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 تاریخچه 

حساسیت امر آموزش و توجه به فرآیندهای آموزشی در دانشگاهها، ضرورت ارزشیابی را که بهبود کیفیت آموزش 

بهبود کارایی و اثربخشی سیستم آموزشی کشور را به دنبال خواهد داشت، مورد تاکید قرار می دهد.عدم و در نهایت 

بررسی وضعیت کمی و کیفی مراکز آموزشی با روش های علمی و بطور گسترده ،باعث می شود تصمیم گیری ها 

به اهداف مورد نظر دست یابند.  و برنامه ریزی ها بر اساس اطالعات صحیح و دقیق صورت نگرفته و تبعا نتوانند

لذا شناسایی وضعیت ارائه خدمات آموزشی می تواند بعنوان راهکاری برای رسیدن به هدف نهایی مورد استفاده 

   قابل دفاع نماید. قرار بگیرد و تصمیم گیری ها را در چهارچوب علمی و مشخص ،

ستند و ارزشیابی اساتید به عنوان یکی از مولفه های مهم با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی دانشگاها ، اساتید ه

در اثربخشی تدریس و بهبود آموزش می باشد واحد ارزشیابی اساتید به عنوان یکی از واحد های اصلی مرکز 

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی فعالیت می نماید.

مهم از طریق ارتقای دانش ارزشیابی ،  مهم ترین وظیفه این واحد بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه است که این

 تدوین ،طراحی و اجرای ارزشیابی های نظام مند در دانشگاه محقق می شود.

در این راستا کمیته ارزشیابی اساتید  در جهت ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی و با هدف بهبود کیفیت 

و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی الرستان آموزش و افزایش توانایی های آموزش دهندگان در مرکز مطالعات 

 شروع به فعالیت نمود. 

ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشکده علوم پزشکی الرستان در گذشته ، با تکمیل فرم ها به طریق دستی 

 انجام می گردید.

می  بسیار کوتاه تکمیلپرسشنامه های مربوطه تکثیر، در دانشکده توزیع و دانشجویان فرم ها را در محدوده زمانی 

 کردند.

پس از جمع آوری فرم ها، اطالعات توسط کارشناس آموزش مورد آنالیز قرار می گرفت. با توجه به ماهیت روش 

دستی و بنا به اذعان بسیاری از همکاران این روش، روش ایده آلی در ارزشیابی نبود و برهمین اساس با تالش 

 گزین روش دستی گردید. های صورت گرفته نرم افزار سما جای



4 
 

در ساعت شبانه روز  42در این روش ارزشیابی تمامی دانشجویان با داشتن نام کاربری و رمز عبور می توانند در 

وب وارد سایت ارزشیابی شده، دروس انتخابی خود را در نیمسال مربوطه مشاهده  بازه زمانی اعالم شده ، از طریق

 و پرسشنامه های مربوط به هر درس را تکمیل نمایند.

درجه به شرح ذیل در دانشکده علوم پزشکی الرستان اجرا  063برای اولین بار روش ارزشیابی  79در نیسمال دوم 

 گردید:

درجه : 063برنامه ارزشیابی   

دراین نوع ارزشیابی اعضای هیئت علمی توسط تمامی عواملی که امکان ارزیابی عضو هیئت علمی را دارند مورد 

 ارزیابی قرارمی گیرند وبرای هریک از این عوامل ارزشیابی براساس میزان تاثیرشان وزنی درنظر گرفته می شود.

موجود دردانشکده پرستاری و بهداشت اوز دانشکده الزم به ذکر است با توجه به پستها وسمتهای مدیریتی واجرایی 

 گروه از افراد به شرح ذیل  مورد ارزیابی قرارگیرند: 0علوم پزشکی الرستان  پیشنهاد می گردد 

 معاونین آموزشی هر دو دانشکده .1

 مسئولین گروه های آموزشی  .4

 اعضای هیئت علمی .0

 ارزیابی معاونین آموزشی

 وزن از نمره 133وزن از  یابی کنندهگروه های ارز گروه مورد ارزیابی

 نمره  43

 0 11 رئیس دانشکده معاونین آموزشی

 1 41 مسئولین گروه های آموزشی

 9 01 اعضای هیئت علمی همکار

 0 11 کارشناس

 4 13 خودسنجی

 43 133  مجموع
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 ارزیابی مسئولین گروه های آموزشی

 وزن از نمره 133وزن از  گروه های ارزیابی کننده گروه مورد ارزیابی

 نمره  43

مسئولین گروه های 

 آموزشی

 8 23 اعضای هیئت علمی همکار

 13 13 معاون آموزشی دانشکده

 4 13 خودسنجی

 43 133  مجموع

           

