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 ضوابط وشیوه مشارکت فراگیران درفرايند ارزشیابی ▪

 

o   درقتت م  بايستتتی  ارزشیابی  اهمیت  انتقال  ، ضمن  مشارکت فراگیران در تکمیل فرم های ارزشیابیبرای جلب 

بتت   متت نظرقرارگیرد "نظرات دانشجويان در ارزشیابی استتاتی "بصورت ايجاد فرهنگ و باور موثر بودن    اول

و اقتت ام مناستتب مستتدونین دانشتت اد  اهمیت وتاثیرارزشیابی های انجام شتت د در تتی ادوارم تلتت شکلی ک   

. برای اجرای موفق ارزشتتیابی  باش  مشهودبرای دانشجويان   باجمع بن ی نتايج ارزشیابی های صورت گرفت

ومشارکت دانشجويان معاونین آموزشی مسدول اجرای ارزشتتیابی تتتادورد زمتتانی ممتت ودی میتواننتت  متتوارد 

 تضمین مشارکتی قی ش د درشیود نام  را اجرائی نماين 

o دانشجويان دورد های کاردانی، کارشناسی، دکتتترای عمتتومی، ت صصتتی، فتتو    عبارتن  از تمامی  فراگیران

) بانماظ موارد استثنا قی ش د درب ش فراين  اجرائی شیود نام  (کتت  انت تتا  ت صصی و تمصیالت تکمیلی

 عضو هیأت علمی در آموزش آنها مشارکت دارد.  و واح نمودد ان 

o  درفاصل  زمانی س  هفت  مان د بتت  اتمتتام دورد م نیمستتال تتتا   بصورت انکترونیکی  نظرخواهی از فراگیران باي

در زمان و مکان مناسب انجام شتتود بتت  گونتت  ای کتت  صورت گیرد تا ارزشیابی   يك هفت  قبل از اتمام دورد

ح اقل تأثیر را بتتر صتتمت و دقتتت ا العتتات گتتردآوری شتت د داشتتت  باشتت . از انجتتام نظرستتنجی در زمتتان 

 .برگزاری آزمون پرهیز شود



o  نمون  گیری باي  از بین کلی  فراگیرانی ک  عضو هیأت علمی در فراينتت  آمتتوزش آنهتتا درگیتتر استتت انجتتام

( ب  میزان کتتافی بتتا عضتتو مستن ات موجودشود. در اين نظرسنجی باي  نظرات آن دست  از فراگیران ک  )بنا  

 هیأت علمی مواجه  مستقیم آموزشی داشت  ان  مورد تملیل قرار گیرد. 

o ان  درفراين ارزشیابی دخانت دادد نمیشون . داشت  غیبت  4م17    از بیش ک  گیرانیفرا 

o گتترود  کل  از  پرسشنام   10  باي   ح اقل  علمی  هیأت  عضو  هر  برای  ش د  تکمیل  های  پرسشنام   تع اد  ح اقل 

 .باش  تمصیلی نیمسال در ول فراگیران

o  نفر باشتت  گتتردآوری بازخوردهتتا، از  ريتتق  5در صورتی ک  تع اد فراگیران در هر دورد ارزشیابی کمتر از

)خارج مصاحب  فردی و ب  صورت مجزا انجام می شود. ب  اين منظور يکی از اعضای هیأت علمی دانشک د 

دانشتتجويان و تکمیتتل   ، نستتبت بتت  انجتتام مصتتاحب  بتتامعاون آموزشی دانشک د  ب  انت ا   ازگرود موردنظر(  

 پرسشنام  نظرخواهی بر اساس نظرات ايشان اق ام می نماي .  

 

در مواردی ک  ب  داليل موج  از جمل  کم بودن تع اد کل فراگیرانی ک  عضو هیأت علمی بتتانقود   تبصره: ✓

 اد با آنها در تماس بودد است تع اد پرسشنام  های تکمیل ش د برای عضتتو هیتتأت علمتتی کمتتتر از ايتتن تعتت 

 متتنعکم مینمايتت  وگتترود ارزشتتیابی مدانشک د مراتب راب  شورای ارزشیابی دانش اد    معاون آموزشیباش ،  

 شورای مذکور می توان  تصمیمات مقتضی را در اين زمین  ات اذ نماي .   گرود م 

 

 

 

 



o زشتتیابی هرعضو هیات علمی درهرنیمسال تمصیلی در بازد زمانی معین ک  ب  دانشجويان اعالم می گتتردد ار

 خواه  ش .

o   ازس  هفتتت  باتوج  ب  متفاوت بودن کوريکونوم آموزشی دانشک د پزشکی و دن انپزشکی دانشجويان بانینی

هفت  قبل ازاتمام دورد ارزشیابی اعضای هیات علمی بانینی گرود مربو   را انجام يك   مان د ب  اتمام دورد تا

سانی يکمرتب  ودرنیم  اول بهمن ماد هرستتال درپايان هر نیمسال وح اقل  رزي نت ها و فلوشیپ ها    خواهن .

توستتم متت يران شايان ذکر است دستیاران  ارزشیابی اعضای هیات علمی گرود مربو   را انجام خواهن  داد.

