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  آیین نامه تشکیل کمیته ارزشیابی 

 مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهاي علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

  مقدمه و هدف

  یارزشیاب کمیتهمعرفی  

کارگیري اطالعات که منجر به   تحلیل و به و  ها، تجزیه آوري سیستماتیک داده ارزشیابی عبارت است از جمع

هاي  یند اصالح و رشد نظامآنقش و اهمیت ارزشیابی در فر. دشو هاي ناظر به کیفیت می ها و توصیه قضاوت

کاربرد ارزشیابى در نظام . آموزش عالی و ایجاد ارتباط نزدیک با دستاوردهاي علمی برکسی پوشیده نیست

د نیروى انسانى کارآزموده، ر است به دلیل آنکه هر نظامى بایردااي برخو آموزش پزشکى از اهمیت ویژه

ایجاد نظام ارزشیابی کیفیت . هاي درمانى و بهداشتى تربیت کند مطلوب را براى عرضه مراقبت و باکیفیت

بازنگري قرار  هاي خود را مورد وسیله آن فعالیت  سازد تا به آموزش، ابزاري را براي دانـشگـاه فـراهـم می

رو ن ای از .اي اصالح خود انتخاب نمایدهاي مناسب را بر ینهنقاط قوت و ضعف را معین کند و گز. دهد

ها سروکار دارد، باید مورد ارزیابى  طور مستقیم با سالمتى انسان  ویژه در این نظام که به  کیفیت آموزشى به

 هاي ویژه دانشگاه اطمینان طور مستمر بهبود یابد تا بتوان از تحقق رسالت مأموریت و هدف  قرارگرفته و به

  . یافت

ترین  از ارکان اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است، مهم یکی ارزشیابی کمیتهنظر به اینکه 

وظیفه . استتدوین ساختارهاي ارزشیابی در دانشگاه و اجراي قوي برنامه فرا ارزشیابی  کمیتهوظیفه این 

هاي ذهنی منفی که نسبت به ارزشیابی وجود دارد، مقابله  پیش زمینه است تا نسبت به کمیتهخطیر این 

الزم است بخش ارزشیابی ماهیت  .دهاي مناسب و نو شرایط بهتري را ایجاد نمای نـموده و بـا ارائه برنامه

ا هر یک از شده ب  دین معنی که تمامی مباحث و گفتگوهاي انجامب. دمحرمانه قاطع و محکمی داشته باش

صورت سري و محرمانه  و نیز هرگونه گزارش حاصل از ارزشیابی، باید به دانشجویان و سایر افراداستادان و 

گونه  ریزي، حاوي هیچ شده براي انجام تحقیقات و برنامه  هاي موجود و ارائه گزارشهمچنین . باقی بماند

منظور جلوگیري از روزمرگی و نیز ه ب .باشداید، نرا برمال و افشا نم افرادهاي هویتی  اطالعاتی که ویژگی

بطور مداوم  باید جهت بروز شدن و هماهنگی با مراکز پیشرفته آموزشی داخل و خارج کشور روند ارزشیابی

  .تحت بررسی و بازنگري می باشد

  :مسئولیت اصلی را برعهده دارد که عبارتند از دوکمیته ارزشیابی 

 ارزشیابی اساتید  

  دانشجوارزشیابی  
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 ارزیابی برنامه هاي درسی  

 ارزیابی درونی 

  

 درزشیابی اساتیا  

 .مورد ارزیابی واقع گرددباید هاي آموزشی کلیه اعضاء هیأت علمی  تدریس و فعالیت ي هتحصیلی نحو نیمسالدر هر 

فراگیران و هدف از ارزیابی از طریق . باشند هاي مختلف می   رده ارزیابی کنندگان فراگیران و نیز مسئولین در

صورت مخصوص هاي  پرسشنامه تکمیلارزیابی با . باشد یابی میمسئولین جلوگیري از تک بعدي بودن امر ارز

 . دگیر می

  

   :هدف کلی

از طریق بهبود عملکرد اساتید برمبناي ارزشیابی ) Educational Productivity(ارتقا بهره وري آموزشی 

  .مستمر و جامع

 
 :یاهداف اختصاص

 ارائه بازخورد به اساتید جهت اصالح و بهبود تدریس   - 1

  )Self-Judgment( علمی از خود ارتقاي توانایی قضاوت عضو هیئت - 2

 علمی   افزایش انتقادپذیري در اعضاي هیئت -3

 نقاط قوت و تأکید بر آن بررسی - 4

  

 :اساتیدانواع ارزشیابی 

 ارزشیابی عضو هئیت علمی توسط دانشجویان - 1

 ارزشیابی عضو هئیت علمی توسط سایر اعضاء گروه - 2

 ارزشیابی عضو هئیت علمی توسط مدیر گروه مربوطه - 3

 بیمارستان/ ارزشیابی عضو هئیت علمی توسط ریاست بخش - 4

 ارزشیابی عضو هئیت علمی توسط ریاست دانشکده - 5

  ارزشیابی عضو هئیت علمی توسط معاون آموزشی -6

  ارزشیابی عضو هئیت علمی توسط خود ارزشیابی - 7

 

