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 مقدمه (1

های های علوم پزشکی مسئولیت مهمی در تضمین و تامین سالمت شهروندان یک جامعه دارند. دانشگاهدانشگاه

و  های مختلفی دانشکدهعلوم پزشکی، این نقش را از طریق استقرار یک سیستم آموزشی کارآمد و ایجاد و توسعه

شامل اعضای هیات علمی، فراگیران و تکنولوژی  دهند. یک سیستم آموزشیمراکز آموزشی، درمانی و پژوهشی انجام می

های تعیین شده برای باشد، که هر کدام نقش مهمی در راستای تحقق اهداف و سیاستو تسهیالت آموزشی می

 کنند. های علوم پزشکی ایفا میدانشگاه

متعدد آموزشی، نامه استخدامی دارای وظایف ، طبق آیینی علوم پزشکیهانشگاهاعضای هیات علمی دا

های علوم پزشکی نقش کلیدی در افزایش اعضای هیات علمی دانشگاهباشند. و اجرایی می ، فرهنگیپژوهشی، بالینی

 کاربردی،های شم پژوه، انجاطریق آموزش باکیفیت به فراگیران این نقش را از هاآنکیفیت سالمت شهروندان دارند. 

ها ایفا های مختلف پیشگیری و درمان بیماریدر زمینهو سیاستگذاری  گیریتصمیمهای اجتماعی، مشارکت در فعالیت

 باشد. کنند. در این خصوص، نقش اعضای هیات علمی بالینی مضاعف میمی

طور مستقیم به ارائه مراقبت به شوند، در نهایت بهای علوم پزشکی محسوب میفراگیران که خروجی دانشگاه

رداخت و در نتیجه نقش بسزایی در افزایش کیفیت خدمات سالمت به شهروندان ایفا بیماران و مددجویان خواهند پ

ها به فراگیران نام های پزشکی که در اینجا از آنروههای مختلف گکنند. آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان ردهمی

باشد به تر التر و باکیفیتد. هر چقدر سطح علمی فراگیران بانبا کیفیت خدمات سالمت دار بریم، ارتباط مستقیممی

 ارائه خواهد شد.  تریهمان نسبت خدمات باکیفیت

های آموزشی برای داشتن اعضای هیات علمی و فراگیران توانمند نیاز به امکانات، وسایل، تجهیزات و فناوری

ارتقای کیفیت  ها و تسهیالت به عنوان جزئی از یک سیستم آموزشی نقش مهمی درباشد. این ابزارجدید و کافی می

 کنند. آموزشی ایفا می

باشد؛ بطوریکه وجود ی مدون برای اطمینان از داشتن یک سیستم آموزشی کارآمد بسیار ضروری میوجود برنامه

ز مورد تاکید قرار گرفته است. به همین منظور، های آموزشی نیای در استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانچنین برنامه

دانشگاه علوم کز آموزشی درمانی اشی مرزی عملکرد سیستم آمونامه جامع ارزیابآیین"دانشگاه علوم پزشکی گلستان، 

های موجود در معاونت آموزشی دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش را با توجه به آیین نامه "پزشکی گلستان

عضای تدوین نموده است. هدف از تدوین این آیین نامه، ارتقای کیفیت آموزش بالینی، بهبود عملکرد ا  (EDC)پزشکی 

نفعان و ، فراگیران و تکنولوژی و تسهیالت آموزشی، ارائه بازخورد به ذیشاغل در مراکز آموزشی درمانی هیات علمی

 باشد.کیفیت خدمات سالمت به شهروندان می گیری درست و در نهایت افزایشمسئوالن اجرایی برای تصمیم

، گاندهندهده ساختن نیازهای آموزشی آموزشیکی از ارکان اصلی در راستای ارتقای کیفیت آموزش، برآور

تحت عنوان  ISO 10015:1999باشد. در این راستا، استاندارد و کارشناسان سیستم آموزشی می گانگیرندهآموزش
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راهنماهایی را برای که توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است،  "ایی برای آموزشراهنماه -مدیریت کیفیت"

است. این استاندارد، آموزش را یک فرایند  نمودهتدوین  جهت تامین نیازهای آموزشی کارکنان ها درسازمان

 .(1)شکل  ارائه شده است "چرخه آموزش"داند که تحت عنوان ای میچهارمرحله

 

 (ISO 10015-1999استاندارد )منبع: ISO 10015چرخه آموزش طبق مدل   1  شکل

، فرایند دانشگاه علوم پزشکی گلستانکز آموزشی درمانی ادر برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مر

نیازهای آموزشی مورد توجه قرار  آموزشی در قالب چرخه آموزش به عنوان یک الگوی استاندارد برای برآورده ساختن

 .شودمیی مربوطه تدوین ارائه شده در این الگو برنامههای و با توجه به الزامات و راهنمایی گیردمی
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 تعاریف (2

 درباره قضاوت و گذاری ارزش گیری، اندازه و سنجش به که است فرایندی عملکرد ارزیابیارزیابی عملکرد: 

 وضع با موجود وضع مقایسه طریق از عملکرد گیری از اندازه عبارتست و دازدرپ می معین ای دوره طی عملکرد

)منبع: رحیمی،  معین باشد های ویژگی واجد خود که شده تعیین پیش از های شاخص براساس آل ایده یا مطلوب

فیت اثربخشی و فرایند تعیین کمیت و کیدر تعریف دیگری، ارزیابی عملکرد عبارت است از  .((173) 17، 1385تدبیر، 

فرایند تعیین عبارت است از در این سند منظور از ارزیابی جامع عملکرد . (PMID:17585615) قدامات قبلیکارایی ا

گیران( نفعان )شامل اعضای هیات علمی، فراگیران و تصمیمسیستم آموزشی که از نتایج آن برای بازخورد به ذیعملکرد 

 شود.استفاده میعملکرد بهبود  و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص

وابط و ارتباطات بین اجزای مختلف آن یعنی اساتید، دانشجویان، محتوا، سیستم آموزشی ر: سیستم آموزشی

عبارت است از اعضای هیات علمی، فراگیران و تکنولوژی و تسهیالت دهد. در این متن متون و تکنولوژی را شکل می

 آموزشی.

ت رسمی، پیمانی، که به صور شودگفته می پزشکی گلستان در دانشگاه علوم : به هر عضو شاغلعضو هیات علمی

آموزشی، بالینی، کند و خدمات مختلف همکاری می دانشگاهکز آموزشی درمانی اتعهدی، قراردادی، طرحی و ... با مر

 دهد.پژوهشی، فرهنگی و اجرایی را انجام می

ی )کارآموزی، های مربوط به مهارت بالینستان که دوره: به هر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلفراگیران

 شود.گذراند گفته میمیدانشگاه کز آموزشی درمانی اارورزی، دستیاری و ...( را در مرک

تواند نقش مند و طرح ریزی شده که میموزش نظامآی آموزش عبارت است از یک فرایند چرخه: ی آموزشچرخه

ن داشته باشد. برای انتخاب ها و تامین اهداف کیفیت سازمادر جهت بهبود توانمندی مهمی در یاری رساندن به سازمان

های مربوط به شایستگی موجود نسبت به شایستگی مورد نیاز، مدیریت فرایند و اجرای آموزش به منظور جبران کاستی

 آموزش بایست مراحل زیر را مورد پایش قرار دهد:

 الف( تعیین نیازهای آموزشی •

 ریزی آموزشبرنامه احی وب( طر •

 آوردن آموزشج( فراهم •

 (10015ارزشیابی نتیجه آموزش )منبع: استاندارد ایزو د(  •
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 اهداف (3

 هدف کلی (1-3

  دانشگاه علوم پزشکی گلستانکز آموزشی درمانی امرارزیابی عملکرد سیستم آموزشی  .1

 اهداف ویژه (2-3

 زشکی گلستانعلوم پ دانشگاهکز آموزشی درمانی امر ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی .1

 دانشگاه علوم پزشکی گلستانکز آموزشی درمانی امرارزیابی عملکرد فراگیران  .2

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان کز آموزشی درمانی امرارزیابی عملکرد تکنولوژی و تسهیالت آموزشی  .3

ین نیازهای از طریق تام، دانشگاه علوم پزشکی گلستانکز آموزشی درمانی امردر ارتقا کیفیت آموزش  .4

 ساتید، فراگیران و کارشناسان آموزشآموزشی ا
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 ساختار و تشکیالت (4

 دانشگاه علوم پزشکی گلستانکز آموزشی درمانی امرکارگروه ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی  (1-4

 اعضای کارگروه (1-1-4

های آموزشی سته اعتباربخشی بیمارستانمسئول بریاست مرکز، معاون آموزشی مرکز، معاون پژوهشی مرکز، 

های آموزشی، ل مرکز توسعه پژوهش بالینی مرکز، مدیران گروهتوسعه آموزش بالینی مرکز، مسئو مرکزمسئول  ،انشگاهد

  مرکز، کارشناس اعتباربخشی آموزشیو مامایی تاری ها، هیات علمی بالینی پرسروسای بخش

 کارگروهوظایف  (2-1-4

 کزایین نامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرو بازنگری آ ، اصالحتدوین .1

