
 

 به نام خدا

 

 آنالیز امتحانات مجازی دانشکده پزشکی در دو نیم سال تحصیلی

 

 

 یضریب دشوار

درصد کل آزمون شوندگاني که به يك سوال جواب درست مي 

 .دهند ضريب دشواري آن سوال است 

براي محاسبه ضريب دشواري سوال کافي است که تعداد کل 

بر د را افرادي را که به آن سوال جواب درست داده ان

 .تعداد کل آزمون شوندگانتقسيم کنيم

باشد و يا به هر اندازه ضريب دشواري يك سوال بزرگ تر 

نزديك تر  باشد ، آن سوال آسان تر است و  011% عبارتی به

به صفر نزديك  باشد يا هر اندازه که اين ضريب کوچك تر 

 . سوال دشوارتر است  ,تر

کمتر و  0ي آنها از سوالهايي بهتر هستند که ضريب دشوار

 .نزديك باشد 1/5از صفر بيشتر و به 

حالت ايده آل و استاندارد 130-.13ضريب هاي دشواري بين 

 .را شامل می شوند

 

 

 ضریب تمیز

ضريب تميز قدرت سوال را در تمايز گذاري يا تشخيص بين 

گروه قوي و گروه ضعيف آزمون شوندگان مشخص مي کند ، يعني 

سوال تا چه اندازه مي تواند گروه قوي  معلوم مي نمايد که

 .را از گروه ضعيف جدا سازد

تميز آن سوال  قدرتهر قدر ضريب تميز بزرگ تر باشد ، 

وچك تر باشد قوه تميز آن کمتر بيشتر و هر قدر اين ضريب ک

حالت ايده آل و 1305-13.5بين  تميزضريب هاي . اس

 .استاندارد را شامل می شوند

کي از اين است که آن سوال به هيچ وجه ضريب تميز صفر حا

 . نتوانسته بين گروه قوي و ضعيف تمايز قائل شود



 

سواالت بسيار مشكل و سواالت , به عنوان يك قاعده كلي 

  .بسيار ساده هر دو داراي قدرت تميز ضعيف هستند

 رابطه ضریب تمیز و ضریب دشواري

کثر بايد دقت کنيم که تنها در صورتي ضريب تميز به حدا

يعني در حد وسط  1/5مي رسد که ضريب دشواري برابر + 0يا

در نتيجه سئوالهاي خوب يک آزمون آنهائي هستند که  .باشد

 .ي باشنداليب دشواري متوسط و ضريب تميز باداراي ضري

بهترين شرايط براي سواالت يک آزمون اين است كه همه 

شند سئواالت يک آزمون با يكديگر همبستگي کامل داشته با

و ضريب (135)در حد وسطبطوريکه ضريب دشواري همه آنها 

 .تميزی انها به يک نزديک باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تمیزی امتحانات دانشجویان پزشکیبررسی 

 

 

 88و89سالامتحانات درجه تمیزی مقایسه 

  بهتر  مناسب کم تعداد درس 

 0355=  7%(048) 48(%48..) 29(%2.45) 701 89تمیزی

df=2 

P_value=0.555 0%(0) 9.(%2747) 6.(%948.) .8 88تمیزی 

 تميزی سواالتآماری معنی داری بين  ارتباطنتايج نشاد داد 

 (.P =0.558)و درجه بندی تميزی سواالت وجود ندارد88و85دو سال 

 

 88و  89مقایسه تمیزی سواالت در دوسال

 



 

 
 

 

 89درسال کمدروس با درجه تمیزی 

 

 
 

 



 

 89درسال مناسبدروس با درجه تمیزی 

 

 