 ارزشیابی دانشجو 

توجه به اینکه نظام آموزشی وظیفه سنگین و حساسی را به عهده دارد، الزم است در طراحی و اجراي با 

هاي  توان به کمک آن فعالیت هایی که می یکی از شیوه. ها استفاده گردد ترین شیوه هاي آن از مطلوب فعالیت

  .تاس ارزشیابی دانشجو کرد سیستمییرا بطور مطلوب تنظیم کرد رو آموزشی

  : هدف کلی
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از طریق بهبود وضعیت پیشرفت تحصیلی ) Educational Productivity( ارتقا بهره وري آموزشی

  .دانشجویان و بهبود شرایط امتحانات بر مبناي ارزشیابی مستمر و جامع

  

  :اهداف اختصاصی

هاي بعدي  ي انجام فعالیتاگیري بر و تصمیم دانشجویانهاي علمی  و زمینه ها شناخت توانایی )1

  آموزشی

 هاي آموزشی بهبود وضعیت پیشرفت تحصیلی و اصالح فعالیت )2

 شناخت نارسایی هاي آموزشی دانشجویان و ترمیم آنها )3

 ارائه بازخورد به اساتید جهت اصالح و بهبود تدریس )4

 آموزشی در دانشجویانایجاد رغبت و کسب عادات صحیح  )5

 ایجاد بانک سئواالت )6

  ارتقاء دانشجویان )7

  

  شرح وظایف: 1ماده 

 دارزشیابی اساتی 

  EDOمدیران / تشکیل جلسات با مدیران گروه ها -

  EDO مدیران/ توسط مدیران گروه ها...) خود ارزیابی و  ،مدیر گروه ،دانشجو(هاي ارزشیابی  توزیع فرم -

قابل  Mainفرم ارزشیابی استاد توسط فراگیر از طریق سیستم (هاي ارزشیابی اساتید  جمع آوري فرم -

  )دسترسی است

   ارزشیابی استاد برنامه نرم افزار استفاده از با ها براساس هرفرم ارزشیابی تجزیه وتحلیل داده -

خود ارزیابی و ارزیابی مدیر  ،ارزشیابی دانشجو از اساتید در دروس نظري و بالینی(جمع آوري اطالعات  -

با استفاده از از هر عضو هئیت علمی و انجام عملیات آماري ...) و ه در تدریس نظري و بالینی اساتیدگرو

 )و مشخص شدن نتایج برنامه نرم افزار ارزشیابی استاد

  تهیه گزارشات و نمودارها از نتایج ارزشیابی  -

 محرمانه به تک تک اعضاء هئیت علمی ارائه نتایج ارزشیابی و بازخورد به صورت  -

 ارائه گزارش نهایی به معاونت آموزشی جهت ترفیع اساتید  -

 ارائه گزارش نهایی به ریاست دانشکده ها  -

  ارائه گزارش نهایی به ریاست دانشگاه  -

 برگزاري جلسات مشاوره و راهنمایی برحسب ضرورت با اساتید  -

  ورتیکه نمره عضو هیئت علمی کمتر از حد مجاز باشد توصیه به شرکت در کارگاه هاي آموزشی در ص -
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  پیگیري درخواست موردي اساتید و رفع اشکاالت و ابهامات  -

 بررسی سایت ارزشیابی و تهیه گزارشات و پیگیري نواقص مربوط به سایت ارزشیابی  -

 برنامه تشویقی اساتید - 

 
 دانشجو ارزشیابی 

 ها و مسئول کمیته آزمون ها  دانشکده EDOتشکیل جلسات با مدیران  -

  پیگیري سئواالت ارسالی کمیته آزمون از اداره آموزش  -

  توسط نرم افزار  MCQهاي  بررسی نتایج آزمون -

  توسط نرم افزار  MCQآنالیز نتایج سئواالت  -

  مشخص شدن ضریب دشواري و تمیز سئواالت در هر نیمسال  -

  ارائه بازخورد به اعضاء هئیت علمی در رابطه با سئواالت طرح شده به صورت محرمانه  -

  جمع آوري سئواالت اصالح شده در بانک سئواالت  -

  MCQارزیابی سئواالت  -

 اعالم نتایج بصورت گزارش و نمودار به معاونت آموزشی جهت ترفیع ساالنه اعضاء هیئت علمی  -

 ودار به ریاست دانشکده اعالم نتایج بصورت گزارش و نم  -

 ها  اعالم نتایج بصورت گزارش و نمودار به ریاست دانشکده -

 به اساتید مربوطه بطور محرمانه  MCQارائه بازخورد نتایج ارزیابی سئواالت  -

  