بررسی پایایی و روایی و برای گردآوری اطالعات مورد نیاز ابزارهای  یتهیهساخت، بازنگری و مشارکت در  .2

  هاآن

 افزارهای موجود و یا تهیه موارد جدیددر خصوص استفاده از ابزارها و نرم دانشگاه EDCهماهنگی با  .3

 عملکرد اعضای هیات علمیارزیابی ز گزارش دانشگاه در خصوص استفاده ا اونت آموزشیمعهماهنگی با  .4

نفعان )اعضای هیات علمی، فراگیران، کارشناسان و ابی جامع عملکرد به ذینامه ارزیییناطالع رسانی آ .5

 مسئوالن اجرایی(

 کزانتایج ارزیابی عملکرد در سطح مرهای الزم در خصوص استفاده از ها و دستورالعملتدوین آئین نامه .6

 )ارزیابی سازنده و پایانی(

 ج آموزشی دانشگاه جهت استفاده از نتای تعاونارائه بازخورد نتایج ارزیابی عملکرد به م .7

 حفظ محرمانه نتایج ارزیابی عملکرد و اطمینان از محرمانه ماندن آن .8
 

 انشگاه علوم پزشکی گلستانآموزشی درمانی د (EDO)کز اتوسعه آموزش بالینی مر دفتر (2-4

 : EDOاعضای  (1-2-4

ز، های آموزشی مرکرزیدنتی گروهمسئولین اینترنی، استاژری و مرکز،  EDOمعاون آموزش مرکز، مسئول 

 مرکز EDOکارشناس 

 : EDOوظایف  (2-2-4

 کزاارزیابی جامع عملکرد سیستم آموزشی مر کارگروههمکاری با  .1

 انجام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی، فراگیران و تکنولوژی و تسهیالت آموزشی  .2

 ی حاصل از انجام ارزیابی عملکردتحلیل اطالعات گردآوری شده .3

 کزاجامع عملکرد سیستم آموزشی مرارزیابی  کارگروهو ارائه به یی ارزیابی عملکرد ارش نهاتهیه گز .4
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 مولفه های ارزیابی  (5

 عملکرد اعضای هیات علمی ابیارزیهای مولفه (1-5

-و فرهنگی ، اجرائیبالینی، پژوهشیاصلی آموزشی،  محور پنجهای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در مولفه

تواند دریافت کند. می را 100 ها حداکثر  امتیازو هیات علمی در هر کدام از این مولفههر عض باشد.می اجتماعی-تربیتی

 .)شکل زیر( شوداصلی تعیین میی انهپنجگی های ارزیابی نهایی بر اساس ضریب مولفهنمره

 

 های آموزشیمولفه (1-1-5

ی امتیازات ه هر کدام از محورها و نحوهادامدر  .)شکل زیر(شوند محور ارزیابی می در ششهای آموزشی مولفه

 شود.آن توضیح داده می

 

 گانه آموزشی عبارتند از:  ششهای ی امتیاز دهی مولفهآوری داده، زمان ارزیابی و نحوهمنابع، ابزار، جمع

 وس تئوری های تدریس در درمهارت (1-1-1-5

  منابع ارزیابی: نظرخواهی از فراگیران •
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  در سامانه آموزش سماخواهی ظرابزار ارزیابی:  فرم ن •

مرکز و یا ارسال گزارش از  EDOبه کارشناس  در سامانه آموزش سما ایجاد دسترسی از طریقنظرخواهی اطالعات آوری داده: جمع •

  شوند.می گردآوریدانشگاه به معاونت آموزشی مرکز  EDC طرف

 صیلی در پایان سال تحصیلی و محاسبه میانگین دو ترم تحزمان ارزیابی: پایان ترم تحصیلی  •

ی، خوب، متوسط و ای )عالگزینه 4های فرم نظرخواهی بر اساس معیار به این صورت خواهد بود که گویهامتیازات امتیازدهی:  ینحوه •
، 10 امتیازِ ٪51-٪75، کسب 20 امتیازِ ٪76-٪100کسب برای هر درس   .شوندضعیف( نمره دهی شده و به صورت درصد بیان می

بدین صورت، نمره عملکرد هیات علمی از طریق محاسبه میانگین مجموع نمرات برای  .گیردیصفرتعلق م امتیازِ ٪50تر از  یینسب پاک
هر درس محاسبه شده و در پایان سال تحصیلی میانگین مجموع نمرات عملکرد برای کلیه دروس جهت هر عضو هیات علمی محاسبه 

 خواهد شد. 

 

 در دروس بالینیهای تدریس مهارت (2-1-1-5

 راگیران منابع ارزیابی: نظرخواهی از ف •

 اساتیددر سامانه ارزیابی ابزار ارزیابی:  فرم ارزیابی  •

مرکز و یا ارسال گزارش از  EDOاطالعات نظرخواهی از طریق ایجاد دسترسی در سامانه ارزیابی اساتید به کارشناس آوری داده: جمع •

 شوند.مرکز گردآوری میدانشگاه به معاونت آموزشی  EDCطرف 

 و محاسبه میانگین در پایان سال تحصیلی خش بالینیزمان ارزیابی: پایان ب •

، 10 امتیازِ ٪51-٪75، کسب 20 امتیازِ ٪76-٪100کسب برای هر درس امتیازدهی: امتیازات به این صورت خواهد بود که  ینحوه •
در نگین مجموع نمرات ملکرد هیات علمی از طریق محاسبه میات، نمره عبدین صور .گیردیصفرتعلق م امتیازِ ٪50تر از  یینکسب پا

جهت هر عضو  های بالینیبخشمحاسبه شده و در پایان سال تحصیلی میانگین مجموع نمرات عملکرد برای کلیه  پایان هر بخش بالینی
 هیات علمی محاسبه خواهد شد. 

 

 های آموزشیها و دورهها، کنفرانسهای تدریس در کارگاهمهارت (3-1-1-5
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 های آموزشیها و دورهها، کنفرانسکنندگان در کارگاهشرکتمنابع ارزیابی: نظرخواهی از  •

  کاغذی، فرم نظرخواهی در سامانه آموزش مداوم و سامانه آموزش کارکنان خواهیابزار ارزیابی:  فرم نظر •

های برای کارگاهشوند. کارشناس آموزش گردآوری میسط تو کاغذی های نظرخواهیآوری داده: پس از برگزاری هر کارگاه، فرمجمع •
گردد. ی مربوطه گردآوری و به معاونت آموزشی مرکز ارسال میآموزش مداوم و آموزش کارکنان، نتایج نظرخواهی از طریق رابط سامانه

 اختصاص خواهد یافت.بطور ساالنه میانگین نمرات 

  باشد.های آموزشی میفرانس یا دورهکن اه،زمان ارزیابی: ارزیابی در پایان هر کارگ •

امتیازات باشد. ای میهای نظرخواهی دارای معیار چهار گزینههای داخل بیمارستانی یا درون گروهی، فرمبرای کارگاهی امتیازدهی: نحوه •
گزارش ارزیابی مدرس دوره  د.شومی ای استفادهگزینه 5های آموزش مداوم از فرم نظرخواهی برای کارگاهشود. بر حسب درصد تعیین می

از کاربر ، گزارش میانگین ارزیابی مدرس های آموزش کارکنانبرای کارگاه شود.از کاربر سامانه آموزش مداوم درخواست و تهیه می
، کسب 10 امتیازِ ٪51-٪75، کسب 20 امتیازِ ٪76-٪100کسب شود. برای هر کارگاه، تهیه میدرخواست و  ی آموزش کارکنانسامانه

بدین ترتیب میانگین نمرات اختصاص یافته توسط فراگیران برای هر کارگاه محاسبه خواهد . گیردیصفرتعلق م امتیازِ ٪50تر از  یینپا
 شود.ها استفاده میسال تحصیلی میانگین کل برای تمام کارگاهشد. در ارزیابی پایان 

 

 ریزی آموزشیهای طراحی یا برنامهمهارت (4-1-1-5

 ی بالینی و طرح دوره طرح درستهیه یا بازنگری ابی: مستندات یمنابع ارز •

  ابزار ارزیابی: چک لیست •

  شود.چک لیست تکمیل می مرکز EDOو یا مسئول  متبحر آوری داده: توسط کارشناس آموزشجمع •

 قبل از آغاز سال تحصیلی  زمان ارزیابی: •
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، نیاز امتیاز( 10)2باشد. برای کامل است نمره ای میگزینه 3ار ره دارای معیدرس و طرح دوی امتیازدهی: چک لیست ارزیابی طرح نحوه •
میانگین نمره ارزیابی برای طرح درس و طرح  گیرد.تعلق می)صفر امتیاز(  0و نوشته نشده است نمره  امتیاز( 5)1به تکمیل دارد نمره 

 شد. ی دروس محاسبه خواهد دوره برای هر درس و برای کلیه

 

  هاطراحی و آنالیز آزمونهای مهارت (5-1-1-5

 های طراحی شده منابع ارزیابی: آزمون •

 لیست بلوپرینت/ میلمن برای تحلیل کیفیبرای تحلیل کمی و چک افزار تحلیل آزمونابزار ارزیابی:  نرم •

 EDCتوسط رکز و یا مEDO کارشناس به افزار تحلیل آزموندر نرم از طریق دسترسی تحلیل کمی آزمون هایآوری داده: دادهجمع •

 شود.مرکز انجام می EDOتحلیل کیفی آزمون با مشارکت گروه آموزشی و مسئول  گردد.عاونت آموزشی مرکز ارسال میمدانشگاه به 

 زمان ارزیابی: در طول سال تحصیلی •

-٪100هر فعالیت، کسب  شود. برایمیب درصد بیان ها بر حسنمره ارزیابی به ازای هر فعالیت طراحی و آنالیز آزمونی امتیازدهی: نحوه •
میانگین مجموع امتیازات ارزیابی در نهایت، گیرد. امتیاز صفر تعلق می ٪50و کمتر از  10امتیاز  ٪51-٪75، کسب 20امتیاز  76٪

 محاسبه خواهد شد.

