دااگشنه علوم زپشکی تهران
دادکشنه دندا نپزشکی

ع
علم
شیوه انهم ارزشیابی کیفیت ملکرد آموزشی اعضای هیات ی دادکشنه دندا نپزشکی
مقدمه

اػضای ّیات ػلوی داًـگاُّای ػلَم پضؿکیٍ ،ظایف ٍ هؼإٍلیتّای هتؼذدی تِ ػْذُ داسًذ کِ اص آى خولِ
هیتَاى تِ آهَصؽ ،پظٍّؾ ،اسائِ خذهات تالیٌی ،داًؾپظٍّی ،اسائِ هـاٍسُ ٍ هؼإٍلیتّای اخشایی اؿاسُ کشد.
آهَصؽ یکی اص هْنتشیي ٍظایف اػضای ّیات ػلوی تَدُ ٍ دس ًتیدِ اسصؿیاتی ٍ استقاء کیفیت آى اص ٍظایف اكلی
داًـگاُّای ػلَم پضؿکی اػتّ .ذف غایی اسصؿیاتی ػولکشد آهَصؿی اػضای ّیات ػلوی استقاء آهَصؽ ،تؼْیل
یادگیشی فشاگیشاى ٍ تشتیت داًؾآهَختگاًی تَاًوٌذ اػت .اعالػات حاكل اص اسصؿیاتی سا هیتَاى تشای هقاكذ
ػاصًذُ ) ٍ (Formativeپایاًی ) (Summativeاػتفادُ ًوَد .اسصؿیاتی ػاصًذُ ػولکشد ػضَ ّیات ػلویً ،قاعی
کِ قاتلیت اكالح ٍ تْتش ؿذى داسد سا هـخق هیکٌذ ٍ صهیٌِ سا تشای اسائِ تاصخَسد تِ ٍی فشاّن هیػاصد .اص ًتایح
اسصؿیاتی پایاًی هیتَاى دس هَاسد تلوینگیشی دس هَسد ػضَ ّیات ػلوی (ًظیش استقاء هشتثِ ،توذیذ قشاسداد ٍ )...
اػتفادُ ًوَد .دس حال حاضش ،اسصؿیاتی ػولکشد آهَصؿی اػضای ّیات ػلوی داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى دس دٍ
تخؾ اسصؿیاتی کوّی ٍ کیفی ػولکشد آهَصؿی اًدام هیؿَد .اسصؿیاتی کوّیت ػولکشد تا اػتفادُ اص ػیؼتن ؿؼاع دس
حال اًدام اػت.
دس اینني ؿننیًَُاهننِ اخننضای ػیؼننتن اسصؿننیاتی کیفیننت ػولکننشد آهَصؿننی اػضننای ّیننات ػلوننی داًـننکذُ
دًذاًپضؿکی داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى تِ تفلیل ؿشح دادُ ؿذُ اػت.

کاربردهای نتایج ارزشيابي

داًـکذُ دًذاًپضؿکی هیتَاًذ اص ًتایح حاكل اص اسصؿیاتی دس هَاسد صیش اػتفادُ ًوایذ:
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 .1تـخیق ًقاط قَت ٍ ضؼف ّیات ػلوی دس حیغِ آهَصؽ
 .2توذیذ قشاسدادّای ّیات ػلوی
 .3تثذیل ٍضؼیت اػتخذاهی اػضای ّیات ػلوی
 .4تشفیغ ػاالًِ اػضای ّیات ػلوی
 .5استقاء هشتثِ ػلوی اػضای ّیات ػلوی
 .6تفَیض هؼإٍلیتّای اخشایی آهَصؽ تِ اػضای ّیات ػلوی
 .7اػغای اهتیاصات ٍیظُ تِ اػضای ّیات ػلوی هَفق
 .8هثٌایی تشای تلوینگیشیّای هؼتثش ،ػادالًِ ٍ هإثش دس خلَف اػضای ّیات ػلوی داسای ضؼف ػولکشد
تثلشُ :الصم اػت هَاسد هزکَس قثالً (حذاقل یک ػال قثل اص اخشا) تِ اعالع اػضای ّیات ػلوی سػیذُ تاؿذ.
ساختار و تشکيالت واحد ارزشيابي اػضای هيات ػلمي