 ردیف
 

 تمیزی نمره نام درس
 ردیف

 
 تمیزینمره  نام درس

 .045 یزبان عموم 30 0400 یپزشک یشناس یمنیا 1

2 
 0400 5و  7 یبدن تیترب

31 
 0452 یپزشک اخالق

3 
 0408 سر و گردن حیتشر علوم

25 
 0452 یکارورز بهداشت

 0456 اعصاب یفارماکولوژ 22 0475 اعصاب حیتشر علوم 4

 0456 هیکل یمیوشیب .2 0475 اعصاب و روان یفارماکولوژ 5

 0456 5 یفارماکولوژ 22 0472 یپزشک مدارک 6

 0456 هیقلب و ر یفارماکولوژ 26 0476 تیو مسموم یقانون یپزشک 7

 0456 خون یولوژیزیف 21 0471 یجراح یهایماریب مقدمات 8

 0456 یشناس یمنیا 29 0471 یروانپزشک یکارآموز آزمون 9

 0456 یتناسل. یادرار حیتشر علوم 28 0471 اعصاب یهایماریب مقدمات 10

 0456 یفارماکولوژ هیپا اصول 0. 0471 یهوشیب یتئور 11

 0456 غدد یهایماریب یوپاتولوژیزیف 41 0478 خون یهایماریب مقدمات 12

قلب و  یهایماریب مقدمات 13
 عروق

 0456 ژهیحواس و حیتشر علوم 42 0478

 0451 خون یوپاتولوژیزیف 43 0478 هیکل یولوژیزیف 14

 0451 یفارماکولوژ هیپا اصول 44 0450 قلب یهایماریب یوپاتولوژیزیف 15

 0451 گوارش حیتشر علوم 45 0457 یطیمح یهایماریب یپاتولوژ 16

 0451 یاطالع رسان یها ستمیس 46 0457 دکتر جوانمرد -تنفس  یآناتوم 17

 0459 سر و گردن حیتشر علوم 47 0455 آمار 18

 0459 یروماتولوژ یهایماریب مقدمات 48 0455 یروانپزشک 19

 0459 یکروبیضد م یفارماکولوژ 49 0455 غدد حیتشر علوم 20

 0459 یوپاتولوژیزیمقطع ف یجراح 50 0455 خون یولوژیزیف 21

 0459 5و  7 یبدن تیترب 51 0455 7 یتخصص زبان 22

 0459 تنفس حیتشر علوم 52 0452 گوارش یهایماریب مقدمات 23

 0459 کیژنت 53 0452 یدستگاه تناسل یپاتولوژ 24

 0459 7شرح حال  مقدمات 54 0452 اطفال 25

 0458 یپزشک کیزیف 55 0452 اعصاب یپاتولوژ 26

 0458 یشناس یمنیا 56 .045 هیر یهایماریب 27

 0458 یعفون یتئور 57 .045 ینئوپالز یپاتولوژ 28

 58 .045 سلول یولوژیزیف 98
 

 0458 یشناس انگل

 ردیف
 

نمره  نام درس
 تمیزی

 ردیف
 

نمره  نام درس
 تمیزی



 

 

 

 

 

 

 89درسال یشتر از یکبدروس با درجه تمیزی 

 

 52 30. یاعصاب پزشک یولوژیزیف 1
 

 35. حیعلوم تشر مقدمات

انسان در .5 یاسالم شهیاند 2
 اسالم

 35. یپاتولوژ اتیکل 56 30.

