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مقدمه

سال قبل بر می گردد و تا کنون گسـترش زیـادي یافتـه     پنجاهساتید به دانشجو از اارزشیابی غیر رسمی از فرآیند استفاده 

هاي دنیا به کار می رود و شاید به عنوان اصلی ترین منبعی باشـد کـه بـراي    که هم اکنون در تمام دانشگاهاست به طوري

مک به اساتید درجهـت  ک ،ترین هدف ارزشیابیمهم. استفاده می شود هیئت علمی در زمینه عملکرد تدریسارزیابی اعضاء 

مدیران براي تصمیم گیـري معقـول تـر در مـورد اسـتخدام، ترفیـع        کمک به،هاي آموزشیاصالح و بهبود روشها و فعالیت

جویا شدن از نظرات دانشجویان به عنوان تنها کسانی کـه تـاثیر   . تعلیم به عنوان یک حرفه است استادان و در نهایت ارتقاء

درسی تجربه می کنند، امروزه مورد تاکید بیشتري قرار گرفته اسـت چنانچـه نتـایج یـک مطالعـه      کامل یاددهی را در دوره 

درخصوص پیامدهاي بازخورد دانشجویان حاکی از آن بود که اساتید نظرات دانشجویان را مهم تلقی کرده و در پی برطـرف  

  .می باشندموارد خواسته شده از سوي دانشجو کردن 

ل خودارزیابی، ارزیابی توسط همکاران، توسط مدیرگروه و معاون آموزشی نیز از دیگـر مقولـه هـاي    ارزشیابی چهارگانه شام

  .بود کیفیت آموزش بسیار سودمند می باشدمطرح در ارزشیابی است که استفاده از نتایج آن در به

  :فعالیت می نمایدزیر اصلی هاي دفتر ارزشیابی در حیطه  

آموزش دانشگاهي نوین ارزشیابی براي توسعه و ارتقاء کیفیت هاهدایت و نظارت بر اجراي روش.1

یادگیري –ندهاي یاددهی یساماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و فرآ.2

هدایت و نظارت بر فرآیندهاي ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقاء کیفی آزمون ها.3

ارزشیابی برنامه هاي آموزش مداومارائه مشاوره در طراحی و .4

  :سایر موارد

  یابی درونی گروه هاي آموزشی ارائه مشاوره در ارز-

  ارائه مشاوره در ارزشیابی برنامه هاي درسی -

  

  ارزشیابی هادادن  انجامراهنماي 

  :ارزشیابی دانشجو از استاد در دروس تئوري) الف

  .ظر کیفی و حداقل یک درس ازنظر کمی آنالیز شودنازدرس  دو می بایستاز هر استادحداقل  -1

تنـوع دروس  لحاظ گردد و ترجیحا بیشترین سقف واحد یک استاد. می باشدواحد 5/0حداقل سقف در دروس تئوري -2

  .در ترم هاي مختلف نیز باید مدنظر باشد

امـل  عاندازه کافی دانشجو بـا اسـتاد ت  به ا می باشد ت 12از هفته واحد هستند بعد 2زمان انجام ارزشیابی در دروسی که  -3

هاي ارزشیابی قبل از ورود استاد مربوطـه بـه کـالس درس توزیـع و     در این خصوص توصیه می شود فرم. برقرار کرده باشد

براي افزایش مشارکت دانشجویان در امر ارزشیابی، شایسته است از همکاري کمیته مشورتی دانشـجویی   .جمع آوري گردد

EDC استفاده شودمرکز مطالعات ها و مشاورین علمی ایندگان کالسو نم.  

مدعو یا غیـر  (که به صورت هیات علمی یا غیر هیات علمی هستندتمام افرادي  شامل افراد واجد شرایط براي ارزشیابی -4

  مسئولیت تدریس نظري دانشجویان را به عهده دارند،) مدعو
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کمیتـه ارزشـیابی   یـک از هـر  دفاتر توسعه آموزشبه عهده کارشناسان ) غیره اعم از معارف و(ارزشیابی دروس عمومی  -5

  .می باشدبا همکاري اداره آموزش دانشکده ها 

کل دانشجویانی است که واحد مربوطه را اخذ نمـوده   درصد 50حداقل شدهحدنصاب قابل قبول براي تعداد فرمهاي پر -6