ٍاحذ اسصؿیاتی اػضای ّیات ػلوی یکی اص ػِ ٍاحذ کویتِ اسصؿیاتی داًـکذُ دًذاًپضؿکی هیتاؿذ کِ تِ اسصؿیاتی
کیفیت ػولکشد آهَصؿی ّیات ػلوی هیپشداصد.
ساختار و تطکیالت کویته ارزضیابی دانطکذه دنذانپسضکی دانطگاه علوم پسضکی تهراى:
ایي کویتِ اص ػِ ٍاحذ اسصؿیاتی ؿاهل ٍاحذ اسصیاتی داًـدٍَ ،احذ اسصؿیاتی ّیات ػلوی ٍ ٍاحذ اسصؿیاتی دٍسُ
تـکیل ؿذُ اػت ٍ افشاد خثشُ ؿاهل سئیغ داًـکذُ دًذاًپضؿکی (سیاػت کویتِ) ،هؼاٍى آهَصؿی داًـکذُ ،هؼإٍل
دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ ،هؼإٍل ٍاحذ اسصیاتی داًـدَ ،هؼإٍل ٍاحذ اسصؿیاتی ّیات ػلوی ،هؼإٍل ٍاحذ
اسصؿیاتی دٍسُ ٍ دٍ ًفش اص اػضای ّیات ػلوی داًـکذُ (تِ اًتخاب سئیغ داًـکذُ) اػضای تـکیلدٌّذُ آى
هیتاؿٌذ.
واحذهای ارزضیابی
ّش یک اص ٍاحذّای اسصؿیاتی کویتِ اسصؿیاتی داًـکذُ ؿاهل هؼإ ٍل ٍاحذ هشتَعِ ٍ تین ػلوی ٍ تین اخشایی
هیتاؿذ .تین ػلوی ٍ اخشایی اًتخابؿذُ (کِ تشای ّش ػِ ٍاحذ هـتشک هیتاؿذ) تشای تذٍیي ،اخشا ٍ پایؾ
تشًاهِّای اسصؿیاتی داًـکذُ دًذاًپضؿکی ٍ اسائِ گضاسؽّای هشتَعِ تِ کویتِ اسصؿیاتی داًـکذُ اػت.
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الف) تین علوی ارزضیابی هتـکل اص افشاد خثشُ ؿاهل هؼإٍل دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ ،هؼإٍل ٍاحذ
اسصؿیاتی هشتَعِ ٍ ً 2فش کاسؿٌاع آؿٌا تِ اهَس اسصؿیاتی ٍ ً 6فش اص اػضای ّیات ػلوی گشٍُّای آهَصؿی تِ
پیـٌْاد هؼاٍى آهَصؿی داًـکذُ ٍ تأییذ کویتِ اسصؿیاتی داًـکذُ کِ تِ تفکیک هشاحل آهَصؿی تکٌَلَطی دًذاى،
دکتشای ػوَهی (ػلَم پایِ ،پیؾ تالیٌی ،ػلَم تالیٌی) ٍ دکتشای تخللی ٍ تحلیالت تکویلی (تخلق ،فلَؿیپ ٍ
دکتشا  )Ph.Dتؼییي هیؿَد .ػاخت اتضاسّای اسصؿیاتی ٍ تشسػی سٍائی ٍ پایایی ایي اتضاسّا ًیض تش ػْذُ تین ػلوی
ٍاحذ اسصؿیاتی هیتاؿذ.
ب) تین اجرایی ارزضیابی ؿاهل هؼاٍى آهَصؿی ،هؼإٍل ٍاحذ اسصؿیاتی هشتَعِ ،یک ًفش کاسؿٌاع اسؿذ آهَصؽ
پضؿکی ٍ دٍ ًفش کاسؿٌاع هیتاؿذ .دٍ حیغِ کاسی تَػظ تین اخشایی اًدام خَاّذ ؿذ:
 -1کاسّایی اص قثیل تَصیغ پشػـٌاهِّا ،خوغآٍسی آىّا ،اػتخشاج دادُّاٍ ،سٍد دادُّا دس تشًاهِّای آهاسی هشتثظ
هیتاؿذ کِ تَػظ کاسؿٌاعّای تین اخشایی اًدام خَاّذ ؿذ.
 -2کاسّایی اص قثیل اًدام هلاحثِّا ٍ  ...کِ تَػظ هؼإٍل ٍاحذ ٍ کاسؿٌاع اسؿذ آهَصؽ پضؿکی ٍ ّوشاّی یک
کاسؿٌاع تشای پیادُػاصی هلاحثِّا ٍ  ...اًدام خَاّذ ؿذ.

تِ هٌظَس اًدام آًالیض آهاسی دادُّا دٍ ساّکاس دس پیؾ سٍ داسین:
 ساّکاس کَتاُهذت (تا پایاى اًدام پایلَت اسصؿیاتی) :اػتفادُ اص کاسؿٌاػاى تین اخشایی
 ساّکاس تلٌذهذت :تْیِ ًشمافضاسّای هَسد ًیاص تشای ٍسٍد ٍ آًالیض دادُّا

ٍاحذ اسصؿیاتی داًـکذُ دًذاًپضؿکی تا ّوکاسی گشٍُّای آهَصؿی هؼإٍل اًدام ًظشخنَاّی دس ساتغنِ تنا کیفینت
ػولکشد آهَصؿی اػضای ّیات ػلوی ،گشدآٍسی ٍ تحلیل اعالػات ٍ اسائِ ًتایح ًظشخَاّی تِ اػضای ّیات ػلونی
هیتاؿذ.

