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ه آزاد اسالمی یکی از دستاوردهاي ارزشمند نظام آموزش عالی در دهه هاي پس از انقالب شکوهمند اسالمی دانشگا

  .به گونه اي که امروز کمتر خانواده اي می توان یافت که از خدمات این مجموعه عظیم بهره مند نباشد. است

در طی این سالها رشد چشمگیري داشته و  حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی نیز به موازات سایر عرصه ها،

این حوزه با توجه به دو مأموریت مهم . دانش آموختگان متعهد و کارآمدي را تحویل نظام سالمت کشور داده است

خود، یعنی آموزش و پژوهش در عرصه سالمت، تاکنون اقدامات موثري را به اجرا رسانده و براي ارتقاي این دو 

  .روشنی داردحیطه نیز برنامه هاي 

از جمله مهمترین نقاط تمرکز حوزه علوم پزشکی، اهتمام به ارتقاي کیفیت آموزش علوم پزشکی است که در اسناد 

  .باالدستی کشور از جمله برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی نیز به آن تأکید فراوان شده است

آموزشی، پژوهشی بازوان توانمند حوزه علوم پزشکی در مراکز توسعه آموزش در واحدهاي دانشگاهی و در مراکز 

این نهادها با گردآوري تجربیات ارزشمند در زمینه توسعه آموزش پزشکی، بهره . تحقق این هداف متعالی می باشند

مندي از توان اساتید محترم، چشمهاي حوزه علوم پزشکی در رصد وضعیت آموزش در واحدها بوده و ظرفیت الزم 

  .کمک به ارتقاي کیفیت آموزش پزشکی در اختیار دارندرا براي 

اما آنچه در این میان مهم است، لزوم همسویی و هم راستایی مراکز توسعه آموزش پزشکی و هم افزایی این مراکز از 

همایشهایی این چنینی می توانند بیش از هر چیز، زمینه یکپارچه سازي و . مجراي تبادل دانش و تجربیات است

  .ی این مراکز را خصوصاً در حیطه سیاستگذاري فراهم نمایندهمسوی

اینجانب ضمن تشکر از کلیه دست اندرکاران برگزاري این همایش ارزشمند، امیدوارم حضور مسئوالن مراکز توسعه 

  .آموزش در این نشست، زمینه را براي ارتقاي آموزش علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسالمی فراهم نماید

  .گان را از خداوند متعال خواستارمتوفیق هم

  

  دکتر سید علی ابطحی

  معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
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با . ارتقاي کیفیت در حوزه علوم پزشکی از مهمترین مآموریت هاي دفتر توسعه آموزش و امور دانشجویان می باشد

زشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که توجه به ارائه بسته ي تحول و نوآوري در آموزش علوم پ

مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سالمت می باشد، امید است چنین نشست هایی موجب حرکت منسجم 

  . واحدهاي دانشگاهی مجري علوم پزشکی به سمت اهداف عالیه دانشگاه آزاد اسالمی و نظام سالمت باشد

  

  دکتر فرهاد ادهمی مقدم

 دفتر توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی مدیر کل
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علم سرمایه اصلی هر کشوري است و هر گونه تالش جهت ارتقاي کیفیت آموزش می تواند این سرمایه را توسعه 

  . اعضاي هیات علمی و دانشجویان به عنوان بازدهاي گسترش این سرمایه مطرح می باشند. دهد

کی و ششکی ارتقاي کیفیت آموزش از اولویت هاي اصلی در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزدر حوزه علوم پز

به عنوان بازوي اجرایی مرکز توسعه آموزش معاونت ) EDO(دفاتر توسعه آموزش . دانشگاه آزاد اسالمی می باشد

را بر عهده  پزشکی علوم مآموریت اجراي برنامه هاي ارتقاي کیفی آموزش در حوزه هاي مختلف) EDC(پزشکی 

  . دارند

با ایجاد فضاي مناسب براي تعامل و همفکري موجبات ) EDO(امید است نشست هاي منظم با مسئولین دفاتر 

  . آورد فراهمدانشگاه آزاد اسالمی تحقق چشم اندازهاي رفیع را در حوزه علوم پزشکی 

  

  

  دکتر دنیا صدري

  المیمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اس EDCمدیر 
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 هاي آنکمیته آزاد اسالمی و معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

بطور رسمی  1394سال  در شهریور ماه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

دانشگاه است و بعنوان  پزشکیاز مدیریت هاي وابسته به معاونت  این مرکز یکی. فعالیت خود را آغاز نموده است

. کند میبازوي اجرایی و مرکز تفکر براي اخذ تصمیمات در زمینه برنامه هاي آموزشی دانشگاه انجام وظیفه 

، دفاتر توسعه ) EDC( تشکیل مراکز نامه همچنین به منظور فراهم کردن این بستر اجرایی به موجب آئین 

  .در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی ایجاد شده است) EDU(و واحدهاي توسعه آموزش ) EDO(آموزش

عضو هیات علمی واحد  –دانشیار آسیب شناسی فک و دهان (خانم دکتر دنیا صدري  : مدیر مرکز

  )  میدندانپزشکی دانشگاه آزاد اسال

  ) کارشناس آموزش ( خانم فاطمه سعیدي مقدم  : مسئول دفتر

  : سئولین کمیته ها م

  )مسئول کمیته توانمندي اعضاي هیات علمی (خانم دکتر مهسا هادي پور جهرمی 

  ) مسئول کمیته ارزشیابی اساتید( زینب عباسی دکتر خانم 

  ) مسئول کمیته برنامه ریزي درسی ( آقاي دکتر مهدي وطن پور 

  ) آموزش و دانش پژوهی  مسئول کمیته پژوهش در( خانم دکتر سیمین اسماعیل پور زنجانی 

  ) مسئول کمیته مشورتی دانشجویان و دانش آموختگان ( شهرزاد خاکپور دکتر خانم 

 – 1بلوك  –سازمان مرکزي  –انتهاي اشرفی اصفهانی به سمت حصارك  –پونک  –تهران :  آدرس مرکز

  .طبقه ششم 

 au.iredc@medical.iEmail:   

  

  47351621 :فکس       47351622- 47351620:  تلفن مرکز
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  )EDO(و دفاتر توسعه ) EDC(آزاد اسالمیش علوم پزشکی دانشگاه شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموز

 EDC )الف

آنها به نیازهاي  هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگري برنامه هاي آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن - 1

 سالمت جامعه

سازماندهی، برنامه ریزي، اجراء و نظارت بر ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هیات علمی در زمینه هاي مختلف آموزش علوم  - 2

 پزشکی

 هدایت، اجراء و نظارت بر روش هاي نوین آموزشی و مطالعه براي توسعه و ارتقاي کیفیت آموزش دانشگاه - 3

  یادگیري وجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضاي هیات علمی و فرایندهاي یاددهی ، اسازماندهی - 4

  هدایت و نظارت بر فرایندهاي ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمونها با هدف ارتقاي کیفی آزمونها - 5

  هدایت و نظارت بربرنامه هاي آموزشی مراکز مهارت هاي بالینی دانشگاه - 6

  بر فرایندهاي شناسایی ،جذب و بهره وري استعدادهاي درخشانسازماندهی و نظارت  - 7

  هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر طرح هاي پژوهش در آموزش - 8

  هدایت، اجراء ونظارت بر برنامه هاي آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه - 9

  ی بر اساس آئین نامه مربوطههدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت هاي دانش پژوه -10

  نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت هاي دفاتر توسعه آموزش تابعه -11

  ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه -12 

  ارائه مشاوره، همکاري و هماهنگی در طراحی و ارزشیابی برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه -13

  ته ها براساس ضوابط و مقررات دانشگاه و معاونت آموزشیشرکت در جلسات، شوراها و کمی -14

  

  EDO )ب

 همکاري در ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هیات علمی در زمینه هاي مختلف آموزش علوم پزشکی  - 1

 همکاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضاي هیات علمی و فرایندهاي آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی - 2

  درمانی مربوطه

  ارائه مشاوره در زمینه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش  - 3

هاي  هاي نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه یادگیري، اجراي روش –ارائه مشاوره در حیطه هاي مختلف فرایند یاددهی - 4

  آموزشی و اعضاي هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه 

  جلسات شوراي آموزشی دانشکده شرکت فعال در  - 5
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  بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سالمت

  ) 1394شهریور  25دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور  EDCاجالس سراسري مسئولین (

  

 IPOCCجدول سازماندهی بسته هاي تحول و نوآوري بر مبناي الگوي 

 

 بسته هاي محتوا محور (تامین برنامه هاي ورودي )

 آینده نگري و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی 

 توسعه راهبردي، هدفمند و ماموریت گراي برنامه هاي آموزش عالی سالمت 

 ارتقاي سنجش و آزمونها(بخش مربوط به گزینش دانشجویان تحصیالت تکمیلی)

 بسته هاي فرآیند محور

 بین المللی سازي آموزش پزشکی 

 مجازي سازي آموزش پزشکی

 آمایش سرزمینی، تمرکززدایی و توانمند سازي دانشگاهها 

 آموزش پاسخگو و عدالت محور  بسته هاي خروجی محور

 بسته هاي زمینه اي

 اعتالي اخالق حرفه اي 

 حرکت به سمت دانشگاههاي هزاره سوم 

 توسعه و ارتقاي زیرساختهاي آموزش پزشکی 

 آموزش پاسخگو و عدالت محور(بخش عدالت محوري)

 بسته هاي نظارت و ارزیابی محور

 ارتقاي سنجش و آزمونهاي علوم پزشکی

 اعتباربخشی موسسات و مراکز آموزش عالی سالمت 
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از دفاتر توسعه کی ش علوم پزشو توسعه آموز ماموریت، اهداف، برنامه ها و انتظارات مرکز مطالعات

)EDO (  

				 ارزشیابی سالیانه اساتید با استفاده از بسته ارزشیابی اساتید، تدوین شده در مرکز توسعه آموزش)EDO ( و ابالغ

  )پیوست(شده به روساي واحدها 

			  ي پیوست با استفاده از فرم ها(ارزشیابی درونی گروه هاي آموزشی هر دو سال یکبار(  

				هاي آموزشی و بازگري سالیانه آنها رح درس ها و طرح دوره ها از گروه جمع آوري ط  

				 فرم پیوست (نیازسنجی کارگاههاي موردنظر جهت توانمندسازي اعضاي هیات علمی (				  

				 لدر ساکارگاه آموزشی پس از نیازسنجی جهت توانمندسازي اعضاي هیات علمی  4برگزاري حداقل			  