 

 های آموزشیدر برنامه گروه آموزشی همکاری بامشارکت و  (6-1-1-5

بوک، فرایندهای طراحی الگ ،کنفرانس هفتگی ها، درمانگاه، ژورنال کالب،د بخشران درس، کالس مستندات برگزاریمنابع ارزیابی:  •
 آموزشی و ...

 جلساتلیست و صورتابزار ارزیابی:  فرم حضور و غیاب، چک •

صورت  میانگین نمره به شود.مرکز تکمیل می آوری داده: توسط کارشناس آموزش مرکز پس از برگزاری هر فعالیت آموزشی درجمع •
 سبه می شود.ساالنه محا

 زمان ارزیابی: پایان سال تحصیلی  •

امتیاز نهایی از مجموع امتیازات بدست  گیرد.تلعق میبر اساس ضریب  یامتیاز، به ازای برگزاری هر فعالیت آموزشی ی امتیازدهی:نحوه •
 باشد.می 20حداکثر امتیاز در این مولفه آید. می
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 های درمانیمولفه (2-1-5

 گیرد.کیفیت درمانی عضو هیات علمی مورد ارزیابی قرار میمحور  در این

 

 های درمانی فعالیت درمشارکت  و همکاریعملکرد،  (1-2-1-5

ای کمیتهتوسط  سنجش کیفیت درمانی پزشک متخصص، فلوشیب و فوق تخصص درمانی یا عضو هیات علمیمنابع ارزیابی: تکمیل فرم  •
 .و، مدیر مرکز ، معاون درمان مرکزریاست مرکزمتشکل از 

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 شود.تکمیل می کمیته و بر اساس مستنداتلیست توسط چکآوری داده: جمع •

 گردد.ها ماهانه تکمیل شده و میانگین مجموع نمرات برای ارزیابی عملکرد ساالنه لحاظ میلیستزمان ارزیابی: چک •

 یابد.اختصاص میی ارزیابی در هر دورهبه هر عضو هیات علمی  0-100ای بین نمرهبر اساس معیارهای چک لیست،  ی امتیازدهی:نحوه •
 در پایان، میانگین مجموع نمرات ارزیابی محاسبه خواهد شد.
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 های پژوهشیمولفه (3-1-5

 باشند. محور به شرح زیر می 7های پژوهشی در مولفه

 

 باشد:زمان ارزیابی به صورت زیر می ی داده وآور، جمعر ارزیابیمنابع ارزیابی، ابزا ،های پژوهشیبرای تمام مولفه

 توسط اعضای هیات علمی عملکرد فرم ثبتمنابع ارزیابی: تکمیل  •

 اعضای هیات علمیثبت عملکرد  فرمابزار ارزیابی:   •

 شود.های آموزشی مرکز گردآوری میهای تکمیل شده، توسط کارشناسان گروهفرمآوری داده: جمع •

 پایان سال تحصیلیزمان ارزیابی:  •
 هادر ژورنال مقاالت منتشر شده (1-3-1-5
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وهشی منتشرشده در پژ-علمی مقاله برای مقاالتمحاسبه خواهد شد. ضریب  نوع مقالهبر اساس به ازای هر مقاله  ی امتیازدهی:نحوه •
های لمی منتشر شده در نشریه، مقاالت ع7مروری منتشر شده در نشریه های معتبر -، مقاالت علمی7نشریه های معتبر داخلی و خارجی 

 . باشدمی  1و سایر مقاالت ضریب  3ترویجی معتبر داخلی  -علمی

 

 هاها و همایشمقاالت ارائه شده در کنفرانس (2-3-1-5

، 3ضریب ، به ازای هر مقاله سخنرانی در کنفرانس ملی 4 ضریببه ازای هر مقاله سخنرانی در کنفرانس بین المللی  امتیازدهی:ی نحوه •
 تعلق می گیرد. 1ضریب و به ازای هر مقاله پوستر در کنفرانس ملی  2ضریب مقاله پوستر در کنفرانس بین المللی زای هر به ا

 

 امهراهنمایی یا مشاوره پایان ن (3-3-1-5

تلعق می  3ضریب و به ازای هر مشاوره پایان نامه دفاع شده  5ضریب به ازای هر راهنمایی پایان نامه ی دفاع شده  ی امتیازدهی:نحوه •
 گیرد.

 

 پایان یافتهطرح تحقیقاتی  (4-3-1-5

، به ازای هر طرح پایان یافته طرح ملی به عنوان 6ضریب به ازای هر طرح پایان یافته بین المللی به عنوان مجری  ی امتیازدهی:نحوه •
ان یافته بین المللی به عنو، به ازای هر طرح پایان 2ضریب ، به ازای هر طرح دانشگاهی پایان یافته به عنوان مجری 4ضریب مجری 
و به ازای هر طرح دانشگاهی پایان یافته به عنوان همکار  2ضریب ن یافته ملی به عنوان همکار ، به ازای هر طرح پایا3ضریب همکار 
 تعلق می گیرد. 1ضریب 
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 اختراع یا اکتشاف (5-3-1-5

 2ضریب و به ازای هر اکتشاف  4ضریب  تراع ثبت شده ملیو به ازای هر اخ 5ضریب به ازای هر اختراع بین المللی  ی امتیازدهی:نحوه •
 گیرد.تلعق می 

 

 تالیف و ترجمه کتاب  (6-3-1-5

، به ازای تالیف کتاب 4ضریب ، به ازای ترجمه هر کتاب دانشگاهی 5ضریب به ازای تالیف هر کتاب دانشگاهی  ی امتیازدهی:نحوه •
 تعلق می گیرد. 2یب رضو به ازای ترجمه کتاب غیردانشگاهی  3ضریب غیردانشگاهی 

 

 ها(نامهو پایان طرح ها تحقیقاتی )شرکت در جلسات، داوری مقاالت،مشارکت و همکاری با مراکز  (7-3-1-5

 امتیاز تعلق می گیرد. بر حسب ضریب مربوطهبه ازای هر فعالیت  ی امتیازدهی:نحوه •

 

 اجراییهای مولفه (4-1-5

 باشند.محور به شرح زیر می 5های اجرایی در مولفه
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آوری داده و زمان ارزیابی به صورت زیر ، ابزار ارزیابی، جمعمنابع ارزیابی اجرایی-فرهنگیهای برای تمام مولفه

 باشد:می

 توسط اعضای هیات علمی ثبت عملکرد فرممنابع ارزیابی: تکمیل  •

 فرم ثبت عملکرد اعضای هیات علمیابزار ارزیابی:   •

 شود.میآموزشی مرکز گردآوری های کارشناسان گروه های تکمیل شده، توسطفرمآوری داده: جمع •

 پایان سال تحصیلی زمان ارزیابی: •
 ها و جشنواره هاشگاهبرپایی نمایبرگزاری یا  (1-4-1-5

 امتیاز تعلق می گیرد. بر اساس ضریب مربوطه،به ازای هر فعالیت  ی امتیازدهی:نحوه •

 

 .. .ز تحقیقاتی، شرکت دانش بنیان و طراحی و راه اندازی آزمایشگاه، مرکز رشد، مرکمشارکت در  (2-4-1-5

 به ازای هر فعالیت بر اساس ضریب مربوطه، امتیاز تعلق می گیرد. ی امتیازدهی:نحوه •
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 ها و سمینارهابرگزاری کارگاهطراحی و مشارکت در  (3-4-1-5

 مربوطه، امتیاز تعلق می گیرد.به ازای هر فعالیت بر اساس ضریب  ی امتیازدهی:نحوه •

 

 الت علمی ور اجرایی مجهمکاری در ام (4-4-1-5

 به ازای هر فعالیت بر اساس ضریب مربوطه، امتیاز تعلق می گیرد. ی امتیازدهی:نحوه •

 

 ها و شوراهاعضویت یا مشارکت در کمیته ها، کارگروه (5-4-1-5

 مربوطه، امتیاز تعلق می گیرد.به ازای هر فعالیت بر اساس ضریب  ی امتیازدهی:نحوه •
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 ی و اجتماعیفرهنگی، تربیتهای مولفه (5-1-5

 باشند.در یک محور به شرح زیر می فرهنگی، تربیتی و اجتماعیهای مولفه

 