اػضای کاسگشٍُ اسائِ تاصخَسد تِ ؿشح صیش هیتاؿٌذ:
 هؼاٍى آهَصؿی ٍ هؼاٍى تحلیالت تکویلی ٍ آهَصؽ تخللی داًـکذُ
 هؼإٍل اهَس ّیات ػلوی داًـکذُ
 هؼإٍل ٍاحذ اسصؿیاتی ّیات ػلوی داًـکذُ
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 هذیش گشٍُ آهَصؿی هشتَط تِ ّیات ػلوی هَسد ًظش
 یک ًفش تِ ػٌَاى ًوایٌذُ ّیات ػلوی (تا هؼشفی اص ػَی سئیغ داًـکذُ ٍ تأییذ ؿَسای آهَصؿی داًـکذُ)
 کاسؿٌاع آهَصؽ پضؿکی (یکی اص اػضای ّیات ػلوی داًـکذُ داسای هذاسک هشتَط تِ آهَصؽ پضؿکی
تا هؼشفیًاهِ اص هؼاٍى آهَصؿی داًـکذُ ٍ تأییذ ؿَسای آهَصؿی داًـکذُ)
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حوزههای مورد ارزشيابي

تَاًوٌذیّای آهَصؿی اػضای ّیات ػلوی تؼیاس هتٌَع تَدُ ّش یک اص اػضای ّیات ػلوی تِ عَس هؼوَل دس عیف
ٍػیؼی اص ایي فؼالیتّای آهَصؿی دسگیش هیتاؿذ .اسصؿیاتی تایذ هتٌاػة تا ػْن ّش یک اص فؼالینتّنا ٍ ًینض ػنْن
هخاعثیي آى فؼالیت كَست گیشد.
تَاًوٌذیّا ٍ فؼالیتّای آهَصؿی اػضای ّیات ػلوی دس ّش یک اص  6حَصُ صیش قاتل دػتِتٌذی اػت:
 دانص تخصصی :ؿاهل داًؾ ،هْاستّا ٍ تَاًوٌذیّایی کِ اػضای ّیات ػلوی دس یک حیغِ تخللی
کؼة هیکٌٌذ ٍ تِ ایي هٌظَس آهَصؽّای پیـشفتِ دسیافت کشدُاًذ ،تدشتِ کافی کؼة ًوَدُاًذ ٍ دس خْت
تِسٍصسػاًی داًؾ تخللی خَد ٍ کاستشدیًوَدى آى تالؽ هیًوایٌذ
 ههارتهای ارائه آهوزش (تذریس) :ؿاهل اسائِ ػخٌشاًی ،آهَصؽ دسٍع ػولی ،آهَصؽ دس گشٍُّای
کَچک (تالیٌی ٍ غیش تالیٌی) ،آهَصؽ تالیٌی ،هـاسکت دس ػویٌاسّا ٍ کٌفشاًغّای آهَصؿی ،عشاحی ٍ
تاصًگشی عشح دسع ٍ تْیِ هَاد آهَصؿی ٍ کوک آهَصؿی تشای اسائِ دسٍع هشتَعِ
 طراحی (برناههریسی) آهوزضی :اص خولِ عشاحی ٍ اخشای تشًاهِ آهَصؿی خذیذ (هاًٌذ تشًاهِسیضی ٍاحذ
دسػی ،چشخؾ تالیٌی ٍ  ،)...اكالح تشًاهِّای آهَصؿی هَخَد (تش حؼة ًتایح حاكل اص ًیاصػٌدی ٍ یا ًقاط
ضؼف ٍ قَت تشًاهِ)
 راهنوایی و هطاوره :ؿاهل ساٌّوایی آهَصؽگیشًذگاى دس ػغَح هختلف تشای افضایؾ تاصدّی آىّا دس
فؼالیتّای یادگیشی ،یادگیشی تْتش هْاستّاًَ ،ؿتي پشٍپَصال ،گضاسؽ ٍ هقالِ هشتثظ تا پایاىًاهِ یا عشح
تحقیقاتی تذٍى تَخِ تِ خایگاُ حقَقی ػضَ ّیات ػلوی دس هَاسد هزکَس
 ارزیابی فراگیراى :ؿاهل عشاحی ػإاالت آصهَى تشای ػغَح هختلفّ ،وکاسی دس تشگضاسی آصهَى ،عشاحی ٍ
اخشای سٍؽ ّا ٍ اتضاسّای اسصیاتی ًَیي یا آصهَى دس ػغَح هختلف (تا تَخِ تِ ًقاط ضؼف ٍ قَت
سٍؽّای هَخَد)
 ههارتهای هذیریت دوره ؿاهل:
 اػالم تِهَقغ ًوشات ٍ ًتایح اسصیاتی داًـدَیاى
 هـخقتَدى صهاى هالقات تا داًـدَیاى
 سػیذگی تِهَقغ تِ اػتشاضات داًـدَیاى دس صهیٌِ آهَصؽ
 ػاصهاًذّی هٌاتغ ٍ تؼْیالت آهَصؿی دٍسُ
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منابغ مورد استفاده در ارزشيابي