				 طراحی پروژه هاي پژوهش در آموزش جهت ارتقاي کیفیت و نوآوري در آموزش  

				 ایجاد کمیته مشورتی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی در سطح واحد دانشگاهی  

				 ارائه برنامه عملیاتی ساالنه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)EDC (ر سال معاونت پزشکی در ابتداي ه  

				 در پایان هر سال ) 7تا  1(ارائه گزارش عملکرد در حوزه هاي نامبرده  

				 تماس مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)EDC(  

  

 

 

  دانشگاه آزاد اسالمی پزشکی علومتوسعه آموزش مطالعات و مرکز  کمیته هاي

 کمیته مسئول  کمیته عنوان  ردیف

 خانم  دکتر هادي پور علمیهیئت اعضاي توانمندسازي  1

 خانم دکتر عباسی  ارزشیابی  2

 خانم دکتر خاکپور مشورتی دانشجویی 3

 آقاي دکتر وطن پور نامه ریزي درسیبر 4

 خانم دکتر اسماعیل پور دانش پژوهی و پژوهش در آموزش 5
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  EDCشرح وظایف عضو هیات علمی 

  )مصوبه نهمین جلسه شوراي کشوري توسعه آموزش پزشکی(

  آموزش –الف 

  طراحی دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت براي اعضاي هیات علمی 

 وره هاي کوتاه مدت در قالب کارگاه هاي آموزش پزشکیتدریس د  

  دوره کارشناسـی  ارشـد آمـوزش پزشـکی و دروس بـا گـرایش آموزشـی        (تدریس دروس دوره هاي مدون

  ) هاي مختلف رشته
  

  پژوهش -ب

    انجام مطالعه و بررسی در زمینه نیازهاي آموزشی اعضاي هیات علمی، مراکز توسعه، گروههـاي آموزشـی و

 وختگان رشته هاي مختلف جامعه پزشکی دانش آم

 انجام پژوهش در مسائل آموزش پزشکی و بکارگیري نتایج در فعالیتهاي مورد نیاز  

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاوطرح هاي پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی  

 همکاري در تهیه ، تالیف و ترجمه کتاب، مقاله و نشریات آموزش پزشکی 

  

  )فعالیتهاي اجرایی و مشاوره(اهی خدمات دانشگ –ج 

 :کمک به بهبود نظام مدیریت آموزشی در سطوح مختلف آموزش در دانشگاه ها از طریق 

 آموزش هاي علمی و مؤثر به مراجع ذیربط در جهت ارتقاي کیفی آموزشی و ارائه راه حل تحلیل مشکالت تجزیه و

 ها برنامه بهبود جهت در پیشنهاد ارائه و مختلف هاي رشته آموزشی هاي برنامه بازنگري به کمک

 کمک در تهیه طرح درس در بخش هاي مختلف دانشگاه

         ،کمک به نظارت و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی اعم از اسـتاد، دانشـجو، آزمـون هـا، فضـا، قـوانین و منـابع

و ارائه بازخورد نتایج بطور مناسب...  مدیریت ، برنامه ها ، فعالیت ها و 

 دمات مشاوره اي در زمینه هاي آموزشی از جمله ارزیابی دانشجو، تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی ارائه خ

  و تهیه طرح درس

 کمک به بهبود روش ها و فن آوري آموزشی در سطح دانشگاه  

 کمک به اجراي شیوه هاي نوین آموزشی در سطوح مختلف دانشگاه  
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  برنامه ریزي درسی کمیته

  

ریزي درسی در  ریزي درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقاي برنامه مهبرنا کمیته: معرفی

  .آزاد اسالمی تشکیل شده استدانشگاه علوم پزشکی معاونت 

ریزي درسی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهاي روز آموزش پزشکی در جهان  توسعه برنامه: رسالت

انطباق برنامه هاي درسی با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان 	،رو منطبق با شرایط بومی کشو

  .وظایف آینده دانشجویان هاي درسی با انطباق برنامه	هاي درسی با نیازهاي جامعه و برنامهانطباق 	،آموزش پزشکی و

  

  )معاونت پزشکی EDC( درسی ریزي برنامه کمیته اهداف

   درس طرح و دوره طرح تدوین در مشارکت - 

  ها درس طرح و ها دوره طرح ارزشیابی - 

  آموزشی هاي برنامه بازنگري در مشارکت - 

 بالینی مرکز مهارتهاي در دانشجویان آموزش برنامه مشارکت در تدوین - 

  مهارتهاي بالینی مرکز در دستیاران آموزش برنامه مشارکت در تدوین - 

  بالینی هايمهارت مرکز در شده بینی پیش هاي برنامه اجراينظارت بر  - 

  پزشکی علوم به دانشجویان نگر جامعه آموزش برنامه تدوین در مشارکت - 

  پزشکی علوم به دانشجویان نگر جامعه آموزش فیلدهاي کیفی ارتقاي در همکاري - 

  نگر آموزش جامعه هاي برنامه اجراي ارزشیابی و پایش - 

  

  )ها EDO( برنامه ریزي درسی هاي برنامه عملیاتی کمیته

 از متشکل که پزشکی، علوم مجري دانشگاهی واحدهاي آموزش توسعه دفاتر در برنامه ریزي درسی کمیته وظایف

 کمیته، جلسات منظم تشکیل ضمن باشند، و توانمند در این زمینه می عالقمند علمی هیئت اعضاء و کمیته مسؤل

  :است گردیده تعیین زیر صورت به
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 هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره  يیی اساتید و اعضای براي آشنایها کارگاه برگزاري مشارکت در  .1

  ها طرح درسو اصالح بازنگري  . 2

 ریزي درسی، طرح درس و طرح دوره در راستاي برنامه محوريمهارتی هاي  همکاري در طراحی کارگاه .3

  نشکده هاي مختلف داهاي  ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروه .4

  ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگري طرح درس دانشکده هاحضوري در  برگزاري جلسات  .5

  مختلف مقاطع و ها رشته در یادگیري راهنماهاي و ها بوك الگ بازنگري و تدوین. 6

  مرتبط و مقاطع ها رشته تمامی در نگر جامعه آموزش هاي برنامه تدوین .7

  نگر جامعه آموزش هاي رزشیابی کیفی برنامها و پایش .8

  بالینی هاي مرکز مهارت در دانشجویان آموزش برنامه تدوین .9

  بالینی هاي مهارت مرکز در شده تدوین هاي برنامه نظارت بر اجراي. 10

  

شاخص هاي دستیابی/ شاخص  

  1394بهمن ماه   1394دي ماه   1394آذر ماه 

  گزارش نهایی  %100  %50  طرح درس هاو اصالح بازنگري 

ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ 

  دانشکده هاي مختلفهیئت علمی و گروههاي 
  گزارش نهایی  100%  50%

 و ها رشته در یادگیري راهنماهاي و بوکها الگ بازنگري و تدوین

  مختلف مقاطع
  گزارش نهایی  100%  50%
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  "....................................طرح درس  ارزیابیچک لیست 

  کاردانی  کارشناسی     دکتري حرفه اي     کارشناسی ارشد   دکتري تخصصی : مقطع تحصیلی

  :عنوان درس

 خیر اجزا و عناوین طرح درس ردیف
 بلی

 کامل ناقص

  نام و کد درس قید شده است  1

  رشته و مقطع تحصیلی لحاظ شده است  2

  واحد بیان گردیده است  تعداد و نوع 3

  دروس پیش نیاز منظور شده است  4

  اهداف کلی درس نوشته شده است  5

  اهداف اختصاصی نوشته شده است  6

  نوع حیطه ها مشخص شده است 7

  نوع و چگونگی فعالیت استاد نوشته شده است 8

  است نوع و چگونگی فعالیت دانشجو در کالس نوشته شده  9

  تکالیف دانشجویی مشخص شده است 10

  شیوه تدریس بیان شده است  11

  استفاده از رسانه هاي کمک آموزشی نوشته شده است 12

  مورد استفاده براي دانشجویان قید شده است ) منابع ( رفرنس  13

  نحوه ارزیابی دانشجو نوشته شده است  14

  ارائه شده با تعداد واحد مطابقت دارد  تعداد طرح درس هاي 15

  تطبیق طرح درس ارائه شده با اصول و چهارچوب وزارت 16

  

  :تاریخ                : مسئول ارزشیابی طرح درس
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  توانمند سازي اساتیدکمیته 

 یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ایجاد و ارتقاء قابلیتها و تقویت :معرفی

  .توانمندیهاي اعضاء هیأت علمی دانشگاه در راستاي ارتقاي کیفیت آموزش و تدریس می باشد 

  اهداف  رسالت و

اساتید برآن است تا با بهره گیري از پیشرفتهاي علمی روز در زمینه فرآیندهاي یاددهی و  توانمندسازيکمیته 

رفته و اساتید و دانشجویان را با این روشها آشنا آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکار گ روش هايیادگیري، 

ایجاد فرصتهاي آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهاي آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی از دیگر . سازد

  .روه خواهد بودوظایف این گ

  

  )EDC( توانمندسازي اساتیدکمیته  اهداف

  پزشکی آموزش کارگاههاي ارائه ايبر مشخص آموزشی نظارت بر تدوین برنامه نیازسنجی -

  نیازسنجی براساس آموزشی کارگاههاي برگزارينظارت بر  -

 و تدریس روشهاي ، آموزشی ریزي برنامه پزشکی نظیر آموزش ضروري کارگاههاي اجراينظارت بر تدوین برنامه  -

  وارد تازه جهت اساتید دانشجو ارزیابی روشهاي

نوین  روشهاي و تدریس نوین روشهاي پزشکی نظیر آموزش ضروري هاي ارگاهک اجراينظارت بر تدوین برنامه  -

  با سابقه جهت اساتید دانشجو ارزیابی

  مرتبط آموزشی هاي در محیط کارگاهها مطالب بکارگیري وجود برنامه مدون جهت پیگیرينظارت بر  -

  پزشکی آموزش ضروري ارگاههايک در علمی هیات اعضاي کلیه وجود برنامه مدون جهت تشویق شرکتنظارت بر  -

  



  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی يهمایش سراسر

١٩  

  )ها  EDO(توانمند سازي اساتید کمیتهبرنامه عملیاتی 

 که پزشکی، علوم مجري دانشگاهی واحدهاي آموزش توسعه دفاتر در توانمندسازي اساتید کمیته هاي وظایف

 منظم شکیلت ضمن باشند، و توانمند در این زمینه می عالقمند علمی هیئت اعضاء و کمیته مسؤل از متشکل