 های فرهنگی، تربیتی و اجتماعیفعالیت (1-5-1-5

 منابع ارزیابی: تکمیل فرم ثبت عملکرد توسط اعضای هیات علمی •

 عملکرد اعضای هیات علمیابزار ارزیابی:  فرم ثبت  •

 شود.گردآوری میهای آموزشی مرکز وسط کارشناسان گروههای تکمیل شده، تآوری داده: فرمجمع •

 زمان ارزیابی: پایان سال تحصیلی •

 گیرد.ی امتیازدهی: به ازای هر فعالیت بر اساس ضریب مربوطه امتیاز تعلق مینحوه •
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 های ارزیابی عملکرد فراگیرانمولفه (2-5

باشد. می اجتماعی-تربیتی-وهشی و فرهنگیهای ارزیابی عملکرد فراگیران در سه محور اصلی آموزشی، پژلفهمو

ی ارزیابی نهایی بر اساس ضریب تواند دریافت کند. نمرهرا می 100ها حداکثر  امتیاز هر فراگیر در هر کدام از این مولفه

 شود )شکل زیر(.ی اصلی تعیین میگانههای سهمولفه

 

 های آموزشیمولفه (1-2-5

ست که در آزمون پایان بخش بالینی عالوه . الزم به ذکر ادباشح زیر میمولفه به شر یکهای آموزشی شامل مولفه

های هفتگی، ی دانشی، میزان مشارکت فراگیر در کالس آموزشی و سایر برنامه ها مانند کنفرانسبر ارزیابی حیطه

 ها و راندها نیز لحاظ گردیده است.کارگاه

 

  حیطه دانشی (1-1-2-5

 ا در یک سال تحصیلیهحاسبه میانگین آزمونینی و مبخش بالپایان منابع ارزیابی: آزمون  •

 های آموزشیها و سایر برنامههای حضور و غیاب فراگیر در کالسو فرم ابزار ارزیابی:  سواالت آزمون •

 .آیدآوری داده: در پایان هر بخش آموزشی از فراگیران آزمون به عمل میجمع •

 زمان ارزیابی: پایان بخش بالینی •

، 50امتیاز  20کسب نمره  گیرد.تعلق می 0-20ای بین کند، نمرهون کسب میمسواالت آزای که از نمرهبر حسب  دهی:ی امتیازنحوه •
 گیرد.یا پایین تر امتیاز صفر تعلق می 14و کسب نمره  30امتیاز  15-17، کسب نمره 40امتیاز  18-19کسب نمره 
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 های پژوهشیمولفه (2-2-5

 گیرند:رد ارزیابی قرار میمحور مو 5های پژوهشی در مولفه

 

 مقاالت چاپ شده  (1-2-2-5

 منابع ارزیابی: مستندات •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 .شودآوری داده: توسط فراگیران به طور ساالنه تکمیل میجمع •

 ی آموزشیزمان ارزیابی: پایان هر دوره •
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وهشی منتشرشده در پژ-مقاالت علمیضریب مقاله برای  به ازای هر مقاله بر اساس نوع مقاله محاسبه خواهد شد. ی امتیازدهی:نحوه •
های ، مقاالت علمی منتشر شده در نشریه7مروری منتشر شده در نشریه های معتبر -، مقاالت علمی7نشریه های معتبر داخلی و خارجی 

 باشد. می  1و سایر مقاالت ضریب  3ترویجی معتبر داخلی  -علمی

 

 مقاالت  ارائه شده (2-2-2-5

 بی: مستنداتمنابع ارزیا •

 ارزیابی:  چک لیست  ابزار •

 شود.آوری داده: توسط فراگیران به طور ساالنه تکمیل میجمع •

 ی آموزشیزمان ارزیابی: پایان هر دوره •

، 3، به ازای هر مقاله سخنرانی در کنفرانس ملی ضریب 4به ازای هر مقاله سخنرانی در کنفرانس بین المللی ضریب ی امتیازدهی: نحوه •
 تعلق می گیرد. 1و به ازای هر مقاله پوستر در کنفرانس ملی ضریب  2ر در کنفرانس بین المللی ضریب زای هر مقاله پوستبه ا

 

 طرح تحقیقاتی پایان یافته (3-2-2-5

 منابع ارزیابی: مستندات •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 شود.آوری داده: توسط فراگیران به طور ساالنه تکمیل میجمع •

 ی آموزشیدورهایان هر زمان ارزیابی: پ •

، به ازای هر طرح پایان یافته طرح ملی به عنوان 5ی امتیازدهی: به ازای هر طرح پایان یافته بین المللی به عنوان مجری ضریب نحوه •
، به ازای هر طرح پایان یافته بین المللی به عنوان 2، به ازای هر طرح دانشگاهی پایان یافته به عنوان مجری ضریب 4مجری ضریب 

و به ازای هر طرح دانشگاهی پایان یافته به عنوان همکار  2ازای هر طرح پایان یافته ملی به عنوان همکار ضریب  ، به3کار ضریب هم
 تعلق می گیرد. 1ضریب 
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 تالیف یا ترجمه کتاب (4-2-2-5

 منابع ارزیابی: مستندات •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 شود.ساالنه تکمیل میآوری داده: توسط فراگیران به طور جمع •

 ی آموزشیارزیابی: پایان هر دوره زمان •

، به ازای تالیف کتاب 4، به ازای ترجمه هر کتاب دانشگاهی ضریب 5ی امتیازدهی: به ازای تالیف هر کتاب دانشگاهی ضریب نحوه •
 تعلق می گیرد. 2و به ازای ترجمه کتاب غیردانشگاهی ضریب  3غیردانشگاهی ضریب 

 

 و همایش ها مسابقات علمیر المپیادها، مشارکت د (5-2-2-5

 منابع ارزیابی: مستندات •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 شود.آوری داده: توسط فراگیران به طور ساالنه تکمیل میجمع •

 ی آموزشیزمان ارزیابی: پایان هر دوره •

 گیرد.ی امتیازدهی: به ازای هر فعالیت یک امتیاز تعلق مینحوه •

 

 ، تربیتی و اجتماعییهای فرهنگمولفه (3-2-5

 گیرند:مولفه مورد ارزیابی قرار می یکن محور نیز در ای
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 فرهنگی، تربیتی و اجتماعیهای مشارکت در فعالیت (1-3-2-5

 منابع ارزیابی: مستندات •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 شود.آوری داده: توسط فراگیران به طور ساالنه تکمیل میجمع •

 ی آموزشیدورهزمان ارزیابی: پایان هر  •

 گیرد.به ازای هر فعالیت بر اساس ضریب مربوطه امتیاز تلعق می ی امتیازدهی:نحوه •

 

 الت آموزشییهای ارزیابی عملکرد تکنولوژی و تسهمولفه (3-5

 فضای فیزیکی (1-3-5

 با تعداد فراگیران و اساتید آموزشیفیزیکی  تناسب فضای (1-1-3-5

 س درس و اتاق اساتیدمانند کتابخانه، پایگاه عرضه اطالعات، کال فیزیکی آموزشیمشاهده فضای منابع ارزیابی:  •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 . شودآوری داده: توسط کارشناس آموزش بطور ساالنه تکمیل میجمع •

 ی آموزشیزمان ارزیابی: پایان هر دوره •
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 تجهیزات کمک آموزشی (2-3-5
 

 تجهیزات کمک آموزشی (1-2-3-5

 Skill Labو نظیر پروژکتور، اینترنت، رایانه، آزمایشگاه  تجهیزاتمنابع ارزیابی: مشاهده  •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 .شودآوری داده: توسط کارشناس آموزش بطور ساالنه تکمیل میجمع •

 ی آموزشیزمان ارزیابی: پایان هر دوره •
 

 منابع آموزشی (3-3-5
 

 های آموزشیبروز و مناسب با گروهچاپی و الکترونیک  ها و منابع اطالعاتیکتاب (1-3-3-5

 نابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکو م هامنابع ارزیابی: مشاهده کتاب •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 .شودآوری داده: توسط کارشناس آموزش بطور ساالنه تکمیل میجمع •

 ی آموزشیزمان ارزیابی: پایان هر دوره •
 

 منابع انسانی (4-3-5
 

 هیات علمی بالینی اعضای  (1-4-3-5

 منابع ارزیابی: مستندات •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 .شودوسط کارشناس آموزش بطور ساالنه تکمیل میآوری داده: تجمع •

 ی آموزشیزمان ارزیابی: پایان هر دوره •

 اعضای هیات علمی علوم پایه  (2-4-3-5

 منابع ارزیابی: مستندات •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 .شودآوری داده: توسط کارشناس آموزش بطور ساالنه تکمیل میجمع •

 ی آموزشیزمان ارزیابی: پایان هر دوره •

  کنان غیرهیات علمیکار (3-4-3-5

 منابع ارزیابی: مستندات •

 ابزار ارزیابی:  چک لیست  •

 .شودآوری داده: توسط کارشناس آموزش بطور ساالنه تکمیل میجمع •

 ی آموزشیزمان ارزیابی: پایان هر دوره •
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 زمان اجرای ارزیابی (6

 شد. بامیت ساالنه و در پایان سال تحصیلی ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی به صور •

ت به صورها سایر مولفهو  در پایان بخش آموزشی و میانگین نمرات در پایان سال ی دانشیحیطهدر خصوص ارزیابی عملکرد فراگیران  •
 باشد. می نه و در پایان سال تحصیلیساال

 شود.انجام میو در پایان سال تحصیلی ارزیابی تکنولوژی و تسهیالت آموزشی نیز به صورت ساالنه  •



 26صفحه 

 

 گیری از نتایجبهره  (7

 نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مرکز به دو صورت قابل استفاده هستند: 

 ارزیابی سازنده (1-7

: بدین صورت که اعضای هیات علمی، بطور محرمانه در جریان کیفیت عملکرد بازخورد به اعضای هیات علمیارائه 

جهت ارتقای کیفیت عملکرد خود و کیفیت آموزش و خدمات استفاده ها از نتایج این ارزیابی در خود قرار می گیرند. آن

ساتید در جهت رفع موانع و مشکالت آموزشی دانشجویان خواهند کرد. نتایج ارزیابی عملکرد فراگیران نیز به اطالع ا

 ارائه خواهد شد.

