
  

 

 دانشکده علوم پزشکی الرستانپزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 1400 در سالعملکرد اعضای هیات علمی ارزشیابی  کمیته برنامه عملیاتی واحد

 

 

 تاریخچه

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

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

باعث می شود تصمیم گیری  ،ی با روش های علمی و بطور گستردهعدم بررسی وضعیت کمی و کیفی مراکز آموزش

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

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

   قابل دفاع نماید. ،در چهارچوب علمی و مشخص گیرد و تصمیم گیری ها راقرار 

، اساتید هستند و ارزشیابی اساتید به عنوان یکی از مولفه های مهم ینکه یکی از ارکان اصلی دانشگاهابا توجه به ا

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

مهم ترین وظیفه این واحد بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه  توسعه آموزش پزشکی فعالیت می نماید.مطالعات و 

طراحی و اجرای ارزشیابی های نظام مند در دانشگاه  ،هم از طریق ارتقای دانش ارزشیابی، تدویناست که این م

د اعضای هیئت علمی و با هدف در جهت ارزشیابی عملکر این راستا کمیته ارزشیابی اساتیددر  محقق می شود.

بهبود کیفیت آموزش و افزایش توانایی های آموزش دهندگان در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم 

 ه است.شروع به فعالیت نمود 1393از سال پزشکی الرستان 

 

 وضعیت موجود

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

می باشد و به عنوان یکی از زیرمجموعه های مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی زیر نظر عضو کمیته 

 شد.معاونت آموزشی در حال ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای به این معاونت 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 -

 کارشناسی در ارتباط با نحوه انجام ارزشیابی در دانشکده  قداما -

 کارشناسی در ارتباط با فرم های ارزشیابی قداما -

 ارزشیابی کارشناسی در ارتباط با ابزارهای امقدا -

 

 اهداف کلی

  و ارزشیابی نظام آموزشی در محور استادبهبود پایش 

 فرهنگ سازی در ارزشیابی و نظارت 

 

 اهداف اختصاصی

  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 

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

 نیمسال تحصیلی

  ارزشیابیآگاه سازی اساتید و اعضاء هیأت علمی از جایگاه و اهمیت 

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



 

 

 بهبود پایش و ارزشیابی نظام آموزشی در محور استادهدف کلی : 

 

 بازنگری ابزارها و روش های، دوین برنامه جهت ارزشیابی اساتیدت، ساختار مشخص جهت ارزشیابی اساتیدتشکیل کمیته و  اهداف اختصاصی:

قضاوت ارزشی در مورد کمیت و ، ارزشیابی اساتید و مستند سازی آنانجام ، و چارچوب جمع آوری اطالعات فرم های ارزشیابیبازنگری ، ارزشیابی

نظارت بر سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده  پایش و ، به اعضای هیات علمی ارزشیابیارائه بازخورد  ی هیات علمی،کیفیت عملکرد آموزشی اعضا