  :است گردیده تعیین زیر صورت به کمیته، جلسات

 پزشکی آموزش کارگاههاي ارائه براي مشخص آموزشی تدوین برنامه نیازسنجی - 

 نیازسنجی براساس آموزشی کارگاههاي برگزاري - 

 روشهاي و تدریس روشهاي ، آموزشی ریزي برنامه پزشکی نظیر آموزش ضروري کارگاههاي اجرايتدوین و  - 

  وارد تازه جهت اساتید دانشجو بیارزیا

 نوین ارزیابی روشهاي و تدریس نوین روشهاي پزشکی نظیر آموزش ضروري کارگاههاي اجرايتدوین و  - 

  با سابقه جهت اساتید دانشجو

 مرتبط آموزشی هاي در محیط کارگاهها مطالب بکارگیري تدوین و اجراي پیگیري - 

 پزشکی آموزش ضروري کارگاههاي در علمی هیات اعضاي لیهک تدوین و اجراي برنامه اي جهت تشویق شرکت -

 پزشکی اجرا شده آموزش مدون کارگاههايارزشیابی  - 

 

 پزشکی اجرا شده هاي آموزش رزشیابی کارگاهارائه بازخورد به اعضاي هیئت علمی از نتایج ا - 

 شاخص هاي دستیابی/ شاخص

  1394بهمن ماه   1394دي ماه   1394آذر ماه 

  گزارش نهایی  %100  %50  آموزش پزشکی تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص براي ارائه کارگاههاي

برگزاري کارگاه  به همراه ي حداقل دو کارگاه آموزشی براساس نیازسنجیبرگزار

  سواالت چند گزینه اي 
  گزارش نهایی  100%  50%

آموزش پزشکی  ارائه بازخورد به اعضاي هیئت علمی از نتایج ارزشیابی کارگاههاي

  اجرا شده
  گزارش نهایی  100%  50%
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  پرسشنامه نیازسنجی آموزشی توانمندسازي اعضاي هیات علمی علوم پزشکی

  غیرحضوري   حضوري  نمره برحسب اولویت  گویه ها  حیطه

  پژوهشی 

        طرح و روانسنجی پرسشنامه هاي تحقیقاتی

        آشنایی با روش پژوهش کیفی

        آشنایی با روش پژوهش کمی

        نگارش متون علمی

       ISIآشنایی با شیوه هاي تولید و چاپ مقاالت علمی در مجالت 

        چالش ها و راهکارهاي پژوهش در آموزش

       EBM) پزشکی مبتنی بر شواهد(

        آشنایی با روش هاي مرور سیستماتیک

  توسعه فردي

        اصول سخنرانی علمی

        زبان آکادمیک

        مکالمه انگلیسی گرامر و

        آشنایی با اصول ترجمه

        روش هاي برقرار کردن ارتباط موفق

      CVنحوه ي نگارش 

        سخنرانی پیشرفته

        نحوه انجام مکاتبات علمی داخلی و خارجی

        مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیک

  فناوري اطالعات

        یادگیري الکترونیکی

        منابع جستجوي

SPSS      

        End Noteمدیریت اطالعات علمی با نرم افزار

      LMSآشنایی با 

  اجرایی و مدیریتی

        )برنامه ریزي استراتژیک (مدیریت استراتژیک 

        مدیریت و رهبري آموزشی

        مدیریت زمان

        تصمیم گیري

        مدیریت عمومی

        یسروش ها و فنون تدر  آموزش پزشکی
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  ارزشیابی کمیته

ارزشیابی فرآیندي است که هدف آن بهبود کیفیت . ارزیابی و ارزشیابی از اجزاي مهم هر فرآیند آموزشی هستند     

هاي آموزشی است و این امکان را فراهم  مهم در فرایند فعالیت هاي باشد و یکی ازجنبه و ارتقاء اثربخشی برنامه می

ها در  هاي مثبت و رفع نارسایی یج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبهسازد تا بر اساس نتا می

متخصصان ارزشیابی مراکز توسعه آموزش ضمن  .هاي مناسب برداشته شود ایجاد تحول و اصالح گردش کارها، گام

ها و  راي ارزیابی برنامههاي مناسب براي ارزیابی دانشجو، استاد و برنامه در طراحی و اج ها و روش معرفی شیوه

  .کنند هاي تشخیصی و اطالع رسانی فعالیت می ها و ارزیابی ي تهیه و معتبرسازي آزمون همچنین در زمینه

  

  )EDC(ارزشیابی  کمیتهاهداف 

 دانشجویان یابیشارز نوین روشهاي از استفاده برنامهو اجراي  نظارت بر تدوین - 

 دانشجویان به آزمونها ازخوردب ارائه برنامهو اجراي  نظارت بر تدوین - 

 اساتید شده توسط برگزار آزمونهاي وتحلیل تجزیه برنامهو اجراي  نظارت بر تدوین - 

 متولیان و ها گروه مدیران اساتید، ها به آزمون نتایج بررسی بازخورد ارائه برنامهو اجراي  نظارت بر تدوین - 

 آموزش

 مافوق، مدیرگروه، دانشجو، نظرات از استفاده براي مختلف هاي فرم و اجراي ، بازنگريمشارکت در تدوین - 

 استاد ارزشیابی برنامه در فرد خود و همکار

 الکترونیکی بصورت اساتید ارزشیابی سیستم نظارت بر ایجاد - 

 بصورت الکترونیکی اساتید به ارزشیابی نتایج بازخورد ارائه نظارت بر سیستم - 

 اساتید ارزشیابی اساس نتایج بر آموزشی مداخله مالاع براي مشخص برنامه نظارت بر تدوین و اجراي - 

 درونی انجام ارزیابی در آموزشی گروههاي با همکاري و مشارکت - 

 واحدهاي دانشگاهی بیرونی ارزشیابی هماهنگی و نظارت - 

  پزشکی واحدهاي دانشگاهی علوم آموزش توسعه دفاتر ارزشیابی عملکرد - 
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  )EDO(ارزشیابی عملیاتی کمیته برنامه

  

 از متشکل که پزشکی، علوم مجري دانشگاهی واحدهاي آموزش توسعه دفاتر در ارزشیابی کمیته هاي وظایف     

 جلسات منظم تشکیل ضمن باشند، می زمینه این در توانمند و عالقمند علمی هیئت اعضاء و کمیته مسؤل

  :است گردیده تعیین زیر صورت به کمیته،

  دانشجو ارزیابی نوین بکارگیري روشهاي جهت اساتید گیآماد تدوین و اجراي کامل برنامه - 

 دانشجویان به آزمونها بازخورد ارائه برنامه اجراي و تدوین - 

 اساتید توسط شده برگزار آزمونهاي وتحلیل تجزیه برنامه اجراي و تدوین - 

 آموزش متولیان و گروهها مدیران ، اساتید به آزمونها نتایج بررسی بازخورد ارائه برنامه اجراي و تدوین - 

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

 استاد ارزشیابی برنامه در فرد

 الکترونیکی در تمام گروههاي آموزشی بصورت اساتید ارزشیابی سیستم ایجاد - 

 الکترونیکی در تمام گروههاي آموزشی بصورت اتیداس به ارزشیابی نتایج بازخورد ارائه ایجاد سیستم - 

در تمام  اساتید ارزشیابی نتایج اساس بر آموزشی مداخله اعمال براي مشخص برنامه اجراي و تدوین - 

 هاي آموزشی گروه

 درونی ارزیابی در انجام آموزشی گروههايراهنمایی و همکاري با تمام  - 

 واحدهايسایر  بیرونی ارزشیابی پزشکی دانشگاه درهمکاري با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  - 

 دانشگاهی
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گزارش آن را به دفتر  1394هاي مورد نظر را کسب نموده و تا اول بهمن  موظفند شاخص   EDOدفاتر محترم

EDC  ارسال نمایند .  

  

  

شاخص هاي دستیابی/ شاخص  

1394آذر ماه  1394دي ماه   1394بهمن ماه    

  گزارش نهایی  %100  %50  ارزشیابی اساتید  اجراي بسته

  گزارش نهایی  %100  %50  هاي آموزش الکترونیکی در تمام گروه بصورت اساتید ارزشیابی سیستم ایجاد

الکترونیکی در تمام  بصورت اساتید به ارزشیابی نتایج بازخورد ارائه ایجاد سیستم

  هاي آموزشی گروه
  گزارش نهایی  100%  50%
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  یادداشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی يهمایش سراسر

٢٥  

  

  

  

  بستھ ارزشیابی اساتید 
  
  
  
  
  

  خود ارزشیابی اساتید 

  ارزشیابی اساتید از نظر معاون آموزشی

  ارزشیابی  اساتید از نظر مدیرگروه

  ارزشیابی اساتید ازنظر همکار

  ارزشیابی اساتید از نظر دانشجویان

  ارزشیابی اساتید بالینی  از نظر دانشجویان

 
 



  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی يهمایش سراسر

٢٦  

  

  مقدمه

یک فرایند نظام دار براي جمع آوري ، تحلیل و تفسیر اطالعات گفته می شود که به منظور ارزشیابی به 

نقش عمده آموزش عالی ، تربیت نیروي انسانی متخصص ). 1(اهداف مورد نظر انجام می گیرد تحقق تعیین 

ی از عوامل و مورد نیاز جامعه با کسب توانایی الزم جهت وظایف مربوطه در حیطه عملکردي خود است و یک

ارزشیابی آموزشی ).2(اصلی که می تواند آموزش را از حالت ایستا به مسیري پویا تبدیل کند ارزشیابی است 

عامل مهمیدر بهره می تواند به بهبود روحیه و فعالیت شرکت کنندگان در ارزشیابی و آگاهی ایشان و نیز 

همین راستا ارزشیابی استاد عبارت است از تعیین در ).2(.نیروي انسانی باشدامکانات مادي و وري مناسب از 

براي ارزشیابی استاد . و مرکز آموزشی وابسته میزان موفقیت اساتید در رسیدن به هدف هاي آموزشی خود 

اهداف زیادي را بر شمرده اند که مهمترین آهنا کمک به اساتید در جهت بهبود و اصالح روش ها و فعالیتهاي 

ران براي تصمیم گیري هاي راهبردي درباره استخدام، ترفیع، ارتقاء و مانند اینهاست، آموزشی و کمک به مدی

مطالعه اي در دانشگاه واشنگتن .بنابراین تردیدي نیست که ارزشیابی از کار اساتید اقدامی ضروري می باشد

اي کیفی نشان می دهد در صورت عدم وجود سیستم ارزشیابی مستمر امکان ارتقاي کیفی تدریس و ارتق

  . تدریس اساتید و ارتقاي آموزش امکانپذیر نمی باشد

مدلهاي مختلفی براي ارزشیابی اعضاي هیئت علمی وجود دارد که ارزشیابی توسط مسئولین، همکاران و نیز 

