دان شگاه ا شی دان شکده ها و  تحت نظارت مدیریت امورآموز شی دان که  واحدی در حوزه معاونت آموز

 را به عهده دارد.فراهم سازی مقدمات برگزاری آزمون ، اجرا ،  تامین سالمت آزمون و دریافت بازخورد و اعتراض آزمون شوندگان  یفهوظ

سنجش در زمینه تحلیل          منظور مرکز آمار: ضای مرکز  ست که وظیفه تعامل با رئیس و  اع شگاه ا شی دان مرکز آمار حیاتی و در حوزه معاونت آموز

 و درون دانشگاهی را به عهده دارد.  آزمون های ملی

شکده ها جهت تعیین    -2 شرح وظایف مرکز آمار حیاتی :  شی و آموزش دان شرفت    روندتعامل با مدیران گروه های آموز پی

پیشرفت تحصیلی بر حسب رشته و مقاطع تحصیلی  روند تعیین  -1تحصیلی دانشجویان در هر درس و بر حسب گروه آموزشی 

آزمونهای جامع علوم پایه ، پیش کاروزی ، صالحیت بالینی و صالحیت حرفه ای هر سه یا پنج سال  روند تعیین  -3دانشجویان 

سی عوامل موثر در بروز آن    -4 صیلی و برر صیلی با عوامل تاثیرگذار مانند     -5تعیین افت تح سی ارتباط ارتقاء تح )جنس ،  برر

 تعامل با مرکز توسییعه و مرکز مجازی دانشییگاه جهت تحلیل آزمونهای درون دانشییگاهی  -6سیین ، رشییته ، بومی بودن و ...  

سی  -7  شان       روند  برر ستعداد درخ شجویان ا صیلی دان س  -8تح ص روند  یبرر شجو  یلیتح ضعیت ورودی و    دان سب و یان بر ح

 ومی ، غیر بومی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... )رتبه ، منطقه ، سهمیه ، جنس ، ب پذیرش دانشجو

 اهداف مرکز :- ۲ماده 

 جامع علوم پایه ،دستیاری ارتقاء  اعم از آزمونهایملی و درون دانشگاهی های آزمون و کمی سطح کیفی ءارتقا  -2

صالحیت بالینی پزشکی ، صالحیت  ، کارشناسیطع امقجامع های آزمون  ،پزشکی  پیش کارورزی جامع ،پزشکی 

 به صورت حضوری و غیر حضوری  آزمون های میان ترم و پایان ترم ،حرفه ای کارشناسی

 دایره امتحانات دانشکده ها در راستای ارتقای برگزاری آزمون ها  باتعامل  -1

 درون دانشگاهی  سطح کیفی و کمی و استاندارد سازی سواالت آزمون های مختلف ءارتقا -3

 ارتقاء بکارگیری روشهای تعیین حد نصاب نمره توسط گروه های آموزشی با همکاری مرکز توسعه -4

 تعامل با دانشکده ها در جهت ایجاد بانک سواالت آزمونهای ملی مصوب وزارت بهداشت بر حسب نیاز دانشگاه  -5

 تعامل با دانشکده ها در جهت ایجاد بانک سواالت آزمونهای درون دانشگاهی  -6



با مدیریت امور آموزش دانشگاه جهت دریافت نتایج آزمونهای ملی به منظور تجزیه و تحلیل با همکاری تعامل  -7

 مرکز توسعه و مرکز آمار دانشگاه  

 :مرکز وظایف– ۳ماده 

آزمون های دانشکده  و صحت  تعامل با مدیریت امور آموزشی و مرکز توسعه در راستای نظارت بر سطح کیفی و کمی -2

 ها از طریق امور آموزشی دانشکده ها 

 هاالکترونیک در سطح دانشگاه و دانشکده حضوری و هایهای آزمونتوسعه زیرساخت مکاری در  -1

 هاهای دانشگاه در اجرای آزمونسیاستمشارکت در اجرای   -3

 تعامل با دایره امتحانات در دانشکده ها  -4

 ی در برگزاری آزمون های درون دانشگاهی و ملی از طریق دایره امتحانات دانشکده ها تعامل با مدیریت امور آموزش -5

 هماهنگی بین بخشی با مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه در خصوص ارتقاء کیفی آزمون ها و آنالیز آزمون ها  -6

 و نتایج کمی و یکدر خصوص برگزاری آزمون ها ی الکترونیآموزش مجازی  دانشگاه هماهنگی بین بخشی با مرکز  -7

