
  یپزشک علوم ينها آزمو و یابیارز نظام ارتقاء بسته
 :محور

 یالملل نیب اتیتجرب از يمند بهره با یپزشک علوم يآزمونها ارتقاء

 :اهداف

 آزمونها سواالت يساز استاندارد 

 يساز نمره دیجد يروشها از استفاده 

 و يریادگی تیفیک بر موثر که داوطلبان یرشناختیغ اتیخصوص سنجش امکان جادیا 
 ندهیآ خدمات

 باشد داوطلبان. 

 استاندارد يها آزمون در تیموفق يبرا داوطلبان يساز آماده 

 سنجش یالملل نیب مؤسسات تست بانک از استفاده 

 یپزشک سنجش مرکز ارتقاء يبرا یجهان موجود يها تجربه از استفاده 

 داوطلبان یابیارز و سنجش نینو يها وهیش و ها کیتکن يساز یبوم و يریکارگ به 

 رانیفراگ و

 :شیپا شاخص

 سواالت يخطاها کاهش زانیم 

 یعلم يها يتوانمند درصد شیافزا زانیم 

 راتییتغ با متناسب شده اصالح يها نامه نیآئ و نیقوان درصد 

 دانشجو رشیپذ دیجد يروشها تعداد 

 یالملل نیب يها آزمون يراستا در تیفعال تعداد 

 تست بانک سواالت شیافزا زانیم 

 سنجش تست بانک در یالملل نیب مؤسسات سواالت تعداد 

 :محور



 یابیارزش و سنجش رش،یپذ ندیفرآ بهبود منظور به یپزشک آموزش سنجش مرکز ارتقاء

 :اهداف

 سنجش مرکز در يساز آزمون واحد جادیا 

 کیانفورمات و آمار واحد جادیا 

 مناسب یکیزیف يفضا يساز آماده 

 سنجش مرکز زاتیتجه ارتقاء 

 یانسان هیسرما تیتقو 

 :شیپا شاخص

 سنجش مرکز يساز آزمون واحد ياندازراه 

 فعال کیانفورمات و آمار واحد ياندازراه 

 سنجش مرکز افتهی ارتقاء زاتیتجه نوع و تعداد 

 سنجش مرکز یانسان هیسرما يتوانمندساز ژهیو یآموزش و يبازآموز يها دوره تعداد 

 افتهی اختصاص یکیزیف يفضا زانیم 

 :محور

 یلیتکم التیتحص مقاطع بر دیتاک با یپزشک علوم انیدانشجو رشیپذ نظام در تحول

 :اهداف

 ها مهارت يریفراگ يبرا داوطلبان در عالقه جادیا 

 در محفوظات از استفاده کاهش و علوم ییمبنا و قیعم يریفراگ به داوطلبان تیهدا 

 رشیپذ يآزمونها

 یشفاه و یکتب( آزمونها سواالت يساز استاندارد( 

 يریگ میتصم يتوانمند سنجش سواالت از استفاده امکان جادیا 

 و يریادگی تیفیک بر موثر که داوطلبان یشناخت ریغ اتیخصوص سنجش امکان جادیا 
 .است شانیا ندهیآ خدمات



 سالمت نظام در خدمات ارائه و عرصه در تیفعال يبرا تیاهم جادیا 

 :شیپا شاخص

 آزمونها يخطا فاقد و استاندارد سواالت درصد 

 انیدانشجو یلیتحص افت زانیم کاهش 

 یقبول از پس رشته رییتغ درصد 

 یلیتکم التیتحص مقطع در یقبول از پس داوطلبان تیموفق درصد 

 آزمونها شدگان رفتهیپذ یقضاوت و ینیبال يها يتوانمند نسبت 

 راتییتغ با متناسب و شده اصالح يها نامه نیآئ و نیقوان تعداد 

 :محور

 علوم آموختگان دانش يا حرفه تیصالح دییتا و یینها یابیارز نظام يساز ادهیپ و یطراح

 یپزشک آموزش تیفیک ارتقاء يراستا در یپزشک

 :اهداف

 دوره انیپا تیصالح آزمون ییاجرا نامه نییآ و یعلم دستورالعمل نیتدو 

 الذکر فوق آزمون کننده برگزار مراکز یاعتباربخش يبرا الزم ياستانداردها نیتدو 

 سواالت یطراح يبرا کارشناسان و دیاسات آموزش يها دوره يبرگزار به کمک 

 آزمون تیریمد و ياحرفه مهارت یابیارز

 الذکر فوق نظام اساس بر آزمون ياجرا دوره کی یابیارزش 

  :شیپا شاخص
 یعال يشورا در بیتصو يبرا یارسال ياستانداردها سند و ها دستورالعمل تعداد 

 يزیر برنامه

 آزمون يبرگزار یمتقاض مراکز هیاول یابیارز گزارش 

 هیاول طیشرا واجد مراکز زیتجه در اعتبارات کرد نهیهز زانیم 



 تیصالح یابیارز نهیزم در کارشناسان و دیاسات آموزش شده برگزار يها دوره تعداد 
 يا حرفه

 آزمون ياجرا یابیارزش برنامه تحقق زانیم 