دانشجویان و خودارزیابی نمونه هایی از آن است که از میان روشهاي ذکر شده ارزشیابی هیئت علمی توسط 

ز رایج ترین مواردي است که در دانشگاهها و موسسات آموزشی به کار رفته است که نتایج دانشجویان ا

مطالعات جدید نشان می دهد ترکیبی از گزینه هاي فوق . گوناگونی از مزایا و معایب آن گزارش شده است 

  . نتایج ارزشمندي در بر خواهد داشت

شاخص هاي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،  در ادامه فرمهاي ششگانه ارزشیابی اساتید که بر طبق

بخشنامه شرح وظایف اعضاي هیات علمی علوم پزشکی ، آیین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمی علوم پزشکی 

  .و کسب نظر صاحبنظران حوزه  آموزش پزشکی به روش دلفی تهیه شده است ، که به پیوست ارائه می گردد
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  "خودارزیابی"ی  از اساتید فرم  ارزیاب -1فرم شماره 

  

هاي دقیق و صادقانه شما احترام  پاسخ. پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه تنظیم شده است

  .به حقوق فراگیران و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوده و اطالعات حاصله به صورت محرمانه نگهداري خواهد شد

  

  :دانشکده  :نام استاد

  :تاریخ تکمیل  :گروه

  

  

  ضعیف   متوسط  خوب   عالی   عنوان  ردیف

          مطالب درسی به دانشجویان توانایی انتقال مناسب  1

          تسلط کامل بر محتواي درس  2

          کالس قدرت ساماندهی و مدیریت  3

          نوین تدریس میزان آشنایی با دانش هاي  4

          جلسات تخصصی شرکت فعال در شوراها و  5

          در طراحی سواالت آزمون مکاريه  6

          شده در کالس شرکت منظم و برنامه ریزي  7

          داشتن تعامل در برخورد بادانشجویان  8

          امکان دسترسی به استادتوسط دانشجویان  9

          آراسته بودن به ارزش ها، فضایل و شئونات استادي  10

          دانشجو محوري توجه به اهمیت مفهوم  11

          امکان ارائه مشاوره وراهنمایی آموزشی به دانشجویان  12

          منطقی در برخورد با دانشجویان داشتن جاذبه و دافعه  13

          انتقاد پذیر بودن  14

          ایجاد خود باوري و امیددر دانشجویان نسبت به آینده  15
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  شکدهفرم  ارزیابی  اساتید ازنظر معاون آموزشی دان - 2فرم شماره 

  

پاسخ هاي دقیق و صادقانه شما احترام . پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه تنظیم شده است

  .به حقوق فراگیران و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوده و اطالعات حاصله به صورت محرمانه نگهداري خواهد شد

  

  :دانشکده  :نام استاد

  :تاریخ تکمیل  :گروه

  

  

  ضعیف   متوسط  خوب    عالی   عنوان  ردیف

          حضور هفتگی اعضاي هیات علمی حضور منظم براساس جدول  1

          پشتکار در مسئولیت هاي محوله رعایت نظم و دقت و داشتن  2

          مشارکت در شوراهاي مرکز وواحد  3

          اخالقی اسالمی پایبندي به ارزش هاي  4

          احترام متقابل و رعایت تعامل شایسته با همکاران  5

          علمی دانشگاه تالش براي ارتقاء کیفیت  6

          تکمیل ساعات موظف تدریس  7

          میزان رضایت دانشجویان ازنحوة تدریس و رفع اشکال و تعامل  8

          توانایی مدیریت کالس  9

          امتحانی و تنظیم لیست نمرات تصحیح به موقع اوراق  10
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  رم  ارزیابی اساتید توسط مدیر گروهف - 3فرم شماره 

  

پاسخ هاي دقیق و صادقانه شما احترام . پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه تنظیم شده است

  .به حقوق فراگیران و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوده و اطالعات حاصله به صورت محرمانه نگهداري خواهد شد

  

  :دانشکده  :نام استاد

  :تاریخ تکمیل  :گروه

  

  

  ضعیف   متوسط   خوب   عالی   عنوان  ردیف

          همکاري در ارائه دروس وکالس هاي رفع اشکال  1

          توجه به اولویت تخصصی درانتخاب دروس  2

          پایان نامه ها و رساله ها اعم از داوري ، راهنما و مشاوره میزان همکاري در هدایت  3

          آثارپژوهشی فعالیت هاي پژوهشی و  4

          همکاري جهت طرح سوال وویراستاري سوال و پاسخ به اعتراضات  5

          مجازي و کمک درسی همکاري در تولید محتواي  6

          و تخصصی گروه مشارکت در شوراهاي عمومی  7

          داشتن پشتکار و نظم دراجراي مسئولیت هاي محوله  8

          وهرشته و گرت تالش براي ارتقاء کیفی  9

          رعایت شئونات اخالقی وارزشی  10

          پیشنهادات ، انتقادات و دیدگاه هاي همکاران گروه واکنش منطقی وو معقول به  11

          و تخصصی داخلی و خارجی شرکت در همایش هاي علمی  12

          همکاري با مرکز و واحددر خصوص توسعه امکانات آموزشی گروه  13

          نات وتجهیزات آموزشی در قالب فرآیند تدریساستفاده از امکا  14

          میزان عالقه و پشتکار به انجام امور علمی و تحقیقی   15
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  فرم  ارزیابی اساتید ازنظر همکار -4فرم شماره 

  

  

پاسخ هاي دقیق و صادقانه شما احترام . پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه تنظیم شده است

  .به حقوق فراگیران و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوده و اطالعات حاصله به صورت محرمانه نگهداري خواهد شد

  

  :دانشکده  :نام استاد

  :تاریخ تکمیل  :گروه

  

  

  ضعیف   متوسط  خوب   عالی   عنوان  ردیف

          داشتن روحیه انتقاد پذیري  1

          برقراري ارتباط مناسب با همکاران  2

          اري ارتباط مناسب با دانشجویانبرقر  3

          همکاري در پذیرش واحدهاي درسی ارائه شده در گروه  4

          عالقمندي در نوآوري و به روز کردن اطالعات علمی  5

          نظر کلی شما در مورد شایستگی هاي آکادمیک عضو هیات علمی  6

          مسولیت پذیري در امور محوله   7

          اي و شئونات اسالمی رعایت اخالق حرفه  8

          به اشتراك گذاشتن توانمندي هاي آموزشی و پژوهشی با سایر همکاران  9

          تالش در جهت ارتقاي فعالیت هاي آموزشی گروه   10
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  فرم  ارزیابی  تدریس نظري اساتید  از نظر دانشجویان - 5فرم شماره 

  

 

  :دانشکده  :نام استاد

  :تاریخ تکمیل  :گروه

  

  :دانشجوي گرامی

هاي بهبود کیفیت آموزش، ارزشیابی می باشد و شرکت شما به عنوان یک منبع اطالعاتی  یکی از مهم ترین راه     

مهم نقش اساسی در ارزیابی صحیح آموزش دارد، پاسخ هاي صادقانه و دقیق شما نشانه احترام به حقوق دانشجویان 

  .و اساتید دانشگاه است

  

  ضعیف   متوسط  خوب  عالی   موارد

          دانش تخصصی ، جامع نگري وژرف اندیشی استاد در درس مربوطه. 1

          کتاب درسی اشراف کامل استاد بر محتواي.2

          مطالب در خصوص مرور درس توانایی تفهیم و انتقال .3

          توانمندي علمی استاد درپاسخگویی به سواالت دانشجویان .4

          جدید ومعرفی منابع جدید کوشش براي طرح مباحث .5

          با نحوة امتحانات میزان آشنا نمودن دانشجویان. 6

          استاد در امر تدریس ایجاد انگیزه و خالقیت .7

          دانشجویان در مباحث درسی فراهم آوردن زمینه مشارکت .8

          میزان استفاده استاد ازامکانات و رسانه هاي آموزشی .9

          ها و روش هاي فعال و نوین آموزشی مطلوب از شیوهاستفاده . 10

          و حضور وغیاب  نحوة مدیریت کالس وتوانایی اداره کالس .11

          درسی با میزان ساعات تعیین شده نحوة تنظیم ارائه مطالب .12

          پیشنهادات ، انتقادات و دیدگاه هاي دانشجویان واکنش منطقی و معقول به .13

          استاد و استفاده بهینه از وقت کالس به موقع و منظم حضور.14

          گشاده رویی ، رفتاراجتماعی مطلوب و تکریم دانشجو.15

          کتبی و شفاهیارزشیابی مناسب فراگیران به شیوه هاي .16
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  فرم  ارزیابی  دانشجویات از اساتید بالینی - 6فرم شماره 

  

  :دانشجوي گرامی

ترین راههاي بهبود کیفیت آموزش، ارزشیابی می باشد و شرکت شما به عنوان یک منبع اطالعاتی یکی از مهم      

مهم نقش اساسی در ارزیابی صحیح آموزش بالینی  دارد، پاسخ هاي صادقانه و دقیق شما نشانه احترام به حقوق 

  .دانشجویان و اساتید دانشگاه است

  

  :دانشکده  :نام استاد

  :تاریخ تکمیل  :گروه

  

  

  ضعیف   متوسط  خوب   عالی   عنوان  ردیف

          رعایت اخالق پزشکی   1

          حضور  به موقع دربخش یا درمانگاه   2

          میزان تاثیر و فعالیت  استادبالینی در درمانگاه یا بخش   3

          مهارت هاي عملی در آموزش بالینی   4

          عالقمندي در نوآوري و به روز کردن اطالعات علمی  5

          نظر کلی شما در مورد شایستگی هاي بالینی عضو هیات علمی  6

          مسولیت پذیري در امور محوله   7

          ایجاد انگیزه در دانشجویان براي مطالعه و کارهاي پژوهشی   8

          میزات استقبال در مشاوره و راهنمایی به دانشجویان   9

          نشجو به صورت کلی  کیفیت آموزش استاد و میزان بهره گیري دا  10
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  نحوه نمره دهی و تفسیر فرم هاي ارزشیابی اساتید

  

  "خودارزیابی"فرم  ارزیابی  از اساتید  -1فرم شماره 

 براي متوسط و 2براي خوب،  3براي عالی،  4. جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم

  . براي ضعیف1

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره

  15- 29  30-44  45- 59  60  نمره ارزشیابی

  

  

  فرم  ارزیابی  از اساتید  توسط معاون آموزشی  -2فرم شماره 

براي متوسط و  2براي خوب ،  3براي عالی ،  4. جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم 

  . براي ضعیف  1

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره

  10-19  20- 29  30-39  40  نمره ارزشیابی

  

  

  فرم  ارزیابی  از اساتید  توسط مدیر گروه   - 3فرم شماره 

 1براي متوسط و  2براي خوب،  3براي عالی،  4. جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم

  .براي ضعیف

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره

  15- 29  30-44  45 - 59  60  نمره ارزشیابی

  

  

  فرم  ارزیابی  از اساتید  توسط همکار  -4ره فرم شما

براي متوسط و  2براي خوب ،  3، براي عالی  4. کنیم  جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می

  .براي ضعیف1

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره

  10-19  20- 29  30-39  40  نمره ارزشیابی
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  توسط دانشجویان فرم  ارزیابی  از اساتید   - 5فرم شماره 

براي متوسط و  2براي خوب ،  3براي عالی ،  4. کنیم  جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می

  .براي ضعیف1

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره

  16-31  32-47  48- 63  64  نمره ارزشیابی

  

  

  فرم  ارزیابی  از اساتید   بالینی توسط دانشجویان  - 6فرم شماره 

براي متوسط و  2براي خوب ،  3براي عالی ،  4. نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم  جهت

  .براي ضعیف 1

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره

  10-19  20- 29  30-39  40  نمره ارزشیابی

  

  

  

  

  

  .........نھایی نمره                                                                            
  ..........کیفیت آموزشی

  
  
  

 EDOمسئول :بررسی کننده
 EDCمدیر :تایید کننده
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  پژوهش در آموزش کمیته                                    

 براي پژوهشگري نقش .دارند عهده بر مهمی وظایف دانش توسعه و تولید زمینه در دانشگاه اساتید :معرفی     

 به تنها دانش توسعه که نمود توجه نکته این به بایستی البته. باشد می اي شده شناخته نقش گاهدانش اساتید

 و مقاله تدوین و پایه پژوهشی پروژه یک طی در دانش تولید براي مند نظام و مند روش سازوکار یک بکارگیري

 و دانشگاه هاي رسالت از نیز  ارآفرینیک و  ابداع اختراع، امروزه. شود نمی محدود بخش این در تالیفات و انتشارات

هاي  روند تصویب، و حمایت از طرح ونظارت بر پژوهش در آموزش، مدیریت دپارتمانوظیفه اصلی . باشد می اساتید

است تا عالوه بر رفع نیازها و مشکالت آموزشی دانشگاه، گام مؤثري در ارتقاء کیفی سطح  آموزشپژوهش در 

  . شته شودباشد، بردا اصلی معاونت آموزشی میآموزش دانشگاه که رسالت 

، ها وهش در آموزش و تسهیل اجراي آنهاي پژ بر اجراي طرح ظارت، نارتقاي جایگاه آموزش در دانشگاه: رسالت     

کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی به و  انشگاهزمینه آموزش در سطح د گسترش فرهنگ پژوهش در

  .شکل مدرن

  

  :پژوهش در آموزش تهکمی اهداف

  دانشگاه در آموزش در پژوهش فرهنگ ترویج در اهتمام - 

  درآموزش پژوهش هاي اولویت تعیین براي نیازسنجی نظارت بر تدوین برنامه - 

 آموزش در هاي پژوهش طرح د مور در مشاوره ارائه براي مشخص برنامه مشارکت و نظارت بر تدوین - 

 آموزش در پژوهش اولویت رايدا هاي طرح مشارکت و نظارت بر اجراي - 

 داخلی مجالت در آموزش در پژوهش مقاالت نظارت بر انتشار - 

 خارجی مجالت در آموزش در پژوهش مقاالت نظارت بر انتشار - 

 داخلی سمینارهاي در آموزش در پژوهش مقاالت نظارت بر ارائه - 

 خارجی سمینارهاي در آموزش در پژوهش مقاالت نظارت بر ارائه - 

 آموزش پژوهش در هاي طرح نتایج بکارگیري براي مشخص برنامه یننظارت بر تدو - 

  پزشکی آموزش مختلف هاي زمینه در کتاب نظارت بر انتشار - 
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 جشنواره این دبیرخانه طریق از مطهري شهید جشنواره در پزشکی علوم آموزش فرایندهاي نظارت بر ارائه - 

 اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم حوزه EDC در

 واحدها در پژوهی و تشکیل جلسات مستمر این کمیته دانش و نوآوري کمیته وجودنظارت بر  - 

 و نوآوري هاي فعالیت انجام براي علمی اعضاي هیات به مشاوره ارائه و آموزش براي مناسب سازوکار تدوین - 

 پژوهی و نظارت بر اجراي آن دانش

  ژوهی دانش پ و نوآوري مصوب هاي فعالیت مناسب رسانی نظارت بر اطالع - 

  

  )ها (EDO پژوهش در آموزش کمیتهبرنامه عملیاتی 

 که پزشکی، علوم مجري دانشگاهی واحدهاي آموزش توسعه دفاتر در آموزش در پژوهش هاي کمیته وظایف     

 منظم تشکیل ضمن باشند، می آموزشی هاي پژوهش به عالقمند علمی هیئت اعضاء و کمیته مسؤل از متشکل

  :است گردیده تعیین زیر تصور به کمیته، جلسات

   آموزش در پژوهش جهت اساتید توانمندي توسعه - 

  پیشرفته و مقدماتی آموزش در پژوهش هاي کارگاه پیشنهاد و مشارکت در برگزاري - 

  ؛واحد سایت در مذکور اولویتهاي و درج آموزش در پژوهش هاي طرح هاي اولویت تعیین و نیازسنجی - 

  ها؛ ویتاول اساس بر پژوهشی هاي طرح وصول - 

 دانشگاهی واحد آموزش توسعه در آنها کاربرد میزان براساس پژوهشی هاي طرح انتخاب و ارزیابی - 

  واحد هاي دانشگاهی سایر با مشترك هاي طرح از حمایت - 

  مصوب؛ پژوهشی هاي طرح نیاز مورد بودجه نمودن مصوب - 

  طرح؛ مجري توسط شده ئهارا هاي گزارش بررسی و شده مصوب پژوهشی هاي طرح اجراي پیشرفت پیگیري - 

  موانع؛ رفع جهت در تالش و ها طرح اجرایی مشکالت و موانع بررسی - 

  پژوهش در دانشجویان مشارکت جلب - 

  پزشکی علوم آموزش با مرتبط پژوهشی هاي نامه پایان از حمایت - 

  پزشکی علوم آموزش زمینه در کتب انتشار - 

  پزشکی علوم آموزش زمینه در آموزشی جزوات انتشار - 

  پزشکی آموزش بولتن یا گاهنامه مجله، ارانتش - 
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  خارجی و داخلی سمینارهاي در پزشکی علوم آموزش زمینه در مقاالت ارائه - 

 EDC در جشنواره این دبیرخانه طریق از مطهري شهید جشنواره در پزشکی علوم آموزش یندهايآفر ارائه - 

 اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم حوزه

 شرح بر مستمر منطبق تشکیل جلسات مربوطه و نامه آئین طبق وزشی بردانش پژوهی آم کمیته ایجاد - 

 وظایف

 انجام براي متقاضی علمی هیات به کلیه اعضاي مشاوره ارائه و آموزش براي مناسب ایجاد سازوکار - 

  پژوهی دانش و نوآوري هاي عالیتف

 انتشار و واحدسایت  وب طریق از علمی هیات اعضاي مصوبدانش پژوهی  هاي فعالیت رسانی کلیه اطالع - 

  ... مجله یا فصلنامه یا بولتن یا خبرنامه درآنها 

 عضو 30 هر ازاي به مقاله 1 از بیش سالیانه، که نمایند ریزي برنامه بنحوي موظفند ها کمیته مسئولین     

 1 از یشب خارجی، مجالت در علمی هیئت عضو 70 هر ازاي به مقاله 1 از بیش داخلی، مجالت در علمی هیئت

 علمی هیئت عضو 30 هر ازاي به مقاله 1 از بیش داخلی، سمینارهاي در علمی هیئت عضو 15 هر ازاي به مقاله

 .برسانند چاپ به پزشکی آموزش مختلف هاي زمینه در کتاب 4-2 سال هر در و داشته خارجی سمینارهاي در

 تعداد دریافتی، پژوهشی هاي طرح تعداد از گزارشی آموزشی، ترم هر در بایست می همچنین ها کمیته مسئولین

 اجراي از حاصل فرایندهاي و  مقاالت تعداد اجرا، دست در هاي طرح هاي پیشرفت میزان شده، مصوب هاي طرح

 مدیر مرکز به گزارشی قالب در و تهیه... شده، انجام هاي پرداخت میزان مصوب، هاي طرح بودجه ها، طرح

  .نماید ارائه پزشکی دانشگاهعلوم  آموزش توسعه و مطالعات
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گزارش آن را به دفتر  1394موظفند شاخص هاي مورد نظر را کسب نموده و تا اول بهمن    EDOدفاتر محترم

EDC  ارسال نمایند .  

شاخص هاي دستیابی/ شاخص  

1394آذر ماه  1394دي ماه   1394بهمن ماه    

 آموزش و درج در پژوهش هاي طرح هاي اولویت تعیین و نیازسنجی

  واحد سایت در مذکور هاي اولویت
  گزارش نهایی  100%  50%

  گزارش نهایی  %100  %50  ها اولویت اساس بر پژوهشی هاي طرح 3حداقل   وصول

  گزارش نهایی  %100  %50  مصوب پژوهشی هاي طرح نیاز مورد بودجه نمودن مصوب
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 ان و دانش آموختگانمشورتی دانشجوی کمیته 

با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی براي : معرفی     

به موجب , گیري از نظران آنان براي بهبود نظام آموزشی ضروري است؛ لذا به منظور دستیابی به این هدف مهم بهره

و توسعه آموزش علوم پزشکی که مسئولیت ارتقاي  این آئین نامه کمیته هاي مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات

  .کیفی آموزش را در دانشگاههاي علوم پزشکی برعهده دارند؛ ایجاد می شوند

  

  ) EDC(کمیته مشورتی دانشجویان اهداف 

  آموزش توسعه دفاتر در درخشان استعداد دانشجویان اطالعاتی بانک وجود بر نظارت  -

 آموزش توسعه دفاتر در درخشان استعداد دانشجویان هدایت ايبر مدون برنامه وجود بر نظارت -

  آموزش توسعه دفاتر در درخشان استعداد دانشجویان هدایت براي شده بینی پیش هاي برنامه اجراي بر نظارت و تدوین- 

  آموزش توسعه دفاتر هاي برنامه تدوین در درخشان استعداد دانشجویان مشارکت بر نظارت -

  آموزش توسعه دفاتر هاي برنامه اجراي در درخشان استعداد دانشجویان رکتمشا بر نظارت -

  