 کیفی آزمون های الکترونیک

هماهنگی و تعامل بین بخشی با مدیریت امور آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری کلیه آزمون های درون دانشگاهی  -8

 و ملی 

نتایج آزمونهای ملی محول شده از سوی وزارت متبوع به دانشگاه ،شامل آزمون های ارتقاء پیگیری و تحلیل  یتمسئول -9

یاری، جامع علوم پایه پزشکی، جامع پیش کارورزی پزشکی ، جامع مقاطع کارشناسی، صالحیت بالینی پزشکی دست

تحصیلی بر و صالحیت حرفه ای کارشناسی با همکاری مدیریت امور آموزشی و مرکز توسعه و مرکز آمار دانشگاه 

 زش مجازی و مرکز آمار دانشگاه حسب آزمون های اجرا شده در هر درس با همکاری مرکز توسعه ، مرکز آمو

های انجام شده توسط معاونین آموزشی دانشکده ها در خصوص میزان پیشرفت تحصیلی یلو تحل یگیریپ یتمسئول  -21

  بر حسب آزمونهای اجرا شده در هر درس با همکاری مرکز توسعه ، مرکز آموزش مجازی و مرکز آمار دانشگاه

 

 

 



 ارکان مرکز- ۴ماده 

وسعه مدیر مرکز مطالعات و تمدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و پیشنهاد  هرئیس مرکز ب  :رئیس مرکز -الف 

 تمدید ابالغ مذکور. برای مدت دو سال منصوب می گردد دانشگاه  آموزش علوم پزشکی دانشگاه و با ابالغ معاون آموزشی

 .است بالمانع 

 ارای دو کمیته علمی و اجرایی خواهد بود.مرکز د :های مرکز کمیته -ب

 مرکز دارای یک نفر کارشناس خواهد بود. کارشناس مرکز: -ج

 :سیاستگذاریکمیته مرکزی  اعضای -۵ماده 

  کمیتهرئیس )معاونت آموزشی دانشگاه  

  کمیته )دبیر سنجش  رئیس مرکز  

  دانشگاه مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

  دانشگاه  تحصیالت تکمیلیو مور آموزشی امدیر 

 دانشگاه  مدیر مرکز آموزش مجازی 

  ارتقاء نظام ارزشیابی و آزمون ها مسئول بسته 

  دانشکده ها معاونین آموزشی 

 روسای دانشکده ها وپیشنهاد  از هر دانشکده به علمی مجرب ترجیحا با رتبه دانشیاری  هیاتنفر از اعضای  یک 

 آموزشی دانشگاهمعاون تائید 

  مدیر فن آوری اطالعات دانشگاه 

 :اریذکمیته سیاستگوظایف  - ۶ماده 
 

  مشی و سیاست های کلی مرکز  خط تصویب -2

 ها بررسی گزارش ساالنه فعالیت -1

 ازنگری و بروزرسانی شیوه نامه های مرکز سنجش بر حسب نیازتبیین ، ب -3

  دانشگاه آموزشیاز سوی معاون ی ارجاعبررسی و تصویب سایر موارد  -4



 :کمیته علمی -۷ماده 

 

 مدیر مرکز توسعه دانشگاه )رئیس کمیته  نماینده ایشان ترجیحاً معاون آموزشی دانشگاه یا 

   رئیس مرکز سنجش ) دبیر کمیته 

  مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه مدیر مرکز 

 به تناسب آزمون ها  ها دانشکده آموزشی ینمعاون( 

 دانشگاه  آموزش مجازیمرکز  مدیر 

 به تناسب آزمون و ضرورت حضور) مدیران گروه های آموزشی  

  گروه آموزش پزشکیکار اعضایسه تن از  

 حیاتی معاونت آموزشی دانشگاه  آمار مرکز مسئول 

  مسئول بسته ارتقاء نظام ارزشیابی آزمون ها 

 :وظایف کمیته علمی - ۸ ماده

 پیگیری چگونگی اجرای سنجش کمی و کیفی آزمون های درون دانشگاهی و ملی ریزی و برنامه 

 ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه ارتقاء سطح کیفی و کمی و استانداردسازی سواالت آزمونهای درون دانشگاهی 

 تعامل اعضای کمیته علمی با مرکز آمار حیاتی در راستای دستیابی به اهداف مرکز سنجش 

  ته اجراییکمی- ۹ماده: 

  ًمدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ) رئیس کمیته معاون آموزشی دانشگاه یا نماینده ایشان ترجیحا 

