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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

و نمره ثابت  يبه صورت قرارداد اكثراً يعلم ياستاندارد آزمون با متدولوژ نييكشور، تع يعلوم پزشك يها گاهدر دانش
همان  يهر آزمون برا يحد نصاب قبول ديبا يعدالت آموزش يبرقرار يكه برا يشود. در حال مي در نظر گرفته 12 اي 10

 ييها قضاوت كه آن است تيندارد وجود دارد، نكته حائز اهمن استاييتع يبرا يمختلف علم يها شود. روش نييآزمون تع
 يريگ با آسان يو لطمه به دانشجو همراه باشد و از طرف نهيخطا و هز نيتر كمبا  يستيطرف با كياز  رديگ مي كه صورت

. است يفستها استاندارد آزمون روش يها از روش يكي). 1خدمت در جامعه متضرر نشوند( رندگانيهمراه نشود تا گ
با  1394كشور در سال  يعلوم پزشك انيدانشجو يعلم اديالمپ نيهفتم در انيدانشجو يابينحوه ارز سندگان،ينو

  روش بپردازند.  نيا يشمرده تا به معرف متيغن يمدال را فرصت صيجهت تخص يفستها روش
استاندارد  ي) و دارا2آزمون( اندارداست نييتع يتوافق يها روشترين  جيو از جمله را افتهي ليتعد يا وهيش يفستها روش
 يارهايدر آزمون از جمله مع يافراد مرز يو هم نمره قبول ي) كه در آن هم درصد مردود3و هنجار محور است( ينسب

 يفستها  ي). روش توافق2دو قضاوت است( نيا نيمحصول مصالحه ب يينها جهينت قتيشود. در حق مي قضاوت محسوب
متضاد و هنجار محور به  يارهاياز مع يبه مشكالت عمل يدگيرس ينوآورانه برا يكرديور انبه عنو 1983در سال 

 كنندگان انتخاب و آموزش شركت ،يريبكارگ هدف، نيياستاندارد با تع يها روش ريهم مانند سا كرديرو نيوجود آمد. ا
به چهار  كنندگان دارند كه شركت نيبه ا ازين . داورانابندي مي يگاهآاز انتظارات داوران  كنندگان شود و شركت مي شروع
ت مطرح شده در سطح قابل قبول دانش است كه سؤاالپاسخ دهند. دو تا از اند  بار آن را امتحان داده نياول يكه برا سؤال

. شود مي نشان داده Fزمون تمركز دارد كه با نماد آشكست در  زانيبر م گريد سؤالشود و دو  مي نشان داده Kبا نماد 
  است: ريبه قرار ز كنندگان شده از شركت دهيپرس سؤالار چه

 مقدار، نيآن را به دست آورند ا ها ياگر همه آزمودن يبرش شده قابل قبول چند است؟ حت حيدرصد نمره صح نيباالتر-
 ان دادهنش k maxباشد كه با نماد  مي دارند، ازيآن ن به ها يكه ازمودن ياز حداكثر سطح آگاه كنندگان ورد شركتآبر
  شود. مي
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 ني. ااورنديآن را به دست ن ها يازمودن كي چياگر ه يبرش شده قابل قبول چند است؟ حت حيدرصد نمره صحترين  نييپا -
 نشان داده k minدارند كه با نماد  ازيبه آن ن ها يكه ازمودن ياز حداقل سطح آگاه كنندگان مقدار، نشانه قضاوت شركت

  شود. مي
 نياز باالتر كنندگان مقدار، نشانه قضاوت شركت نينمره شكست برش شده قابل قبول چند است؟ ادرصد  نيباالتر -

  شود. مي نشان داده f maxكه با نماد  ديدست اه تواند  مي ست كهها يدرصد شكست از آزمودن
درصد شكست از ين تر نيياز پا كنندگان مقدار نشانه قضاوت شركت نيشكست قابل قبول چند است؟ ا زانيمترين  نييپا-

  شود. مي نشان داده f minكه با نماد  ديتواند بدست ا مي ست كهها يآزمودن
 كنندگان ت در همه شركتسؤاالمقدار پاسخ به  نيانگياست. م 100تا  0 نيب ريمقاد نيبدانند تمام ا ديبا كنندگان شركت

 نيار مورد قضاوت شده كه در مورد باالترآزمون در چه يها از داده يتجمع يمنحن كي) سپس 5و4محاسبه خواهد شد(
چهار  نيو اتصال ا ميشود. از حاصل ترس مي جادياست، ا ينرخ مردودترين  نييو پا نيو باالتر ينمرات قبولترين  نييو پا

 كنندگان عملكرد شركت يقطر با منحن نياز تقاطع ا ،يچهار ضلع نيقطر ا ميشود كه پس از ترس مي جاديا يليارزش، مستط
مدال را هم  كنندگان افتيدرحد ترين  نيينقطه پا نيا گريبه عبارت د ديآ مي به دست يا در آزمون، استاندارد آزمون نقطه

  ).2دهد( مي در نمره و هم تعداد نشان
استفاده شده است از  يعلوم پزشك انيدانشجو يعلم اديبار در المپ نياول يبرا يابيروش ارزش نيكه چن نيبا توجه به ا

 يها كه در سال يترسد با توجه به تحوال مي است. به نظر شيقابل ستا ييدانشجو اديالمپ يابيدر ارزش يورآاظ نولح
 ها در دانشگاه يجار يتوانمندساز يها برنامه يداده است، عالوه بر اجرا يرو يابيو ارز سيتدر يها وهيدر ش رياخ
 زي) نيفستها  ،آنگوف ،وكيب لي(از قب ينمره قبول نييتعمتنوع  يها وهياست تا ش يضرور ،يعلم هيأت ياعضا يبرا

امر در خصوص  نيآشنا شوند. ا ها وهيش نيبا ا يستيبا زين يعلوم پزشك رانيكه فراگ نيآموزش داده شود، ضمن ا
و كاهش استرس  يساز برخوردار خواهد بود و سبب شفاف يدوچندان تياز اهم يكشور يرقابت يها آزمون
  آزمون خواهد شد. در كنندگان شركت
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