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 .1پیشگفتار

ضطٍضت اضظضیاتی آهَظضی تا ّسف ضفافیت ػولىطز ،افعایص ویفیت ،واضآیی ٍ اثطترطی ٍ پاسرگَیی ًظامّای
آهَظضی ،سالّاست وِ هَضز تَخِ لطاض گطفتِ است .یىی اظ ٍظایف اساسی ٍ هْن اػضای ّیات ػلوی زاًطىسُ،
تسضیس ٍ آهَظش هیتاضس .اضظضیاتی ویفیت ػولىطز آهَظضی اساتیس زاًطىسُ ٍ اضائِ تاظذَضز تِ ایطاى ،تِ تْثَز
ٍضؼیت آهَظش ،تمَیت هْاضتّا ٍ فؼالیتّای اػضای ّیات ػلوی ٍ ،تػوینگیطی زض ذػَظ اضتماء ایطاى
ووه ضایاًی ذَاّس وطز .اضظضیاتی ساظًسُ ػولىطز آهَظضی ػضَ ّیات ػلویً ،ماعی ضا وِ لاتلیت اغالح ٍ تْتط
ضسى زاضز هطرع وطزُ ٍ ظهیٌِ ضا تطای اضائِ تاظذَضز تِ ٍی فطاّن هیساظز .اظ ًتایح اضظضیاتی پایاًی ًیع هیتَاى
تِ ػٌَاى ضاذػی تطای ووه تِ تػوینگیطی زض هَضز اضتماء هطتثِ یا توسیس لطاضزاز استفازُ ًوَز.
زض ایي ضیًَُاهِ ،اخعای سیستن اضظضیاتی ویفیت ػولىطز آهَظضی اػضای ّیات ػلوی زاًطىسُ تْساضت زاًطگاُ
ػلَم پعضىی تْطاى تا ضٍیىطزّای تىَیٌی ) ٍ (Formativeپایاًی ) (Summativeتِ تفػیل ضطح زازُ ضسُ است.
تطای ضػایت اذتػاض ،زض ضیًَُاهِ حاضط تِ خای ػثاضت "اضظضیاتی ویفیت ػولىطز آهَظضی اػضای ّیات ػلوی
زاًطىسُ تْساضت تا ضٍیىطزّای ساظًسُ ٍ پایاًی" ،اظ ػثاضت "اضظضیاتی اساتیس" استفازُ ضسُ است.

 .2ضرورت

زض ضاّثطزّای هطتَط تِ حَظُ آهَظش زض ًمطِ خاهغ ػلوی زاًطگاُ ،اّویت اضظضیاتی ٍ ًمص آى زض اغالح ٍ تْثَز
آهَظش تاضظ است .زاًطىسُ تْساضت ،زض ضاستای ضاّثطزّای حَظُ آهَظش زاًطگاُ ضاهل ضاّثطزّای تمَیت
هسیطیت ٍ ضّثطی زاًطگاّی ( ٍ )Academic Governanceتحَل ووّی ٍ ویفی تطًاهِّای آهَظضی ٍ حفظ
خایگاُ تطتط زاًطگاُ زض ضتثِتٌسیّای وطَضی ٍ اضتماء خایگاُ زاًطگاُ زض ػطغِّای تیيالوللی ،ایي ضیًَُاهِ ضا
خْت اضظضیاتی ویفیت ػولىطز آهَظضی اساتیس زاًطىسُ تسٍیي وطزُ است .زض تسٍیي ایي ضیًَُاهِ ،تِ العاهات
تیطًٍی هاًٌس حطوت زض ضاستای اػتثاضترطی زاًطگاُ تَخِ ضسُ است.