شناسایی نقاط قوت و ضعف  کند تا با: آگاهی از وضعیت عملکرد به فراگیران کمک میارائه بازخورد به فراگیران

 خود در راستای ارتقای کیفیت عملکرد خود اقدام کنند.

توانند با استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد سیستم ران آموزشی می: مدیارائه بازخورد به کارشناسان و مدیران

و تسهیالت آموزشی آموزشی در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی و فراگیران و همچنین بهبود تکنولوژی 

 ریزی کنند.برنامه

 ارزیابی پایانی (2-7

 ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی .1

 اعضای هیات علمیتبدیل وضعیت استخدامی  .2

 تمدید قراردادهای اعضای هیات علمی .3

 های اجرایی آموزشی به اعضای هیات علمیتفویض مسئولیت .4

لی، انتخاب به عنوان عضو هیات علمی نمونه، شرکت اعضای امتیازات ویژه به اعضای هیات علمی )امتیازات ما .5

های علمی داخلی یا خارجی، اعضای سهای آموزشی کوتاه مدت داخلی یا خارجی، شرکت در کنفراندر دوره

 های تحقیقاتی و ...(گرانت

 ی دانشگاهی یا کشوری انتخاب دانشجوی نمونه .6
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 پایش برنامه  (8

گیرد. با توجه به آموزشی با استفاده از چک لیست مورد پایش قرار می ارزیابی عملکرد سیستم ی عملیاتیمهبرنا

باشد و اغلب برنامه ها بر همین اساس تدوین شده اند، لذا برنامه  اینکه سیستم آموزشی بر اساس سال تحصیلی می

 شود.پایش به صورت ساالنه انجام می
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 بازنگری  (9

بازخورد مناسب از  دانشگاهکز آموزشی درمانی ازشی مرارزیابی عملکرد سیستم آمو یبرنامهدر طول اجرای 

های آموزشی، های آموزشی، روسای بخشان گروهمرکز، مدیر EDOنفعان از جمله معاون آموزشی مرکز، مسئول ذی

گردد و در پایان هر سال تحصیلی مورد بازنگری قرار گرفته و مجددا و ... اخذ می ، فراگیراندانشگاه EDCمسئولین 

 گردد. تیم آموزش مرکز تصویب و برای اجرا ابالغ می توسط



 29صفحه 

 

 آموزش چرخه از طریق گاهدانشآموزشی درمانی  کزامر آموزشبهبود کیفیت  برنامه تدوین (10

ها و تامین اهداف کیفیت آموزش بر اساس برای بهبود توانمندی این برنامههمانطور که در مقدمه نیز ذکر شد، 

 باشد:ت. چرخه آموزش شامل مراحل زیر میاس تدوین شده ISO 10015الگوی 

 آموزشی سنجی نیاز اول: مرحله .1

 علمی هیئت توانمند سازی اعضایجهت  آموزشی سنجی الف( نیاز •

 جهت توانمند سازی فراگیران آموزشی سنجی ب( نیاز •

 آموزشی تسهیالت و تکنولوژی جهت ارتقای سنجی ج( نیاز •

 شناسان آموزشد( نیازسنجی آموزشی جهت توانمند سازی کار •

 ها برنامه تدوین و طراحی فرایند : دوم مرحله .2

 آموزشی اقدامات و ها برنامه اجرای سوم: مرحله .3

 ها برنامه اثربخشی پایش و ارزشیابی چهارم: مرحله .4

 آموزشی سنجی نیاز اول: مرحله (1-10

 علمی هیئت جهت توانمند سازی اعضای آموزشی سنجی نیاز الف(  (1-1-10

 کز در مراحل مختلف صورت می پذیرد، شامل:اات علمی مرنیاز سنجی آموزشی اعضای هی

مرکز، که در پایان سال در اختیار اعضای هیات علمی قرار  EDOاحد ( بر اساس فرم های طراحی شده توسط و1

 (1داده می شود تا بر اساس آن برنامه سال بعد طراحی و تدوین گردد.)پیوست شماره 

 های آموزشی مرکز و تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی.  ( بر اساس مصوبات جلسات داخلی گروه2

در کمیته مدیریت آموزشی یا کمیته آموزش مرکز و تایید معاونت محترم   پس از جمع بندی، اولویت بندی

 دانشگاه ارسال می گردد.  EDCآموزشی مرکز به واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی در 

 توانمند سازی فراگیرانجهت  آموزشی سنجی نیاز  ب( (2-1-10

موارد زیر  شاملو  صورت می پذیردنیاز سنجی آموزشی فراگیران مرکز در رده های مختلف در مراحل مختلف 

 :باشدمی

(در این خصوص فرم اولویت بندی آموزشی فراگیران طراحی گردیده است که به طور دوره ای )ترمی یا سالیانه( 1

در گروه های آموزشی قرار داده می شود، پس از تکمیل فرم، جهت جمع بندی به  در اختیار رده های مختلف فراگیران

 (2آموزش مرکز ارسال می گردد.) پیوست شماره کمیته 

(اولویت های آموزشی برای فراگیران در رده های مختلف، بر اساس  مصوبات جلسات داخلی گروه های بالینی 2

 وزش مرکز، تدوین، اولویت بندی و سپس برنامه ریزی می گردد.مرکز، کمیته های مشورتی دانشجویی، کمیته آم
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 آموزشی تسهیالت و تکنولوژی ایارتق جهت سنجی ج( نیاز (3-1-10

 آموزشی در موارد مختلف صورت می پذیرد، نظیر: تسهیالت و تکنولوژی ارتقای نیاز سنجی جهت

 تخصص در گروه های آموزشی فوق و متخصص علمی هیئت پیگیری جذب  عضو •

 فضای آموزشی ) کالس، سالن مطالعه و...( ی تامینپیگیر •

مهارت های بالینی ( پایان   آزمون برای موزش مهارت های بالینی و آزمون های عملی)بیمارنماپیگیری تامین فضای آموزشی برای آ •
 بخش و دوره 

 Skill Labتامین مانکن، موالژ و تجهیز  •

 آنالین آموزشی های کالس پیگیری اختصاص •

 درکالس ها، بخش و اتاق پزشکان مرکز  PACSه اینترنت، کامپیوتر، دسترسی ب •

 د(نیازسنجی آموزشی توانمند سازی کارشناسان آموزش (4-1-10

 نیاز سنجی آموزشی کارشناسان آموزش مرکز در مراحل مختلف صورت می پذیرد، شامل:

بر اساس تکمیل فرم های (بخشی از برنامه توانمند سازی کارشناسان آموزش توسط واحدآموزش کارکنان مرکز 1

PDP  (3و  سامانه ایده صورت می گیرد.) پیوست شماره 

(بخشی دیگر از برنامه توانمندسازی کارشناسان آموزش مرتبط با فعالیت در گروه آموزش مربوطه با نظر 2

 روه ها و نظر کمیته  مدیریت آموزشی بیمارستان می باشد. کارشناسان، مدیر گ

 ها تدوین برنامه و طراحی فرایند دوم :  مرحله (2-10

 علمی اعضا هیات ویژه الف( توانمندسازی (1-2-10

 طراحی گردد: زیرمبتنی بر نیاز اعضای هیات علمی ممکن است، برنامه توانمند سازی به اشکال 

 )به پیوست ها مراجعه شود.( ی هیات علمیبرگزاری کارگاه  توانمند سازی اعضا (1

 ای خاص(بازدید از بخش های خاص /بیمارستان ه2

 (شرکت در همایش های خارج از مرکز )داخلی یا خارجی به صورت استان/ کشوری(3

 فراگیران ب( توانمند سازی ویژه (2-2-10

شود که فرایند مربوطه در های توانمندسازی انجام میتوانمندسازی ویژه فراگیران از طریق برگزاری کارگاه

 .ارائه شده استپیوست 

 آموزشی تسهیالت و تکنولوژی ارتقای ج(فرایندهای  (3-2-10

 .فرایندهای مربوط به ارتقای تکنولوژی و تسهیالت آموزش در پیوست ارائه شده است
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 فرایند برگزاری کارگاه توانمند سازی کارشناسان آموزش -د (1-2-10

های توانمندسازی انجام خواهد شد که فرایند آن در طریق تدوین کارگاهتوانمندسازی کارشناسان آموزش از 

