
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دااگشنه ربانهم جامع

 مقدمه: 

آموزشی به  روند ارتقاء کیفیتارزشیابی کیفی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از موارد مهم و ضروری در 

اساتید و کمک به ارتقاء یادگیری در دانشجویان  شمار می آید. این ارزشیابی منجر به ارتقاء کیفیت عملکرد

حاصل از  تدوین شیوه نامه ارزشیابی گام مهمی در جهت تحقق اهداف ذکر شده خواهد بود. نتایجخواهد شد.

د موجود و تعیین کننده در ارزشیابی هیات علمی سبب آگاهی بهتر هیات ارزیابی و با در نظر گرفتن تمامی موار

از وضعیت آموزش و بهبود عملکرد آموزشی اساتید شده و همچنین نتایج قابل اعتمادی جهت استفاده  در  علمی

 این برنامه جامع ارزشیابیمواردی نظیر تبدیل  وضعیت استخدامی، ترفیع ساالنه و موارد دیگر خواهد بود.

آیین نامه نظام جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی "عملکرد آموزشی در راستای اهداف فوق و مبتنی بر 

 گردیده است.در دانشگاه علوم پزشکی گلستان تدوین  "اعضای هیات علمی

نامه جامع ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه با هدف ارتقاء کیفیت آموزش که در جهت بر

 تقویت یادگیری فراگیران و تدریس اثربخش، پشتیبانی، تقویت فعالیتهای پژوهشی، دانش پژوهی آموزشی

اعضای هیات علمی دانشگاه، ارتقای کیفیت آموزشی برای برنامه ریزی، رهبری و مدیریت فعالیتهای دانشگاهی، 

و تحلیل نیست و  نیاز از نقد که برای نخستین بار در حوزه آموزش دانشگاه تدوین شده است. بدون شک  بی

امیدواریم سر آغاز مناسبی برای رویکرد نظام مند به مقوله ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی در دانشگاه 

 باشد و شرایط الزم برای تحول مورد نیاز در این حوزه را فراهم آورد.

سهیل یادگیری فراگیران و تربیت ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی ارتقای آموزش ، ت:اهداف کلی

 دانش آموختگان توانمند است.

 



 :اهداف ارزشیابی هیات علمی

 به کار می رود. (summative( و پایانی)formativeنتایج حاصل از ارزشیابی هیات علمی با دو هدف سازنده)

 ارزشیابی سازنده:الف:

قوت و قابل بهبود عملکردشان و در نتیجه ارتقای بازخورد به اعضای هیات علمی،آگاه نمودن ایشان از نقاط  -

 آموزش

 توانمندسازی اعضای هیات علمی در موارد ضعف عملکرد آموزشی -

 ارزشیابی پایانی:ب:

 ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی -

 تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی -

 دادهای هیات علمیارتمدید قر -

 آموزشی به اعضای هیات علمیولیت های اجرایی تفویض مسئ -

شناسایی و اعطای امتیازات ویژه به اعضای هیات علمی با عملکرد مناسب) پیشنهاد نمودن فرد برای جشنواره  -

 های آموزشی،سرآمدی در آموزش و...(

 مبنایی برای تصمیم گیری های معتبر،عادالنه و موثر در خصوص اعضای هیات علمی دارای ضعف عملکرد-

 ارزشیابی هیات علمی حوزه های

 توانمندی های آموزشی اعضای هیات علمی متنوع بوده و در حوزه های زیر قابل دسته بندی می باشد: -

 دانش تخصصی -

 مهارت های طراحی یا برنامه ریزی آموزشی -

 مهارت های ارائه آموزش)تدریس( -

 مهارت های ارزیابی فراگیر -

 مهارت های مدیریت دوره -

 مهارت های آموزشیارتقای  -



 همکاری و هماهنگی با گروه -

 تبحر در مهارت های بالینی -

 رفتار حرفه ای و اخالقی -

 ارزیابی وضعیت موجود:

با توجه به اینکه در این مدت اقدامات گسترده و شایان توجهی در حوزه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی 

برگیرنده ابعاد مختلف این فعالیت ها مهم باشد تدوین نشده  صورت گرفته است اما تاکنون برنامه جامعی که در