 .3تعاریف

 ارزضيابي :فطایٌس سٌدص ،اضظشگصاضی ٍ لضاٍت ضاخص :هؼیاضی وِ زض اًساظُگیطی ٍضٍزیّا ،فطایٌسّا ،ستاًسُّا ٍ پیاهسّا هَضز استفازُ لطاض هیگیطز. استاد :ولیِ افطازی وِ زض حىن واضگعیٌی آىّا ،ػضَیت زض ّیات ػلوی زاًطىسُ تْساضت لیس ضسُ استٍ یا افطازی وِ تا هسضن زوتطای ترػػی اظ زاذل یا ذاضج زاًطىسُ لسوتی اظ تسضیس یه ٍاحس زضسی
ضا تطػْسُ زاضًس  .الظم تِ شوط است عثك غالحسیس هؼاًٍت آهَظضی زاًطىسُ ،اساتیس هسػَ وِ تطای تسضیس
3

تِ زاًطىسُ تْساضت زػَت هیضًَس ًیع هیتَاًٌس تِ هٌظَض توسیس لطاضزاز تسضیس هَضز اضظضیاتی لطاض
گیطًس.

 .4ساختار و تشکیالت هدیریتی ارزشیابی اساتید

اضظضیاتی اساتیس تَسظ زفتط تَسؼِ آهَظش زاًطىسُ وِ تحت ًظاضت هؼاًٍت آهَظضی زاًطىسُ لطاض زاضز اًدام
هیگطزز.

 -1-4کميتههای ارزضيابي اساتيذ
اضظضیاتی اساتیس تَسظ وویتِّای ػلوی ٍ اخطایی اض ظضیاتی زاًطىسُ ٍ تحت ًظاضت هؼاًٍت آهَظضی زاًطىسُ اظ
عطیك زفتط تَسؼِ آهَظش زاًطىسُ اًدام هیضَز.

 -2-4اعضای کميته علمي
 ضیاست زاًطىسُ
 هؼاٍى آهَظضی زاًطىسُ
 هسیط زفتط تَسؼِ آهَظش (تِ ػٌَاى زتیط وویتِ ػلوی)
 افطازی هٌترة اظ تیي اػضای ّیات ػلوی اظ گطٍُّای هرتلف آهَظضی زاًطىسُ ،تط اساس زاًص ٍ تدطتِ
زض اضظضیاتی تِ اًتراب هؼاٍى آهَظضی زاًطىسُ

 -3-4وظایف کميته علمي ارزضيابي
 .1تسٍیي ٍ تاظتیٌی زٍضُای ضیًَُاهِ اضظضیاتی اساتیس
ً .2ظاضت تط اخطای ضیًَُاهِ اضظضیاتی اساتیس
 .3تػَیة ٍ اضائِ گعاضش ًتایح اضظضیاتی تِ هطاخغ شیضتظ ٍ شیًفؼاى تِ غَضت هحطهاًِ
 .4پیطٌْاز ضاّىاض تطای تطعطف وطزى چالصّای هَخَز
 .5عطاحی ٍ تاظتیٌی اتعاضّای اضظضیاتی اساتیس
 .6ضسیسگی تِ اػتطاضات اػضای ّیات ػلوی تط ضًٍس اضظضیاتی
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 -4-4اعضای کميته اجرایي
• هسیط زفتط تَسؼِ آهَظش زاًطىسُ
• هسیط آهَظش
•

ضاتغیي گطٍُّای آهَظضی زاًطىسُ زض غَضت ًیاظ

• واضضٌاس هسإٍل زفتط تَسؼِ آهَظش (تِ ػٌَاى زتیط وویتِ اخطایی)

 -5-4وظایف کميته اجرایي
.1

اًدام اعالعضساًیّای هَضز ً یاظ زض ذػَظ ظهاى اًدام اضظضیاتی ٍ هطاّسُ ًتایح تِ زاًطدَیاى ٍ اػضای
ّیات ػلوی

.2

تَظیغ ٍ گطزآٍضی پطسطٌاهِّای ًظطذَاّی اظ ّوىاضاى ٍ هسیطاى گطٍُّا تِ غَضت تیًام ٍ اتراش
توْیسات الظم تطای ًگْساضی هحطهاًِ پطسطٌاهِّا (اػن اظ هرسٍش ٍ غیط هرسٍش) تطای استفازُ زض ظهاى
هَضز ًظط اخطای تطًاهِ اضظضیاتی اساتیس