رزشیابی اساتی  را انجام در امتمان ارتقاء سانیان  اگون  ای ترغیب شون  ک  قبل از شرکت ب  ممترم گروهها  

 دادد باشن 

o   ، نفتتر و در 10در ارزيتتابی واحتت های بتتانینی    دانشجويانح اقل تع اد  درتايی  مشارکت موردقبول فراگیران

 دانشجويان در نظر گرفت  شود. پنجاد درص  واح های نظری

o شتتیابی بايستتتی درارز فلوشتتیپی و تکمیلتتی تمصتتیالت درتايی  مشتتارکت موردقبتتول دستتتیاران ، دانشتتجويان

نفتتر باشتتن  تمتتامی آنتتان در   5نفر و درصورتیک  تع اد کل کمتر از  5  شرکت  ح اقل  درهرنیمسال تمصیلی  

 ارزشیابی مشارکت دادد شون .

o نفتتر باشتتن ،  15کتتارآموزی در صتتورتیک  بتتیش از   و  تع اد کل فراگیران در واح های عملی، آزمايش اهی

 تمامی فراگیران در ارزشیابی مشارکت دادد شون .نفرباشن  01ک  کمتراز  یآنان و در صورت   ح اقل 

o  دانشجويان مقا ع غیردکتری دردورد های آموزش بانینی وکارگاد هتتا وواحتت های کارگتتاهی وکتتاراموزی

م يران ممترم گروهها دانشجويان را کارگاد ارزشیابی اساتی  را انجام می هن  و  دورد م  وکارورزی درپايان  



ب  دورد بعتت  ارزشتتیابی استتاتی  را دانشجويان قبل از معرفی  ک  ه ايت نمودد ونظارت داشت  باشن ب ون  ای  

 انجام دادد باش .

o  ح اقل ساعتی ک  يك استاد باي  در دروس نظری ت ريم داشت  باشتت  تتتا ارزشتتیابی بتترای او دارای اعتبتتار

 می باش .ساعت   8 باش ، 

 

 

 ومسئولین آموزشی ارزشیابی ازنظر مديران  •

هستن  ک  مسؤونیت  ازحوزد معاونت آموزشی دانش اد  م يران و مسؤوالن آموزشی شامل افرادیدراين شیود نام  

حسب   های آموزشی عضو هیأت علمی مورد ارزشیابی را بر عه د دارن . اين افرادريزی و نظارت بر فعانیتبرنام 

دانش اد ، معاون آموزشی دانش اد ،رياست دانشک د ، معاون آموزشی دانشک د ، م ير   EDOم ير  مورد شامل

EDO  ، و معاون آموزشی بیمارستان می باشن . رئیم ب ش م ير گرود،  دانشک د 

o  ارزشیابی اعضای هیات علمی بانینی توسم م يرگرود مربو   ومعاون م معاونین آموزشی مرکز

علمی غیربانینی توسم م يرگرود مربو   ومعاون م معاونین   آموزشی وارزشیابی اعضای هیات

 آموزشی گرود مرتبم ب  عنوان م يران ومسدونین آموزشی صورت خواه گرفت.

تبصرد : درگروههائی ک  معاون آموزشی ن ارن  حسب نظر رياست ومعاون آموزشی دانشک د  میتوانن  ارزشیابی از  

 دانشک د ممول نماين .نظر معاون آموزشی را ب  معاون آموزشی 

o   الزم است م ت ارتباط ايشان در سمت فعلی با  برای ارزشیابی اعضای هیات علمی توسم م يران

 س  ماد باش . ح اقل  عضو هیأت علمی مورد نظر،



o   انجام   يك بار در سالح اقل  ارزشیابی توسم م يران و مسؤوالن آموزشی برای هر عضو هیأت علمی

 شود. می

o انکترونیکی از  ريق پرسشنام  های ارزيابی ازعضو هیات علمی و مسؤوالن آموزشی م يران ارزشیابی 

ک  پايايی و روايی آن تأيی  ش د است اخذ می شود. م يران و مسؤوالن آموزشی برای پاس  ويی   مربو  

از    ب  سؤاالت موجود در پرسشنام  ها می توانن  عالود بر سوابق و مستن ات موجود قبلی، در صورت نزوم

 های آموزشی عضو هیأت علمی و يا انجام مصاحب  با وی نیز استفادد نماين . مشاه د فعانیت

o  :منابع ارزشیابی م يران آموزشی دخیل دراجرای ارزشیابی عبارت خواهن بود از 

 دانشک د  EDOم يرگرود: فراگیران ، رياست دانشک د ، مسدول  ✓

 مرکزآموزشی  EDOرگرود آموزشی مرتبم، مسدول معاون آموزشی مرکز آموزشی :  فراگیران ، م ي ✓

  EDO مسدول مرتبم، دانشک د م م يرگرود آموزشی رياست ، معاون آموزشی دانشک د : فراگیران ✓

 دانشک د 

دانشک د م مرکز آموزشی : فراگیران ، م يرگرود آموزشی مرتبم، رياست دانشک د م    EDOمسدول  ✓

 مرکزآموزشی 

 دانش اد EDC مسدول مرتبم، آموزشی  م يرگرود  ،  معاونین دانش اد : فراگیران ✓

 دانش اد EDC مسدول مرتبم،  آموزشی  ، م يرگرود  روسای دانشک د ودانش اد : فراگیران ✓

 معاون آموزشی دانش اد  مرتبم، آموزشی م يرگرود ، ان دانش اد : فراگیر EDCم ير  ✓

o   تبصرد : درارزشیابی م يران ارش  دانش اد )رئیم ومعاونین دانش اد ودانشک د ها ( باالترين مقطع تمصیلی

