
 

 88و  89دوساله  ارزیابیآنالیز آماری سواالت آزمون های فاینال در 

 

 بررسی تمیزی امتحانات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 88و89سالامتحانات درجه تمیزی مقایسه 

  بهتر  مناسب کم تعداد درس 

 7%(048) 48(%48..) 29(%2.45) 701 89تمیزی
 =7422 

df=2 

P_value=0.229 
 0%(0) 9.(%2747) 6.(%948.) .8 88تمیزی

 

و درجه بندی تمیزی سواالت وجود 88و89دو سال  تمیزی سواالتآماری معنی داری بین  ارتباطنتایج نشاد داد 

 (.P =0.558)ندارد

 

 88و  89مقایسه تمیزی سواالت در دوسال

 

 
 

 



 

 89دروس با درجه تمیزی کم درسال

 

 

 

 

 ردیف

 
 تمیزی نمره نام درس

 ردیف

 
 نام درس

نمره 

 تمیزی

 .045 یزبان عموم 30 0400 یپزشک یشناس یمنیا 1

 0452 یپزشک اخالق 31 0400 5و  7 یبدن تیترب 2

3 
 0452 یکارورز بهداشت 25 0408 سر و گردن حیتشر علوم

 0456 اعصاب یفارماکولوژ 22 0475 اعصاب حیتشر علوم 4

اعصاب و  یفارماکولوژ 5

 روان

 0456 هیکل یمیوشیب .2 0475

 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

 یکارآموز آزمون 9

 یروانپزشک

 0456 یشناس یمنیا 29 0471

 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

 یهایماریب یوپاتولوژیزیف 15

 قلب

 0451 یفارماکولوژ هیپا اصول 44 0450

 0451 گوارش حیتشر علوم 45 0457 یطیمح یهایماریب یپاتولوژ 16

دکتر  -تنفس  یآناتوم 17

 جوانمرد

 0451 یاطالع رسان یها ستمیس 46 0457

 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



 

 89درسال مناسبدروس با درجه تمیزی 

 

 

 

 

 ردیف

 

نمره  نام درس

 تمیزی

 ردیف

 

نمره  نام درس

 تمیزی

اعصاب  یولوژیزیف 1

 یپزشک

.30 52 

 

 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



 

 89درسال بهترشدندروس با درجه تمیزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجه تمیزی نام درس

 روان یهایماریمقدمات ب
740. 

 



 

 

 88درسال کمدروس 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



 

 88درسال مناسبدروس با درجه تمیزی 

 

 

 

 

 ردیف

 

نمره  نام درس

 تمیزی

 ردیف

 

نمره  نام درس

 تمیزی

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

89) 

0426 

 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،  یفارماکولوژ 12

 خون 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

 7ینظر یفارموکولوژ 15

 میقد وهیش

 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



 

 دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زمونهایسختی ادرجه بررسی 

 

 88و89مقایسه درجه سختی امتحانات سال

  دشوار مناسب آسان تعداد درس

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

df=2 

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

 

 P)سواالت وجود ندارد سختیو درجه بندی 88و89دو سال  سواالت آماری معنی داری بین سختی ارتباطنتایج نشاد داد 

>0.05) 

 

 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

 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



 

 

 89درسال مناسبدروس با درجه سختی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف

 

نمره  نام درس

 تمیزی

 ردیف

 

نمره  نام درس

 تمیزی

 0.66 یکروبیضد م یفارماکولوژ .7 0420 اعصاب حیعلوم تشر 1

 یهایماریب یپاتولوژ 2

 یطیمح

 0.66 یپزشک کیزیف 72 .042

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



 

 

 88درسالدروس با درجه سختی آسان 

 

 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

 -قلب  یوپاتولوژیزیف 4

 شهروزفر

 0492 یاسالم انقالب 22 0415

 0492 قلب یپاتولوژ 26 0415 هیقلب و ر فارما 5

 .049 یقانون یو پزشک تیمسموم 21 0415 5 یفارماکولوژ 6

سر و  حیتشر علوم 7

 (89بهمن  یورود)گردن

 .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  یپاتولوژ 14

 و 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



 

 

 88درسال مناسبدروس با درجه سختی 

 

 

 

 

 کمیته اعتبار بخشی دانشکده پزشکی

  دکتر سحر مهرانفر

 مهندس سعیده داور

  دکتر کامبیز دیبا

 ردیف

 

نمره  نام درس

 تمیزی

 ردیف

 

نمره  نام درس

 تمیزی

 0465 اسالم خیتار 71 0425 یپاتولوژ اتیکل 1

 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

 7ینظر یفارموکولوژ 32

 میقد وهیش

 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