 ارزیابی اعضای هیئت علمی  

 نمره  43وزن از نمره 133وزن از  گروه های ارزیابی کننده گروه مورد ارزیابی

 0 11 اعضای هیئت علمی همکار اعضای هیئت علمی

 1 41 دانشجویان

 1 1 کارشناس آموزش

 0 11 معاون آموزشی دانشکده

 1 41 مسئول گروه

 1 1 خود سنجی

 4 13 کمیته برنامه ریزی درسی

 43 133  مجموع
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اجرای کامل جهت الزم به ذکر است در مرحله اول با توجه به اینکه نرم افزار سما تمامی قابلیت های مورد نیاز 

ما شرکت سگرفتند و نامه نگاری های الزم با را نداشت تنها گروه اساتید هیئت علمی مورد ارزیابی قرار برنامه 

سایر تغییرات مورد نیاز به اعمال رنامه پیشنهادی وسامانه در خصوص اعمال تغییرات در راستاری اجرای کامل ب

 شرح ذیل انجام گرفت :  

در این برنامه می بایست نمره اخذ شده توسط عضو هیئت علمی در هریک از آیتم ها به طور جداگانه مشخص و 

 در گزارش ارایه شده توسط سامانه ارایه گردد.

ز آیتم هابرمبنای وزن پیشنهادی محاسبه گردیده و در همچنین می بایست نمره عضو هیئت علمی از هر یک ا 

گزارشی که توسط سامانه ارایه می گردد میانگین نمره وی از تمامی آیتم هابا توجه به وزن ارایه شده در آن ثبت 

 گردد.

 ضمنا پیشنهاد می گردد ترتیبی اتخاذ گردد که در گزارش گیری ارزشیابی اساتید، نتیجه ارزشیابی هر درس زیر

سواالت همان درس قرار گیرد. زیرا در حال حاضر نتیجه ارزشیابی دروس استاد در یک جدول  و در آخر سواالت 

 همه دروس استاد ثبت می گردد.

 وضعیت موجود

واحد ارزشیابی اساتید دارای یک نفر عضو هیات علمی به عنوان مسئول کمیته، یک نفر عضو هیات علمی به عنوان 

نفر به عنوان کارشناس کمیته می باشد و به عنوان یکی از زیرمجموعه های مدیریت مطالعات عضو کمیته و یک 

و توسعه آموزش پزشکی زیر نظر معاونت آموزشی در حال ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای به این معاونت 

 شد.می با

 

 از: ندعالیت های انجام شده در این واحد عبارتاز جمله ف

 واحدهای ارزشیابی اساتید در دفتر توسعه و دفتر مرکزی اقدام به تشکیل-

 انجام کارشناسی در ارتباط با نحوه انجام ارزشیابی در دانشکده -

 انجام کارشناسی در ارتباط با فرم های ارزشیابی -

 انجام کارشناسی در ارتباط با ابزارهای  ارزشیابی -
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 اهداف

 هدف کلی کمیته ارزشیابی اساتید

 و ارزشیابی نظام آموزشی در محور استادبهبود پایش 

 فرهنگ سازی در ارزشیابی و نظارت

 اهداف اختصاصی کمیته ارزشیابی اساتید

 جهت ارزشیابی اساتید تشکیل کمیته و ساختار مشخص 

 تدوین برنامه جهت ارزشیابی اساتید 

 بازنگری ابزارهای ارزشیابی

 فرم های ارزشیابیبازنگری 

 انجام ارزشیابی اساتید و مستند سازی آن 

 و ارائه بازخورد ارزشیابی نتایج ارزشیابی تحلیل

 تر درباره اعضای هیئت علمی صحیحکمک به مدیران و موسسات آموزشی در تصمیم گیری های 

 بهره وری از نتایج ارزشیابی جهت ترفیع پایه ساالنه 

 عضو هیات علمی ارزیابیخودارتقای توانایی  

 افزایش انتقاد پذیری در اعضای هیات علمی 

 افزایش انگیزه فراگیران و تسهیل در روند تکمیل فرم ارزشیابی

نیمسال  هر در از طریق ارتقاء سطح عملکرد اساتید بر مبنای ارزشیابی های مستمر ارتقا بهره وری آموزشی

 تحصیلی

 زشیابیآگاه سازی اساتید و اعضاء هیأت علمی از جایگاه و اهمیت ار

 پایش ونظارت بر سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و گروههای آموزشی
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 : بهبود پایش و ارزشیابی نظام آموزشی در محور استادکلی هدف 