 کمیته  دبیر )سنجش  مرکز رئیس 

 دانشگاهو تحصیالت تکمیلی  یامور آموزش مدیر 

 دانشکده ها دایره امتحانات  ینمسئول 

 ئولین دانشگاه یا نماینده ایشان ترجیحاً مس مدیر مرکز توسعهEDO  دانشکده ها 

   مسئولین مرکز مهارت های بالینی دانشکده ها 

 دانشگاه مدیر مرکز آموزش مجازی 



  دانشگاه مدیر حراست 

  هامعاونین آموزشی دانشکده 

 دانشگاه  فناوری اطالعات مدیر 

 مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه 

 دانشگاه مسئول سمعی بصری 

  حسب مورد کارشناسان مرتبط 

 : وظایف کمیته اجرایی - ۱۱ماده 

 با همکاری رئیس کمیته علمی وال ت الزم جهت تشکیل جلسات طراحی سفراهم نمودن امکانات و تسهیال 

  تامین تجهیزات و امکانات الزم جهت برگزاری آزمون 

 تعیین محل مناسب جهت برگزاری آزمون 

 دانشکده ها و امور آموزشی  از واحد آموزش یجار مسالین یو امتحان یو برنامه کالس یدانشگاه میاخذ تقو

 دانشگاه 

  دانشکده هاروند اجرای آزمون های درون دانشگاهی توسط دایره امتحانات پیگیری 

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

 پیگیری تخلفات دانشجویی 

 : انواع آزمونها -22ماده 

ن ترم و پایان ترم آزمون های حضوری و غیر حضوری میاطراحی سواالت و برگزاری  درون دانشگاهی: آزمون های-2

 دانشگاه می باشد.عهده  به طور کامل به کلیه رشته ها

و برگزاری این گونه آزمونها به عهده دانشگاه به عهده وزارت متبوع  های ملیآزمون تطراحی سواال ملی: هایزمونآ-1

 .را عهده دار خواهد بود تعامل بین بخشی دانشگاه نقشسنجش  مرکز)کمیته اجرایی  می باشد که 

 آزمونهای ملی شامل:

 نشجویان دا علمی المپیاد غربالگری آزمون  -2



 آزمون جامع علوم پایه رشته پزشکی  -1

 پیش کارورزی رشته پزشکی جامع آزمون  -3

 آزمون های صالحیت بالینی پزشکی و صالحیت حرفه ای کارشناسی  -4

 ارتقاء دستیاری آزمون های  -5

 کارشناسی و جامع کارشناسی ارشد های آزمون  -6

امین تنظر امور اجرایی آزمون از  مسئولیتتحصیالت تکمیلی امور آموزش و  دانشکده های ذیربط و مدیریت تبصره:

 .ها را عهده دار خواهد بودمکانات الزم جهت برگزاری مطلوب آزمون، انسانی نیروی ا

 2نحوه برگزاری آزمون ها طبق تبصره  :2تبصره 

توسط  و مورد 41ماده و  6که مشتمل بر  پزشکی جهرم علوم دانشگاه برگزاری آزمونهای غیرحضوری دستورالعملبراساس 

 ه است ، اقدام شود.مصوب گردید 2399خرداد ماه در  دانشگاه شورای آموزشی

 :: تخلف در آزمون  21ماده 

تخلف در جلسه آزمون شامل مواردی از جمله به همراه داشتن هر گونه کتاب ، جزوه ، دست نوشته ، وسایل صوتی  

ه ک ،گوشی همراه ، وسایل الکترونیکی ، صحبت کردن و یا روءیت برگه امتحانی یا مانیتور دیگر دانشجویان می باشد

پس از تائید هر کدام از موارد فوق توسط مراقب ، رئیس دایره امتحانات و معاون آموزشی ، در صورتجلسه درج و 

 مراتب جهت بررسی و رای نهایی به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع می گردد. 

  :: منابع مالی  23ماده 

بالینی ، منابع مالی آزمونهای ملی از جمله آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی ، آزمونهای صالحیت 

و آزمون های المپیادهای علمی بر اساس جدول محاسبه حق الزحمه عوامل اجرایی  آزمونهای صالحیت حرفه ای

 . شودها ابالغ می گردد تامین می  آزمون ها ، ارسالی از سوی وزارت متبوع که هر ساله به دانشگاه

 

 

 29/11/2411مورخ  یعلوم پزشک یمرکزسنجش و آزمونها یاستگذاریس یمرکز یتهتبصره در کم 1ماده و  23نامه در  یوهش ینا

 .یددانشگاه رس یآموزش یبه شورا یببه تصو 21/13/2411 یخمطرح و  در تار
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