 36. یشناس روسیو 51 30. گوارش یپاتولوژ 3

 36. قلب و عروق یپاتولوژ 59 30. 5 یتخصص زبان 4

 021 خون و غدد یپاتولوژ 29 31. نیپلیسید یمیوشیب 5

 021 یشناس یباکتر 30 31. خدمات سالمت اصول 6

 021 یپزشک مدارک 27 31. یپزشک 7 یفارماکولوژ 7

 021 اتیادب 25 31. کیاختالالت ژنت یپاتولوژ 8

 0429 یطیو مح یعفون یهایماریب یپاتولوژ 22 31. یمولکول یسلول یمیوشیب 9

 0429 گوارش فارماکو .2 31. هیکل یهایماریب 10

 0429 اعصاب یپاتولوژ 22 31. یشناس انگل 11

 0429 یمنیاختالالت ا یپاتولوژ 26 32. یعضالنیاسکلت حیتشر علوم 12

 04.0 هیکل یپاتولوژ 21 32. قلب و عروق یپاتولوز 13

 04.0 هیکل یولوژیزیف 29 32. اعصاب  یهایماریب مقدمات 14

 04.0 ینئوپالز یپاتولوژ 28 32. نیاندوکر فارما 15

 04.0 یمنیا ستمیاختالالت س یپاتولوژ 0. 33. یکارآموز بهداشت 16

 04.7 یشناس قارچ 7. 33. سالمت یشناس روان 17

 04.2 هورمون یمیوشیب 5. 33. کیژنت یپاتولوژ 18

 ..04 گوارش حیتشر علوم 2. 33. یتناسل یادرار حیتشر علوم 19

 نهیشرح حال و معا مقدمات 20
 5 یکیزیف

 04.6 پوست  یپاتولوژ .. 33.

 04.1 یدستگاه تناسل یپاتولوژ 2. 34. آماس یپاتولوژ 21

 6. 34. غدد حیتشر علوم 22
 
.1 

 مغز و اعصاب یتئور
 

 هیر یپاتولوژ

04.1 
 

0422 
 35. قلب یولوژیزیف 23

 0422 یپزشک یشناس قارچ 9. 35. گوارش و کبد یپاتولوژ 92

 درجه تمیزی نام درس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88درسال کمدروس با درجه تمیزی 

 

 

 

 روان یهایماریمقدمات ب
740. 

 



 

 

 

 88درسال مناسبدروس با درجه تمیزی 

 

 

 ردیف
 

نمره  نام درس
 تمیزی

 ردیف
 

نمره  نام درس
 تمیزی

 0452 هورمون یمیوشیب 24 0400 قلب  یوپاتولوژیزیف 1

 0456 5یتخصص زبان 25 .047 5یفارماکولوژ 2

 0456 یعضالنیاسکلت حیتشر علوم 26 0472 اطفال یهایماریب مقدمات 3

 0456 سلول یولوژیزیف 27 0479 یروماتولوژ مقدمات 4

 0456 یاسکلت حیتشر علوم 28 0478 یقانون یو پزشک تیمسموم 5

 58 0450 مغز و اعصاب یتئور 6
 
20 
 

 0456 یباکتر

 0456 مغز و اعصاب یتئور 20 0450 ریواگ یولوژیدمیاپ اصول 7

 0456 یشناس تیجمع اصول 27 0457 نیپلیسید یمیوشیب 8

 0456 یشناس یباکتر 25 0457 سالمت یروانشناس 9

 0456 هیر یها یماریب مقدمات 22 0457 هیقلب و ر فارما 10

و  وپاتیزیمقطع ف قران 11
 اکسترن

 0451 بهداشت  یکارورز .2 0455

 0451 (یکارآموز)نینو وهیش یعفون یتئور 22 0455 بهداشت یکارآموز 12

 0451 قلب حیتشر علوم 26 0452 ژهیحواس و حیتشر علوم 13

 0451 هیکل یهایماریب یوپاتولوژیزیف 21 0452 یو اخالق پزشک خیتار 14

 میقد وهیش یعفون یتئور 15
 (یکارآموز)

 0451 کیاختالالت ژنت یپاتولوژ 38 0452

 0459 ینیبال یپاتولوژ 39 0452 (ینیمقطع بال)قیتحق روش 16

 0459 ریرواگیغ یولوژیدمیاپ اصول 40 0452 اتیادب 17

 0459 یمولکول.یسلول یمیوشیب 41 0452 میقد وهیش5یفارماکولوژ 18

 0459 یپاتولوژ اتیکل 42 .045 هیر یهایماریب مقدمات 19

 0458 تنفس یولوژیزیف 43 .045 غدد یها یماریب 20
 

 یعفون یتئور 21
 (یوپاتولوژیزیف)