 .3تحلیل ٍ اضائِ گعاضشّای ًْایی تِ وویتِ ػلوی
تبصره  :1تَظیغ پطسطٌاهِّا تَسظ ضاتغیي گطٍُّا اًدام هیضَز ٍ خوغآٍضی ٍ اتراش توْیسات تطای
ًگْساضی هحطهاًِ پطسطٌاهِّا تَسظ زفتط تَسؼِ آهَظش زاًطىسُ اًدام هیپصیطز.
تبصره  :2زض غَضت ًیاظ ٍ تِ غالحسیس ضئیس زاًطىسُ ٍ/یا هؼاٍى آهَظضی زاًطىسُ اظ افطاز زیگطی ًیع
تطای ضطوت زض خلسات زػَت تِ ػول ذَاّس آهس.
تبصره  :3خلسات وویتِ ػلوی تا حضَض حسالل ًػف تِ اضافِ یه ًفط اظ اػضا ضسویت هییاتس .حضَض
هؼاٍى آهَظضی زض خلسات وویتِ ػلوی ٍ ،هسیط زفتط تَسؼِ آهَظش زض خلسات وویتِ ػلوی ٍ اخطایی العاهی
است.

 .5اهداف ارزشیابی

زض ضاستای سیاستّای زاًطگاُ ٍ تِ هٌظَض ووه تِ:
 ضٌاسایی ًماط لَت ٍ ضؼف آهَظضی اػضای ّیات ػلوی
 اضائِ تاظذَضز هٌاسة تِ اػضای ّیات ػلوی تِ هٌظَض اضتماء ػولىطز آهَظضی
 تثسیل ٍضؼیت استرساهی اػضای ّیات ػلوی
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 تطفیغ ساالًِ اػضای ّیات ػلوی
 اضتماء هطتثِ ػلوی اػضای ّیات ػلوی
 تفَیض هسإٍلیتّای اخطایی -آهَظضی تِ اػضای ّیات ػلوی
 اػغای اهتیاظات ٍیژُ تِ اػضای ّیات ػلوی هَفك
تبصره  :1زاًطىسُ تْساضت هیتَاًس تطحسة ضطٍضت ٍ ّنضاستا تا سیاست ّای هؼاًٍت آهَظضی زاًطگگاُ اظ
ًتایح اضظضیاتی تطای ووه تِ تػوینگیطیّای هطتثظ تا اػضای ّیات ػلوی وِ زض تاال تِ آىّا اضاضُ ضسُ است
استفازُ ًوایس هٌَط تط آًىِ هَضز هصوَض حسالل یه سال لثل اظ اخطا تِ اعالع اػضای ّیات ػلوی ضساًسُ ضگسُ
تاضس .اعالعضساًی تِهَلغ زض هَضز ضیًَُاهِ اضظضیاتی ػولىطز آهَظضی ّیات ػلوی هػگَب زاًطگىسُ ٍ ًحگَُ
اضظضیاتی اػضای ّیات ػلوی تِ اعالع ّوِ شیٌفؼاى اظ خولِ اػضای ّیات ػلوگی ٍ زاًطگدَیاى ٍ واضضٌاسگاى
هطتَعِ ذَاّس ضسیس.

 .6حوزههای ارزشیابی

 دانص تخصصي
 زاًص ضٍظآهس
 هْاضتّا ٍ تَاًاییّای ػضَ ّیات ػلوی زض حیغِ ترػػی ذَز
 مهارتهای ارائه آموزش (تذریس)
 هْاضت تسضیس
 هْاضتّای اضتثاعی (تؼاهلی)
 ضاٌّوایی ٍ هطاٍضُ فطاگیطاى تطای افعایص تاظزّی آىّا زض فؼالیتّای یازگیطی ٍ هْاضتی
 مهارتهای طراحي آموزضي
 عطاحی ٍ تاظًگطی عطح زضس ٍ تْیِ هَاز آهَظضی ٍ ووه آهَظضی تطای اضائِ زضٍس هطتَعِ
 مهارتهای مذیریت دوره
 ضػایت ٍلتضٌاسی زض تطگعاضی خلسات والس
 تطًاهِضیعی ٍ ساظهاىزّی هٌاتغ ٍ تسْیالت آهَظضی
 هطرعتَزى خسٍل ظهاًی هاللات تا زاًطدَ
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 ایداز هحیظ هٌاسة خْت تسْیل یازگیطی
 مهارتهای اخالقي و حرفهای
 تؼاهل ٍ ضػایت اذالق حطفِای تا هسیطاى ،اػضای ّیات ػلوی زضٍى ٍ تیطٍى اظ گطٍُ آهَظضی،
زاًطدَیاى ٍ ّوىاضاى