  ) EDO( دانشجویی مشورتیبرنامه عملیاتی کمیته 

 زمینه سازي براي بهره گیري از خالقیت و طرح ها و ایده هاي نوآورانه آموزشی دانشجویان - 

شی از طریق کمیته مشورتی به سطوح انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه هاي آموز ،انتقال مشکالت - 

 واحدمدیریت کالن آموزشی 

 بسترسازي تعامل و تبادل تجارب و فعالیت هاي دانشجویی در حیطه هاي آموزش علوم پزشکی - 

 ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان براي ارتقاي کیفی آموزشی -

هاي  شجویان با نظام آموزشی جاري در جهت ارتقاء برنامهبسترسازي براي تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دان - 

  آموزشی

  عضاءا

  واحدمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  مدیر دفتر .1

  به انتخاب رئیس دانشکده ها واحدنمایندگان دانشجویان تمامی دانشکده هاي موجود در  .2

  واحدمشاور علمی اجراي کمیته مشورتی دانشجویی  .3

 واحد تر استعدادهاي درخشانسرپرست دف .4
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شاخص هاي دستیابی/ شاخص  

1394آذر ماه  1394دي ماه   1394بهمن ماه    

  گزارش نهایی  %100  %50  تشکیل کمیته مشورتی دانشجوي در واحد دانشگاهی

  تعیین مسئول و دبیر کمیته مشورتی دانشجوي
  گزارش نهایی  100%  50%

  دانشجویی دانشکده و ارائه گزارش ارزشیابی عملکرد دو ماهه کمیته مشورتی
  گزارش نهایی  100%  50%

  

  

  دانشگاه/ شیوه نامه شرح وظیفه مسئول کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده 

  

مسئول کمیته مشورتی نقش تبات بخشی و حمایت کننده در عملکرد کمیته مشورتی دانشجویی دارد از این رو      

بند تنظیم شده است و تابع  13مسئول کمیته مشورتی دانشجوئی در نامه بمنظور تبیین فعالیت  این شیوه

  . باشد دانشکده می/ هاي آموزشی دانشگاه نامه آئین

  

  : باشد که دانشگاه موظف می/ مسئول کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده

  . هاي کمیته مشورتی بکار گیرد ها و شیوه نامه نامه تمام تالش خود را بر حسن اجراي آئین - 1

  .با مشورت دبیر و اعضاي کمیته مشورتی دانشجویی برنامه راهبردي و عملیاتی را تنظیم نماید - 2

  . بر فعالیت اعضاي کمیته مشورتی دانشجویی نظارت داشته باشد - 3

  . پیگیر انتخاب دبیر کمیته مشورتی دانشجویی باشد - 4

  . دانشگاه داشته باشد/ کدهنظارت بر اجراي سیاست هاي مصوب کمیته مشورتی دانشجویی دانش - 5

  . دانشگاه شرکت فعال و منظم داشته باشد/ در جلسات کمیته مشورتی دانشجوئی دانشکده - 6

  . نظر کارشناسی آموزشی خود را به دانشجویان براي ارائه طرح یاري آموزشی بدهد - 7

  . آموزشی باشدپیگیر انتقال مسائل و نیازهاي آموزشی دانشجویان به رده هاي باالتر نظام  - 8

  . دانشگاه باشد/ پیگیر ارائه گواهی عملکرد اعضا کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده - 9
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  .دانشگاه گزارش عملکرد ارائه دهد/ به مدیر دفتر توسعه مطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشکده -10

  . دانشگاه را انجام دهد/ ارزشیابی کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده -11

  . دانشگاه در قبال عملکرد کمیته باشد/ اسخگو به رئیس دانشکدهپ -12

   

  دانشگاه/ شیوه نامه نحوه مشارکت دانشجویی در شوراي آموزشی دانشکده 

در سطوح تصمیم گیري حاکمیت آموزشی، بستر مناسبی  مشارکت دانشجو با رویکرد کمک به تصمیم سازي

آئین نامه تشکیل کمیته هاي  6این شیوه نامه در راستاي ماده . شدبراي پویایی و تحرك بیشتر نظام آموزشی می با

مشورتی دانشجویی و بمنظور مشارکت دانشجوي عضو کمیته مشورتی دانشجویی در شوراي آموزشی در هفت ماده 

  . دانشگاه می باشد/و دو تبصره تنظیم شده است و تابع آئین نامه هاي آموزشی دانشکده 

کمیته مشورتی براي شرکت در جلسه شوراي آموزشی در ابتداي سال تحصیلی توسط انتخاب دانشجو عضو ) 1

براي ) دانشجوي رابط شورا(دانشجوئی که بعنوان نماینده دانشجویان . دانشکده صورت می گیرد /رئیس دانشگاه

/ گاهشود بالطبع عضو کمیه مشورتی دانشجویی دانش دانشکده انتخاب می/ حضور در شوراي آموزشی دانشگاه

  . گردد دانشکده نیز می

دانشکده مرجع تعیین صالحیت دانشجو عضو کمیته مشورتی در ادامه وظایف خود بعنوان / رئیس دانشگاه) 2

  . باشد دانشکده می/ رابط دانشجویان و شوراي آموزشی دانشگاه

و کمیته مشورتی رئیس محترم شوراي آموزشی ملزم است زمانی از جلسه را به استماع نظرات دانشجوي عض) 3

هاي از وقت جلسه به تشخیص رئیس  تواند به صورت تمام یا پاره شرکت دانشجو در جلسه شورت می( اختصاص دهد

  ).شورا باشد

موزشی توسط دبیر محترم قبل از برگزاري شورا به اطالع دانشجوي محترم عضو کمیته آدستور جلسه شوراي ) 4

  . مشورتی رسانده شود

  . ار جلسه آتی یک هفته قبل به اطالع دانشجو رسانده شوددستور ک: 1تبصره 

دانشگاه بصورت / دعوت از دانشجوي عضو کمیته توسط دبیر محترم شوراي آموزشی دانشکده: 2 تبصره

  .گیرد کتبی صورت می
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دانشگاه را در صورت / بایست مصوبات کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده دانشجوي عضو کمیته مشورتی می) 5

  . دانشگاه طرح نماید/ دانشگاه در جلسه شوراي آموزشی دانشکده/ فقت رئیس دانشکدهموا

مند و علمی پیشنهادات و  آوري نظام دانشجوي عضو کمیته مشورتی از طریق راهکارهاي مناسب براي جمع) 6

موجود اقدام نظرات دانشجویان و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه درباره دستور کار جلسه شورا در فرصت 

نماید و بر اساس تحقیق میدانی صورت گرفته، نظر کمیته مشورتی دانشجویی را به شورا در جهت کمک به  می

  .تصمیم سازي ارائه دهد

دانشجوي رابط شرکت کننده در شورا با حضور مستمر در کمیته مشورتی دانشجویی موظف به اطالع رسانی ) 7

هاي پیشنهادي دانشجویان به سایر اعضاي کمیته  ی در ارتباط با موضوعهاي شوراي آموزش اي از مصوبه خالصه

  . باشد می

  

  دانشگاه/ شیوه نامه شرح وظیفه دبیرکمیته مشورتی دانشجویی دانشکده 

دبیر کمیته مشورتی نقش تاثیرگذاري در عملکردکمیته مشورتی دانشجویی دارد از این رو این شیوه نامه بمنظور 

/ بند تنظیم شده است و تابع آئین نامه هاي آموزشی دانشگاه 13کمیته مشورتی دانشجویی در  تبیین فعالیت دبیر

  . دانشکده می باشد

  

  :دانشگاه موظف می باشد که/ دبیر کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده

  . هاي کمیته مشورتی بکار گیرد ها و شیوه نامه نامه تمام تالش خود را بر حسن اجراي آئین - 1

  . اهنگی براي برگزاري جلسات کمیته مشورتی با اطالع رسانی اثربخش را انجام دهدهم - 2

  . جلسات کمیته مشورتی دانشجویی را برگزار نماید و صورتجلسات را یادداشت و بایگانی نماید - 3

  . سایت کمیته مشورتی دانشجویی را به روز نگه دارد وب - 4

  . دانشجویی باشدپیگیر برگزاري انتخابات کمیته مشورتی  - 5

  . دانشگاه را به اعضا اطالع دهد و نظرسنجی ها را انجام دهد/ مصوبات جلسه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده - 6

  . دانشگاه را اجرا نماید/ سیاست مصوب کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده - 7

  . داشته باشددانشگاه شرکت فعال و منظم / در جلسات کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده - 8
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  . گزارش عملکرد کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده را به کمیته مشورتی دانشجویی دانشگاه ارائه دهد - 9

ها، هماهنگ کننده برگزاري کارگاه ها و سمینارهاي آموزشی کمیته مشورتی دانشجویی  بر اساس نیاز سنجی -10

  .باشد

ره ها در دفتر نیازهاي آموزشی دانشجویی در هر نیمسال پیگیر ثبت مسائل آموزشی تمامی کالس ها و دو -11

   .باشد

پیگیر برگزاري جلسات دانشجویان با مدیران آموزشی بر اساس طرح یاري آموزشی باشد تا مسائل آموزشی  -12

  . بصورت نظام مند به رده هاي باالي نظام آموزشی انتقال یابد

 .باشدقبال عملکرد کمیته پاسخگو به رئیس کمیته مشورتی دانشجویی در  -13

  

  دانشگاه/ شیوه نامه نحوه مشارکت دانشجویی در شوراي آموزشی دانشکده 

مشارکت دانشجو با رویکرد کمک به تصمیم سازي در سطوح تصمیم گیري حاکمیت آموزشی ، بستر مناسبی 

آئین نامه تشکیل کمیته هاي  6این شیوه نامه در راستاي ماده . براي پویائی و تحرك بیشتر نظام آموزشی می باشد

مشورتی دانشجوئی و بمنظور مشارکت دانشجوي عضو کمیته مشورتی دانشجویی در شوراي آموزشی در هفت ماده 

  . دانشگاه می باشد/ و دو تبصره تنظیم شده است و تابع آئین نامه هاي آموزشی دانشکده

ي آموزشی در ابتداي سال تحصیلی توسط انتخاب دانشجو عضو کمیته مشورتی براي شرکت در جلسه شورا - 1

براي ) دانشجوي رابط شورا(دانشجوئی که بعنوان نماینده دانشجویان . دانشکده صورت می گیرد/ رئیس دانشگاه 

/ دانشکده انتخاب می شود بالطبع عضو کمیته مشورتی دانشجوئی دانشگاه/ حضور در شوراي آموزشی دانشگاه 

  . دانشکده نیز می گردد

دانشکده مرجع تعیین صالحیت دانشجو عضو کمیته مشورتی در ادامه وظایف خود بعنوان / یس دانشگاهرئ - 2