 فراگیران ک  بیشترين مواجه  آموزشی را داشت  ان  بعنوان ارزشیابی ازمنظزفراگیران نماظ خواه  ش  .



o  اعضای هیات علمی ک  عالود برفعانیت آموزشی مسدونیت های اجرائی درواح های دانش اد  ارزشیابی

 دارن  ب  شیود زيرخواه بود:

 ارزشیابی ازنظرفراگیران   ✓

  دانش اد  EDC مرکزآموزشی وم ير مدانشک د EDO ارزشیابی ازنظرم يرم معاون م معاونین آموزشی گرود ، مسدول

سايراعضای هیات علمی متناسب با واح های موظ  قی  ش د درائین نام    %50تا  )باکاهش ح اقل های مورد انتظار

 اداری است  امی اعضای هیات علمی( 

 

محورهای مورد استفاده برای نظرخواهی از مديران در مورد کیفیت مشارکت عضو   ▪

 های آموزشی عبارتند از:  فعالیتهای  هیأت علمی در  

 

ها، کیفیت عمومی س نرانی در مقايس  با  فراگیران در برنام   سطوح دانشتوج  ب  :  تخصصی دانش ✓

   های علمی و فنیتازد بهرمن ی ازسايرين، حرکت در جهت 

حضور فعال، مؤثر و  بق  ، ها  نام  پايان  مشاورد و  درراهنمايی فعال مشارکتگذاری، وقت : اثربخشی  ✓

 درفعانیتهای اموزشی  برنام 

  ومقررات وظوابم نظم رعايت  ای،رعايت اصول اخال  پزشکی و رفتار حرف  : ایويژگی های حرفه  ✓

 همکاران انتقادپذيری و انعطاف، تعامل مثبت و سازن د با ، اداری

اموزشی ، مشارکت دراصالح يا ارائ     گرود کیفی درارتقای  مشارکت :مديريت و رهبری آموزشی  ✓

 برنام  های ج ي  آموزشی 

 ن فراگیران:  رعايت ضوابم مرتبم با ارزيابی فراگیرا ارزيابی  ✓



 پاس  وئی ، تعامل وارتباط ممترمان  با ساير اساتی  ،حفظ شان وجاي اد استادی   اخالق حرفه ای :  ✓

 

o  .معاون آموزشی  الزم است در پرسشنام  های نظرخواهی نام و مسؤونیت فرد تکمیل کنن د گنجان د شود

تمهی اتی ات اذ نماي  تا نظرات ارائ  ش د ب  صورت کامالً ممرمان  و با رعايت اصول   ن دانشک د موظ  ا

 رازداری ن ه اری شود و مورد استفادد قرار گیرد.   

عضو هیأت علمی با   ارزيابی مستندات و مدارك مربوط به فعالیت های آموزشی  •

 EDOمسئولین  استفاده از نظرات

 

o   مسدونینEDO  عضو هیات علمتتی متتورد ارزشتتیابیدانشک د  مرکزآموزشی م  اعضای هیأت علمی  يکی از 

م مرکزآموزشتتی باهمتتاهن ی متت يرمرکزمطانعات وتوستتع  آمتتوزش   دانشتتک د  رياستتتمی باش  ک  توسم  

 انت ا  می شون  دانش اد

o   ارزشیابی حاصل از نظرات مسدونینEDO   ب  عنوان يکی از منتتابع ارزشتتیابی ازآنجتتا کتت  میبايستتت مبتنتتی

برمستن ات موجود درخصوص حیط  های م تل  ارزشیابی باش دارای اهمیتتت زيتتادی بتتودد ومیتوانتت  بتت  

عنوان مرجعی برای سنجش صمت ودقت ارزشیابی صورت گرفت  توسم سايرمنابع ارزشیابی مورداستفادد 

رمورد استفادد توسم ايشان دربرگیرن د سنج  های الزمتت  بتترای ستتنجش تمتتام قرارگیرد. نذا الزم است ابزا

حیط  های ارزشیابی بودد واساس پرسشنام  وابزار کامال متکی برجمتتع آوری واستتتناد برمستتتن ات موجتتود 

 درخصوص عملکرد وتالش عضو هیات علمی درحیط  های م تل  ارزشیابی باش .

o   ارزشیابی صورت گرفت  توسم مسدونینEDO    باتوجتت  بتت  اهمیتتت وستتن يت آن درصتتورت نیتتاز میتوانتت

توسم مسدونین ارزشیابی دانشک د ودانش اد موردبررسی وارزيابی قرارگیتترد نتتذا مستتدول گتترود ارزشتتیابی 



دانش اد عملکرد ارزشیابی آنتتان راموردنظتتارت وارزيتتابی قرارخواهنتت  داد ونتتی معتتاون آموزشتتی مستتدول 

ت برعملکتترد ورعايتتت اصتتول اخالقتتی ) امانتتت داری ، رازداری، عتت م ارزشتتیابی دانشتتک د وظیفتت  نظتتار

سوگیری، دقت وتالش درپیوست مستن ات (آنان را برعه د داشت  ودرصورت احراز عتت م صتتالحیت وی 

 الزم است مراتب را جهت اخذ تصمیم قانونی ب  رئیم گرود ارزشیابی دانش اد اعالم نماي .

o اعضای هیات علمی درحیطتت  هتتای م تلتت  ارزشتتیابی را براستتاس   گرود ارزشیابی دانش اد  ی  عملکرد