 .7چگونگی ارزشیابی

تِ هٌظَض زستیاتی تِ اعالػات غحیح ٍ خاهغ زض هَضز ػولىطز اساتیس ،تا استفازُ اظ ضٍش ،Triangulation
اعالػات هطتَط تِ اضظضیاتی اظ تیص اظ یه هٌثغ خوغآٍضی هیگطزز .تٌاتطایي ،اضظضیاتی اساتیس زاًطىسُ تْساضت زض
لالة هطاحل ظیط عطاحی ٍ اخطا هیگطزز:

 -1-7نظرخواهي از فراگيران
فطاگیطاى ضاهل زاًطدَیاى زٍضُّای واضضٌاسی ،واضضٌاسی اضضس ٍ زوتطای ترػػی ّستٌس وِ ػضَ ّیات ػلوی زض
آهَظش آىّا هطاضوت زاضز.
ًظطذَاّی اظ فطاگیطاى تایس تِ عَض هستوط ،حسالل زض ّط سال یه تاض تِ ػول آیس .تْتط است ایي ًظطذَاّی زض
فَاغل ظهاًی وَتاُتطی هاًٌس پایاى ّط ًیوسال تحػیلی اًدام گطزز.
ًظطذَاّی اظ فطاگیطاى تایس زض ظهاى ٍ هىاى هٌاسة اًدام ضَز تِ گًَِای وِ حسالل تأثیط ضا تط غحت ٍ زلت
اعالػات گطزآٍضی ضسُ زاضتِ تاضس .اظ اًدام ًظطسٌدی زض ظهاى تطگعاضی آظهَى پطّیع هیضَزً .ظطذَاّی اظ ولیِ
فطاگیطاًی وِ ػضَ ّیات ػلوی حسالل یه خلسِ زض فطایٌس آهَظش آىّا زضگیط است اًدام هیضَز.
ًظطات فطاگیطاى اظ عطیك پطسطٌاهِّای ًظطسٌدی وِ پایایی ٍ ضٍایی آىّا تأییس ضسُ است اذص هیگطزز  .ضٍایی ایي
پطسطٌاهِّا تط اساس ًظطات هترػػاى ٍ غاحثٌظطاى ٍ پایایی آىّا تا استفازُ اظ ضٍشّای آهاضی هطتَط هاًٌس
آلفای وطًٍثاخ تأهیي ضسُ است .ایي پطسطٌاهِ زض ًطمافعاض اضظضیاتی تحت ضثىِ لطاض گطفتِ است.
زض ظهاى اضظضیاتی ،تَضیحات الظم زض هَضز اّویت ،واضتطز ٍ چگًَگی تىویل پطسطٌاهِّا تِ غَضت ضفاف ٍ لاتل
فْن اظ عطیك زفتط تَسؼِ آهَظش زاًطىسُ تِ فطاگیطاى اضائِ هیضَز .تسیي هٌظَض الساهات ظیط تطًاهِضیعی ضسُ است:
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 ضاٌّوایی تطای تَخیِ اّویت ٍ ّوچٌیي ًحَُ اًدام اضظضیاتی تْیِ ضسُ ٍ زض ظهاىّای اضظضیاتی زض اذتیاض
زاًطدَیاى لطاض ذَاّس گطفت .زض ایي ضاٌّوا اًگیعُّا ٍ هحسٍزیتّایی وِ زض غَضت ػسم ضطوت زض
اضظضیاتی تطای زاًطدَیاى هوىي است اتفاق تیافتس ًیع لیس ذَاّس ضس.
 زض اتتسای ّط سال تحػیلی زض ضٍظ هؼاضفِ ،تطًاهِّا ٍ زاًطدَیاى زاًطىسُ ،هسیط زفتط تَسؼِ زاًطىسُ
تَضیحاتی ضا تطای تَخیِ اّویت ٍ تیاى العام اًدام اًَاع اضظضیاتیّا اضائِ هیًوایٌس.
 زض وتاتچِ زاًطدَیاى زاًطىسُ ترطی زض هَضز اّویت ،اًَاع ٍ اًگیعُّا ٍ هحسٍزیتّای ػسم اًدام
اضظضیاتی اضافِ هیضَز ٍ زض اتتسای ّط سال تِ زاًطدَیاى خسیسالَضٍز زازُ ذَاّس ضس.
حسالل تؼساز پطسطٌاهِّای تىویلضسُ تطای ّط ػضَ ّیات ػلوی زض ّط ًیوسال تحػیلی ،تایس تِ تؼساز حسالل 50
زضغس ول گطٍُ فطاگیطاى تاضس .زض غَضتی وِ تؼساز فطاگیطاى زض ّط زٍضُ اضظضیاتی سِ ًفط ٍ یا ووتط تاضٌس 100
زضغس آىّا تایس زض ایي ًظطسٌدی ضطوت ًوایٌس تا اػتثاض ًتایح حفظ ضَز.