  .اند

  .ها به عهده دفاتر توسعه آموزش هر دانشکده می باشدمسئولیت و صحت ارزشیابی و تکمیل فرم -7

بـا اسـتاد مربوطـه و    توزیع فرمهاي ارزشیابی باید توسط کارشناسان دفتر توسعه آموزش در زمان مناسب و با هماهنگی  -8

  .آموزش دانشکده صورت گیرد

ر محرمانـه توسـط کارشناسـان    فرمهاي ارزشیابی پس از تکمیل باید به طـو  :مرجع اصلی ارزشیابی در دانشکده ها -9

بـه دفتـر   با نامه ریاسـت،   دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها جمع آوري و پس از تائید مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده 

  .ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ارسال گردد

  .می باشد دانشگاه ه عهده دفتر ارزشیابیمسئولیت نهایی نتایج ارزشیابی و بازخورد آن به اساتید ب -10

ینـد  کارشناسان دفاتر توسعه آموزش باید یک نسخه از جدول ارزشیابی دروسی را که در ابتداي تـرم طراحـی مـی نما    -11

  .قرار دهند دفتر ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهدراختیار 

ودفتر ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آمـوزش علـوم پزشـکی دانشـگاه     اساتید در محل بایگانی برگه هاي ارزشیابی  -12

  .سال می باشد 4تاذخیره این برگه هاي ارزشیابی حداکثر زمان 

  

  ارزشیابی دانشجو از استاد در دروس کارآموزي و کارورزي) ب

مسـئولیت آمـوزش بـالینی    کـه  ،..).افـراد کارشـناس و کارشناسـی ارشـد و     (هیات علمی و غیر هیـات علمـی   اعضاي -1

  .می باشندمشمول ارزشیابی ،دانشجویان را به عهده دارند

در شرایطی که استاد فقـط یـک نوبـت درطـول تـرم بـا       . هر استاد بالینی حداقل دو نوبت باید مورد ارزشیابی قرار گیرد -2

  .دانشجویان واحد بالینی دارد می تواند واجد شرایط براي ارزشیابی باشد

  .زمان ارزشیابی در پایان هر دوره کارورزي و کارآموزي می باشد -3

 يادانشـکده کارشناسان دفاتر توسعه آموزش دانشکده با هماهنگی بـا آمـوزش و    ،مسئول انجام توزیع فرمهاي ارزشیابی -4

  .مربوطه می باشد

دفتر ارزشیابی مرکز مطالعـات  ، ارسال به دهوزش دانشکتائید مسئول دفتر توسعه آم یر موارد از قبیل چگونگی آنالیز، سا -5

، بازخورد یا آنالیز نهایی و بایگانی از همانند مواردي است کـه در خصـوص فرمهـاي    و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

  .اشاره گردیدبدان ها ارزشیابی نظري 

  

  اساتید گانهچهارارزشیابی ) ج

ی دانشـکده و خـود ارزیـابی مـی     شـ ، مدیر گروه، معاون آموزط همکاراناعضاء گروه آموزشی توس شاملچهارگانهارزشیابی 

  .باشد

  .بار و در تابستان آن مقطع تحصیلی می باشدزمان انجام این ارزشیابی سالی یک :زمان اجرا .1

ن آموزشـی  وکارشناسان دفاتر توسعه آموزش هر دانشکده مسئولیت اجرایی ایـن ارزشـیابی را بـا همـاهنگی معـا     : مکان.2

  .دانشکده به عهده دارند دفتر توسعه آموزشدانشکده و یا مسئول 
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  : جزئیات.3

  .امل را با فرد ارزشیابی شونده دارند صورت گیردعهمکار که بیشترین ارتباط و ت 3یا  2در مورد همکاران حداقل از   . 1-3

  .وزشی باشدگروه آممربوط به آن  ترجیحا همکار "همکارهمکار از "ارزیابی  قسمتدر  . 2-3

گانه قابل اعتبار خواهد بود که هریک از اعضاء گروه آموزشی توسط مدیر گروه خود ارزیـابی  چهاردرصورتی ارزشیابی  . 3-3

گانه به شـمار   چهارصورت صرف تکمیل برگه هاي خودارزیاب و ارزیابی توسط همکار به معنی ارزشیابی غیر ایندر. شوند