 .1تشای اسصؿیاتی فؼالیتّای آهَصؿی ػضَ ّیات ػلوی اص هٌاتغ صیش اػتفادُ هیؿَد:
الف) ًتایح حاكل اص ًظشخَاّی اص فشاگیشاىّ ،وکاساى ٍ هذیشاى گشٍُّا /سؤػای تخؾّا
ب) ًتایح حاكل اص اسصیاتی هؼتٌذات ٍ هذاسک هشتَط تِ فؼالیتّای آهَصؿی تَػظ داٍساى
 .2الصم اػت تشًاهِسیضی تِ گًَِ ای كَست گیشد کِ اص توناهی ایني هٌناتغ تنِ كنَست هٌاػنة ٍ هتٌاػنة تنا ًنَع
فؼالیتّای آهَصؿی ػضَ ّیات ػلوی اػتفادُ ؿَد .تِ ایي هٌظَس ضشٍسی اػت داًـنکذُ خْنت اعنالع اص حیغنِ
فؼالیتّای اػضای ّیات ػلوی ،دس اتتذای ّش ػال تحلیلی تشای کلیِ اػضای ّیات ػلوی فشهنی اسػنال ًواینذ تنا
ػضَ ّیات ػلوی هحذٍدُ فؼالیتّای آهَصؿی خَد سا هـخق کٌذ ٍ هذیش گشٍُ هشتَعِ ،فشمّا سا پغ اص تأییذ تنِ
داًـکذُ اسائِ ًوایذ.

روشهای ارزشيابي

اسصؿیاتی کیفیت آهَصؿی ػضَ ّیات ػلونی تنا اػنتفادُ اص هٌناتغ فنَر ٍ تنش اػناع سٍؽ ًظشخنَاّی ٍ اسصیناتی
هؼتٌذات ٍ هذاسک هشتَط تِ فؼالیتّای آهَصؿی كَست هیگیشد.
نظرخواهی از فراگیراى
 فشاگیشاى ؿاهل داًـدَیاى دٍسُّای کاسؿٌاػی ،دکتشای ػوَهی ،تخللی ٍ Ph.D ،فلَؿیپ هیتاؿذ کِ ػضَ
ّیات ػلوی دس آهَصؽ آىّا هـاسکت داسد.
ً ظشخَاّی اص فشاگیشاى تِ عَس هؼتوش تِ ػول هنیآینذ (دٍ تناس دس ػنال تنشای داًـندَیاى دٍسُ کاسؿٌاػنی ٍ
دکتشای ػوَهی ٍ حذاقل یک تاس دس ػال تشای ػایش هقاعغ) .تْتش اػت ایي ًظشخَاّی دس فَاكل ًضدینکتنشی
هاًٌذ پایاى ّش تشم یا چشخؾ تالیٌی اًدام گشدد.
ً ظشخَاّی اص فشاگیشاى دس صهاى ٍ هکاى هٌاػة اًدام هیؿَد ،تِ گًَِای کِ حذاقل تأثیش سا تش كنحت ٍ دقنت
اعالػات گشدآٍسیؿذُ داؿتِ تاؿذ .اص اًدام ًظشػٌدی دس صهاى تشگضاسی آصهَى پشّیض هیؿَد.
ً وًَِگیشی اص تیي کلیِ فشاگیشاًی کِ ػضَ ّیات ػلوی دس فشایٌذ آهَصؽ آىّا دسگیش اػت اًدام هیؿَد.