توزيع نمرد عتت دی وشتتیود احتتراز ومستن ستتازی فعانیتتت هتتای آموزشتتی اعضتتای هیتتات علمتتی را تتت وين 

 منتقل میسازد. EDOودرکارگاد آموزشی ب  مسدونین 

o جهتتت   نشتتک ددا  رياستتت  اعضای هیات علمی میبايست درابت ای شتتهريورماد وبهمتتن متتاد هرستتال بتتااعالم

 مستتدول  تهی  و ب   را  حیط  های ارزشیابیمستن ات و م ارك مربوط ب  فعانیت های آموزشی در  ارزشیابی،  

EDO  مسدونین  .نماين تمويل    دانشک د م مرکز آموزشیEDO   مستن ات ارائتت  شتت د رادرپرونتت د ستتوابق

 داری مینماي  .عضو هیات علمی ن ه اری وجهت ارزشیابی درپايان هرنیمسال تمصیلی بهرد بر

o  بر اساس پرسشنام  های ارزيتتابی استتتان ارد شتت د   حیط  های پنج ان  ارزشیابیاز    واحرازمستن ات  ارزيابی

انجام می شود. اين ارزيابی باتکی  برارزشیابی براساس مستن ات موجود برای ارزشیابی گوي  های تاثیرگذار

می توان  از  ريق مشاه د مستقیم يا غیرمستقیم فعانیت آموزشتتی عضتتو هیتتأت علمتتی صتتورت گیتترد.الزم 

 ب  ا الع عضو هیأت علمی برس .  ارزشیابی کنن داست نتايج ارزيابی ب  صورت ممرمان  و ب ون ذکر نام 

 

 

 



      در دانشکده علوم پزشکی سراب  اجرائی ارزشیابی  فرايند •

بصورت   تا  است  درمانی  آموزشی  ومراکز  ها  دانشک د  تمامی  ومساع ت  همکاری  نیازمن   ارزشیابی  فراين   اجرای 

يکپارچ  باشیود ای واح  ومنسجم اين فراين  درمجموع  دانش اد اجرائی گردد.دراين راستا وبرای توجی  وتوصی   

ای   ب  شیود  ارزشیابی  نام  وهماهن ی های الزم  جهت اجرای  ، درابت ای  واح  درتمامی واح های دانش اد  شیود 

ارزشیابی   هااجرای  دانشک د  آموزشی  آموزشی  معاونین  های  ومسدونین  ،    وگرود  درمانی  آموزشی    EDOمراکز 

بهمراد   پزشکی  آموزش  وتوسع   م يرمرکزمطانعات  باحضور  ای  دانش اد  درجلس   ارزشیابی  گرود  شرکت مسدول 

 : زشیابی وموارد زير ب  بمث وتبادل نظربپردازن مینماين  تادرخصوص نمود اجرای ار 

 درمورد اجرای شیود نام  درمجموع  دانش اد  مشورتی  بمث وبررسی ✓

از  ارزشیابیبررسی شیود اجرائی   ✓ ارزشیابی  درهرک ام  نام  دانش اهی  برشیود  ووظائ     دانشک د ها منطبق 

 دانشک د ها 

 گیر ارزشیابی  بررسی مشکالت وچانش های موجود دراجرای صمیح وهم   ✓

بررسی وجمع بن ی فراين  ارزشیابی درپايان هردورد ارزشیابی باتاکی  برشناسائی نقاط قوت وضع   نمود   ✓

 دانشک د ها 

 

باتوج  ب  اينک  دانشک د هتتا عهتت د دار وظتتائ  برنامتت  ريتتزی آموزشتتی، کنتتترل و پتتايش آموزشتتی میباشتتن  فراينتت  

توستتم معتتاون آموزشتتی مستتدول اجتترای ارزشتتیابی ومستتدول   دانشک د  رياست  زيرنظرارزشیابی اعضای هیات علمی  

EDO وکارشناس آموزشمEDO :جهت اجرای وظائ  زير ه ايت واجرائی می ردد 



برنام  ريزی وآمتتادگی بتترای اجتترای ارزشتتیابی میتتان فراگیتتران در اخرهرنیمستتال تمصتتیلی درگتترود هتتای  ✓

 پايان هردورد آموزشی درگرود های بانینیغیربانینی ، وانجام ارزشیابی میان فراگیران در

اخذ واح هاوفعانیتهای آموزشی واجرائی موظفی تعیین ش د عضتتوهیات علمتتی دانشتتک د م مرکزآموزشتتی  ✓

هتتردورد ارزشتتیابی  درابتتت ای خوداظهاری از اعضای هیات علمی وتايی  متت يرگرود مربو تت   درمانی بروش

 EDOو هیات علمی توسم مسدونین وباي انی نس   ای از آن درپرون د ارزشیابی عض

ثبت واح های ت ريم اعضای هیأت علمی در سیستم سما در هر نیمسال و ورود ا العات و احراز  بررسی   ✓

توستتم کارشتتناس  در سیستتتم فتتاران تابیستتت روز قبتتل از شتتروع فرآينتت  ارزشتتیابی  مربو   درصورت نزوم

 EDOآموزش م 

در سیستم فاران تابیستتت روز قبتتل از شتتروع فرآينتت  بم با اساتی  مرتب  روز رسانی اسامی اساتی  و فراگیران  ✓