  .نمی آید و آن را از اعتبار ساقط می نماید

 .در مورد ارزیابی مدیران گروه آموزشی ضروري است تا توسط معاون آموزشی دانشـکده مـورد ارزشـیابی قـرار گیرنـد      .4-3

  .به عهده ریاست آن دانشکده استوي چنانچه مدیر گروه، معاون آموزشی نیز باشد ارزشیابی 

  

د ارزیـابی  مـی باشـد کـه در مـورد فـر      )علوم پایـه  بالینی و(دانشکدهمعاون ،معاون آموزشیتوسط رزشیابی منظور از ا :*

  .گیرداین ارزشیابی صورت می ،شونده به تفکیک

  

تائیـد  گانه پس از چهارمدارك و مستندات مربوط به ارزشیابی ، به همراه هاي تکمیل شده مطابق جدول پیوستفرم. 5-3

  .ارسال گردددفتر ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه وسعه آموزش به مسئول دفتر ت

دفتر ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علـوم پزشـکی دانشـگاه    کلیه مستندات برگه هاي ارزشیابی اساتید در  . 6-3

  .بایگانی می گرددسال  چهارحداکثر تا 

بـراي اسـتفاده ریاسـت دانشـکده و     دانشـگاه ارزشـیابی   ی به صورت محرمانه و از طریق  دفتـر ببازخورد نتایج ارزشیا . 7-3

  .مدیران گروه ارسال می شود

نظرات و پیشـنهادات در   ،مرجع بررسی شکایاتدفتر ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه . 8-3

  .استارزشیابی  نتایجمورد 

  

  :ارزشیابی آزمون) د

  .ی و آزمون هاي ارتقاء دستیاري میباشدلمنظور از ارزشیابی آزمون، ارزشیابی آزمون هاي پیشرفت تحصی -1

، ...) و غلـط، تشـریحی و    حچندگزینـه اي،کوتـاه پاسـخ، صـحی    (آزمون هاي پیشرفت تحصیلی شامل آزمون هاي کتبی  -2

  .استعملی و بالینی 

  .می باشد، الگ بوك و پورت فولیو OSCE ،DOPS،  Mini-CEX   ،CBDآزمون هاي بالینی نیز شامل  -3

  .کمی آزمون و آنالیز کیفی استفاده خواهد شد براي ارزیابی آزمون هاي کتبی از دو رویکرد آنالیز -4

مـیلمن مـورد بررسـی قـرار     جدول آموزشی مطابق شاخص هاي  هرگروهاز هر استاد در  آزمون دوحداقل ضروري است  -5

  .گیرد

و مشـاورین  EDCگی انجام آنالیز کیفی به عهده دفاتر توسعه آموزش هر دانشکده و بـا کمـک دفتـر ارزشـیابی     هماهن -6

  .دانشگاه می باشدعلمی کمیته ارزشیابی آزمون 

  .استقبل از برگزاري امتحان  ،زمان انجام آنالیز کیفی آزمون هاي کتبی -7

به دفتر ارزشیابی  هر شش ماه یکبار لکرد خود را در این خصوصدانشکده ها موظفند تا گزارش عم دفتر توسعه آموزش-8

EDC دانشگاه ارسال نمایند.  
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وهی می باشد، ضروري اسـت  از امتیازات قابل محاسبه در دانش پژاز آنجایی که آنالیز کمی و کیفی آزمون ها جزء یکی  -9

  .موجود باشد )صورتجلسهل از قبی(دانشکده  EDOتا مستندات الزم مبنی بر انجام آنالیز آزمون در 

  :آنالیز کمی آزمون هاي کتبی) ه

اسـتاد در هـر گـروه     یک آزمون از هرسختی و دشواري سوال ضروري است به صورت ترمی حداقل  تعیین تمیز، نظر از.1

ه اوراق را در سـواالت و کلیـ   د پس از تصحیح اوراق امتحانی منظور استاد مربوطه بای ینبد. آموزشی مورد ارزیابی قرار گیرد

  .دانشکده قرار دهددفتر توسعه آموزش  اختیار کارشناس

د تا کلیه اساتید به صورت حضـوري  نامکان آن را فراهم می آورو دفاتر توسعه دانشکده ها دانشگاه  EDCدفتر ارزشیابی  .2