دس هَسد دسٍع ًظشی اص کلیِ داًـدَیاًی کِ ٍاحذ دسػی هَسد ًظش سا اخز ًوَدُاًنذ دس صهناى هنَسد ًظنش دس
ساتغِ تا کیفیت تذسیغ هذسػاى آى ٍاحذ دسػی ًظشخَاّی كَست هیگیشد .دس هَسد دسٍع ػولنی ٍ تنالیٌی،
دس پایاى ّش تشم ٍ قثل اص اًدنام اسصؿنیاتی تنا اػنتفادُ اص هؼنتٌذات هَخنَد دس گنشٍُّنای آهَصؿنی فقنظ اص
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داًـدَیاًی کِ تا ػضَ ّیات ػلوی هَسد اسصؿیاتی هَاخِْ آهَصؿی داؿتِاًذ دس هَسد آى ػضنَ ّینات ػلونی
ًظشخَاّی كَست هیگیشد.
ً ظشات فشاگیشاى اص عشیق پشػـٌاهِ ٍ ػایش اتضاسّای اسصؿیاتی کِ پایایی ٍ سٍایی آى تأیینذ ؿنذُ اػنت ،گشفتنِ
هیؿَد.
 ضشٍسی اػت تَضیحات الصم دس هَسد اّویت ،کاستشد ٍ چگًَگی تکویل پشػـٌاهِّنا تنِ كنَست ؿنفاف ٍ
قاتل فْن تِ فشاگیشاى اسائِ ؿَد.
 حذاقل تؼذاد پشػـٌاهِّای تکویلؿذُ تشای ّش ػضَ ّیات ػلوی ػاالًِ  15فشم هیتاؿذ.
تثلشُ :دس هَاسدی کِ تِ دالیل هَخِ اص خولِ کنتَدى تؼذاد کل فشاگیشاًی کِ ػضَ ّینات ػلونی تنا آىّنا دس
تواع تَدُ اػت ،تؼذاد پشػـٌاهِّای تکویلؿذُ تِ حذ ًلاب ًشػذٍ ،احذ اسصؿیاتی ّیات ػلونی داًـنکذُ
هیتَاًذ تلویوات هقتضی سا دس هَسد تحلیل ًتایح دس ایي صهیٌِ اتخار ًوایذ.
 هحَسّای هَسد اػتفادُ تشای ًظشخَاّی اص فشاگیشاى دس هَسد تذسیغ ًظشی ػثاستٌذ اص داًؾ (تؼلظ تِ هغالة،
تیاى اّذاف ،پیَػتگی ٍ اًؼدام دس اسائِ هغالة ،اًتقال هغالة تا سٍؽّنای هٌاػنة ٍ قنذست تیناى ،هتٌاػنة
تَدى هغالة تا هقغغ داًـدَ ٍ هؼشفی هٌاتغ) ،هذیشیت (ًظن ٍ تشتیة ٍ حضَس تِهَقغ ،تَخِ کاهل تنِ کنالع
ٍ ػذم تذاخل خاسخی ،هذیشیت کالع) ،هْاستّای استثاعی (خلة هـاسکت فشاگیشً ،حَُ استثاط تا داًـندَ،
آداب ٍ سفتاس اختواػی ٍ تکشین داًـدَ) ،اثشتخـی (ػالقِ اػتاد تِ آهَصؽ ،ػالقِ ٍ سغثت دس سفغ هـنکالت
ػلوی)
 هحَسّای هَسد اػتفادُ تشای ًظشخَاّی اص فشاگیشاى دس هَسد آهَصؽ تالیٌی ػثاستٌذ اص داًؾ (تؼنلظ اػنتاد تنِ
هَضَع ،سٍؿيکشدى اًتظاسات اص فشاگیش ،هیضاى تأثیش اػتاد دس حیي تشًاهِّای آهَصؿی ،اسائِ تَضیحات سٍؿني
ٍ قاتل فْن دس حیغِّای هختلف داًـیً ،گشؿی ،هْاستی) ،هذیشیت (حضَس اػتاد عثق تشًاهِ ٍ ٍقنتگنزاسی،
دس دػتشع تَدى دس تخؾ) ،هْاستّای استثاعی (خلة هـناسکت فشاگینش دس فؼالینتّنای تنالیٌی ،هـناٍسُ ٍ
ساٌّوایی ٍ کوک تِ سفغ هـکالت ،اسائِ تاصخَسد تِ سٍؽ هٌاػة) ،اثشتخـی (ایداد اًگیضُ دس فشاگیشاى ،ایداد
اػتواد تِ ًفغ ٍ قذست تلوینگینشی دس فشاگینش ،تَخنِ تنِ ٍیظگنیّنای فنشدی فشاگینشاى دس اهنش آهنَصؽ)،
ٍیظگیّای حشفِای (سػایت اكَل سفتاس حشفِای ،اسائِ الگَی سفتاسی هغلَب)
 عشاحی پشػـٌاهِّای ًظشخَاّی تا ّوکاسی گشٍُّای آهَصؿی كَست هیگیشد.
 پشػـٌاهِّای ًظشخَاّی تِ كَست تیًام تَصیغ ٍ گشدآٍسی هیؿَدٍ .احذ اسصؿنیاتی داًـنکذُ دًذاًپضؿنکی
هَظف اػت توْیذاتی اتخار ًوایذ تا پشػـٌاهِّای هشتَعِ (اػن اص هخذٍؽ ٍ غیش هخذٍؽ) تِ كَست کاهالً
هحشهاًِ ٍ تا سػایت اكَل ساصداسی ًگْذاسی ؿَد ٍ هَسد اػتفادُ قشاس گیشد.
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 الصم اػت تشای کؼة حذاکثش ًظشات ٍ اعویٌاى فشاگیشاى اص ػذم تنأثیش ًظنشات اسائنِؿنذُ دس هنَسد اسصؿنیاتی
اػضای ّیات ػلویً ،تایح حاكل اص ًظشخَاّی اص فشاگیشاى پغ اص اػالم ًوشات ًْایی فشاگیشاى تِ اعالع ػضنَ
ّیات ػلوی تشػذ.

نظرخواهی از هوکاراى
ّ وکاساى ؿاهل اػضای ّیات ػلوی ّؼتٌذ کِ دس داًـکذُ دًذاًپضؿکی هـنوَل فؼالینت تنَدُ ،حنذاقل هنذت
آؿٌایی ایـاى تا ػضَ ّیات ػلوی هَسد اسصؿیاتی یک ػال تاؿذ.


اسصؿیاتی تَػظ ّوکاساى تشای ّش ػضَ ّیات ػلوی حذاقل یک تاس دس ػال كَست هیگیشد ٍ دس ّنش هقغنغ
اسصؿیاتی حذاقل اص ّ 5وکاس ًظشخَاّی هیؿَد.
تثلشُ :دس كَستی کِ تؼذاد اػضای ّیات ػلوی یک گشٍُ ً 5فش یا کوتش تاؿذ اص کلینِ ّوکناساى ّوناى گنشٍُ
آهَصؿی ًظشخَاّی كَست هیگیشد.