 0458 یشناس انگل 44 .045
 

 0458 7شهیاند 2. .045 خدمات سالمت اصول 22

 0458 یکروبیضدم فارما 6. .045 یشناس یمنیا 23



 

 

 

 

 بررسی سختی امتحانات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 89و89مقایسه درجه سختی امتحانات سال

 ردیف
 

نمره  نام درس
 تمیزی

 ردیف
 

نمره  نام درس
 تمیزی

 0426 (89بهمن  یورود)سر و گردن حیعلوم تشر 25 0420 یدستگاه تناسل یپاتولوژ 1

 0426 گوارش حیتشر علوم 26 0420 7اسالم  خیتار 2

 0426 نیاندوکر فارما 27 0420 5 یفارماکولوژ 3

 0421 کینامیهمود یپاتولوژ 28 0420 7یتخصص زبان 4

مغز و  یجراح یتئور 5
 اعصاب

0420 58 
 
20 
 

 0421 انسان در اسالم.  5شهیاند

 0421 حیعلوم تشر مقدمات 20 0420 5حال شرح 6

 0421 7یبدن تیترب 27 0.31 اسالم خیتار 7

 0429 یتناسل یادرار حیتشر علوم 25 0.31 هیکل یپاتولوژ 8

 0429 یپاتولوژ اتیکل 22 0.31 یشناس روسیو 9

 0428 کیژنت .2 0.31 آماس یپاتولوژ 10

 0428 هیمقطع پا قرآن 22 0.31 گردش خون یولوژیزیف 11

گوارش، خون  یفارماکولوژ 12
 و روماتول

 04.0 اعصاب حیتشر علوم 26 0425

 04.7 اخالق 21 0425 یعموم زبان 13

 04.5 گوارش یولوژیزیف 38 0425 هیکل یمیوشیب 14

 وهیش 7ینظر یفارموکولوژ 15
 میقد

 04.5 پوست استخوان یپاتولوژ 39 0422

 یمولکول یسلول یمیوشیب 16
 یدکتر رسم

 04.2 استخوان و نسج نرم و مفاص یپاتولوژ 40 0422

 04.2 برست یپاتولوژ 41 0.34 یاسالم انقالب 17

 ..04 هیر یپاتولوژ 42 0.34 5حال  شرح 18

 04.2 یپزشک یشناس قارچ 43 0.34 خون و غدد یپاتولوژ 19

 04.6 پوست یپاتولوژ 44 0.34 7حال شرح 20

 04.6 یدکتر عباس -پوست  یپاتولوژ 2. 0.35 یهوشیب یتئور 21

 0420 قلب یپاتولوژ 6. 0422 5 یبدن تیترب 22

 0421 یپزشک آمار 1. 0422 یمنیاختالالت ا یپاتولوژ 23

 0467 یگوارش عمل حیتشر علوم 9. 0426 هیتغذ یکل اصول 92



 

  دشوار مناسب آسان تعداد درس

 4.62=  5(749٪) 52(.524٪) 90(1.49٪) 701 89سختی

df=2 

P_value>0.05 0(0٪) 25(2.40٪) 65(6640٪) .8 88سختی 

 

 سواالت آماری معنی داری بين سختی ارتباطنتايج نشاد داد 

 (P >0.05)سواالت وجود ندارد سختیو درجه بندی 88و85دو سال 

 

 88و  89سواالت در دوسالسختی مقایسه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89در سال دروس با سختی دشوار  

 

 درجه سختی نام درس

 علوم تشریح سر و گردن
0479 

 

 پاتولوِژی دستگاه تناسلی
 

0452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89دروس با درجه سختی آسان درسال

 ردیف
 

نمره  نام درس
 سختی

 ردیف
 

نمره  نام درس
 سختی



 

 

 

 89درسال مناسبدروس با درجه سختی 

 

