ناظر به:
*سیاست  :2گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت
*سیاست  :7نهادينه سازي اخالق حرفه اي
*سیاست  :9ارتقاء منابع انساني بخش آموزش عالي سالمت

خروجی مورد انتظار:
*انتظار مي رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زير در عرصه آموزش علوم پزشکي حاصل گردد:
*ارتقاء و به روزرساني فرايندهاي مرکز سنجش آموزش علوم پزشکي کشور
*ايجاد زمینه مناسب به منظور برگزاري آزمون هاي بین المللي در داخل کشور
*ايجاد تحول در فرايند سنجش و پذيرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلي
*طراحي الگوهاي سنجش مهارت هاي حرفه اي در دانش آموختگان علوم پزشکي
*استقرار مراکز منطقه اي ارزيابي آموزشي و مهارت هاي بالیني در مناطق آمايشي

محور:
ارتقاء آزمونهاي علوم پزشکي با بهره مندي از تجربیات بین المللي

واحد مجری:
مرکز سنجش آموزش پزشکي
با همکاري دبیرخانه هاي حوزه آموزش ،دبیرخانه هاي مناطق آمايشي و دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني کشور
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اهداف:
*استاندارد سازي سواالت آزمونها
*استفاده از روشهاي جديد نمره سازي
*ايجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختي داوطلبان که موثر بر کیفیت يادگیري و خدمات آينده
داوطلبان باشد.
*آماده سازي داوطلبان براي موفقیت در آزمون هاي استاندارد
*استفاده از بانک تست مؤسسات بین المللي سنجش
*استفاده از تجربه هاي موجود جهاني براي ارتقاء مرکز سنجش پزشکي
*به کارگیري و بومي سازي تکنیک ها و شیوه هاي نوين سنجش و ارزيابي داوطلبان و فراگیران

شاخص پایش:
*میزان کاهش خطاهاي سواالت
*میزان افزايش درصد توانمندي هاي علمي
*درصد قوانین و آئین نامه هاي اصالح شده متناسب با تغییرات
*تعداد روشهاي جديد پذيرش دانشجو
*تعداد فعالیت در راستاي آزمون هاي بین المللي
*میزان افزايش سواالت بانک تست
*تعداد سواالت مؤسسات بین المللي در بانک تست سنجش

محور:
ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکي به منظور بهبود فرآيند پذيرش ،سنجش و ارزشیابي

واحد مجری:
مرکز سنجش آموزش پزشکي
با همکاري معاونت اجرايي ،دبیرخانه هاي حوزه آموزش و دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
کشور

اهداف:
*ايجاد واحد آزمون سازي در مرکز سنجش
*ايجاد واحد آمار و انفورماتیک
*آماده سازي فضاي فیزيکي مناسب
*ارتقاء تجهیزات مرکز سنجش
*تقويت سرمايه انساني
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شاخص پایش:
*راهاندازي واحد آزمون سازي مرکز سنجش
*راهاندازي واحد آمار و انفورماتیک فعال
*تعداد و نوع تجهیزات ارتقاء يافته مرکز سنجش
*تعداد دوره هاي بازآموزي و آموزشي ويژه توانمندسازي سرمايه انساني مرکز سنجش
*میزان فضاي فیزيکي اختصاص يافته

محور:
تحول در نظام پذيرش دانشجويان علوم پزشکي با تاکید بر مقاطع تحصیالت تکمیلي

واحد مجری:
شوراي عالي برنامه ريزي
با همکاري مرکز سنجش آموزش علوم پزشکي ،دبیرخانه هاي حوزه آموزش و دانشگاه هاي علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
*ايجاد عالقه در داوطلبان براي فراگیري مهارتها
*هدايت داوطلبان به فراگیري عمیق و مبنايي علوم و کاهش استفاده از محفوظات در آزمونهاي پذيرش
*استاندارد سازي سواالت آزمونها) کتبي و شفاهي(
*ايجاد امکان استفاده از سواالت سنجش توانمندي تصمیم گیري
*ايجاد امکان سنجش خصوصیات غیر شناختي داوطلبان که موثر بر کیفیت يادگیري و خدمات آينده
ايشان است.
*ايجاد اهمیت براي فعالیت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سالمت

شاخص پایش:
*درصد سواالت استاندارد و فاقد خطاي آزمونها
*کاهش میزان افت تحصیلي دانشجويان
*درصد تغییر رشته پس از قبولي
*درصد موفقیت داوطلبان پس از قبولي در مقطع تحصیالت تکمیلي
*نسبت توانمندي هاي بالیني و قضاوتي پذيرفته شدگان آزمونها
*تعداد قوانین و آئین نامه هاي اصالح شده و متناسب با تغییرات

محور:
طراحي و پیاده سازي نظام ارزيابي نهايي و تايید صالحیت حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشکي در راستاي
95

ارتقاء کیفیت آموزش پزشکي

واحد مجری:
شوراي عالي برنامه ريزي
با همکاري مرکز سنجش آموزش علوم پزشکي ،کلیه دبیرخانه هاي معاونت آموزشي و دانشگاه هاي علوم
پزشکي
و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
*تدوين دستورالعمل علمي و آيین نامه اجرايي آزمون صالحیت پايان دوره
*تدوين استانداردهاي الزم براي اعتباربخشي مراکز برگزار کننده آزمون فوق الذکر
*کمک به برگزاري دوره هاي آموزش اساتید و کارشناسان براي طراحي سواالت ارزيابي مهارت حرفه
اي و مديريت آزمون
*ارزشیابي يک دوره اجراي آزمون بر اساس نظام فوق الذکر

شاخص پایش:
*تعداد دستورالعمل ها و سند استانداردهاي ارسالي براي تصويب در شوراي عالي برنامه ريزي
*گزارش ارزيابي اولیه مراکز متقاضي برگزاري آزمون
*میزان هزينه کرد اعتبارات در تجهیز مراکز واجد شرايط اولیه
*تعداد دوره هاي برگزار شده آموزش اساتید و کارشناسان در زمینه ارزيابي صالحیت حرفه اي
*میزان تحقق برنامه ارزشیابي اجراي آزمون__
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