 .ه استارائه شدیوست پ

 آموزشی اقدامات و ها برنامه اجرای مرحله سوم: (3-10

گردد و مستندات برگزاری برنامه ها نیز به معاونت آموزشی برنامه ها طبق فرآیند طراحی و تدوین شده، اجرا می 

 دانشگاه ارسال می گردد. EDCدانشکده و در صورت نیاز  EDOمرکز،  EDOمرکز، 

 برنامه ها چهارم: ارزشیابی و اثر بخشی مرحله (4-10

صورت های عملکردی و از طریق یکسری شاخصرایند توانمندسازی طبق یک ف یهاارزشیابی برنامه

 گیرد)پیوست(. می

 (4شاخص های عملکردی سیستم آموزشی)پیوست  (1-4-10

  آموزشی نیازسنجیشاخص ارزشیابی  الف(

 آموزشی ریزی برنامه و طراحیشاخص ارزشیابی  ب(

 جراا مدیریتشاخص ارزشیابی  ج(

  آموزش اثربخشی و ارزشیابی نظارت،شاخص ارزشیابی  د(
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 پیوست ها (11

 دانشگاهکز آموزشی درمانی امر علمی هیئت اعضاء آموزشی سنجی نیاز فرم (1-11

 باسمه تعالی

 

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه

 ............................. درمانی مرکزآموزشی

 دانشگاهکز آموزشی درمانی ارم علمی هیئت اعضاء آموزشی سنجی نیاز فرم

 علمی هیات محترم عضو

 :سالم با

 مهارتهای آن مرکز در  علمی هیات اعضاء سازی توانمند مرکز آموزشی درمانی مستلزم هر آموزش کیفیت ارتقاء

 پرسشنامه منظور بدین. گردد تسهیل فراگیران آموزش کیفیت ارتقاء سمت به حرکت رهگذر این از تا باشد می آموزشی

 جهت و طراحی آموزشی کارگاه های برگزاری زمینه در علمی هیات اعضاء آموزشی نیازهای میزان تعیین خصوص در

 .گردد می ایفاد حضور به نظرات اعالم

 مقتضی اقدام کارگاه به نیاز میزان حسب بر پرسشنامه تکمیل به نسبت و فرموده عنایت است خواهشمند لذا 

 . فرمایید معمول

خانوادگی.............................................................................. نام و نام

 سن.......................................................... 

 □پایه علوم   □بالینی  ......................................................... تحصیلی رشته

  □مربی  □استادیار  □دانشیار  □داستا علمی: مرتبه

  آموزشی گروه

 در شرکت به نیاز دوره اختصاصی عناوین کارگاه نام

 کارگاه

 

 یادگیری و یاددهی مبانی

 ندارم دارم دانشجویان یادگیری تسهیل

 ندارم دارم   ذهنی نقشه و مفهومی یادگیری

 ندارم دارم  یادگیری و یاددهی های سبک و رویکردها

 

 آموزشی ریزی امهبرن

 ندارم دارم   آموزشی ریزی برنامه سطوح و رویکردها تعریف،

 ندارم دارم کوریکولوم تدوین در اساسی گامهای و مدلها

 ندارم دارم درسی جلسات و ها دوره طراحی

 

 

 ندارم دارم   تدریس روشهای و مبانی

 ندارم دارم   ... و ها کنفرانس ا،کالسه بزرگ، گروههای در تدریس فنون
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 تدریس فنون و روشها

 

 ندارم دارم کوچک های گروه در تدریس فنون

( ای رشته بین آموزش تلفیقی، آموزش ،PBL، CPC)  تدریس نوین روشهای

   

 ندارم دارم

 در آموزش بالینی، راند سرپایی، آموزش صبحگاهی، گزارش)  تدریس نوین روشهای

   ( جامعه

 ندارم دارم

 

 دانشجو یارزشیاب

 ندارم دارم  (عملی و کتبی،شفاهی آزمونهای) 1-یادگیری ارزیابی روشهای

 ندارم دارم ..( و OSCE، Mini CEX)  2-یادگیری ارزیابی روشهای

 ندارم دارم ها آزمون ارزشیابی و تحلیل روشهای

 ندارم دارم  آموزش سنجی اراعتب و بیرونی ارزشیابی ، درونی ارزشیابی ، ارزشیابی مدلهای برنامه ارزشیابی

 نظام و آموزش در پژوهش

 سالمت

 ندارم دارم سالمت نظام در پژوهش روشهای

 ندارم دارم  پژوهشی طرح یک اجرای و تدوین نحوه

 ندارم دارم ها داده گردآوری ابزار و پرسشنامه تدوین فنون و روشها

 ندارم دارم SPSS پژوهشی، های یافته تحلیل

 ندارم دارم  پژوهش نتایج ارائه روشهای

 ندارم دارم    منابع جستجوی فنون و روشها

 ندارم دارم  End Note نویسی، رفرنس

 ندارم دارم علمی مقاالت نگارش علمی نگارش

 ندارم دارم علمی گزارشهای و CV تدوین نحوه

 

 آموزشی سنجی نیاز

 دارمن دارم آموزشی نیازسنجی منابع و ها حیطه روشها،

 ندارم دارم  آموزشی سنجی نیاز مدلهای

 ندارم دارم جامع سنجی نیاز طرح یک اجرای و تدوین

 مشاوره و راهنمایی

 آموزشی

 ندارم دارم  ارتباطی مهارتهای

 

 ای حرفه اخالق

 

 ندارم دارم  ای حرفه رفتار و اخالق حیطه در آموزش و ریزی برنامه روشهای

 ، پزشکی اخالق  Professionalism ،  دانشگاهی و شکیپز اخالق در عملی نکات

 پژوهش  و آموزش در اخالق

 ندارم دارم

 ندارم دارم EBM شواهد بر مبتنی عملکرد

: بنویسید را کارگاه عنوان نیست موجود باال لیست در شما نظر مورد کارگاه که صورتی در

........................................................................................................................................................................... 

 ........آموزش مرکز آموزشی درمانی   توسعه و مطالعات دفتر
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 فراگیران  حین تحصیل  پژوهشی -موزشیآ کارگاه های  نیازسنجی فرم (2-11

 باسمه تعالی

 

 گلستان پزشکی علوم شگاهدان

 .............. درمانی مرکزآموزشی

 فراگیران  حین تحصیل  پژوهشی -آموزشی کارگاه های  نیازسنجی فرم

 مقطع تحصیلی:  : دانشجویی شماره   :  خانوادگی نام و نام

 : پیشـــــــــــنهادی پژوهشی -نیاز های آموزشی بنــــــدی اولـــــــــویــــــــــت 

  1 اولویت

  2 اولویت

  ۳ اولویت

  ۴ اولویت

  ۵ اولویت

  6اولویت

  7اولویت

  8اولویت

  9اولویت

  10اولویت

 و پژوهشی می باشد.  آموزشی نیازهای کلیه شامل حین تحصیل پیشنهادی های دوره از منظور: توضیحات

 :   پیشنهادات تاریخ

 .................درمانی آموزش مرکز آموزشی   توسعه و مطالعات دفتر
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 برنامه توسعه فردی کارکنان (3-11
 

 

ت
صا

شخ
م

ک 
افی

گر
یو

ب
 

 نام خانوادگی:   نام :
تاریخ   

 تولد: 
 کدملی/شماره شناسنامه :                  

 مدرک تحصیلی : سمت :
سابقه                      )بخش( :محل خدمت 

           کار:

 

 ارزیابی /سنجش آموخته ها تعیین نیاز آموزشی

1
مو

ز آ
نیا

)
رد

ی ف
زش

 

ف
ردی

 

من در چه زمینه 

هایی نیاز دارم که 

 یاد بگیرم

ل 
ئو

مس
ر 

نظ

وق
ماف

هدف  

 یادگیری
 روش یادگیری

آیا به هدف 

 دست یافتم

تاریخ 

 دستیابی

نتیجه ارزیابی 

 اول

نتیجه ارزیابی 

 دوم

ول
قب

 

لی رد
ب

ول  خیر 
قب

 

ول رد
قب

 

 رد

1             

2             

۳             

۴             

 

 ارزیابی /سنجش آموخته ها تعیین نیاز آموزشی

2
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ل 

ئو
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ر 
 نظ
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طا

ی م
زش

مو
زآ

نیا
 )

 

ف
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عنوان  

 آموزشی

هدف از 

انتخاب 

 عنوان

روش 

 آموزش

تاریخ 

 آموزش

آیا به هدف 

 دست یافتم

تاریخ 

 دستیابی

نتیجه ارزیابی 

 اول

نتیجه ارزیابی 

 دوم
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ب

ول  خیر 
قب

 

ول رد
قب
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حلی
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 ک
ود
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ها
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اخ
 ش

1            

2            

۳            

۴            

بی
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نام
بر

عه 
وس

ت

دی
فر

 

 م دستیابی به اهداف:علت عد

 دفتر بهبود کیفیت
  02   :ویرایششماره 

 1 از   35صفحه: 

 گلستاندانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 
 .....................................مرکز آموزشی درمانی 

 Personal Developmentبرنامه توسعه فردی کارکنان )

Plan) 
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 پیشنهادات اصالحی:

 تاریخ بازبینی : امضاء مسئول مافوق : امضاء پرسنل :
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 یآموزش عملکردی سیستمهای شاخص (4-11

 شاخص ارزشیابی نیازسنجی آموزشی (1-4-11

 .................مرکز آموزشی درمانی 

 (۳۵0شاخص اصلی اول :  نیازسنجی آموزشی ) حداکثر  امتیاز

 امتیاز نهایی ضریب نمره ن شاخص فرعیعنوا ردیف

1 2 ۳ ۴ ۵ 

اولین گام جهت احصاء اطالعات مورد نیاز و پایه ای به عنوان  1

 انجام نیازسنجی آموزشی
       

اولویت بندی نیازهای آموزشی جهت توانمندی  اعضای هیات  2

 علمی
       

        انآموزشی جهت توانمندی  فراگیر نیازهای بندی اولویت ۳

        آموزشی جهت توانمندی کارشناسان نیازهای بندی اولویت ۴

  جمع امتیاز

 ارزشیابی طراحی و برنامه ریزی آموزشی  شاخص  (11-4-2

 .................مرکز آموزشی درمانی 

 (۴۵0شاخص اصلی دوم :  طراحی و برنامه ریزی آموزشی  ) حداکثر امتیاز

 امتیاز نهایی ضریب نمره عنوان شاخص فرعی ردیف

1 2 ۳ ۴ ۵ 

جهت تهیه و تدوین فرم خالصه مشخصات کارگاه های آموزشی  1

 توانمند سازی اعضای هیات علمی
       

برای  برنامه های آموزشی مشخصات خالصه فرم تدوین و تهیه 2

 فراگیران) مورنینگ، راند آموزشی و ....(
       

        فرانس هفتگی تهیه و تدوین برنامه مدون کن ۳

برنامه ریزی جهت استانداردسازی سواالت آزمون های پایان بخش  ۴

 و  نحوه برگزاری آزمون هاو... 
       

جهت  آموزشی های کارگاه مشخصات خالصه فرم تدوین و تهیه ۵

 توانمند سازی کارشناسان آموزش
       

        آموزشیارتقا تکنولوژی و تسهیالت  برنامه تدوین و تهیه 6

  امتیازجمع 

 

 شاخص ارزشیابی مدیریت اجرا  (11-4-3

 .....................مرکز آموزشی درمانی 

 (۳7۵شاخص اصلی سوم :  مدیریت اجرا ) حداکثر امتیاز

 ضریب نمره عنوان شاخص فرعی ردیف
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امتیاز  ۵ ۴ ۳ 2 1

 نهایی

        اساتیداجرای کارگاه های آموزشی در راستای توانمند سازی  1

فراگیران) راند، مورنینگ،  سازی توانمند راستای در آموزشی برنامه های اجرای 2

 ها کنفرانس، ژورنال و....( در بخش
       

        اجرای منظم درمانگاه های آموزشی  ۳

        اجرای منظم  کنفرانس های هفتگی ۴

        پایان بخش های آزمون برگزاری ۵

        استانداردهای تکنولوژی و تسهیالت آموزشییت دستیابی به مدیر 6

  جمع امتیاز

 نظارت ، ارزشیابی و اثربخشی آموزشارزشیابی شاخص  (11-4-4

 .....................مرکز آموزشی درمانی 

 (۴00شاخص اصلی چهارم :  نظارت ، ارزشیابی و اثربخشی آموزش ) حداکثر  امتیاز

 امتیاز نهایی ضریب نمره عنوان شاخص فرعی ردیف

1 2 ۳ ۴ ۵ 

        نظارت و ارزشیابی عملکرد یاددهی اعضای هیات علمی 1

        فراگیران یاددهی عملکرد ارزشیابی و نظارت 2

        ارزشیابی  فرآیندهای آموزشی اجرا شده  و نظارت ۳

        ارزیابی اثربخشی  نظام جامع عملکرد سیستم آموزشی ۴

  امتیازجمع 

 ارزشیابیشاخص های اصلی جمع بندی نتایج  (5-4-11

 شاخص های اصلی ارزشیابی

 ......................مرکز آموزشی درمانی 

 امتیاز نهایی ارزیابی حداکثر امتیاز عنوان شاخص ردیف

   نیازسنجی آموزشی 1

   طراحی و برنامه ریزی آموزشی 2

   مدیریت اجرا ۳

   یابی و اثربخشی آموزشارزشنظارت ،  ۴

   جـمـع امتیاز
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 فرم ارزیابی کارگاه آموزشی توسط شرکت کنندگان (11-5

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 با همکاری  مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 .......................دفتر توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی 

 ".............................." کارگاه آموزشی

 .....................................: زمان

شرکت کننده گرامی این فرم به منظور سنجش نظرات شما در باره این کارگاه آموزشی تهیه شده است. دقت و  

 سپاسگزاری می باشد. قضاوت صحیح شما در تکمیل این فرم بسیار ضروری و مایه

 کامال مخالفم مخالفم موافقم کامال موافقم موضوع

     در ابتدای کار توضیحات کافی در مورد نحوه انتخاب هدفهای کارگاه ارائه میشود.  -1

     گردیده بود.اهداف کارگاه متناسب با موضوع کارگاه طراحی  -2

     محتوای کارگاه حاوی مطالب علمی بود. -۳

     محتوای کارگاه در ارتباط نزدیک با فعالیت شغلی شرکت کنندگان تنظیم شده بود.  -۴

     کارگاه توانست شرکت کنندگان را به کارگیری اطالعات ارائه شده ترغیب کند. -۵

کارگاه موجب شرکت فعاالنه شرکت کنندگان در بحث ها روشهای مورد استفاده در  -6

 بود.

    

     برای بحث های فردی و گروهی در طول برگزاری کارگاه وجود داشت. فرصت کافی  -7

     در جلسات عمومی زمان کافی برای معرفی کار گروهها در نظر گرفته شده بود.-8

     مناسب و منطقی برخوردار بودند.موضوعات مطرح شده در کارگاه از توالی -9

     اعد بود.فضای عمومی کارگاه برای انجام کار جدی مس-10

     مدرسین کارگاه اجازه ابراز نظرات انتقادی را می دادند.-11

     مدت زمان کارگاه برای رسیدن به اهداف تعیین شده کافی بود.-12

کارگاه) پذیرایی، نور، تهویه( از کیفیت برخوردار تسهیالت موجب در مکان برگزاری -1۳

 بود.

    

 

i. خیر             به پیگیری دارد؟         بله آیا آموزشهای ارائه شده نیاز 

ii. برگزاری دوره های تکمیلی در باره کدامیک از موضوعات مطرح شده، مفید خواهد بود؟ 

iii. چه نکاتی در این برنامه نادیده گرفته شده بود؟ 

iv. برگزاری چه کارگاه هایی را پیشنهاد می نمایید؟  

  



 40صفحه 

 

 فرم ارزیابی کارگاه توانمندسازی فرگیران (11-6

 فراگیران توانمندسازی کارگاه هایم ارزیابی فر

 کارگاه هایآموزش نیازمند دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید جنابعالی جهت بهبود کیفیت واحد 

 .آموزشی می باشد

 .دقیق به سواالت زیر این واحد را در فراهم ساختن شرایط آموزشی اثربخش یاری فرمائید لطفا با پاسخگویی

Top of Form 

 *: عنوان دوره

 : تاریخ شروع دوره

 : تاریخ خاتمه دوره

 : مدت ساعت دوره

 موضوع ارزیابی

خیلی  خوب متوسط ضعیف
 خوب

 نظر شما در مورد تسلط علمی مدرس به مطلب درسی عالی

 
به نظر شما نحوه بیان و قدرت انتقال مفاهیم توسط مدرس به چه اندازه     

  می باشد
  اندازه در اداره کالس موفق بوده است مدرس چه    
  مدرس تا چه اندازه پاسخگوی سئواالت فراگیران دوره می باشد    
آیا مدرس در طول تدریس از روشهای فعال جهت جلب مشارکت     

  فراگیران استفاده گردیده است
مدرس به چه میزان از مثالهای کاربردی در طول تدریس استفاده می     

  ستکرده ا
  نحوه برخورد مدرس با فراگیرن چگونه است    
دوره به چه میزان از نظر افزایش معلومات و دانش شما کاربردی بوده     

  است
 مقررات جاری دانشگاه به روز بوده استآیا دوره از نظر قوانین و     

 
 تا چه اندازه از مدت زمان اجرای دوره رضایت دارید    

 
 ا آیا دوره بر گزار شده سودمند و کاربردی بوده استاز نظر شم    

 .ورود اطالعات در فیلد های ستاره دار الزامی است

Bottom of Form 
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 فرم نظرسنجی کنفرانس هفتگی (7-11

 کنفرانس هفتگی سنجیفرم نظر 

 با سالم، گرامی دانشجوی

شما در خصوص روش تدریس، موضوعات احتراماً به استحضار می رساند پرسشنامه حاضر با هدف آگاهی از نظرات 

مزید امتنان خواهد بود چنانچه نظرات ارزشمند  های آتی تهیه شده است.و بهبود دوره کنفرانس هفتگیمورد بحث در 

 ل آن اعالم فرمایید.خود را با تکمی

 عنوان کنفرانس هفتگی ..........................................................