 دس هَاسدی کِ ػضَ ّیات ػلوی تٌا تِ اظْاس خَد ٍ تأییذ هذیش گشٍُ ،تا ػایش گنشٍُّنای آهَصؿنی ٍ ینا ػنایش
داًـکذُّا ّوکاسی آهَصؿی داسد هیتَاى اص اػضای ّیات ػلوی گشٍُّای هزکَس ًیض ًظشخَاّی کشد.
 ػضَ ّیات ػلوی هیتَاًذ ٍاحذ اسصؿیاتی ّیات ػلونی داًـنکذُ سا اص کؼناًی کنِ ٍی هاینل ًیؼنت دس اهنش
اسصؿیاتی اٍ هـاسکت داؿتِ تاؿٌذ ،هغلغ ًوایذً .ظشخَاّی اص ّوکاساى هنیتَاًنذ اص عشینق پشػـنٌاهِ ٍ ینا دس
هَاسد خاف هلاحثِ ٍ  ...كَست گیشد.
 هحَسّای هَسد اػتفادُ تشای ًظشخَاّی اص ّوکاساى ؿناهل تنِسٍص تنَدى داًنؾ تخللنی ،حضنَس هنإثش دس
فؼالیتّای آهَصؿی عثق تشًاهِ گشٍُ ،کیفیت ػولکشد آهَصؿی ،سػایت هثاًی ػلوی دس خذهات ٍ فؼالیتّنای
دسهاًی ،سػایت اكَل اخالقی ٍ سفتاس حشفِای ،تؼاهل هثثت ٍ ػاصًذُ تنا دیگنشاى ،هؼنإٍلیتپنزیشی دس اهنَس
هحَلِ ،تالؽ دس خْت استقاء کیفیت آهَصؿی گشٍُ ،تالؽ دس خْت ایداد ٍ گؼتشؽ چـناًذاصّای ًنَیي دس
حیغِ سؿتِ تخللی
 تشای کؼة حذاکثش ًظشات ،پشػـٌاهِّای ًظشخَاّی تِ كَست تیًنام تَصینغ ٍ گنشدآٍسی هنیؿنَدٍ .احنذ
اسصؿیاتی ّیات ػلوی داًـکذُ هَظف اػت توْیذاتی اتخار ًوایذ تا پشػـٌاهِّای هشتَعِ (اػن اص هخنذٍؽ ٍ
غیش هخذٍؽ) تِ كَست کاهالً هحشهاًِ ٍ تا سػایت اكَل ساصداسی ًگْذاسی ؿَد ٍ هَسد اػتفادُ قشاس گیشد.
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نظرخواهی از هذیراى گروهها/رؤسای بخصها
 الصم اػت اسصؿیاتی تَػظ هذیشاى گشٍُّای آهَصؿی /سؤػای تخؾّا تشای ّش ػضَ ّیات ػلوی ینک تناس دس
ػال اًدام ؿَدّ .وچٌیي الصم اػت حذاقل هذت استثاط ایـاى دس ػوت فؼلی تا ػضَ ّیات ػلوی هَسد ًظنش،
یک ًیوؼال تحلیلی تاؿذ.
 تاصخَسدّای هذیشاى گشٍُّا /سؤػای تخؾّا اص عشینق پشػـنٌاهِّنای پاینا ٍ سٍا اخنز هنیؿنَد .هنذیشاى ٍ
هؼإٍالى آهَصؿی تشای پاػخگَیی تِ ػإاالت هَخَد دس پشػـٌاهِّا هیتَاًٌذ ػالٍُ تنش ػنَاتق ٍ هؼنتٌذات
هَخَد قثلی ،دس كَست لضٍم اص هـاّذُ فؼالیتّای آهَصؿی ػضَ ّیات ػلوی ٍ یا اًدام هلاحثِ تا ٍی ًینض
اػتفادُ ًوایٌذ.
 هحَسّای هَسد اػتفادُ تشای ًظشخنَاّی اص هنذیشاى ؿناهل تنِسٍص تنَدى داًنؾ تخللنی ،حضنَس هنإثش دس
فؼالیتّای آهَصؿی عثق تشًاهِ گشٍُ ،کیفیت ػولکشد آهَصؿی ،سػایت هثاًی ػلوی دس خذهات ٍ فؼالیتّنای
دسهاًی ،سػایت اكَل اخالقی ٍ سفتاس حشفِای ،تؼاهل هثثت ٍ ػاصًذُ تنا دیگنشاى ،هؼنإٍلیتپنزیشی دس اهنَس
هحَلِ ،تالؽ دس خْت استقاء کیفیت آهَصؿی گشٍُ ،تالؽ دس خْت ایداد ٍ گؼتشؽ چـناًذاصّای ًنَیي دس
حیغِ سؿتِ تخللی

ارزیابی هستنذات و هذارك هربوط به فعالیتهای آهوزضی عضو هیات علوی
 داٍسی هؼتٌذات ٍ هذاسک تَػظ کاسگشٍُ اسائنِ تناصخَسد ٍاحنذ اسصؿنیاتی ّینات ػلونی كنَست هنیگینشد.
هؼتٌذات ٍ هذاسک هشتَط تِ تَاًوٌذیّای آهَصؿی دس  6هحَس رکش ؿذُ تایذ قثل اص دسخَاػت استقاء هشتثنِ
ػلوی یا ّشگًَِ تثذیل ٍضؼیت ،تَػظ ػضَ ّیات ػلوی تِ ٍاحذ اسصؿیاتی ّیات ػلوی داًـکذُ تحَیل دادُ
ؿَد.


اسصیاتی داٍساى اص فؼالیتّای فَر تش اػاع پشػـٌاهِّای اسصیاتی اػتاًذاسد ؿذُ كَست هیگیشد.