محورهای مورد استفاده برای نظرخواهي از فراگيران در مورد تذریس دروس نظری عبارتنذ از:
 زاًص ٍ هْاضتّای اضائِ تسضیس (تسلظ تِ هغالة ،تیاى اّساف ،پیَستگی ٍ اًسدام زض اضائِ هغالة ،اًتمال
هغالة تا ضٍشّای هٌاسة ٍ لسضت تیاى ،هتٌاسةتَزى هغالة تا همغغ زاًطدَ ٍ هؼطفی هٌاتغ خسیس ٍ
تِضٍظ)
 هسیطیت (ًظن ٍ تطتیة ٍ حضَض تِهَلغ ،تَخِ واهل تِ والس ٍ ازاضُ والس)
 هْاضتّای اضتثاعی (خلة هطاضوت زاًطدَ ،ایداز اًگیعًُ ،حَُ اضتثاط تا زاًطدَ ،تىطین زاًطدَ ،ػاللِ
استاز تِ آهَظش ،توایل تِ ضفغ هطىالت ػلوی)
ٍ یژگیّای حطفِای (ضػایت اغَل اذالق ٍ ضفتاض حطفِای ،اضائِ الگَی ضفتاضی هغلَب)

محورهای مورد استفاده برای نظرخواهي از فراگيران در مورد تذریس دروس عملي عبارتنذ از:
 زاًص ٍ هْاضتّای تسضیس (تسلظ استاز تِ هَضَع ،ضٍضيوطزى اًتظاضات اظ فطاگیط ،هیعاى تاثیط استاز زض
حیي تطًاهِّای آهَظضی ،اضائِ تَضیحات ضٍضي ٍ لاتل فْن زض حیغِّای هرتلف زاًطیً ،گطضی،
هْاضتی)
 هسیطیت زاًطدَیاى زض فیلس آهَظضی
ٍ یژگیّای حطفِای (ضػایت اغَل اذالق ٍ ضفتاض حطفِای ،اضائِ الگَی ضفتاضی هغلَب)
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 هْاضتّای اضتثاعی (خلة هطاضوت زاًطدَیاى زض زٍضُّای ػولی ،هطاٍضُ ٍ ضاٌّوایی ٍ ووه تِ ضفغ
هطىالت ،اضائِ تاظذَضز تِ ضٍش هٌاسة ،ایداز اًگیعُ زض فطاگیطاى ،ایداز اػتواز تِ ًفس ٍ لسضت
تػوینگیطی زض فطاگیطاى)
ًتایح ًظطذَاّی اظ فطاگیطاى تِ عَض هٌاسة ٍ تا ضػایت اغَل ضاظزاضی ٍ حفظ حطین ضرػی اػضای ّیات ػلوی
تِ اعالع ػضَ ّیات ػلوی ،هؼاٍى آهَظضی زاًطىسُ ٍ هسیط گطٍُ هطتَعِ هیضسس .هؼاٍى آهَظضی زاًطىسُ ٍ هسیط
گطًٍُ ،تایح ضا تِ غَضت واهالً هحطهاًِ ًگْساضی هیوٌٌس.