 بیشترین میزان مطلوبیت            کمترین میزان مطلوبیت          س:نام مدر

ر
د

ی
 ف

 امتیازات موارد مورد نظر

5 4 3 2 1 

      قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی 1

      بیان شواهد و مثال های کاربردی 2

      آمادگی مدرس در پاسخگویی به سؤاالت 3

      انس  هفتگیشروع و اتمام به موقع کنفر 4

توانایی مدیریت کنفرانس هفتگی با  استفاده از روش های فعال و جلب مشارکت  5
 شرکت کنندگان جهت استمرار حضور ایشان

     

      روش های مناسب در سنجش میزان یادگیری فراگیراناستفاده از  6

      تناسب منابع آموزشی ارائه شده با محتوای کنفرانس  هفتگی 7

      میزان افزایش اطالعات شما در خصوص موضوع ارائه شده در کنفرانس  هفتگی 8

      ارزیابی کلی از کنفرانس  هفتگی ارائه شده 9

 

 .لطفاً نظرات تکمیلی خود را مرقوم فرمایید 

 

  



 42صفحه 

 

 های آموزش کارکنانفرم ارزیابی دوره (11-8

 کارکنانفرم ارزیابی دوره های آموزش 

دانشگاه نیازمند دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید جنابعالی جهت بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت 

 .دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد

 .پاسخگویی دقیق به سواالت زیر این واحد را در فراهم ساختن شرایط آموزشی اثربخش یاری فرمائیدلطفا با 

Top of Form 

 *: عنوان دوره

 : تاریخ شروع دوره

 : تاریخ خاتمه دوره

 : مدت ساعت دوره

 موضوع ارزیابی

خیلی  خوب متوسط ضعیف
 خوب

 مطلب درسینظر شما در مورد تسلط علمی مدرس به  عالی

 
به نظر شما نحوه بیان و قدرت انتقال مفاهیم توسط مدرس به چه اندازه     

  می باشد
  مدرس چه اندازه در اداره کالس موفق بوده است    
  مدرس تا چه اندازه پاسخگوی سئواالت فراگیران دوره می باشد    
مشارکت آیا مدرس در طول تدریس از روشهای فعال جهت جلب     

  فراگیران استفاده گردیده است
مدرس به چه میزان از مثالهای کاربردی در طول تدریس استفاده می     

  کرده است
  گونه استنحوه برخورد مدرس با فراگیرن چ    
دوره به چه میزان از نظر افزایش معلومات و دانش شما کاربردی بوده     

  است
 قوانین و مقررات جاری دانشگاه به روز بوده استآیا دوره از نظر     

 
 تا چه اندازه از مدت زمان اجرای دوره رضایت دارید    

 
 ی بوده استاز نظر شما آیا دوره بر گزار شده سودمند و کاربرد    

 .ورود اطالعات در فیلد های ستاره دار الزامی است

Bottom of Form 

  



 43صفحه 

 

 فلوشیب و فوق تخصص درمانی یا عضو هیات علمی  ،پزشک متخصصفرم سنجش کیفیت درمانی  (9-11
 امتیاز ارزیابی کننده معیارها ردیف

ت استاندارد میزان حضور در کلینیک و انجام به موقع ویزیت سر پایی بیماران و رعای 1

 های مربوط به زمان ویزیت

 0 – ۵ ریاست مرکز

زمان ممکن بر اساس دستورالعمل های ابالغی تعیین تکلیف بیماران اورژانس در حداقل  2

 از سوی وزارت

 0 - 10 ریاست مرکز

حضور به موقع و مستمر در اتاق عمل و یا در زمان انجام پروسیجرهای تشخیصی بر  ۳

 بالین بیماران

 0 – ۵ است مرکزری

 0 - 10 ریاست مرکز میزان پاسخگویی و پذیرش بیماران پیچیده و انجام اعمال جراحی مجدد و پر خطر ۴

 0 – ۵ ریاست مرکز رعایت راهنماهای بالینی ) گاید الین ( و پروتکل های ابالغی از سوی وزارت و موسسه ۵

 0 – ۵ ریاست مرکز ریمیزان حضور فیزیکی در بیمارستان مطابق قوانین کشو 6

 0 - 10 ریاست مرکز کیفیت انجام مقیمی و آنکالی حسب نیاز بیمارستان 7

 0 - 10 ریاست مرکز مرکزمیزان مشارکت در فرایند اعتبار بخشی و برنامه های ارتقا کیفیت  8

 0 – ۵ ریاست مرکز حضور و مشارکت در کمیته های بیمارستانی 9

 0 – ۵ ریاست مرکز کارکنانمشارکت فعال در آموزش  10

 0 - ۳0 واحد بهبود کیفیت میزان رضایت بیماران از عملکرد پزشک 11

 امتیاز 100 جمع کل

 

  



 44صفحه 

 

 فرآیند برگزاری کارگاه  توانمند سازی اعضای هیات علمی  (10-11
 

 

  

تعیین عنوان 

 کارگاه

 تدوین برنامه کارگاه

 هماهنگی با مدرس

 تعیین زمان کارگاه

 هیئت اعضا به کارگاه رسانی اطالع

 علمی

 برگزاری کارگاه

 ارزیابی کارگاه

اصالح آیا برنامه نیاز به 

 دارد؟

 اصالح برنامه

 بلی

 رخی



 45صفحه 

 

 فرایند برگزاری کارگاه توانمندسازی فراگیران (11-11

 

  

تعیین عنوان 

 کارگاه

 تدوین برنامه کارگاه

 هماهنگی با مدرس

 تعیین زمان کارگاه

فراگیران در رده های  به کارگاه رسانی اطالع

 مختلف

 برگزاری کارگاه

 ارزیابی کارگاه

آیا برنامه نیاز به اصالح 

 دارد؟

 اصالح برنامه

 بلی

 خیر
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 ن در بخش های آموزشی فرایند برگزاری برنامه های آموزشی فراگیرا (12-11

 

  

ها بخش آموزشی برنامه تدوین

 کنفرانس آموزشی، اندر درمانگاه،)

 فرایندهای منظم اجرای

 ها بخش در آموزشی

های پایان آزمونبرگزاری 

 بخش

بندی نمرات توسط جمع

اساتید و کارشناسان 

 اعالم نمرات به آموزش دانشکده

ارزیابی فرایندهای 

 آموزشی توسط فراگیران

بررسی نتایج ارزیابی توسط 

کمیته آموزش و معاون 

آیا فرایندهای آموزشی 

 نیاز به اصالح دارد؟

 یاصالح فرایند آموزش

 بلی

 خیر
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 فرآیند بروز رسانی رفرنس ها  و منابع (13-11

 

 

 

  

درخواست کتب، مجالت و 

 ها در بازه زمانی معلومرفرنس

 نیاز مورد کتب و ها رفرنس  درخواست ارسال

 کتابخانه به ها بخش و آموزشی های گروه

دریافت کتب و منابع پس 

 از خرید

ها به آموزشی و بخشرسال به گروه ا

ها و قراردادن در تفکیک رشته

های بروز به تفکیک تجهیز کتابخانه به رفرنس

 های آموزشیرشته

ها و کتب آیا رفرنس

مورد نیاز تهیه شده 

پیگیری تامین نیازهای به 

های درخواست ها و بخشگروه

کننده

 بلی

 خیر
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 تجهیزات و امکانات آموزشیفرآیند درخواست  (1-1-13-11

 

 

  

های آموزشی اعالم نیاز درخواست

های و تجهیزاتی توسط گروه

آموزشی

بندی نیازهای آموزشی و بندی و اولویتجمع

 های آموزشیتجهیزاتی گروه

تنظیم فرم درخواست و ارسال 

به دفتر مدیریت / ریاست 

های ارسال شده پیگیری درخواست

 مدیریت / ریاست مرکزبه 

 تحویل تجهیزات آموزشی خریداری شده

تجهیزات آموزشی دیگری  آیا

مورد نیاز گروه آموزشی 

تحویل تجهیزات آموزشی خریداری 

 های آموزشیشده به گروه

 بلی

 خیر
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 فرایند برگزاری کارگاه توانمند سازی کارشناسان آموزش (14-11

 

  

تعیین عنوان 

 کارگاه

 تدوین برنامه کارگاه

 هماهنگی با مدرس

 تعیین زمان کارگاه

 کارشناسان آموزش به کارگاه رسانی اطالع

 برگزاری کارگاه

 کارگاه ارزیابی

آیا برنامه نیاز به اصالح 

 دارد؟

 اصالح برنامه

 بلی

 خیر



 50صفحه 

 

 ها برنامه ارزشیابی فرایند (15-11

 

 

سیستم  عملکرد ارزیابی های شاخص تعیین

 /فراگیران /علمی هیات آموزشی )اعضای

آموزشی( تکنولوژی و تسهیالت

تهیه ابزار پایش بر پایه 

 ی عملیاتیبرنامه

ها و جمع آوری داده

 تکمیل چک لیست

 هادهتجزیه و تحلیل دا

 تعیین نواقص موجود

پیشنهاد اقدامات 

 اصالحی

مجدد آیا نیاز به پایش 

 دارد؟

 بازخورد به معاون آموزشی

 بلی

 خیر