 ارزشیابی برنامه درسی  

 دانشگاه  EDCتشکیل جلسله همکاري کمیته برنامه ریزي درسی و کمیته ارزشیابی  -

هاي  ها جهت ارزشیابی برنامه مسئولین برنامه ریزي تئوري و بالینی دروس در دانشکده تشکیل جلسات با -

 درسی 

ها و دفاتر برنامه ریزي تئوري و بالینی  دانشکده EDOهاي تئوري و بالینی در دفاتر  مستندسازي برنامه -

 ها  دانشکده

  

 درونی ارزشیابی 

  ها  دانشکده EDOمدیران / هاي آموزشی تشکیل جلسات با مدیران گروه -

 ها  دانشکده/ آموزشی و مشاوره اي به مجریان ارزشیابی درونی در گروه هاي آموزشی ،ارائه خدمات علمی -

 ها   دانشکده/ هاي آموزشی تدوین برنامه بلندمدت و تهیه پوروپوزال ارزشیابی درونی در گروه -

 مطرح شدن پوروپوزال نهایی قابل اجرا در شورا  -

 ها  دانشکده/ ارزشیابی درونی به گروه هاي آموزشیهاي  ارسال فرم -

ها منطبق بر الگوي مورد توافق  دانشکده/ هاي آموزشی نظارت بر حسن اجراي ارزشیابی درونی در گروه -

 وزارتخانه 
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 ها  دانشکده/ هاي آموزشی هاي ارزشیابی درونی گروه گزارشدریافت  -

جنبه هاي ها از  دانشکده/ هاي آموزشی روههاي ارزشیابی درونی گ بررسی و تائید نهایی گزارش -

 شناسی و ارائه بازخورد به دانشکده   روش

 ها  ها به مدیران گروه دانشکده/ هاي آموزشی ارسال نتایج ارزشیابی درونی گروه -

 ها به معاونت آموزشی  دانشکده/ هاي آموزشی ارسال نتایج ارزشیابی درونی گروه -

 ها  ها به ریاست دانشکده دانشکده/ هاي آموزشی ارسال نتایج ارزشیابی درونی گروه -

   ها به ریاست دانشگاه دانشکده/ هاي آموزشی ارسال نتایج ارزشیابی درونی گروه -

  

  ترکیب کمیته: 2ماده 

  مسئول کمیته 

  رئیس دانشکده

  ...دانشکده و  EDOمسئول 

  نفر 6الی  2عضو هیات علمی با سابقه 

  

  شرایط عضویت: 3ماده 

 .باشد آموزشی علمی هیات عضو فرد -

 .باشد داشته را علمی هیات سابقه سال 5 حداقل -

 .باشد می دانشکده EDO طریق  از متقاضی فرد معرفی  -

 .ارزشیابی را ارائه دهد نوین هاي روش مانند ارزشیابی هاي کارگاه در شرکت گواهی -

در دو سال اخیر  3/2حداقل  ارزشیابی کمیته در عضویت متقاضی علمی هیات عضو ارزشیابی نتایج -

 .بوده باشد

 گروه که پزشکی دانشکده جزء به نفر ٢ حداکثر کمیته  در عضویت براي دانشکده هر سهمیه -

  . باشد می نفر 6 حداکثر بالینی آموزشی گروه و نفر 2 پایه حداکثر آموزشی

  

  تر و تصمیمات جلسات کمیتهاتو: 4ماده 

  آموزشی هاي گروه تمام در الکترونیکی بصورت اساتید ارزشیابی سیستم ایجاد -

 آموزشی هاي گروه تمام در الکترونیکی بصورت اساتید به ارزشیابی نتایج بازخورد ارائه سیستم ایجاد -



6 
 

 شدن مشخص ،ارزشیابی فرم براساس ها داده آنالیز، سئواالت افزار جهت ارزیابی پیگیري خرید نرم -

 سئواالت بانک در شده اصالح سئواالت آوري و جمعنیمسال  هر در سئواالت تمیز و دشواري ضریب

   اساتید با ضرورت برحسب راهنمایی و مشاوره جلسات برگزاري -

 دارند مجاز حد از که نمره ارزشیابی کمتر علمی هیئت اعضاء براي آموزشی هاي کارگاهبرگزاري  -

 فرد خود و همکار ،مافوق ، مدیرگروه دانشجو، نظرات از استفاده براي مختلف هاي فرم بازنگري تدوین، -

  استاد ارزشیابی برنامه در

  

  نحوه بهره گیري از تصمیمات جلسات کمیته: 5ماده 

معاون آموزشی دانشکده و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کمیته با همکاري اعضاء گروه و پس از تائید  -

  .زیر نظر ریاست دانشکده اجریی می گردد EDOمدیر 

 