 0.83 ینئوپالز یپاتولوژ 41 041 هیکل یمیوشیب 1

 0.83 هیکل یولوژیزیف 42 041 5 یفارماکولوژ 2

 0.83 غدد حیتشر علوم 43 041 یوپاتولوژیزیمقطعف یجراح 3

 0.83 یطیو مح یعفون یهایماریب یپاتولوژ 44 0.71 هیقلب و ر یفارماکولوژ 4

 .049 سلول یولوژیزیف 45 0.71 هیر یهایماریب 5

 .049 ژهیحواس و حیتشر علوم 46 0.71 یپزشک 7 یفارماکولوژ 6

 .049 گوارش و کبد یپاتولوژ 47 0.71 یتناسل یادرار حیتشر علوم 7

 .049 هورمون یمیوشیب 48 0415 خون و غدد یپاتولوژ 8

 .049 گوارش فارماکو 49 0415 کیاختالالت ژنت یپاتولوژ 9

 .049 تنفس حیتشر علوم 50 0415 یشناس قارچ 10

 .049 کیژنت 51 0415 قلب یهایماریب یوپاتولوژیزیف 11

 .049 حیعلوم تشر مقدمات 52 0.73 یمولکول یسلول یمیوشیب 12

 .049 گوارش حیتشر علوم 53 0.73 یشناس یباکتر 13

 0416 نیپلیسید یمیوشیب 14
 

 .049 قلب و عروق یپاتولوژ 54

 0492 5و  7 یبدن تیترب 55 0.76 هیکل یهایماریب 15

 0416 یفارماکولوژ هیپا اصول 16
 

 0492 گوارش یپاتولوژ 56

 0492 ینئوپالز یپاتولوژ 57 0.76 قلب یولوژیزیف 17

 0496 یمنیا ستمیاختالالت س یپاتولوژ 58 0.76 خون یولوژیزیف 18

 0416 یکارورز بهداشت 19
 

 0496 اعصاب یپاتولوژ 59

 0499 5 یکیزیف نهیشرح حال و معا مقدمات 60 0.76 یکارآموز بهداشت 20

 0499 خون یولوژیزیف 61 0.77 یعفون یتئور 21
 0498 یدکتر عباس -پوست  یپاتولوژ 62 0.78 گوارش حیتشر علوم 22 

 0498 آماس یپاتولوژ 63 0.78 یشناس روسیو 23

 0498 غدد حیتشر علوم 64 0.78 یشناس یمنیا 24

 0498 اعصاب یهایماریب مقدمات 65 0418 یجراح یهایماریب مقدمات 25

 0480 اعصاب یپاتولوژ 66 0418 یپزشک اخالق 26

 0480 نیاندوکر فارما 67 0418 یتناسل. یادرار حیتشر علوم 27

 0480 یپزشک مدارک 68 0418 یفارماکولوژ هیپا اصول 28

 0487 هیر یپاتولوژ 69 0418 5و  7 یبدن تیترب 29

 0487 یمنیاختالالت ا یپاتولوژ 70 0.80 یالنیدکتر م - هیکل یولوژیزیف 30

 0485 7 یتخصص زبان 71 0.80 قلب و عروق یپاتولوز 31

 0485 یپاتولوژ اتیکل 72 0.80 اعصاب  یهایماریب مقدمات 29

 0482 5 یتخصص زبان 12 0.80 یشناس انگل 22

 .048 تنفس  یآناتوم .1 0.80 یروانپزشک یکارآموز آزمون 22

 0482 یعموم زبان 12 0.81 اطفال 23

 0482 اتیادب 16 0.81 یشناس انگل 23

 0482 یپزشک مدارک 11 0.81 غدد یهایماریب یوپاتولوژیزیف 23

 0481 یهوشیب یتئور 19 0.81 یروانپزشک 29

 0489 7شرح حال  مقدمات 18 0.82 تیو مسموم یقانون یپزشک 28

 0488 روان یهایماریب مقدمات 90 0.82 یاطالع رسان یها ستمیس 24

 ردیف
 

نمره  نام درس
 تمیزی

 ردیف
 

نمره  نام درس
 تمیزی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88دروس با درجه سختی آسان درسال

 

 

