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 هدف فرایند
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 G4S7ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی 
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 زمان بکارگیری: هر نیمسال محل استفاده: دانشکده ها 
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 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند

 )صاحب فرایند(
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 واحدمربوطه:مرکز مطالعات  سمت: مدیر ناظر )ناظرین( فرایند

 دانشجویان پزشکی ذینفعان فرایند

 ارزشیابی دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی   محرک )های( فرایند
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قوانین و آیین نامه های مرتبط با 

 فرایند
 آزمونهاشیوه نامه های برگزاری 

 اتوماسیون اداری  سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط

 تعاریف و اصطالحات 
منظور از آزمونهای علوم پزشکی کلیه آزمونهای پهارگزینه ای، تشریحی ، بالینی و ...است که هر نیمسال تحصیلی 

 از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در کلیه سطوح و مقاطع بهصورت نظری و عملی برگزار می گردد. 

 برگزاری آزمون استاندارد   ها / مشتریانخروجی  شیوه نامه برگزاری آزمون  دریافتی ها / تامین کنندگان

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

ی آموزشی دانشگاه شیوه نامه ها توسط کارگروه ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای دانشگاه تدوین شده و در هر نیمسال مورد بازنگری قرار می گیرد . در شورا

روه ارتقاء آزمونها و مرکز مطرح شده و پس از اخذ تاییدیه به دانشکده ها جهت اجرا در گروه های آموزشی ابالغ می گردد. بر روند اجرا توسط اعضای کارگ

 ه می شود. مطالعات نظارت شده و نتایج پس از بررسی در دانشکده  به مرکز مطالعات ارسال می شود  . پس از بررسی نتایج به دانشکده ها بازخورد داد

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 اجرای مراحل برگزاری آزمون مطابق شیوه نامه  

 دوره پایش و اندازه گیری مسئول پایش و اندازه گیری معیارهای پذیرش اندازه گیریشاخصهای پایش و 

 رغایت کلیه مواد شیوه نامه  شیوه نامه برگزاری آزمونها

 مدیر مرکز مطالعات 

 رئیس دانشکده پزشکی

 نیمسال تحصیلی  

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 



 

 

 

 

 

 