  . دانشکده می باشد/ رابط دانشجویان و شوراي آموزشی دانشگاه

رئیس محترم شوراي آموزشی ملزم است زمانی از جلسه را به استماع نظرات دانشجوي عضو کمیته مشورتی  - 3

دانشجو در جلسه شورا می تواند بصورت تمام یا پاره اي از وقت جلسه به تشخیص رئیس شرکت ( اختصاص دهد

  ). شورا باشد
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دستور جلسه شوراي آموزشی توسط دبیر محترم قبل از برگزاري شورا به اطالع دانشجوي محترم عضو کمیته  - 4

  .  مشورتی رسانده شود

  .طالع دانشجو رسانده شوددستور کار جلسه آتی شورا یک هفته قبل به ا: 1تبصره 

دانشگاه بصورت / دعوت از دانشجوي عضو کمیته توسط دبیر محترم شوراي آموزشی دانشکده: 2تبصره 

  . کتبی صورت می گیرد

دانشگاه را در صورت / دانشجوي عضو کمیته مشورتی می بایست مصوبات کمیته مشورتی دانشجوئی دانشکده - 5

  .دانشگاه طرح نماید/ جلسه شوراي آموزشی دانشکده دانشگاه در/ موافقت رئیس دانشکده

دانشجوي عضو کمیته مشورتی از طریق راهکارهاي مناسب براي جمع آوري نظام مند و علمی پیشنهادات و  - 6

نظرات دانشجویان و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه درباره دستور کار جلسه شورا در فرصت موجود اقدام می 

س تحقیق میدانی صورت گرفته، نظر کمیته مشورتی دانشجویی را به شورا در جهت کمک به تصمیم نماید و بر اسا

  .سازي ارائه دهد

دانشجوي رابط شرکت کننده در شورا با حضور مستعمر در کمیته مشورتی دانشجویی موظف به اطالع رسانی  - 7

  . نهادي به سایر اعضاي کمیته می باشدخالصه اي از مصوبه هاي شوراي آموزشی در ارتباط با موضوع هاي پیش
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  ابزار ارزیابی عملکرد کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده هاي علوم پزشکی 

 

  نمره  ممیزي  مستندات  نمره  موضوع  شماره

  ساختار  الف

  دفتر نیازهاي آموزشی دانشجویی   1
شرط 

  ارزشیابی 
      فعال بودن در هر نیمسال 

  دفتر فرمهاي یاري آموزشی   2
رط ش

  ارزشیابی 
      فعال بود در هر نیمسال 

      )صورتجلسه موجود در وبسایت کمیته(به ازاي هر جلسه   2  تشکیل جلسات کمیته   3

  2  حضور اکثریت اعضا در جلسات کمیته   4
صورتجلسه موجود در وبسایت (براي کل جلسات سال 

  )کمیته
    

5  
در کمیته  حضور کامل و منظم نمایندگان دانشجوئی کمیته دانشکده

  مشورتی دانشجوئی دانشگاه
2  

صورتجلسه موجود در وبسایت ( امتیاز به نسبت مشارکت

  ) کمیته 
    

6  
حضور کامل و منظم نمایندگان دانشجوئی دوره ها و کالسها در کمیته 

  مشورتی دانشجویی 
2  

صورتجلسه موجود در وبسایت (امتیاز به نسبت مشارکت 

  )کمیته
    

7  
یته در شوراي آموزشی،جلسات گروه هاي آموزشی و مشارکت نماینده کم

  یا مشارکت مدیران آموزشی دانشکده در جلسات کمیته 
      )صورتجلسه موجود در وبسایت کمیته(به ازاي هر جلسه  1

8  
صورت جلسات،معرفی اعضا،آئین نامه ها،اخبار (محتوي وبسایت کمیته مشورتی 

  )،ظاهر مطلوب و روز آمد بودنآموزشی،مرکز مبادالت،سامانه جمع آوري نظرات
      به نسبت تکمیل بودن وبسایت   4

            

  ) متولی کمیته(پیامدهاي آموزشی   ب

  1  )با موضوع هاي آموزشی (برگزاري کارگاه   1
اعالن شده در قسمت (به ازاي هر دو کارگاه یک امتیاز

  )اخبار آموزشی وب سایت کمیته
    

  2  )وزشی با موضوع هاي آم(برگزاري سمینار   2
اعالن شده در قسمت اخبار آموزشی (به ازاي هر سمینار 

  )وبسایت کمیته 
  

  

  

      نامه تائید مرکز مطالعات و توسعه دانشکده    1  ساخت محصوالت آموزشی   3

            

  )متولی کمیته(پیامدهاي پژوهشی   پ

1  
ارائه شده به مرکز مطالعات و )SOTL(مشارکت در طرح دانش پژوهی

  وزش علوم پزشکی دانشگاه توسعه آم
      به ازاي هر طرح   3

2  
مقاله انتشار یافته یا طرح تحقیقاتی آموزشی ارائه شده به مرکز مطالعات و 

  توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 
      به ازاي هر طرح یا مقاله انتشار یافته   3

  1  پژوهشی با موضوعات آموزشی  –شرکت اعضا در کنگره هاي علمی   3
و شرکت کننده یک امتیاز با حمایت دفتر توسعه هر د

  آموزش دانشکده
    

  پیامدهاي اجرایی   ت

      )امتیاز به ازاي هر فرایند 5/2(به ازاي هر فرایند منتخب   5  فرایند آموزشی ارائه شده به جشنواره شهید مطهري   1

  15  مصوبات اجرا شده کمیته در سطح شوراي آموزشی دانشگاه  2
ج از فرم یاري آموزشی باشد و مندرج در هر مصوبه منت

  صورتجلسه شورا 
    

  10  مصوبات اجرا شده کمیته در سطح شوراي آموزشی دانشکده  3
هر مصوبه منتج از فرم یاري آموزشی باشد و مندرج در 

  صورتجلسه شورا 
    

  5  مصوبات اجرا شده کمیته در سطح شوراي گروه آموزشی دانشکده  4
یاري آموزشی باشد مندرج در  هر مصوبه منتج از فرم

  صورتجلسه شورا 
    

  5/2  طرح هاي یاري دانشجوئی مطابق فرم فرایند استفاده از نظرات دانشجوئی   5
هر طرح یاري آموزشی اتمام یافته منوط به نامه ارجاع 

  آموزشی 
    

            

  :جمع کل 
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راهی به سمت بهبود کیفیت آموزش ارزشیابی درونی  

 

کیفیت است و این مهم از طریق فرایندي انجام  می شودکه منجر به   ز ارزشیابی درونی ارتقاءهدف اصلی ا - 1

ماهیت این ارزشیابی ها . قضاوت یا توصیه ها و پیشنهاداتی در خصوص کیفیت آموزش در گروه مربوطه میگردد 

. کیفی است  

تجربه سیستم هاي اعتباربخشی نشان  بلکه. ارزش اعتباربخشی به بعد بازرسی و نظارتی آن محدود نمی شود- 2

دهنده این واقعیت است که فعالیت این ساختارها منجر به راه اندازي و تقویت ارزشیابی درونی در موسسات آموزشی 

ارزشیابی درونی که در قالب فرایند اعتبار بخشی انجام . و در نتیجه تالشی درون زاد براي ارتقاي کیفیت می شود

در واقع ارزشیابی درونی و بیرونی در قالب یک ساختار . شف نکات بسیار مهمی می گرددمی شود، منجر به ک

. اعتباربخشی، سبب می شوند این ساختارها از محسنات هر دو روش بهره مند شوند  

  روسا و مدیران  وسیله  ماننددانشگاهها به  تخصصی  بورکراسی  در نهادهاي  تغییرات) 1983(  مینتزبرگ  عقیده  به

نیز   دولتی  ساختار تکنوکراسی  همچنین.شود نمی  دهند، انجام را نوید می  داري دامنه  با ورود خود اصالحات  جدید، که

در   تدریجی  تغییرات  دردانشگاهها از طریق  تغییرات  بلکه. ایجاد کند  دانشگاهی  موردنظر را در نظام  تواند تغییرات نمی

  کار گرفت  را به  دانشگاهی  ازارزشیابی  اي ، باید شیوه میسر خواهدبود بنابراین  علمی  یاته  اعضاي  و طرز تلقی  نگرش

امر میسر   را در این  آنان کرد و همکاري  جلب  کیفیت  ارتقاي  به  را نسبت  علمی  نظر هیات  بتوان  آن  کمک  به  که

.دهد ا میر  نویدي  چنین  که  است  رویکردي  درونی  ارزیابی.  ساخت  

: است  شده  مقاصد زیر استفاده  براي  درونی  از ارزیابی   

  دانشگاهی  نظام  کیفیت) درونداد، فرایند، برونداد و پیامد(  مختلف  هاي جنبه  ـ آشکار کردن  الف 

  دانشگاهی  امور نظام  خود ـ تنظیمی  به  دادن  ـ یاري  ب 

  انشگاهید  نظام  کیفیت  به  ـ بهبود بخشیدن  ج 

و پاسخگو   آنان  به  سپاري  ، قدرت امور دانشگاهی  سازي در شفاف  علمی  هیات  اعضاي  دادن  د ـ مشارکت 

  دانشگاهی  نظام  از عوامل  اي مجموعه  توان می  درونی  ارزیابی  در انجام.  جامعه  نیازهاي  به  نسبت  دانشگاهی نظام  کردن

.را منظور داشت  
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این مراحل به شرح زیر می باشد.گام به اجرا در آورد 12یابی درونی را می توان طی فرایند ارز   

 آشنایی اعضاء هیات علمی واحد مورد ارزیابی با هدف ، اصول و روش اجراي ارزیابی درونی .1

 تشکیل کمیته ارزیابی درونی .2

 تهیه برنامه زمان بندي اجراي ارزیابی درونی .3

 رهاي ارزیابی درونیتعیین عوامل ، مالك ها و نشانگ .4

 تعییت الزامات براي قضاوت درباره کیفیت .5

 مشخص کردن داده هاي مورد نیاز براي ارزیابی درونی .6

 انتخاب یا تدوین ابزار اندازه گیري براي گرد آوري داده ها .7

 گرد آوري داده ها .8

 تنظیم و تحلیل داده ها و قضاوت درباره کیفیت عوامل مورد ارزیابی .9

 هدف هاي گروه آموزشیبازنگري و تصریح  .10

تدوین گزارش مقدماتی و توزیع آن براي کسب نظر اعضاء هیات علمی گروه آموزشی درباره پیشنهاد براي  .11