 EDOم  آموزش کارشناس توسم ارزشیابی

ارزشتتیابی   فرآين   شروع  از  قبل  توزيع ابزارهای ارزشیابی میان فراگیران درسیستم فاران ح اکثرتا هفت روز ✓

 EDOم  آموزش کارشناس توسم

توستتم   مناسب جهت ارزشیابی ب  فراگیران درگتترود هتتای آموزشتتیمم ودد زمانی  هم انی  تعیین و اعالم   ✓

 EDOمسدول 

نظارت وپی یری الزم جهت انجام ارزشیابی توسم منابع ارزشیابی درممتت ودد زمتتانی مقتترر توستتم معتتاون  ✓

 EDOآموزشی م مسدول 

 توسم  ورد بع د  متوسم فراگیران قبل از شروع نیمسال دوم  م دورد قبل  پی یری انجام ارزشیابی نیم سال قبل ✓

 EDO مسدولم  آموزشی معاون



 مستتدولم    آموزشتتی  توستتم مستتدول معتتاون  مشارکت تمامی دانشجويان درفراينتت  ارزشتتیابی  نظارت برجلب ✓

EDO 

ارائ  گزارش کتبی ب  رياست دانشک د  درموارد ع م ثبتتت نتیجتت  ارزشتتیابی درسیستتتم فتتاران توستتم منتتابع  ✓

 توسم معاون آموزشیارزشیابی 

ارزشیابی برگرفت  از سامان  فاران ب  رياست دانشک د در مورد وضعیت تتت ريم نتايج   کتبی ازارائ  گزارش   ✓

 معتتاون  توستتم  م رسین هیأت علمی  پم از اتمام زمان ارزشیابی در هتتر تتترمب   و آموزش ونمرات مربو    

  مسدول اجرای ارزشیابی دانشک د آموزشی

کردی پايین تر و يا باالتر از ح  قابل قبول داشت  ان  در جلس  ای با بازخورد ب  اعضای هیأت علمی ک  عمل ✓

عتت  از دريافتتت تائی يتت  ارزشتتیابی ازگتترود )بمرتبم  م ير گتترود  حضوررياست دانشک د ، معاون آموزشی و

 (ارزشیابی دانش اد

 اجتترای  توستتم معتتاون آموزشتتی مستتدولتهی  گزارش رون  تغییرات نمرات ارزشیابی اعضای هیأت علمتتی   ✓

و اراي  گزارش بصورت مکتتتو  و مستتتن  بتت  رياستتت دانشتتک د بتت  منظتتور استتتفادد در دانشک د    ارزشیابی

؛ بلک  ضتترورت دارد تغییرات آموزش )بهرد برداری از نتايج ن  تنها برای ارتقاء، ترفیع و انت ا  استاد نمون 

پايش و مانیتورينگ فعانیت های آموزش استاد با اين روش نهادين  گردد و در صورت نیاز با تغییتتر عنتتاوين 

ت ريم، تغییر مقطع ت ريم، تغییر ممل ت ريم، سعی در ارتقاء کیفیتتت آموزشتتی اعضتتای هیتتأت علمتتی 

 دانشک د صورت پذيرد.(

توستتم ص نمرات ارشیابی و پاستت  وئی بتت  عضتتوهیات علمتتی بررسی اعتراضات رسی د از اساتی  درخصو ✓

 دانشک د ارزشیابی اجرای معاون آموزشی مسدول



صتتمیح توستتم معتتاون آموزشتتی  و دقیتتق ارزشیابی اجرای جهت دانش اد ارزشیابی گرود  با  الزم  هماهن ی  ✓

 ارزشیابی دانشک د مسول اجرای

 

o  ی ورستتانت وماهیتتت فعانیتهتتای جتتاری دانشک د هتتا براستتاس  یتت  گستتتردد وظتتائ  اعضتتای هیتتات علمتت

دردانشک د میتوانن  جهت اجرای ارزشیابی درمجموع  دانشک د بارعايت چهارچو  وقواع  من رج دراين 

ارزشیابی برنام  اجرائی ارزشیابی ت وين نماين .برنام  ت وين ش د میبايست قبل از اجرا جهت تائی  انطبا  با 

 بی دانش اد ارسال شود.شیود نام  دانش اهی ب  گرود ارزشیا

 

 :  1تبصره 

    درهردورد آموزشی دانشجويانی ک  دارای مواج  آموزشی باهرکتت ام ازاستتاتی گرود راداشتتت  انتت  مشتت

اساتی  نسبت ب  توزيتتع ابزارهتتای ارزشتتیابی میتتان فراگیتتران آن دورد  ت ريسی واح های  نوع  مطابق  نمودد و

 آموزشی اق ام نماي .