  .مورد مشاوره قرار گیرند و بازخورد مربوطه به نحوه مناسب ارائه گردد

هـاي آموزشـی    هاست تا روند ارتقاء کیفی آزمون ها را مورد بررسی قـرار دهـد و بـا برنامـ     وظفم EDCدفتر ارزشیابی .3

  .سبب بهبود وضعیت موجود گردد ، با هماهنگی با دفتر رشد و بالندگی  اساتید دانشگاه،مناسب

  .دنیمسال تحصیلی می باشهربعد از برگزاري امتحانات  هازمان انجام ارزیابی کمی آزمون -4

  

  :هاي ارتقاء و دستیاريآزمون) و

 بـه منظـور  مشـاوره علمـی   هاي آموزشی داراي دوره هاي دستیاري به گروهدانشگاه موظف است تا  EDCدفتر ارزشیابی  .

  .به نحوي که سبب ارتقاء کیفی سواالت گردد فراهم نمایند، طراحی آزمون هاي ارتقاء دستیاري و درون بخشی 

  :بالینی شیوه هاي ارزشیابی) ي

با توجه به رویکرد معاونت آموزشی وزارت متبوع مبنی بر استفاده از به کارگیري شـیوه هـاي نـوین ارزشـیابی در تمـام       .1

  .در دروس بالینی استفاده نمایندبه ویژه هاي آموزشی از شیوه هاي نوین ارزشیابی مقاطع تحصیلی ضروري است، گروه

بـه  اسـت   وظـف م، EDCکاري دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مشاورین علمـی  با همدانشگاه  EDCدفتر ارزشیابی  .2

،هـاي آموزشـی  بـراي گـروه   بـه نحـو مقتضـی   منظور طراحی، بازنگري، اجرا و تهیه چک لیست شیوه هاي نوین آموزشـی  

  .به برگزاري کارگاه نمایدگی با دفتر رشد و بالندگی اساتید اقدام و در صورت نیاز با هماهنفراهم  مشاوره و راهنمایی علمی

، ضروري است مستندات از آنجایی که شیوه هاي نوین ارزشیابی یکی از امتیازات قابل محاسبه در دانش پژوهی می باشد .3

  .باشد هر دانشکده موجود  توسعه آموزشمربوطه در دفتر 

ر توسـعه آمـوزش آن دانشـکده در    ضروري است در صورت انجام ارزشیابی شیوه هاي نوین در هـر گـروه آموزشـی، دفتـ     .4

  .جریان برگزاري استفاده از شیوه هاي نوین ارزشیابی قرار گیرد
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:سایر  وظایف و اهداف دفتر ارزشیابی که می بایست مدنظر قرار گیرد

دفتر ارزشیابی موظف است که حداقل ماهی یکبار وب سایت این دفتر را به روز  رسانی نماید.  

 بار کلیه فرمهاي ارزشیابی موجود را مورد ارزیابی قرار دهد و براي سال یک 2ف است تا هر موظدفتر  ارزشیابی

.ارتقاء شیوه هاي خود از اساتید و دانشجویان و سایر ذینفعان نظر سنجی نماید

 ارتقاء سطح علمی و آگاهی ذینفعان از شیوه هاي نوین ارزشـیابی، تـازه  براي دفتر ارزشیابی دانشگاه موظف است 

  .هاي این حیطه را فراگرفته و در اختیار آنان قرار دهد

 جریان فرآیند بازنگري فرمهاي ارزشیابی نهایت همکاري را با  موظفند دردفاتر توسعه آموزش دانشکده هاEDC 

  .دانشگاه نمایند و درصورت عدم پاسخ از طرف دانشکده هیچ نوع شکایات یا درخواستی قابل قبول نمی باشد

عه آموزش دانشکده ها موظفند در پایان هـر نیمسـال تحصـیلی گـزارش عملکـرد خـود را بـراي دفتـر         دفاتر توس

  .دانشگاه ارسال نمایند EDCارزشیابی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و به تائید و تصویب مرکز مطالعات و توسعه آموزش علـوم پزشـکی    تدوین1390تابستان این آئین نامه در 

  .دانشگاه رسیده است

  1391زمستان : زنگريتاریخ با