 بهبود کیفیت گروه آموزشی

 .تدوین گزارش نهایی  .12
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                                           " علوم پزشکی  معاونت- می آزاد اسال چک لیست انتخاب استاد نمونه دانشگاه   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 مستندات مورد نیاز امتیاز فعالیتها شاخصها
نمره کمیته علمی 

 جشنواره

)امتیاز 65(آموزش   

 

امتیاز 7 کمیت تدریس   گواهی تدریس 

امتیاز 8 کیفیت تدریس   EDCگواهی ارزشیابی  

امتیاز 3 حضور در جلسه امتحان در پایان ترم   گواهی آموزش دانشکده 

امتیاز 3 ثبت به موقع نمرات   گواهی آموزش دانشکده 

امتیاز 4 همکاري با تحصیالت تکمیلی   گواهی آموزش دانشکده 

امتیاز 4 سرپرستی پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی   گواهی آموزش دانشکده 

امتیاز 4 حضور در کارگاه هاي توانمندسازي اساتید ر شدهگواهی صاد    

امتیاز 4 تدریس در کارگاه    گواهی صادر شده 

امتیاز EDC 4مشارکت در کمیته هاي    EDCگواهی  

امتیاز 3 مشارکت در بازنگري دروس   EDCگواهی  

امتیاز 3 راه اندازي رشته   مستندات مربوطه 

امتیاز 4 حضور و مشارکت در جلسات گروه   گواهی مدیر گروه 

امتیاز 5  ارائه طرح درس   EDCگواهی  

امتیاز 3 همکاري با آموزش مداوم دانشگاه   مستندات مربوطه 

امتیاز 4 دانش پژوهی   EDCگواهی  

امتیاز 2 سایر موارد موارد   مستندات مربوطه 

)امتیاز 15(پژوهش   

 

امتیاز 2 مقاالت چاپ شده با موضوع آموزش پزشکی   مستندات مربوطه 

گرمقاالت چاپ شده دی امتیاز 7    مستندات مربوطه 
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امتیاز 5/1 تألیف و ترجمه کتاب   مستندات مربوطه 

امتیاز 5/1 تأسیس مرکز تحقیقات   مستندات مربوطه 

امتیاز 5/1 مقاالت ارائه شده در همایشها و کنگره ها   مستندات مربوطه 

امتیاز 5/1 داوري مقاالت و طرحهاي تحقیقاتی   گواهی صادر شده 

)امتیاز 10(نگی فره  

 

امتیاز 2 شرکت در جلسات هم اندیشی اساتید   گواهی صادر شده 

امتیاز 2 شرکت در طرح معرفت افزایی   گواهی صادر شده 

یا شرکت در  همکاري با بسیج جامعه پزشکی

 راهیان نور
امتیاز 5/1   گواهی صادر شده 

امتیاز 5/1 جوایز فرهنگی   مستندات مربوطه 

نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه همکاري با امتیاز 5/1    گواهی صادر شده 

امتیاز 5/1 احراز رتبه ورزشی   مستندات مربوطه 

)امتیاز 10(اجرایی  امتیاز 10 بر اساس آیین نامه ارتقاء    مستندات مربوطه 

 

 

.و ارسال شودکلیه مدارك جهت واجدین شرایط، مورد تایید ریاست واحد یا دانشکده قرار گرفته ***  
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برتر گروه آموزشیشاخصهاي   

 

 استقالل در سازماندهی و برنامه ریزي

 برنامه ریزي جهت افزایش توانمندي هیات علمی

 داشتن برنامه استراتژیک گروه

 داشتن آیین نامه داخلی

 اجراي آیین نامه هاي داخلی

 داشتن برنامه مدون جهت توبیخ و تشویق افراد

ه مشخص نیاز سنجی جهت استخدام هات علمیوجود برنام  

 وجود برنامه مدون جهت ارتباطات برون گروهی
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یعلوم پزشک مرکز مطالعات و توسعه آموزش                                              
 

:  )تعداد استاد:           تعداد دانشیار:     تعداد استادیار:    تعداد مربی:         (تعداد کل اعضاي هیات علمی گروه:                            گروه آموزشی:                                      دانشکده                

                                                           
  .امتیاز خواھد بود ٢اعطاء امتیاز این بند مشروط بھ تصویب برنامھ در شورای آموزشی دانشگاه و برای ھر فرد بھ ازای ھر برنامھ حداکثر  -  ١

وھیپژنوع فعالیت دانش  امتیاز دهی  ردیف 

هاي آموزشیهاي نوین ارزیابی فراگیران، اعضا هیات علمی و دورهطراحی و اجراي روش امتیاز هر مورد حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده  1 

  

 

 

3 

 

 

 

1 

شامل (ها، مراکز، و موسسات آموزش در گروه ها، گروهریزي براي ارتقا کیفیت دورهطراحی و اجراي ارزشیابی و برنامه

)ارزیابی درونی، تهیه برنامه استراتژیک گروه یا دوره، ارزیابی بیرونی، ارزیابی و ارتقا شیوه مشاوره تحصیلی دانشجویان  

1-1  

هاي نوین ارزشبابی اساتید توسط اعضاي هیات علمی گروه طراحی و اجراي روش  1-2  

توسط اعضاي هیات علمی گروه  ...) کوتاه پاسخ و  اي تشریحی،سواالت چند گزینه(ارزشیابی و ارتقاي کیفیت آزمون  1-3  

از جمله الگ بوگ، پورتفولیو، (ها و ابزارهاي نوین اریابیتهیه و بکارگیري روش OSCE ،DOPS، Mini-CEX ،

در ارزیابی فراگیران  توسط اعضاي هیات علمی گروه) درجه، ثبت الکترونیک اعمال جراحی360  

1-4  

اکثر امتیازحد امتیاز کسب شده هاي نوین آموزشیاجراي روش امتیاز هر مورد   2 

  

 

4 

هر واحد درسی 

امتیاز 5/0  

توسط اعضاي هیات علمی ) هاي بالینی، و سطح جامعهاعم از نظري، عملی، عرصه(هاي جدید تدریس اجراي روش

 گروه

2-1  

امتیاز براي  5/0

هرمورد یا واحد 

بر  (درسی

حسب نوع ماده 

)تهیه شده  

-اي، دستورالعملفیلم، محتواي الکترونیک، خودآموز، چند رسانه(تولید و بکارگیري مواد آموزشی و کمک آموزشی 

در تدریس  توسط اعضاي هیات علمی گروه) هاي عملکرد بالینی، راهنماي مطالعه، آموزش از راه دور، جراحی زنده  

2-2  

حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

5 

هر واحد 

 5/0درسی 

متیازا  

هاي بازنگري برنامه آموزشی یک رشته تحصیلی در سطح دانشگاه در حدود اختیارات و آیین نامه

1مربوطه  

 توسط اعضاي هیات علمی گروه

3 

 25/0هر دوره  1 

 امتیاز

هاي جدید توسط اعضاي هیات علمی گروهطراحی، بازنگري، و اجراي طرح دوره  3-1  

 5/0هر دوره  2 

 امتیاز

راي طرح دوره توسط اعضاي هیات علمی گروهارائه و اج  3-2  

براي هر درس  1 

امتیاز 1/0  

3-3 ارائه و اجراي طرح درس توسط اعضاي هیات علمی گروه  

امتیازبه  5/0 1 

 ازاي هر دوره

هاي جدید آموزش مداوم جامعه پزشکی، آموزش اساتید و آموزش ضمن خدمت کارکنان ارائه و اجراي طرح دوره

ط اعضاي هیات علمی گروهسالمت توس  

3-4  

هاي ذیربط معاونت هاي آموزشی مختلف با تایید دبیرخانههاي آموزشی کشوري در دوره-تدوین استانداردها و برنامه    3-5  
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  .ز برای ھر نفر بھ ازای ھر برنامھ یا رشتھ تحصیلی استامتیا ٥/١حداکثر امتیاز قابل محاسبھ از این بند در زمان ارتقاء  -  ٢

  .نحوه محاسبھ امتیازھای مربوط بھ مقاالت و خالصھ مقاالت بر اساس آئین نامھ ارتقاء خواھد بود -  ٣

  .امتیاز این بند مستقل از ارائھ مقالھ یا خالصھ مقاالت در ھمایش و کنگره ھا خواھد بود -  ٤
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:آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط اعضاي هیات علمی گروه  شامل  

برنامه ریزي یک رشته تحصیلی  -  

رنامه یک رشته تحصیلی بازنگري ب  -  

تدوین استانداردهاي یک رشته تحصیلی   -  

ریزي راهبردي یک رشته تحصیلیبرنامه  -  

مشارکت فعال در طراحی برنامه تحول و نوسازي نظام آموزش علوم پزشکی کشور  -  

2شکیهاي ملی به منظور ارتقاءجایگاه اخالق و معنویت در علوم پزمشارکت فعال در طراحی برنامه  -  

 4 تدوین فرآیندهاي آموزشی جشنواره شهید مطهري امتیاز هر مورد حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده

توسط اعضاي هیات علمی گروه) منتخب کشوري(هاي آموزشی جشنواره شهید مطهري-فرآینده 4    4-1  

علمی گروه توسط اعضاي هیات) منتخب دانشگاهی(فرآیندهاي آموزشی جشنواره شهید مطهري 2    4-2  

 5 مقاالت مربوط به پژوهش در آموزش امتیاز هر مورد حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده

توسط اعضاي هیات علمی گروه 3مقاله و خالصه مقالت مربوط به پژوهش در آموزش     5-1  

به ازاء هر مورد  1 

امتیاز2/0  

وزش مصوبه شوراي پژوهشی ارائه گزارش نهایی هر طرح تحقیقاتی در زمینه پژوهش در آم EDC توسط   4دانشگاه  

 اعضاي هیات علمی گروه

5-2  

هاي مرتبط با آموزش پزشکی و شرکت در جشنواره شهید مطهريشرکت در همایشها و کارگاه امتیاز هر مورد حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده  6 

 5/0 ساعت  6به ازاء هر  

امتیاز1/0  

آموزش پزشکی توسط اعضاي هیات علمی گروههاي مربوط به شرکت در کارگاه  6-1  

به ازاء هر ساعت  3 

امتیاز1/0  

هاي مربوط به آموزش پزشکی توسط اعضاي هیات علمی گروهتدریس در کارگاه  6-2  

 5/0  10به ازاء هر 

امتیاز2/0ساعت   

3-6 شرکت در همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهري توسط اعضاي هیات علمی گروه  

 5/0 ساعت 10به ازاء هر 

امتیاز1/0  

هاي تخصصی مرکز مطالعات و شرکت در جلسات کمیته EDO ها با تائید دانشکده  EDC دانشگاه توسط اعضاي هیات  

 علمی گروه

6-4  
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