 -2-7نظرخواهي از همکاران
هٌظَض اظ ّوىاضاى ،اػضای ّیاتػلوی ضاغل زض زاًطىسُ ّستٌس وِ زض ّواى گطٍُ آهَظضی هطغَل تِ واض تَزُ ٍ
حسالل اظ هست آضٌایی ایطاى تا ػضَ ّیات ػلوی هَضز اضظضیاتی زٍ سال گصضتِ تاضس.
تبصره  :1زض هَاضزی وِ ػضَ ّیات ػلوی تٌا تِ اظْاض ذَز ٍ تأییس هسیط گطٍُ ،تا سایط گطٍُّای آهَظضی ٍ یا سایط
زاًطىسُّا ّوىاضی آهَظضی زاضز هیتَاى اظ اػضای ّیات ػلوی گطٍُّای هصوَض ًیع ًظطذَاّی وطز.
اضظضیاتی تَسظ ّوىاضاى تطای ّط ػضَ ّیات ػلوی تْتط است زض غَضت لعٍم (تطای اضتماء ػضَ ّیات ػلوی)
حساوثط زٍ سال یهتاض غَضت گیطز ٍ زض ّط همغغ اضظضیاتی تایس حسالل اظ سِ ّوىاض ًظطذَاّی ضَز.
تبصره ّ :2وىاضاى تایس تِ گًَِای اًتراب ضًَس وِ حسالل زٍ سَم آىّا اظ گطٍُ آهَظضی هطتَعِ ٍ تِ غَضت
تػازفی اًتراب ضًَسّ .ط ػضَ ّیات ػلوی حك زاضز زضذَاست تسّس وِ یه ّوىاض هؼیي ٍی ضا اضظضیاتی ًىٌس.
تاظذَضزّای ّوىاضاى اظ عطیك پطسطٌاهِّایی وِ پایایی ٍ ضٍایی آىّا تأییس ضسُ است اذص هیضَز.

محورهای نظرخواهي از همکاران در مورد کيفيت آموزش عضو هيات علمي عبارتنذ از:
 زاًص (ویفیت ػوَهی سرٌطاًی ٍ یا اظْاضًظط ػلوی زض همایسِ تا سایطیي ،حطوت زض خْت تاظُّای ػلوی
ٍ فٌی)
ٍ یژگیّای حطفِای (ضػایت اغَل اذالق ٍ ضفتاض حطفِای ،تؼاهل هثثت ٍ ساظًسُ تا ّوىاضاى ،غطف
ٍلت ،احساس هسإٍلیت ،حضَض فؼال ٍ عثك تطًاهِ زض گطٍُ ٍ خلسات)
 هسیطیت (آضٌایی تا اغَل تطًاهِضیعیّ ،سایت ٍ ضّثطی آهَظضی ٍ اضظیاتی فطاگیطاى)
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 -3-7نظرخواهي از مذیران و مسؤوالن دانطکذه
هسیطاى ٍ هسإٍالى آهَظضی ،افطازی ّستٌس وِ هسإٍلیت تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت تط فؼالیتّای آهَظضی ػضَ ّیات
ػلوی هَضز اضظضیاتی ضا تط ػْسُ زاضًس .اظ خولِ ایي افطاز هسیط گطٍُ ٍ هؼاٍى آهَظضی زاًطىسُ ٍ ضیاست زاًطىسُ
هیتاضٌس .الظم است حسالل هست اضتثاط ایطاى زض سوت فؼلی تا ػضَ ّیات ػلوی هَضز ًظط ،ضص هاُ تاضس.
تْتط است اضظضیاتی تَسظ هسیطاى ٍ هسإٍالى آهَظضی تطای ّط ػضَ ّیات ػلوی ّط  2سال یهتاض زض غَضت
لعٍم (تطای اضتماء ػضَ ّیات ػلوی) اًدام ضَز .تاظذَضزّای هسیطاى ٍ هسإٍالى آهَظضی اظ عطیك پطسطٌاهِّای
اضظضیاتی وِ پایایی ٍ ضٍایی آى تأییس ضسُ است ،اذص هی ضَز.