 فرهنگ سازی در ارزشیابی و نظارتهدف کلی : 

 

 هدف اختصاصی : 

زارهای بازنگری اب، تدوین برنامه جهت ارزشیابی اساتید ، تشکیل کمیته و ساختار مشخص جهت ارزشیابی اساتید 

 رزشیابی، اتحلیل و ارائه بازخورد ، انجام ارزشیابی اساتید و مستند سازی آن فرم های ارزشیابی، بازنگری ، ارزشیابی

 پایش ونظارت بر سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و گروههای آموزشی

 

 

شاخص پایش یا  زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 ارزشیابی

نظرخواهی از اساتید در خصوص مشکالت   .9

 درجه اجرا شده 063برنامه 

زهره فرامرزیان )دبیر 

 کمیته ارزشیابی اساتید (

 مکاتبات 78شهریورماه  78شهریورماه 

و بازنگری  برگزاری جلسه جهت بررسی  .2

اجرا شده در و نرم افزار ارزشیابی روش 

 79-78نیمسال دوم 

زهره فرامرزیان )دبیر 

 ارزشیابی اساتید (کمیته 

 صورت جلسه 78مهرماه  78مهرماه 

زهره فرامرزیان )دبیر  برنامه جهت ارزشیابی اساتید بازنگری  .3

 کمیته ارزشیابی اساتید (

گزارش متون  78آبان ماه   78آبان ماه  

 بازنگری شده

انجام ارزشیابی در پایان هر نیمسال   .4

 تحصیلی

زهره فرامرزیان )دبیر 

 ارزشیابی اساتید (کمیته 

در پایان هر نیمسال 

 تحصیلی

 ابزار ارزشیابی 

زهره فرامرزیان )دبیر  گزارش گیری از نرم افزار  .5

 کمیته ارزشیابی اساتید (

در پایان هر نیمسال 

 تحصیلی

 نتایج آماری 

زهره فرامرزیان )دبیر  دادن بازخورد به اساتید  .6

 کمیته ارزشیابی اساتید (

نیمسال در پایان هر 

 تحصیلی

 مکاتبات 

نظارت بر ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید به   .7

 صورت الکترونیکی

 دبیر) فرامرزیان زهره

 ( اساتید ارزشیابی کمیته

 بررسی نرم افزار در طول سال در طول سال
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 نتایج بازخورد ارائه سیستم بر نظارت  .8

 الکترونیکی بصورت اساتید به ارزشیابی

 دبیر) فرامرزیان زهره

 ( اساتید ارزشیابی کمیته

 نیمسال هر پایان در

 تحصیلی

 بررسی نرم افزار 

 هدف اختصاصی : 

مدیران و موسسات آموزشی در تصمیم گیری های صحیح تر درباره اعضای هیئت علمی، بهره وری از کمک به 

(، افزایش self-judgmentساالنه ، ارتقای توانایی خود ارزیابی عضو هیات علمی )نتایج ارزشیابی جهت ترفیع پایه 

ا بهره ، ارتقانتقاد پذیری در اعضای هیات علمی، افزایش انگیزه فراگیران و تسهیل در روند تکمیل فرم ارزشیابی

مسال تحصیلی ،آگاه وری آموزشی از طریق ارتقا سطح عملکرد اساتید بر مبنای ارزشیابی های مستمر در هر نی

سازی اساتید و اعضای هیئت علمی  از جایگاه و اهمیت ارزشیابی ،پایش و نظارت بر سیستم  ارزشیابی مستمر در 

 دانشکده ها و گروه های آموزشی 

 

 

 
 

شاخص پایش یا  زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 ارزشیابی

برگزاری جلساتی در خصوص نحوه تفسیر   .9

 گزارش نتایج ارزشیابی  

زهره فرامرزیان )دبیر 

 کمیته ارزشیابی اساتید (

 صورت جلسه 78آذرماه  78آذرماه 

افزایش انتقاد  برگزاری کارگاه با هدف  .2

   اعضای هیات علمی پذیری

زهره فرامرزیان )دبیر 

 کمیته ارزشیابی اساتید (

لیست  78ماه بهمن  78بهمن ماه 

حضوروغیاب و 

فرم های 

نظرسنجی از افراد 

 شرکت کننده

یع پایه ترفنتایج ارزشیابی در   در نظرگرفتن   .3

 ساالنه 

زهره فرامرزیان )دبیر 

 کمیته ارزشیابی اساتید (

در زمان مقرر طبق 

حکم کارگزینی 

 اساتید 

 گزارش ارزشیابی 