روند آناليس نتایج حاصل از نظرخواهي صورتگرفته از طریق پرسشنامه

 .1کلیِ پشػـٌاهِّای تکویلؿذُ تَػظ فشاگیشاى ،هذیشاى گشٍُّا /سؤػای تخؾّا ٍ ّوکاساى داسای اػتثناس تنَدُ ٍ
دس خوغتٌذی هَسد اػتفادُ قشاس خَاٌّذ گشفت هگش دس هَاسد صیش:
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 تکویل پشػـٌاهِ تَػظ فشدی کِ ؿشط حذاقل هذت هَاخِْ یا آؿٌایی دس هَسد ٍی هحقق ًثاؿنذ (اگشچنِ تْتنش
اػت ایي افشاد اص تکویل پشػـٌاهِ اص اتتذا اختٌاب ًوایٌذ)
 پشػـٌاهِّای فاقذ هْش ٍاحذ اسصؿیاتی داًـکذُ دًذاًپضؿکی
 هـاّذُ خظخَسدگی تیؾ اص حذ قاتل قثَل دس یک فشم
 خظ کـیذى دس یک ػتَى دس کلیِ سدیفّا
ًَ ؿتي هغالة هوایش تا اخالر دس فشم
تثلشُ :هؼإٍلیت تـخیق پشػـٌاهِّای هخذٍؽ تش ػْذُ هؼإٍل ٍاحذ اسصؿیاتی ّیات ػلوی داًـکذُ هنیتاؿنذ
ٍ کلیِ پشػـٌاهِّای هخذٍؽ تایذ هوَْس تِ هْش هؼإٍل ٍاحذ گشدد.
 .2حذاقل تؼذاد پشػـٌاهِّای غیش هخذٍؽ تشای ّش ػضَ ّیات ػلوی ػاالًِ  15فشم تکویلؿذُ تَػنظ فشاگینشاى
(تا لحاػ تثلشُ هادُ  8تٌذ ًظشخَاّی اص فشاگیشاى) ٍ  5فشم تکویلؿذُ تَػظ ّوکاساى تاؿذ.
 .3آًالیض ًتایح تایذ حذاقل ؿاهل هَاسد صیش تاؿذ:
 1-3هیاًگیي ،اًحشاف هؼیاس ،هیاًِ ،فاكلِ اعویٌاى ٍ حذاقل ٍ حذاکثش ًوشُ دس ّش یک اص گَیِّای پشػـٌاهِ
 2-3هیاًگیي ،اًحشاف هؼیاس ،هیاًِ ،فاكلِ اعویٌاى ٍ حذاقل ٍ حذاکثش ًوشُ دس دسع یا تشًاهِ هَسد ًظشخَاّی
دس هَسد ّش ػضَ ّیات ػلوی
 3-3هیاًگیي ،اًحشاف هؼیاس ،هیاًِ ٍ حذاقل ٍ حذاکثش ًوشُ دسع یا تشًاهِ هَسد ًظشخَاّی دس هَسد تخؾ ٍ
گشٍُ هشتَعِ
تثلشُ :الصم اػت ٍاحذ اسصؿیاتی داًـکذُ دًذاًپضؿکی حذاکثش ؿؾ هاُ پغ اص تلَیة ؿنیًَُاهنِ خذینذ ،ؿنشایظ
اًدام فشایٌذ آًالیض تا اػتفادُ اص فٌاٍسی اعالػات ) (ITسا فشاّن ًوایذ.
 .4ػْن اهتیاص ّش یک اص سدُ ّای فشاگیشاى (اػن اص داًـدَیاى ،دػتیاساى ٍ  )...دس تخؾ هشتَط تِ ًتایح ًظشخَاّی اص
فشاگیشاى تش اػاع ػْوی اص ٍقت ػضَ ّیات ػلوی اػت کِ تٌاتش اظْاس ٍی ٍ تأیینذ هنذیش گنشٍُ ،تنِ آهنَصؽ سدُ
هَسد ًظش اختلاف هیدّذ.
 .5تشای اػتفادُ اص ًتایح حاكل اص ًظشخَاّیّای هتٌاٍب تشای اسصؿیاتی ػضَ ّیات ػلوی تنِ كنَست صینش ػونل
خَاّذ ؿذ کِ چٌاًچِ هیاًگیي ًوشات دس ّش ًَتت اسصؿیاتی اختالف هؼٌیداس آهاسی ًذاؿتِ تاؿنذ اص هیناًگیي کلینِ
ًوشات اػتفادُ خَاّذ ؿذ.
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نحوه ارائه بازخورد به اػضای هيات ػلمي

ًتایح ًظشخَاّی اص فشاگیشاى ،هذیشاى گشٍُّا /سؤػای تخؾّا ٍ ّوکاساى اص عشیق کاسگشٍُ اسائِ تناصخَسد تنِ عنَس
هٌاػة ٍ تا سػایت ساصداسی ٍ حشین ؿخلی اػضای ّیات ػلوی تِ كَست ػاالًِ تنِ اعنالع ػضنَ ّینات ػلونی
هَسد اسصؿیاتی ،هذیش گشٍُ/سئیغ تخؾ هشتَعِ تخؾ هیسػذ .هذیش گشٍُ /سئیغ تخؾ هَظف اػت کِ ایي ًتنایح
سا تِ كَست کاهالً هحشهاًِ ًگْذاسی کٌذّ .وچٌیي ٍاحذ اسصؿیاتی ّیات ػلوی هَظنف تنِ هؼشفنی اػضنای ّینات
ػلوی تِ هٌظَس ؿشکت دس دٍسُ ّای تَاًوٌذػاصی تا تَخِ تِ ًتایح اسصؿیاتی ػاالًِ هیتاؿذ.