 مسدول  EDO  مستقر درمراکز آموزشتتی تتتا يتتك هفتتت  مانتت د بتت  شتتروع دورد ارزشتتیابی  نستتبت بتت  توزيتتع

میان م يرگرود ، معاون م معاونین آموزشی مربو   مطابق بانوع فعانیتهای   هماواابزارهای ارزشیابی درسامان   

متتام زمتتان آموزشی هرعضو هیات علمی اقتت ام نمتتودد وثبتتت ارزشتتیابی توستتم آنهتتا را تتتاپنج روزبعتت  ازات

 ارزشیابی پی یری نماي 

 

 

 



 :2تبصرد

   دانشک د    ارزشیابیهردورد  درپايان دردانشک د  رياست  ارزشیابی  فراين   اتمام  ارزشیابی    کتبا  گرود  راب  

نهائی ازرسی گی  بع   دانش اد  ارزشیابی  مینماي .گرود  ارسال  و  دانش اد  ارزشیابی  رون   اعتراضات    ب  

ب   کتبا  احتمانی واحراز صمت ودقت فراين  ارزشیابی دردانشک د مذکورقابلیت استفادد ازنتايج ارزشیابی را  

الم نظرگرود ارزشیابی دانش اد ارائ  بازخورد نتايج ب   دانشک د مربو   اعالم می ارد.ب يهی است قبل از اع

 اعضای هیات علمی واعمال قانونی مجازن واه بود.

   اجرای مسدونین   ، الزم  های  وتوصی   تشويق  علیرغم  درارزشیابی  فراگیران  مشارکت  ع م  درصورت 

 نماين  ارزشیابی دردانشک د م گرود م مرکز آموزشی درمانی میتوانن  اق ام زير را اجرايی 

 ع م امکان رويت نمرد درسامان  سما درصورت ع م شرکت درارزشیابی  ✓

 اجازد انت ا  واح  درانتهای دورد زمانی انت ا  واح   ✓

 

 ارزشیابی  از   حاصل  نتايج تحلیل تجزيه شیوه آنالیزو •

 

o   بن ی متتورد استتتفادد دارای اعتبار بودد و در جمع  م يرانکلی  پرسشنام  های تکمیل ش د توسم فراگیران و

 قرار خواهن  گرفت م ر در موارد زير:

تکمیل پرسشنام  توسم فردی ک  شرط ح اقل م ت مواجه  يا آشنايی در مورد وی ممقق نباش ، )اگرچ   ✓

 بهتر است اين افراد از تکمیل پرسشنام  از ابت ا اجتنا  نماين (

 ارزشیابی  گرودپرسشنام  های فاق  مهر ✓



 هاخم کشی ن در يك ستون در کلی  ردي  ✓

 درمیان ین نمرد ابزاردرمقايس  با رون  منمنی نمرد میان منابع 50اختالف معنی دار بیش از % ✓

 ع م انطبا  با مستن ات موجود) باتعیین گرود ارزشیابی دانش اد ( ✓

 نوشتن مطانب مغاير با اخال  در فرم. ✓

معتتاون آموزشتتی مستتدول اجتترای ارزشتتیابی ام  های م تت وش بتتر عهتت د  تبصرد: مسؤونیت تش ی  پرسشن  •

 ی زيرنظرکارشناس مسدول گرود ارزشیابی دانش اد می باش  و کلی  پرسشنام  های م  وش باي    دانشک د

، کارشتتناس مستتدول ارزشتتیابی   دانشتتک د  ارزشتتیابی  اجرای  مسدول  آموزشی  صورت جلس  ای باامضا معاون

 . ارزشیابی دانش اد جمع آوری وضبم گردن اساتی  ورئیم گرود 

o 10حتت اقل  بايتت     درهردورد ارزشتتیابی  ح اقل تع اد پرسشنام  های غیرم  وش برای هر عضو هیأت علمی 

توستتم   احرازمستتتن اتپرسشنام  از مسدونین آموزشی ويك پرسشنام     2پرسشنام  از کل گرود فراگیران و  

 باش .  EDOمسدول 

 

گرود های دارای بیش از يك معاون آموزشی فرمهای جمع آوری شتت د از معتتاونین آموزشتتی تبصرد : دردانشک د م  

 تجمیع وب  صورت يك نمرد مماسب  می ردد

o  توزيع و گردآوری شود.   ب ون ثبت نام ومش صات دانشجوباي  ازدانشجويان پرسشنام  های نظرخواهی

ارزشیابی دانش اد موظ  است تمهی اتی ات اذ دانشک د  وگرود  مسدول اجرای ارزشیابی  معاون آموزشی

نماي  تا پرسشنام  های مربو   )اعم از م  وش و غیرم  وش( ب  صورت کامالً ممرمان  و با رعايت  

    و مورد استفادد قرار گیرد. د اصول رازداری ن ه اری ش  



o   عضو هیأت علمی مورد  نتايج نظرخواهی از فراگیران باي  ب   ور مناسب و با رعايت رازداری ب  ا الع

ک  اين نتايج را ب  صورت کامال ممرمان  ن ه اری   ستو م ير گرود برس . م ير گرود موظ  ا ارزشیابی

 .نماي 

o مسدونین ان ونمرات ارزشیابی براساس فرمونی مماسب  می شود ک  شامل ارزشیابی فراگیران، ارزشیابی م ير

 می باش . EDO ومسدونینآموزشی و 

( و امتیاز سواالت فرم های ارزشیابی از نظر وزن دهی 20تا  10براساس مقیاس نمرد دهی ع دی )نمرد دهی   ✓

 ب  هر سوال يکسان می باش .

ازمقا ع م تل  تمصیلی ک  با عضو هیات علمی مواج  آموزشی داشتتت    نمرات ارزشیابی ب  فراگیران  40% ✓

 ان  اختصاص مییاب .