محورهای مورد استفاده برای نظرخواهي از مذیران در مورد کيفيت آموزش عضو هيات علمي عبارتنذ از:
ٍ یژگیّای حطفِای (ّوىاضی زض تطًاهِّای زاًطىسُ تِ تٌاسة ًیاظ ،ضػایت اغَل اذالق ٍ ضفتاض
حطفِای ،ضػایت ضَاتظ ٍ همطضات ازاضی ،اًتمازپصیطی ٍ اًؼغاف ،تؼاهل هثثت ٍ ساظًسُ تا ّوىاضاى،
ضػایت اغَل ػلوی زض واض ،غطف ٍلت ،احساس هسإٍلیت ،حضَض فؼال ٍ عثك تطًاهِ زض گطٍُ ٍ
زاًطىسُ)
الظم است زض پطسطٌاهِّای ًظطذَاّیً ،ام ٍ هسإٍلیت فطز تىویلوٌٌسُ گٌداًسُ ضَزً .تایح ًظطذَاّی اظ هسیطاى
(تسٍى شوط ًام هسإٍل ٍ تِ غَضت هیاًگیي ًوطات ضئیس زاًطىسُ ،هؼاٍى آهَظضی ،هسیط گطٍُ) تایس تِ عَض هٌاسة
ٍ تا ضػایت ضاظزاضی ٍ حفظ حطین ضرػی اػضای ّیات ػلوی تِ اعالع ایطاى ضساًسُ ضَز.

 .8زهاىبندی انجام ارزشیابی

اضظضیاتی تَسظ فطاگیطاى تؼس اظ گصضت حسالل ّ 12فتِ اظ ّط ًیوسال تحػیلی ٍ لثل اظ تطگعاضی آظهَى ّا تِ ػول
ذَاّس آهس.

 .9ابسارهای ارزشیابی

اغلیتطیي اتعاض اضظضیاتی پطسطٌاهِ ذَاّس تَز .اتعاضّای اًساظُگیطی ،تطاساس هحتَای هحَضّای اضظضیاتی ٍ
تَاًوٌسیّای هَضز اًتظاض ،تَسظ وویتِ ػلوی زفتط تَسؼِ آهَظش زاًطىسُ تْیِ هیضَز ٍ پایایی (تا تْطُگیطی اظ
ضطیة آلفای وطًٍثاخ ٍ )1ضٍایی (حسالل غَضی ٍ هحتَایی آىّا) تا استفازُ اظ ضٍشّای ػلوی تأهیي هیضَز.
 1پایایی ابسار هَرد استفادُ برای ًظرسٌجی از داًشجَیاى در هَرد کیفیت تدریس اعضای ّیات علوی داًشکدُ با استفادُ از ضریب آلفای کرًٍباخ تعییي
گردید .بِ ایي صَرت کِ بعد از لحاظکردى ًظرات حداقل  11درصد از ًوًَِ هَرد ًظر ایي ضریب  1.89بِ دست آهد.
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 .11جوعآوری ،تحلیل و تفسیر دادهها

تا گستطش استفازُ اظ ًطمافعاض هاز ،تدعیِ ٍ تحلیل زازُّا تِ غَضت اتَهاتیه زض ًطمافعاض هاز غَضت هیگیطز .زض
هَاضز زستی ،زازُّای ووّی ًاضی اظ فطمّای ًظطذَاّی تا استفازُ اظ ًطمافعاض آهاضی ،تطای تؼییي هیاًگیي ٍ سایط
ضاذعّا هَضز تحلیل لطاض هیگیطًس .آًالیع ًتایح تایس حسالل ضاهل هَاضز ظیط تاضس :هیاًگیي ،اًحطاف هؼیاض ،هیاًِ،
فاغلِ اعویٌاى ( ٍ )CIحسالل ٍ حساوثط ًوطُ.
زازُّای ویفی حاغل اظ ترص سإاالت تاظ فطمّای ًظطذَاّی تِ ضٍش تحلیل هحتَایی سازُ آًالیع هیضًَس.
زض هَضز اًگیعاًٌسُّای هرتلف تطای افعایص هطاضوت زاًطدَیاى هَاضز ظیط زضًظط گطفتِ هیضَز:
 اهىاى ضؤیت ًوطُ ّط تطم تؼس اظ اًدام اضظضیاتی


ایداز هحسٍزیت زض فطایٌس ثثت پطٍپَظال زاًطدَیاى

 ایداز هحسٍزیت زض ضطوت زاًطدَیاى زوتطا زض اهتحاى خاهغ
تبصره  :1اٍلَیت زاًطىسُ تط فطٌّگس اظی ٍ تَخیِ زاًطدَیاى ذَاّس تَز ٍ ایي فیلتطّا زض اتتسای واض تطای تأویس
تِ هطاضوت ذَاّس تَز.

