
  

  بهداشتی درمانی گلستان خدمات و دانشگاه علوم پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 

1393سال  دفتر ارزشیابی                  

 

 پنجگانه در سطح دانشگاه با تشکیل جلسات با دفاتر توسعه اموزش و  بازنگري فرم هاي ارزشیابی

 کمیته مشورتی هیات علمی و دانشجویی

  تدوین فرم ارزشیابی جدید با عنوان ارزشیابی بالینی اساتید از نظر دستیاران، فرم ارزشیابی براي

گروه بالینی هوشبري دانشکده پزشکی و فرم ارزشیابی براي گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیرا 

 پزشکی

 ناوري و ف ،ی دانشکده هاي بهداشت، پیراپزشکیانجام ارزشیابی چهارگانه اعضاي هیات علم

 دندانپزشکی و باز خورد  نتایج به آنها

 راه اندازي نرم افزار ارزشیابی انالین اساتید 

  به کارگیري و استفاده از نرم افزار ارزشیابی آنالین اساتید براي ارزشیابی چهارگانه دانشکده

 پزشکی و پرستاري و مامایی و بازخورد نتایج به اساتید

 ص ارزشیابی اساتید از نظر دروس تئوري به صورت آنالیننظر سنجی از دانشجویان در خصو 

 نظر سنجی از دانشجویان در خصوص ارزشیابی اساتید از نظر دروس بالینی به صورت آنالین 

  استخراج نمرات باال و پایین ارزشیابی و بازخورد ان به معاونت اموزشی و مدیران گروه هاي

 ظور تشویق، بازخورد و اصالحاموزشی بر اساس سند توسعه اموزش کیفی به من

  تشکیل جلسات متعدد با کارشناسان و مسئولین دفاتر توسعه در سطح دانشکده ها در خصوص

 طرح راد

 تشکیل جلسات متعدد با کارشناسان ارزشیابی دفاتر توسعه اموزش دانشکده ها 

  بازنگري الگ بوك ها با مشارکتEDO دانشکده ها 



 انشکده ها با مشارکت قراردادن الگ بوك ها در سایت دEDO  مورد 52(دانشکده ها(  

 ارزشیابی کمی ازمون هاي چهارگزینه اي در سطح دانشگاه با همکاري دفاتر توسعه دانشکده ها :

  )مورد 49( 93و  ارزشیابی کمی شش ماهه دوم ) مورد 47( 93ماهه اول  6ارزشیابی کمی نیمسال 

 ساس جدول میلمن  با همکاري دفتر توسعه بالینی و ارزیابی کیفی ازمون هاي چهار گزینه اي بر ا

و ارزشیابی کیفی ) مورد 80( 93دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها ؛ ارزشیابی کیفی شش ماهه اول 

  )مورد 97( 93شش ماهه دوم 

  ارائه مشاوره در خصوص ارزیابی کیفی ازمون هاي چهار گزینه اي بر اساس جدول میلمن  براي

 جدید  اعضاي هیات علمی 

 آنالیز کیفی آزمون هاي ارتقاء گروههاي ماژور در سطح دانشگاه 

  براي ازمون هاي پیشرفت تحصیلی در ) بلوپرینت(ارائه مشاوره براي طراحی جدول مشخصات

 )مورد 61(سطح دانشگاه 

  همکاري گروه با دوره اسکرین دانشجویان پزشکی مقطع کارورزي ) برنامه درسی(کوریکولومتهیه

 جراحی آموزشی

 مشاوره جهت ارزیابی درونی گروههاي آموزشی در سطح دانشگاه 

  مشاوره به تمام گروه هاي آموزشی پایه و بالینی در سطح دانشگاه به جهت ارائه فرایند هاي

 آموزشی جشنواره شهید مطهري

  آسکی، داپس و(ارائه مشاوره براي طراحی و تدوین شیوه هاي نوین ارزشیابی(... 

  هاي آزمونبرگزاريDOPS, Mini-CEX ,OSCE     )43 مورد( 

 و الگ بوك ) 3/4/93( موزش پاسخگوا» برگزاري ژورنال کالب آموزشی براي اعضاي هیات علمی

)26/5/93( 

  93شهریور.  مشارکت در برگزاري کارگاههایعمومی دستیاران جدید الورود  

  کارگاههایتوانمند سازي اعضاي هیئت علمیمشارکت در برگزاري 

 