 

 

 

 : 3تبصره

درص  ب  دانشجويان )تمصیالت تکمیلی، دستتتیاران، فلوشتتیب 20فراگیران،  نمرد ارزشیابی    %40از   ✓

 درص  ب  ساير دانشجويان ب  شرح زير اختصاص دادد می شود.20ها و...( و 

)مربوط ب  نیمستتال   16-12درص  ب  ساير دانشجويان با مع ل    10ب  باال و    16درص  دانشجويان با مع ل    10 ✓

 نیز حذف گردد. 12قبلی(، مع ل زير 

 

 



 : 4 تبصره

دانشجويان تمصیالت تکمیلی ودستیاری کتتل نمتترات ارزشتتیابی فراگیتتران بتت  ستتاير   یدر صورت نبود برنام  آموزش

 دانشجويان اختصاص خواه  يافت.

معتتاونین   مدرصتت  بتت  معتتاون    20درصتت  بتت  متت ير گتترود،  20موزشتتی،  اختصاص يافت  ب  مستتدونین آ  %40از   ✓

 آموزشی اختصاص دادد شود. 

 درصورتی ک  از روسای ب ش ها ب  عنوان منبع ارزشیابی استفادد گردد نماظ شرائم زير انزامی است : ✓

 اعضای هیات علمی فعال در ب ش مربو   هم ی متعلق ب  يك گرود آموزشی باشن  •

زشیابی توسم رئیم ب ش درمجموع  نمرد حاصل از ارزشتتیابی توستتم معتتاون م معتتاونین نمرد حاصل از ار •

 آموزشی تجمیع گردد 

،   مستتدونین آموزشتتیبا تش ی  و تأيی  شورای ارزشیابی دانش اد بارعايت ستتق  اختصاصتتی تعیتتین شتت د   ✓

 .تغییرخواه بوددرص های اختصاص دادد ش د حسب شرائم وفاکتورهای دخیل درهردورد ارزشیابی قابل 

 

o  درارزشیابی م يران گرود ها بارعايت قواع  شیود نام  حیط  های ارزشیابی همانن  سايراعضای هیات علمی

 .بود  باتوزيع زيرخواه امتیازات بودد و

 %40ارزشیابی توسم فراگیران  ✓

 % 40مطابق شیود نام   ارزشیابی م يران ✓

 EDO 20%مسدول ارزشیابی براساس احراز مستن ات توسم  ✓

 



o آموزشی فعانیتهای کیفیت کلی ارزشیابی در دستورانعمل اين بن های در ش د اشارد اجزای  از   هريك سهم  

 : باش  می زير  بشرح فرد

 

 منابع  ارزشیابی

حتتتتتتتتتتتتت اقل  نظرخواهی از ردد های م تل  فراگیران

 درص 40

گرود های آموزشی ومعاونین آموزشی دانشک د م مراکتتز نظرخواهی توسم م يران  

 آموزشی 

حتتتتتتتتتتتتت اقل 

 درص 40

 20حتتتتتتتت اکثر EDO مسدول توسم ارزشیابیبررسی مستن ات، 

 درص 

 20 جمع نمرد

 

o  شامل موارد زير باش :   حاصل از ارزشیابی ح اقل بايستی آنانیز نتايج 

میان   در  نظرخواهی مورد برنام   يا درس هر علمی در  هیأت  عضو  هر  نمرد معیار انمراف و میان ین، ✓

 م رسین ان درس م برنام  

 علمی درمیان گرود آموزشی  عیأت عضو  هر  مورد در  ارزشیابی نمرد کل میان ین ✓

 میان ین نمرد ارزشیابی عضو هیات علمی دردانشک د مربو    ✓

 



o  رای ارزشیابی عضو هیأت علمی ب  صورت زير  های متناو  ببرای استفادد از نتايج حاصل از نظرخواهی

 عمل خواه  ش :  

در صورتی ک  میان ین نمرات در هر نوبت ارزشیابی اختالف معنی دار آماری ن اشت  باش  از میان ین کلی    ✓

 نمرات استفادد خواه  ش .

ترين نمرد ارزشیابی حذف و در مماسب  میان ین در صورت وجود رون  صعودی در نتايج ارزشیابی پايین ✓

 نمرد کل وارد  

 نمی شود. 

  عه دای باش  ک  با دو حانت فو  مطابقت ن اشت  باش  تصمیم گیری بردر مواردی ک  نتايج ب  گون  ✓

 کارشناس مسؤول گرود ارزشیابی دانش اد خواه  بود.   

 

o ارزشیابی ارزشیابی صورت گرفت  درگرود ائی ت بع ازدانشک د مسدول اجرای ارزشیابی  معاون آموزشی  

ب   منعکم نمودد ونتايج ارزشیابی توسم رياست دانشک د رياست دانشک د کتبا ب   زير را   نتايج ،  دانش اد

   رسان د میشودب  ا الع عضو هیأت علمی مورد ارزشیابی وممرمان  بصورت کتبی 

 نمرد  20سق   نتايج نظرخواهی از فراگیران ب  صورت يك نمرد خام از ✓

 نمرد  20نتايج نظرخواهی از م يران و مسؤوالن ذی ربم ب  صورت يك نمرد خام از سق   ✓

 نمرد  20 سق  از  خام نمرد يك  صورت ب  EDO  مسدونین از نظرخواهی نتايج  ✓

  20سطح عملکرد آموزشی هرعضو هیات علمی درمیان اعضای هیات علمی دانشک د بصورت نمرد نهايی  ✓

– 10 



نقاط قوت وضع  عملکرد آموزشی عضو هیات علمی بهمراد پیشنهادات وراهکار رفع نقاط ضع  در   ✓