است. و از آنجائیکه براساس بسته های تحول و نوآوری آموزشی، اعتبار بخشی موسسات، دانشکده ها و مراکز 

آموزشی درمانی حائز اهمیت بوده است. با عنایت به این کاستی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در صدد 

 ه نگاه جامع به مقوله ارزیابی عملکد آموزشی اعضای هیات علمی را فراهم آورد. تا با تدوین این برنامه زمین رآمدب

به علت عدم انجام نیازسنجی به منظور تعیین دقیق حیطه های مختلف ارزشیابی کمی و کیفی علمکرد آموزشی 

چالش هایی که در حوزه ارزشیابی براساس مجموعه شواهد و مستندات در دسترس اهم اعضای هیات علمی 

 عملکرد آموزشی با آن روبرو است عبارتند از:

مشارکت ناکافی دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستانها در اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد آموزشی  -1

 اعضای هیات علمی 

 ات علمیمشارکت ناکافی اعضای هیات علمی در اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هی -2

 مشارکت ناکافی فراگیران در اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی  -3

 تناسب و تنوع ناکافی فرمهای ارزشیابی اعضای هیات علی در عرصه های مختلف آموزش بالینی -4

انعطاف پذیری ناکافی در زمان انجام فرآیند ارزشیابی با در نظر گرفتن برنامه ارزشیابی اعضای هیات  -5

 علمی 

الینی و  ی بجای خالی بعضی از شاخص ها در فرمهای ارزشیابی مانند آموزش تعهد حرفه ای، توانمند -6

 ارائه مراقبت از بیماران و ... 

می به منظور رفع منظور ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علنبود یک برنامه نظام مند و جامع به  -7

دانشگاه  ن مرکز ، برنامه جامع راهبردی ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمیاین چالش ها، ای

 را تنظیم کرده است.

 

 

 

 



 روش های جمع آوری اطالعات ارزشیابی هیات علمی

 علمی شامل موراد زیر می باشد:روش های جمع آوری اطالعات ارزشیابی هیات 

گردآور ی اطالعات با استفاده از ابزارهای مربوطه با محوریت دانش  )فرم های نظرخواهی) پرسشنامه(: -

تخصصی ، مهارت های طراحی یا برنامه ریزی آموزشی، مهارت های ارائه آموزش)تدریس( ، مهارت های 

، همکاری و هماهنگی با گروه ، مهارت های آموزشی ارزیابی فراگیر، مهارت های مدیریت دوره، ارتقای

 بالینی و رفتار حرفه ای و اخالقی(تبحر در مهارتهای 

 ارزیابی مستندات و مدارک مربوط به فعالیت های اموزشی. -

 ساختار و تشکیالت ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه-1

 وظایف:

 بررسی گزارشات ارجاع شده از کمیته ارزشیابیالف:

 استفاده از نتایج ارزشیابی با اهداف سازنده و پایانیب:

 گزارش نهایی ارزشیابی به معاونت آموزشی دانشگاه ج:

 غ تصمیمات اخذ شده به کمیته ارزشیابی جهت اجراابالد:

انتشار عمومی نتایج نهایی گزارشات ارزشیابی هیات علمی به هر شکل)از طریق مکاتبات :1تبصره

دانشگاه به صورت محرمانه به معاونت  EDCرسمی، سایت دانشکده( ممنوع بوده و فقط با نظر مرکز 

اموزشی دانشگاه مکاتبه شده  و به صورت کتبی یا شفاهی از طریق کمیته ارزشیابی به اعضای هیات 

 می شود. سی منعکعلم

: مسئولیت پیگیری در خصوص استفاده از نتایج ارزشیابی هیات علمی با اهداف پایانی به عهده 2تبصره 

 ارسال شود. EDCموزشی دانشکده و دانشگاه می باشد و گزارش تصمیمات اتخاذ شده به مرکز معاونت آ

 

 کمیته ارزشیابی(کمیته ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی )  -2

 موزشیآتوسعه آموزش دانشکده و مدیران گروه های دفتراعضاء:ریاست دانشکده، معاونین آموزش بالینی، مدیر  

 حسب مورد

 وظایف:

 ساخت ابزارهای ارزشیابی و بررسی روایی و پایایی ابزارها-1

 علمیپیگیری مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و دانشکده در خصوص ارزشیابی هیات  -2