 ها و گروههای آموزشی
 

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

نظرخواهی از اساتید در خصوص  1

درجه  360 ارزشیابی مشکالت برنامه

 اجرا شده

)دبیر کمیته  راضیه رحمتی

 (ارزشیابی اساتید

ماه  هریورش

1400 

ماه  شهریور

1400 

 مکاتبات

و بازنگری  برگزاری جلسه جهت بررسی 2

اجرا شده ارزشیابی های روش ابزارها و 

 1399-1400در نیمسال دوم 

)دبیر کمیته  راضیه رحمتی

 (ارزشیابی اساتید

ماه  هرم

1400 

ماه  مهر

1400 

 صورت جلسه

و چارچوب  فرم های ارزشیابی بازنگری 3

 ارزشیابی اساتید جمع آوری اطالعات

)دبیر کمیته  راضیه رحمتی

 (ارزشیابی اساتید

بان ماه  آ

1400 

آبان ماه  

1400 

 گزارش متون بازنگری شده

انجام ارزشیابی در پایان هر نیمسال  4

از دیدگاه دانشجویان،  تحصیلی

 همکاران، مدیران و سایر

)دبیر کمیته  راضیه رحمتی

 (ارزشیابی اساتید

ر پایان هر د

نیمسال 

 تحصیلی

ر پایان هر د

نیمسال 

 تحصیلی

 ابزار ارزشیابی

)دبیر کمیته  راضیه رحمتی گزارش گیری از نرم افزار 5

 (ارزشیابی اساتید

ر پایان هر د

نیمسال 

 تحصیلی

ر پایان هر د

نیمسال 

 تحصیلی

 نتایج آماری

به ارزشیابی ایج نتبازخورد  ارسال 6

 عضای هیات علمیا

)دبیر کمیته  راضیه رحمتی

 (ارزشیابی اساتید

ر پایان هر د

نیمسال 

 تحصیلی

ر پایان هر د

نیمسال 

 تحصیلی

 مکاتبات

اعضای ارزشیابی ایج نتبازخورد  ارسال 7

امور هیات علمی  بههیات علمی 

 دانشگاه و رییس دانشکده مربوطه

)دبیر کمیته  راضیه رحمتی

 (ارزشیابی اساتید

ر پایان هر د

نیمسال 

 تحصیلی

ر پایان هر د

نیمسال 

 تحصیلی

 مکاتبات

نظارت بر ایجاد سیستم ارزشیابی  8

 اساتید به صورت الکترونیکی

 کمیته دبیر) راضیه رحمتی

 (اساتید ارزشیابی

 بررسی نرم افزار در طول سال ر طول سالد

 نتایج بازخورد ارائه سیستم بر نظارت 9

 الکترونیکی بصورت اساتید به ارزشیابی

 کمیته دبیر) راضیه رحمتی

 (اساتید ارزشیابی

 هر پایان رد

 نیمسال

 تحصیلی

 بررسی نرم افزار 

 

 



 

 

 

 فرهنگ سازی در ارزشیابی و نظارتهدف کلی:           

 

مدیران و موسسات آموزشی در تصمیم گیری های صحیح تر درباره اعضای هیئت علمی، بهره کمک به  اهداف اختصاصی:

(، افزایش self-judgmentارزیابی عضو هیات علمی )، ارتقای توانایی خودساالنهوری از نتایج ارزشیابی جهت ترفیع پایه 

، ارتقا بهره وری آموزشی پذیری در اعضای هیات علمی، افزایش انگیزه فراگیران و تسهیل در روند تکمیل فرم ارزشیابیانتقاد

ه سازی اساتید و اعضای هیئت آگا ،مسال تحصیلیاز طریق ارتقا سطح عملکرد اساتید بر مبنای ارزشیابی های مستمر در هر نی

  پایش و نظارت بر سیستم  ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و گروه های آموزشی ،از جایگاه و اهمیت ارزشیابی علمی
 

 شاخص پایش یا ارزشیابی زمان پایان شروعزمان  مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

برگزاری جلساتی در خصوص نحوه  1

اعضای  تفسیر گزارش نتایج ارزشیابی

   هیات علمی

 راضیه رحمتی

)دبیر کمیته 

(ارزشیابی اساتید  

 صورت جلسه 1400آذرماه  1400آذرماه 

افزایش  برگزاری کارگاه با هدف 2

   اعضای هیات علمی انتقاد پذیری

 راضیه رحمتی

)دبیر کمیته 

(ارزشیابی اساتید  

بهمن ماه 

1400 

ماه بهمن 

1400 

غیاب و فرم های  و لیست حضور

 نظرسنجی از افراد شرکت کننده

نتایج ارزشیابی در   نظرگرفتندر 3

 ترفیع پایه ساالنه 

 راضیه رحمتی

)دبیر کمیته 

(ارزشیابی اساتید  

در زمان مقرر 

طبق حکم 

کارگزینی 

 اساتید

 گزارش ارزشیابی 

 

 

 

 

 

 

 

 