 مم ودد زمانی 

 

o   عضو هیأت علمی می توان  در صورتی ک  نق ی بر نتايج ارزشیابی انجام ش د از خود داشت  باش  )مشروط

بر آنک  نق  مذکور صرفا در مورد نمود اجرای ارزشیابی در مقايس  با آيین نام  ارزشیابی باش ( مراتب را  

 دانشک د منعکم نماي . مسدول اجرای ارزشیابی معاون آموزشیهفت  ب   ور مکتو  ب    يكظرف م ت  

  بررسیباي  ضمن بررسی داليل اراي  ش د نسبت ب   دانشک د ارزشیابی اجرای  مسدول  آموزشی معاون

اراي  توضیمات ب  عضو هیأت علمی ب  صورت   و )ازنظرانطبا  با شیود نام  ودقت وصمت رون ارزشیابی (ارزشیابی

 . را ب  گرود ارزشیابی دانش اد منعکم نماي  مکتو  اق ام نمودد ودرصورت ع م اقناع شاکی مراتب 

 

o   :چگونگی تشويق و يا تذکر به استاد حسب مورد 

 

باش  براساس آئین نام  تشويقی اعضای هیأت علمی ايشان مورد    18بیش از  اگر نمرد کل ارزشیابی استاد ✓

 تشويق قرار می گیرن .  

  اجرای مسدول آموزشی معاونباش ، توسم  12درسطح کمتريا مساوی چنانچ  نمرد ارزشیابی استاد  ✓

  نمرد  افت علل بررسی  جهت نزوم  صورت در  تادانشک د ب  رياست دانشک د معرفی می ردد،  ارزشیابی

  برگزار  دانشک د در مربو   گرود م ير و دانشک د رياست  عضو هیات علمی ،  حضور جلس  ای با ارزشیابی

  های پزشکی،کارگاد آموزش   دورد  در شرکت مانن   جلس  اعضای توسم هايی حل  راد و گردد

گردد   ارائ  ممرمان  بطور  ارزشیابی گرود مج دتوسم ارزشیابی  انجام  ، علمی هیات  اعضای توانمن سازی 



علمی   هیات عضو   توسم ضع  نکات  رفع  تا درفرصت زمانی معین ش د توسم رياست دانشک د جهت 

 اق ام شود.

o می باش  درصورتی ک  درفرصت   12درمورد اعضای هیات علمی ک  نمرد ارزشیابی آنان کمتر يا مساوی

ننماين  مراتب کتبا زمانی ارائ  ش د توسم رياست دانشک د سطح نمرد ارزشیابی خويش را اصالح 

وممرمان  ب  گرود ارزشیابی دانش اد منعکم می ردد تا بع از بررسی علل افت نمرد ارزشیابی وتالشهای  

 عضو هیات علمی جهت اصالح نمرد ارزشیابی اق امات زيرصورت گیرد: 

ورت  ارائ  فرصت زمانی مج د همزمان با ارائ  آموزش های ويژد ارتقا توانمن ی اساتی ودرصورت ضر ✓

 انجام ارزشیابی توسم گرود ارزشیابی دانش اد 

 رح درشورای ارزشیابی دانش اد جهت بررسی وات اذ تصمیم ودرصورت نزوم معرفی ب  معاونت آموزشی   ✓

 دانش اد  

 

 رسیدگی به اعتراضات درخصوص ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی  ➢

، اعتراض ظرف يك هفت     ارزشیابی  نمرد  مورد  در  موردی  يا اعتراضدر صورت بروز تناقض در نمرات ارزشیابی و  

. می ردد  ارسال  دانشک د  آموزشی  معاون  ب   معترض  علمی  هیات  توسم عضو  توسم    کتبا  اعتراض  وادن   موضوع 

اقناع    نش ن  بر رف  صورت  در  و  شود   می  پی یری وبررسی  دانشک د مربو    آموزشی  معاون يا ع م  اعتراض  ادن  

علمی، هیات  دانش اد    ب   اضاعتر  عضو  ارزشیابی  می ردد.گرود  ارسال  دانش اد  ارزشیابی  ب  گرود  مستن ات  همراد 

ضمن انجام کارکارشناسی وبررسی مستن ات ، درصورت احراز هرک ام ازادن  زير راسا نسبت ب  ارزشیابی عملکرد  

 زشیابی اق ام مینماي  : ارزشیابی کارآزمودد انت ا  ش د توسم رئیم گرود ار تیم آموزشی عضو هیات علمی توسم



 اعتراض ب  انت ا  ناصمیح ابزارهای ارزشیابی  ✓

 انت ا  نادرست فراگیران  ✓

 ع م انطبا  مستن ات با نتايج ارزشیابی  ✓

 ع م رعايت مفاد ائین نام  ارزشیابی اعضای هیات علمی دانش اهها  ✓

نتیج  ارزشیابی صورت گرفت  توسم گرود ارزشیابی بهمراد مستن ات ب  رئیم گرود ارزشیابی اعالم و نتیج   

ارزشیابی صورت گرفت  کتبا وممرمان  ب  عضو هیات علمی ومعاون آموزشی دانشک د مربو   اعالم می ردد .رای  

ی اين مراحل قطعی وغیرقابل  صادرد درخصوص ارزشیابی عضو هیات علمی توسم گرود ارزشیابی بع  از  

 تج ي نظرخواه  بود. 