جهت تصمیم گیری  EDCبررسی و تحلیل گزارشات  اولیه ارسالی و ارسال گزارش نهایی ارزشیابی به شورای  -3

 نهایی

 ارسال محرمانه نتایج حاصل از ارزشیابی به ذینفعان) اعضاء هیات علمی( -4

 پیگیری در خصوص استفاده از نتایج ارزشیابی هیات علمی با اهداف سازنده -5

 دانشگاه جهت طرح در شورای آموزش دانشگاه  EDCبزارهای ارزشیابی توسط تایید ا -6

 

 برنامه جامع ارزشیابی عملکرد آموزش اعضای هیات علمی

 منابع انجام ارزشیابی -1

) تکمیل پرسشنامه سنجش کیفیت  تدریس توسط فراگیرانپرسشنامه  از طریق تکمیلعنوان: نظرسنجی  1-1

 (کارورزی و آموزش های بالینی مربوط به کیفیت تدریسنظری، عملی، کارآموزی و 

 مراکز EDOمسئول اجرایی:دفتر توسعه آموزش دانشکده با همکاری اداره آموزش دانشکده و 

: عنوان: نظرسنجی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی ) تکمیل پرسشنامه خودارزیابی و 2-1

 ارزیابی همکاران(

 مراکز EDOمسئول اجرایی:دفتر توسعه آموزش دانشکده با همکاری اداره آموزش دانشکده و 

 عنوان: نظرسنجی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط مدیر گروه 3-1

 مراکز EDOمسئول اجرایی:دفتر توسعه آموزش دانشکده با همکاری اداره آموزش دانشکده و 

 ه توسط معاون آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانیعنوان: نظرسنجی از نظر تکمیل پرسشنام 4-1

 مراکز EDOمسئول اجرایی:دفتر توسعه آموزش دانشکده با همکاری اداره آموزش دانشکده و 

 روش اجرا و ابزار جمع آوری اطالعات برای فرم نظرسنجی فراگیران 1-1-1

 مربوطهسازی نهایی فرم های نظرسنجی به صورت کاغذی یا در سیستم نرم افزاری آماده  -1

در دانشکده  : وظیفه توزیع و جمع آوری فرم ها )در صورت ارزشیابی کاغذی(توزیع  و جمع آوری فرم ها -2

مرکز  EDOدر دروس نظری و عملی به عهده واحد آموزشی در مراکز و دروس بالینی به عهده پزشکی ،

 شد.ها می بادانشکده  EDOدر سایر دانشکده ها به عهده  آموزشی بالینی می باشد.



 EDCدر صورت انجام ارزشیابی به صورت آنالین:اطالع رسانی به فراگیران از طریق فراخوان به عهده -

 دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است.

 تکمیل فرم ها توسط فراگیران -3

مراکز آموزشی درمانی و در  EDOآنالیز و تحلیل فرم های تکمیل شده در صورت کاغذی بودن توسط  -4

 مراکز آموزشی درمانی EDOفزاری توسط کارشناس صورت نرم ا

 دانشگاه جهت بررسی و تایید EDC به ارائه نتایج ارزشیابی به همراه مستندات -5

مرکز آموزشی درمانی در پایان هر  EDO ارسال محرمانه نتایج ارزشیابی به عضو هیات علمی توسط  -6

 نیمسال تخصصی

 :زمان انجام نظر سنجی فراگیران 2-1-1

در هر نیمسال ارزشیابی انجام خواهد شد.از هر کالس  روع می شود وشترم تحصیلی  9ارزشیابی از هفته 

نفر از دانشجویان برای پر کردن فرم های نظرسنجی دروس نظری و عملی انتخاب  10کارشناسی تعداد حداقل 

کالسها ارزشیابی انجام می شوند. در صورتی که استاد در چند کالس متعدد تدریس داشته باشد، از همه 

ابی استاد ضروری است .وظیفه هار جلسه تدریس در هر کالس جهت ارزشیچخواهد شد.داشتن حداقل 

 ع و جمع آوری و تحویل فرم ها به دفتر پایش و ارزشیابی به عهده اداره آموزش خواهد بود.توزی

خصصی در دروس بالینی و سنجش مهارتهای بالینی ، نظر سنجی در برای سنجش به روز بودن اطالعات ت-

کارورزی یا کارآموزی و قبل از انجام امتحان پایانی انجام خواهد شد.نظرسنجی از تمامی  rotationپایان هر 

 دانشجویان به دلیل محدود بودن تعداد آن ها در کارآموزی ضروری است.

