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بهداشتی درمانی گلستان خدمات و دانشگاه علوم پزشکی  

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 فعالیت هاي دفتر ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه

  آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 

 

   

: فعالیت هاي انجام شده در دانشکده پرستاري و مامایی  

 ارزشیابی اعضاي هیات علمی   

 بازنگري فرم ارزشیابی دانشجویان از اساتید، در دروس تئوري و بالینی و تصویب آن در شوراي آموزشی دانشگاه  

تمامی دروس بالینی مدرسین و اعالم نتایج به مدرس مربوطه و ریاست : ارزشیابی اساتید و مربیان در دروس بالینی 
 دانشکده 

تمامی دروس نظري مدرسین و اعالم نتایج به مدرس مربوطه و ریاست دانشکده : ارزشیابی اساتید در دروس تئوري   

خود ارزیابی، از نظر همکار، از نظر مدیر گروه، ازنظر معاون آموزشی و اعالم : ارزشیابی اساتید با فرمهاي پنج گانه 
 نتایج به استاد مربوطه 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بی چهار گانه اساتید و انعکاس نظرات بهبازنگري فرم هاي ارزشیا     

  خرید نرم افزار ارزیابی آزمون 
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  آزمون ها  

حداقل دو درس براي هر مدرس، ارائه بازخورد به مدرس  –انجام آنالیز کمی آزمون هاي چهار گزینه اي اساتید 
 مربوطه 

حداقل یک آزمون از هر  –انجام آنالیز کیفی آزمون هاي چهار گزینه اي طبق جدول میلمن با حضور مدرس مربوطه 
 گروه آموزشی 

حداقل یک آزمون از هر گروه آموزشی  –تعیین تاکسونومی سواالت حداقل یک ازمون با حضور مدرس مربوطه  

حداقل یک  –تعیین انطباق سواالت حداقل یک ازمون با حضور مدرس مربوطه با بایدهاي یادگیري و طرح درس 
 آزمون از هر گروه آموزشی 

آزمون هاي کلیدي : برگزاري ژورنال کالب آموزشی  

 برگزاري جلسات مشاوره طراحی آزمون  

  88بهداشت جامعه در تابستان انجام آنالیز کلیه آزمون هاي کتبی گروه پرستاري کودکان و  

انجام آنالیز کیفی آزمون هاي چهار گزینه اي قبل از برگزاري آزمون پایان ترم، حداقل یک درس از هر گروه آموزشی  
  1388در دي 

 شیوه هاي نوین ارزشیابی  

 تدوین طرح درس بالینی براي کاراموزي پرستاري مادران و نوزادان 

 تدوین طرح درس بالینی براي کاراموزي پرستاري کودك و خانواده 

تدوین و اجراي الگ بوك عرصه پرستاري کودك و خانواده و کاورزي در عرصه پرستاري بهداشت مادران و نوزادان   
  1386براي اولین بار در سطح دانشگاه توسط گروه پرستاري کودك و خانواده در سال 

ارورزي در عرصه گروه اصول و فنون تدوین الگ بوك براي ک  

 تدوین الگ بوك براي کاراموزي هاي پرستاري کودك و خانواده و بهداشت مادر و نوزاد  

تدوین کارپوشه براي اولین بار در سطح دانشگاه براي کاراموزي هاي در عرصه پرستاري کودك و خانواده و پرستاري 
 بهداشت مادر و نوزادان 
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بوك و کارپوشه کاراموزي و کارورزي در عرصه پرستاري کودك و خانواده بازنگري ترمی الگ    

 بازنگري ترمی الگ بوك و کارپوشه کاراموزي و کارورز در عرصه پرستاري بهداشت مادر و نوزادان    

 بازنگري ترمی الگ بوك و کارپوشه کارورزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه   

 بازنگري فرم ارزشیابی دانشجو در کارآموزي هاي پرستاري کودك و خانواده 

 بازنگري فرم ارزشیابی دانشجو در کارآموزي هاي پرستاري مادران و نوزادان 

 بازنگري فرم ارزشیابی دانشجو در کارورزي پرستاري کودك و خانواده 

و نوزادان بازنگري فرم ارزشیابی دانشجو در کارورزي پرستاري مادران      

1389بازنگري کارپوشه هاي گروههاي بهداشت جامعه و کودك و خانواده در تابستان     

مصاحبه با دانشجویان به منظور بررسی کارایی فعالیت هاي یادگیري در نظر گرفته شده در کارپوشه ها، فرم  
 ارزشیابی و دفترچه ثبت عملکرد 

ی کارایی الگ بوك، کارپوشه و فرم هاي ارزشیابی و صالحیت هاي طراحی سه طرح تحقیقاتی به منظور ارزشیاب 
 بالینی کسب شده

1389طراحی آزمون آسکی براي گروههاي بهداشت جامعه و کودك و خانواده در تابستان      

 تدوین، اجرا و بازنگري الگ بوك براي دانشجویان مامایی    

    Developing key-feature problems   ژورنال کالب آموزشیبرگزاري   

 تهیه فیلم و اسالید و عکس هاي آموزشی 
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 :فعالیت هاي انجام شده در دانشکده پزشکی

    

1389و  1388,  1387مشارکت در طراحی آزمون ارتقاي دستیاري گروه اطفال در سالهاي     

 انجام ارزشیابی چهار گانه اساتید به طور ساالنه 

 انجام ارزشیابی اساتید در دروس نظري از دیدگاه دانشجویان در پایان هر ترم    

 انجام ارزشیابی اساتید در دروس بالیی از دیدگاه دانشجویان در پایان هر ترم   

1389کارورز و دستیاري در سال , بازنگري الگ بوکهاي گروه کارآموز   

 

  : هداشتفعالیت هاي انجام شده در دانشکده پیراپزشکی و ب

 انجام آنالیز آزمون هاي چهار گزینه اي دروس مختلف در پایان هر ترم 

 انجام ارزشیابی چهار گانه اساتید به طور ساالنه 

 انجام ارزشیابی اساتید در دروس نظري از دیدگاه دانشجویان در پایان هر ترم 

 بازنگري فرم هاي ارزشیابی گروه اتاق عمل 

 بازنگري فرم هاي ارزشیابی گروه هوشبري 

 بازنگري فرم نظري طرح درس 
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 سایر فعالیت ها

  1389بهار  - برگزاري جلسه ي آموزشی انواع سواالت المپیاد ویژه اساتید 

برگزاري جلسه ي آموزشی انواع سواالت المپیاد ویزه دانشجویان شرکت کننده در دومین المپیاد  
  1389بهار  -دانشجویی

خالصه نویسی مقاله و تهیه پروپوزال ویژه دانشجویان حیطه سالمت  , search برگزاري کارگاههاي 
1389تیر  -  

 پیگیري خرید نرم افزار ارزیابی پنج گانه تحت وب 

25/05/1389 ب و راه اندازي نرم افزار ارزشیابی پنج گانه تحت وبنص    

l_juybari@yahoo.com               دکتر لیال جویباري: مسئول دفتر  
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