 0.66 یکروبیضد م یفارماکولوژ .7 0420 اعصاب حیعلوم تشر 1

 0.66 یپزشک کیزیف 72 .042 یطیمح یهایماریب یپاتولوژ 2

اعصاب و  یفارماکولوژ 3
 روان

 0.66 کیژنت یپاتولوژ 76 0421

 0461 آمار 71 0425 خون یوپاتولوژیزیف 4

 0461 اعصاب یفارماکولوژ 79 0422 یپزشک یشناس یمنیا 5

 0461 یشناس یمنیا 78 0422 سر و گردن حیتشر علوم 6

 0461 هیکل یپاتولوژ 50 0426 یپزشک یشناس قارچ 7

 0461 مغز و اعصاب یتئور 57 0429 گوارش یهایماریب مقدمات 8

 0469 قلب و عروق یهایماریب مقدمات 55 .046 یعضالنیاسکلت حیتشر علوم 9

 0469 یاعصاب پزشک یولوژیزیف 52 .046 سالمت یشناس روان 10

 0469 انسان در اسالم. 5 یاسالم شهیاند .5 0462 یدستگاه تناسل یپاتولوژ 11

 یهایماریب مقدمات 12
 یروماتولوژ

 68. خدمات سالمت اصول 52 0.65

    0.66 خون یهایماریب مقدمات 32

 ردیف
 

نمره  نام درس
 سختی

 ردیف
 

نمره  نام درس
 سختی



 

 

 

 

 

 

 0.81 یپاتولوژ اتیکل 25 0410 هیکل یهایماریب یوپاتولوژیزیف 1

 0495 (یوپاتولوژیزیف) یعفون یتئور 22 0417 بهداشت بهمن ماه یکارورز 2

 0495 گردش خون یولوژیزیف .2 0417 کینامیهمود یپاتولوژ 3

 0492 یاسالم انقالب 22 0415 شهروزفر -قلب  یوپاتولوژیزیف 4

 0492 قلب یپاتولوژ 26 0415 هیقلب و ر فارما 5

 .049 یقانون یو پزشک تیمسموم 21 0415 5 یفارماکولوژ 6

 یورود)سر و گردن حیتشر علوم 7
 (89بهمن 

 .049 (یکارآموز)نینو وهیش یعفون یتئور 29 0415

 .049 ینیبال یپاتولوژ 28 0412 یکروبیضدم فارما 8

 .049 5حال  شرح 0. 0412 یشناس روسیو 9

 .049 کیژنت 41 .041 اطفال یهایماریب مقدمات 10

 .049 پوست استخوان یپاتولوژ 42 .041 ژهیحواس و حیتشر علوم 11

 0492 ریرواگیغ یولوژیدمیاپ اصول 43 .041 یعضالن. یاسکلت حیتشر علوم 12

 میقد وهیش یعفون یتئور 13
 (یکارآموز)