از تمامی دانشجویان نظرسنجی در دروس نظری ،عملی  تخصصی تبصره:در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 و بالینی انجام خواهد شد.

 روش اجراء ابزار جمع آوری اطالعات برای فرم نظرسنجی اعضای هیات علمی1-2-1

تکمیل پرسشنامه ارزشیابی هیات علمی با نظرخواهی از همکاران در حوزه های مختلف ارزشیابی : الف(

عضو هیات علمی گروه آموزشی مربوطه که حداقل سابقه آشنایی یک  3نه حداقل از در این مورد سالیا

 ساله با عضو هیات علمی)در مورد اساتید بالینی ، همکاران هیت علمی بیمارستان ( نظرسنجی می شوند.

تکمیل پرسشنامه خودارزیابی اعضای هیات علمی که این مورد سالیانه توسط خود فرد تکمیل می ب( 

 که ابزار مورد ارزشیابی بر اساس شاخص می باشد.گردد 

 : نظرسنجی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط مدیر گروه1-3-1

روش اجرا و ابزار جمع اوری اطالعات برای فرم نظرسنجی توسط مدیر گروه تکمیل پرسشنامه ها توسط 

با عضو  سمت فعلیمدیر گروه به صورت سالیانه صورت گیرد که حداقل سابقه آشنایی یک ساله در 

 هیات علمی داشته باشد.



در فرم نظرسنجی شاخصهای مهارتهای طراحی) برنامه ریزی(آموزشی توسط مدیر گروه ارزیابی تبصره:

 شود.

ضروری است که عضو هیات علمی طرح درس هر نیمسال تحصیلی را به تفکیک دروس به مدیر  تبصره:

روش های نوین تدریس ارائه مستندات به مدیرگروه  گروه مربوطه ارائه نماید.در صورت استفاده از

 ضروری است.

درصد از مستندات عضو هیات علمی مربوط به وسایل کمک آموزشی  5ضروری است حداقل  تبصره:

نظیر پاورپوینت، لستفاده از سیستم آموزش از راه دور دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، استفاده از فیلم 

در طرح درس استاد پیش بینی شده توسط مدیر گروه به شکل تصادفی در هر ها و فایلهای آموزشی که 

 نیمسال تحصیلی بررسی گردد.

تبصره: ضروری است مستندات ارائه طرح های توسعه های آموزشی توسط استاد به دفتر توسعه آموزش 

 در پایان هر نیمسال تحصیلی ارائه شود.

 معاون اموزش بالینینظرسنجی از نظر تکمیل پرسشنامه توسط  1-4-1

 روش اجرا و ابزار جمع آوری اطالعات:

صورت گیرد که حداقل سابقه  تکمیل پرسشنامه ها توسط معاون آموزشی بالینی به صورت سالیانه 

 آشنایی یک ساله در سمت فعلی با عضو هیات علمی داشته باشد.

توسط مدیر گروه هم ارزیابی در فرم نظرسنجی شاخص های مهارتهای طراحی) برنامه ریزی( آموزش 

 شوند.

اطالع رسانی به اساتید در خصوص انجام ارزشیابی ها از طریق ارسال برنامه  اطالع رسانی عنوان:

عملکرد ارزشیابی اعضای هیات علمی از طریق اتوماسیون، درج در وب سایت و اطالع رسانی به اساتید 

اهد شد.همچنین در ابتدای هر ترم زمان انجام جدیدالورود در جلسه معارفه اساتید جدید انجام خو

 ارزشیابی اساتید از طریق اتوماسیون اطالع داده خواهد شد.