 .11جوعبندی نتایج فرایند ارزشیابی

زاًطىسُ تْساضت تا خوغتٌسی اعالػات هٌسضج زض پطًٍسُ آهَظضی فطز هَضز اضظضیاتی ،هیتَاًس هَاضز ظیط ضا تِ
غَضت تفػیلی ٍ تا سْنّای هطرع تؼییي ًوایس:
سهم از کل نمره

منابع ارزضيابي
فطاگیطاى زض زٍضُ آهَظضی ٍ پژٍّطی

 60زضغس (ً 12وطُ)

ّوىاضاى

 20زضغس (ً 4وطُ)

هسیطاى ٍ هسإٍالى

 20زضغس (ً 4وطُ)
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خوغ ًوطُ

ًتیدِ ًْایی اضظضیاتی تایس تِ غَضت وتثی ٍ یا اظ عطیك سیستن ٍ تِ تفػیل تِ اعالع ػضَ ّیات ػلوی هَضز
اضظضیاتی ضساًسُ ضَز .ػضَ ّیات ػلوی هیتَاًس زض غَضتی وِ ًمسی تط ًتایح اضظضیاتی اًدامضسُ اظ ذَز زاضتِ
تاضس هطاتة ضا ظطف هست زٍ ّفتِ تِ عَض هىتَب تِ هسیط زفتط تَسؼِ آهَظش زاًطىسُ هٌؼىس ًوایس (هططٍط تط
آىوِ ًمس هصوَض غطفاً زض هَضز ًحَُ اخطای سیستن اضظضیاتی زض همایسِ تا آییيًاهِ اضظضیاتی تاضس) .وویتِ ػلوی
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زفتط تَسؼِ آهَظش تایس ضوي تطضسی زالیل اضائِضسُ ،ظطف هست زٍ ّفتِ ًسثت تِ اغالح ًتایح اضظضیاتی یا اضائِ
تَضیحات تِ ػضَ ّیات ػلوی تِ غَضت هىتَب السام ًوایس.

 .12نظرخواهی از اعضای هیات علوی در هورد کیفیت عولکرد سیستن ارزشیابی

زاًطىسُ تْساضت هیتَاًس زض فَاغل هطرع (حسالل ّط  2سال یهتاض) ٍ تِ عَض ًظامهٌس ،تا استفازُ اظ ًظطات
اػضای ّیات ػلوی ٍ غاحةًظطاى ٍ هٌاتغ ػلوی هَخَز زض ظهیٌِ اضظضیاتی اػضای ّیات ػلویٍ ،ضؼیت هَخَز
سیستن اضظضیاتی اساتیس ضا تطضسی ٍ زض غَضت لعٍم ٍ تط اساس ًتایح آى ًسثت تِ ضفغ ًماط ضؼف ٍ اضتماء سیستن
السام ًوایس.
 آییيًاهِ حاضط ،پس اظ تأییس تَسظ زاًطگاُ ،تِ غَضت پایلَت تطای یه زٍضُ اخطا ذَاّس ضس ٍ سپس هَضز
تاظتیٌی لطاض ذَاّس گطفت .تؼس اظ پایاى یه سال ،ساظٍ واض اضظضیاتی ػولىطز اػضای ّیات ػلوی زض ذػَظ
ضاٌّوایی پایاىًاهِّای فطاگیطاى ًیع تِ آى اضافِ ذَاّس ضس.
 ایي ضیًَُاهِ زض تاضید  ----------زض  ---تٌس ----- ،هازُ ٍ  6تثػطُ تِ تػَیة ضَضای آهَظضی زاًطگاُ
ػلَم پعضىی تْطاى ضسیس ٍ اظ ظهاى تػَیة الظماالخطا هیتاضس.
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