 0492 خون و غدد یپاتولوژ 44 0.75

استخوان و نسج نرم و  یپاتولوژ 14
 مفاص

 0492 اخالق 45 0412

 0496 مغز و اعصاب یتئور 46 0416 سلول یولوژیزیف 15

 0491 5حال شرح 47 0416 7شهیاند 16

 0491 پوست یپاتولوژ 48 0416 7یتخصص زبان 17

 0498 5یتخصص زبان 49 0411 یمولکول.یسلول یمیوشیب 18

 0498 مغز و اعصاب یتئور 50 0411 اعصاب حیتشر علوم 19

گوارش، خون و  یفارماکولوژ 20
 روماتول

 0498 انسان در اسالم.  5شهیاند 51 0419

 0498 یدکتر عباس -پوست  یپاتولوژ 52 0419 یهوشیب یتئور 21

 0498 یگوارش عمل حیتشر علوم 53 0419 گوارش حیتشر علوم 22

 0480 هیکل یمیوشیب 54 0419 نیاندوکر فارما 23

 0480 یدکتر رسم یمولکول یسلول یمیوشیب 55 0418 مغز و اعصاب یجراح یتئور 24

 0487 هیر یپاتولوژ 56 0490 (ینیمقطع بال)قیتحق روش 25

 0485 حیعلوم تشر مقدمات 57 0490 آماس یپاتولوژ 26

 0482 برست یپاتولوژ 58 0490 یعموم زبان 27

 .048 7یبدن تیترب 59 0490 5 یبدن تیترب 28

 .048 هیمقطع پا قرآن 60 0.81 ریواگ یولوژیدمیاپ اصول 29

 0486 7حال شرح 67 0.81 بهداشت آذر یکارآموز 30

 0481 اتیادب 65 0.81 یمنیاختالالت ا یپاتولوژ 23

 ردیف
 

نمره  نام درس
 تمیزی

 ردیف
 

نمره  نام درس
 تمیزی

 0465 اسالم خیتار 71 0425 یپاتولوژ اتیکل 1



 

 88درسال مناسبدروس با درجه سختی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88و 89بهداشت درسال و  3بهداشت-2نمره تمیزی و سختی سه درس بهداشت

 

 0465 هیتغذ یاصول کل 79 04.5 میقد وهیش5یفارماکولوژ 2

 .046 یپزشک یشناس قارچ 78 ..04 یشناس یباکتر 3

 0462 یپزشک آمار 50 04.9 یو اخالق پزشک خیتار 4

 0462 غدد یها یماریب 57 04.8 5یفارماکولوژ 5

 0462 یشناس یمنیا 55 04.8 گوارش یولوژیزیف 6

 0466 یشناس تیجمع اصول 52 0425 نیپلیسید یمیوشیب 7

 0466 یروماتولوژ مقدمات .5 0425 کیاختالالت ژنت یپاتولوژ 8

 0466 و اکسترن وپاتیزیمقطع ف قران 52 0.53 یدستگاه تناسل یپاتولوژ 9

 0466 یاسکلت حیتشر علوم 56 0422 5اندیشه اسالمی 10

 0466 هیر یها یماریب مقدمات 51 .042 سالمت یروانشناس 11

 0461 یتناسل یادرار حیتشر علوم 59 0426 خدمات سالمت اصول 12

 وهیش 7ینظر یفارموکولوژ 32
 میقد

 0461 هیر یهایماریب مقدمات 58 0429

 0461 قلب حیتشر علوم 20 0460 هورمون یمیوشیب 32

 0469 یشناس انگل 27 0460 یباکتر 33

 0469 هیکل یپاتولوژ 25 0465 تنفس یولوژیزیف 33

 دسته بندی 88سختی دسته بندی 89سختی دسته بندی 88تمیزی دسته بندی 89تمیزی 



 

 

 

 

 

 

موارد حاصله از تحلیل آزمونها که به نظر می رسد باید مد نظر قرار 

 :داد

 

ضریب سهولت یا ضریب تمیز سواالت در آزمونها بر اساس نتایج به  -1

 .تعیین میشودزمون شوندگان آدست آمده از سنجش 

این ضرایب خود متاثر از عواملی است که فراهم نبودن آنها  -2

در واقع چنانچه هر یک از بخش های . تحلیگر را به خطا می اندازد

آزمون شونده و محتوای آزمون دارای  ,آزمون گیرنده , آزمون

آزمونها را با  نتایجتحلیل استاندارهای تعریف شده نباشد می تواند 

 .اشتباه مواجه کند

 

 

 

 :در بخش محتوا می توان به برخی از این عوامل اشاره کرد

مثال محتوای آموزشی  ,نوع محتوا با نوع سنجش مطابقت ندارد: الف

 .عملی بوسيله سنجه های چندگزينه ای سنجيده می شود

مثال محتوای , مقدار و کيفيت محتوا با مخاطب مطابقت ندارد ,نوع : ب

 .تخصصی پزشکی به دانشجويان کارشناسی تدريس می شود

 

 :در بخش آزمون

 آسان 0411 آسان 0417 مناسب 0425 مناسب 0428 2بهداشت

 آسان 0492 آسان 0481 کم 0457 کم 0476 3بهداشت

 - - آسان 0487 - - کم 0456 بهداشت



 

 زمان کافی و متناسب با سواالت در نظر گرفته نمی شود: الف

خصوصا در آزمونهای غيرحضوری . مناسب نيست رم يا فضای آزمونب پلتف

 .که بسيار محتمل است

 تعداد سواالت با محتوا و زمان همخوانی ندارد -.