 :سهم ارزشیابی ها

به ترتیب ذیل خواهد سهم هر یک ارزیابی ها برای محاسبه نمره ارزشیابی پایانی اعضای هیات علمی 

 بود:

 %40فراگیران:نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های نظرسنجی از -

 %15نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های نظرخواهی از همکاران: -

 %5دارزیابی :ونتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های خ -

 %15نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های نظرخواهی از مدیرگروه : -

 %15تخصصی :نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های نظرخواهی از معاونین آموزش عمومی و  -

 %10مدارک ومستندات:-



در دو نیمسال با نتایج ارزشیابی سالیانه از همکاران و مدیرگروه  نمیانگین نتایج  ارزشیابی از دانشجویا

 و معاون آموزشی جمع بندی و صدور کارنامه  خواهد شد.

اشد، نمره ارزشیابی برای ( ب60در صورتی که نتیجه ارزشیابی استاد مثبت) باالتر از نمره معیار دانشگاه،نمره

انتخاب استاد نمونه در سطح مدیریت گروه ، انتخاب استاد نمونه در سطح دانشکده، استفاده از معیارهای ارتقا 

 استفاده در سطح دانشگاه) در جشنواره های مرتبط(مورد استفاده خواهد بود.

دانشکده(( باشد،به استاد، مدیر   ارزشیابی استاد منفی) پایین تر  از نمره معیاردر صورتی که نتیجه 

گروه و معاون آموزش بالینی به طور محرمانه  اعالم خواهد شد. سپس جلسه ای توسط مدیر گروه و عضو 

و در نهایت  هیات علمی  به صورت محرمانه جهت بررسی علل احتمالی و راهکارهای حل موضوع برگزار

ایج جلسه به صورت محرمانه در دفتر مدیر گروه در خصوص حل مساله به توافق می رسند.صورتجلسه نت

و دفتر پایشو دفتر معاون آموزشی نگهداری خواهد شد. استاد مربوطه اقدامات الزم را در خصوص ارتقاء 

تصادفی ارزیابی  گروه از کالس استاد مربوطه به طور کیفیت تدریس انجام خواهد داد . همچنین مدیر

 خواهد شد.

 ، در مراحل بعد: در صورت عدم رفع مشکل

بررسی مجدد فرایند ارزشیابی) توسط مدیر گروه و  مدیر دفتر پایش(صورت گرفته و در صورت عدم ارتقا  -

ارزشیابی استاد مربوطه، فرصت دیگری به استاد جهت اصالح داده خواهد شد و یا درس مورد نظر به استاد 

 دیگری برای تدریس واگذار می شود.

 طه جهت توانمدسازی معرفی خواهد شد.همچنین استاد مربو -

ضروری است در صورت وجود اختالف  یا مشکل خاصی در کالس درس، استاد مراتب را به دفتر پایش و  -

ارزشیابی به شکل کتبی اطالع دهد تا پس از بررسی و ارسال جهت اعالم نظر معاونت محترم آموزشی ، ارزشیابی 

 از آن کالس صورت نپذیرد.

روز پس از دریافت نتیجه  10زشیابی، استاد می تواند حداکثر روجود اعتراض استاد نسبت به نتایج ادر صورت  -

ارزشیابی، مراتب را به صورت کتبی به مدیر گروه مربوطه اطالع دهد تا پس از ارسال به دفتر پایش و ارزشیابی، 

بی با واقعیت موجود و سوابق علمی و نتایج ارزشیابی مجددا مرور شده و در صورت هماهنگ نبودن نمره ارزشیا

کالس انجام شده و نتیجه ارزشیابی به عضو هیات در 15 از  معدل باالتر دانشجویان  رفتاری استاد، ارزشیابی از 

 علمی اطالع داده شود.

در تمامی مواردی که نظر مدیر گروه یکی از شروط انجام نظرسنجی است، ارزشیابی عملکرد مدیر گروه توسط  -

 عاونت آموزشی انجام خواهد شد.م



 تدوین گزارش ،استفاده و انتشار نتایج ارزشیابی هیات علمی

وظایف مربوط به تهیه و انتشار گزارشات تحت عنوان وظایف هر یک از ساختارهای تشکیالت عنوان -

 شده است.

عایت اصول واحدهای زیربط در خصوص فرایند ارزیابی ملزوم به رعایت حفظ حریم خصوصی افراد ،ر-

اخالقی )حفظ اصول اخالقی )حفظ اصول رازداری و محرمانه بودن هویت افراد (و عذالت در خصوص 

 انتشار نتایج می باشند.

 

 