 .داشته باشند اشتباه ساختاری يا تايپی, سواالت-4

 

 :یرندهگدر بخش ازمون 

 .را ندارد استانداردازمون گيرنده دانش طراحی سواالت : الف

 .حتوا به صورت مطلوب در سواالت رعايت نشده استپوشش م: ب

 .توکسونومی سواالت مطابق با ازمون گيرنده و سطح آزمون نيست -ج

, زمونهای غير حضوری مزيد بر عوامل فوق استآموضوع مهمی که در : د

به داليلی که ذکر آنها توضيح واضحات است . شرايط نامناسب آزمون است

موزشی به چشمگيری به کسب نمره و امتياز آزمون شوندگان تمايل آ, 

موضوع باعث شده تمرکز دانشجويان از  اين. هر روش مقدور دارند

پرواضح . فراگيری مطالب به سمت روش های غيرمتعارف تقلب هدايت شود

است که اين روند به سود دانشجويان ضعيف تر و زيان دانشجويان قوی 

تفاوت , ش ضريب تميز يک سوالنکته مهم اين استکه اساس سنج. تر است

 اين پاسخگويی در دانشجويان ضعيف و قوی استو چنانچه اين تفاوت به

 .ود ضريب تميز به دست آمده کامال غير واقعی خواهد بودشدليل مخدوش 

ده و گيرندهدر آزمون دهنتالشطرفين , زمونهای غيرحضوریآنکته دوم در 

موضوع پيچيده تبديل می که گاهی به يک خنثی کردن موضوع تقلب است 

خواهد طبيعتا حاصل اين تالش دو سويه به زيان ياددهی و يادگيری .شود

 .بود و تاثير گذار بر تحليل آزمون

عدم امکان , به  محدود کردن زمان  از جمله اين موارد می توان

زگشت به سواالت قبل و محدود کردن زمان ورود به آزمون است که با

ه به استراتژی آزمون دهنده ممکن است باعث برخی از آنها با توج

 .زمون دهنده شودآتضييع حقوق 

زمون ازمون و مشکالت مربوط به سامانه باعث استرس در آاز طرفی فضای 

ه نمی ندزمون دهآدهنده می شود که برخی از اين مشکالت در اختيار 

کندی , نامناسب بودن گوشی و کامپيوتر, باشد مثل قطعی برق

 .....اينترنت

 

به طور خالصه آزمونهای غیرحضوری که راهکاری برای کاهش عواقب تجمع 

از اعتبار و پایایی مناسبی , و پرهیز از شیوع بیماری کرونا است

انگیزش و مهارت دانشجویان برخوردار نسیتو لذا , برای سنجش دانش 

 .موزش نمیدهدآاین بستر نامناسب تحلیل درستی به دست متولیان 

 

 :راهکارهای پیشنهادی



 

 مقايسه ميانگين هر دانشجو در آزمونهای حضوری و مجازی -0

مقايسه ميانگين نمرات دانشجويان يک درس مشخص با استاد مشخص که  -2

 .ازی و غير مجازی ثابت بوده استجم آزمونهایدر 

 مقایسه تحلیل آزمون در ترم های مجازی و غیر مجازی -2

زمونهای علوم آ)  ارتر زمونهای مجازی کهدانشجویان در شرایط مساوی با سواالت استاندآمقایسه تحلیل ازمونهای مجازی با  -.

 .برگزار می شود( پایه و پره انترنی که در مرکز آزمونها

 