روند بررسي کيفيت ػملکرد آموزشي ػضو هيات ػلمي متقاضي ارتقاء

 .1هتؼاقة اػتؼالم هؼاًٍت آهَصؿی اص ٍاحذ اسصؿیاتی ّیات ػلوی داًـکذُ ،ایني ٍاحنذ هَظنف اػنت ًتنایح
اسصؿیاتی کیفیت ػولکشد آهَصؿی هتقاضی استقاء سا حذاکثش ظشف هذت ینک هناُ دس اختیناس کویتنِ هٌتخنة
داًـکذُ کِ ٍظیفِ تشسػی پشًٍذُ اػضای ّیات ػلوی هتقاضی استقاء سا تش ػْذُ داسد ،قشاس دّذ.
ٍ .2احذ اسصؿیاتی ّیات ػلوی داًـکذُ تا خوغتٌذی اعالػات هٌذسج دس پشًٍذُ فشد هَسد اسصؿیاتی ،هَاسد صینش
سا تِ كَست تفلیلی دس اختیاس کویتِ هٌتخة داًـکذُ قشاس هیدّذ:


ًتایح ًظشخَاّی اص فشاگیشاى تِ كَست یک ًوشُ خام اص ػقف ً 20وشُ



ًتایح ًظشخَاّی اص ّوکاساى تِ كَست یک ًوشُ خام اص ػقف ً 20وشُ



ًتایح ًظشخَاّی اص هذیشاى ٍ هؼإٍالى ریشتظ تِ كَست یک ًوشُ خام اص ػقف ً 20وشُ



ًتایح اسصؿیاتیّای كَستگشفتِ تَػظ داٍساى دس هَسد ّش فؼالیت آهَصؿی کِ تا ایي سٍؽ اسصیاتی ؿذُ
اػت اص ػقف ً 20وشُ
 .3ػْن ّش یک اص اخضای اؿاسُ ؿذُ دس تٌذّای ایي ؿیًَُاهِ دس اسصؿیاتی کلی کیفیت فؼالیتّای آهَصؿی فنشد
تِ ؿشح صیش هیتاؿذ:
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سال اول اجرا

بعذ از سال اول اجرا

روشهای ارزضیابی
ًظشخَاّی اص فشاگیشاى

 50دسكذ (ً 10وشُ)

 45دسكذ (ً 9وشُ)

ًظشخَاّی اص ّوکاساى

 25دسكذ (ً 5وشُ)

 22/5دسكذ (ً 4/5وشُ)

ًظشخَاّی اص هذیشاى گشٍُّا/سؤػای تخنؾّنا ٍ

 25دسكذ (ً 5وشُ)

ّوکاساى
اسصیاتی هؼتٌذات ٍهذاسک هشتَط تِ فؼالینتّنای
آهَصؿی (پَستفَلیَ)

حذاکثش  20دسكذ اضافِ تِ
هدوَع ًوشُ هَاسد فَر
20

خوغ ًوشُ

 22/5دسكذ (ً 4/5وشُ)

 10دسكذ (ً 2وشُ)

20

 .4ػقف اهتیاصات کؼةؿذُ اص  3هَسد ًظشخَاّی اص فشاگینشاىً ،ظشخنَاّی اص ّوکناساى ٍ ًظشخنَاّی تَػنظ
هذیشاى ٍ هؼإٍالى ریشتظ 18 ،هی تاؿنذ .چٌاًچنِ دس پشًٍنذُ آهَصؿنی ػضنَ ّینات ػلونی ًتنایح اسصیناتی
هؼتٌذات ٍ هذاسک هشتَط تِ فؼالیتّای آهَصؿی اسائِ ؿذُ تاؿذ ،ػقف اهتیاصات کؼةؿذُ اص  20هیتاؿذ.
تثلشُ :دس ػال اٍل اخشای ایي آییي ًاهِ ،ػقف اهتیاصات کؼةؿذُ اص ًظشخَاّی اص فشاگیشاىً ،ظشخنَاّی اص
ّوکاساى ٍ ًظشخَاّی اص هذیشاى ٍ هؼإٍالى آهَصؿی  20هیتاؿذ ٍ چٌاًچِ دس پشًٍذُ آهَصؿی ػضنَ ّینات
ػلوی هؼتٌذات هشتَط تِ اسصیاتی هؼتٌذات ٍ هذاسک هشتَط تِ فؼالیتّای آهَصؿی اسائِ ؿنذُ تاؿنذ ،اهتیناص
حاكلِ اص آى تا ػقف حذاکثش  20دسكذ تِ هدوَع اهتیاصات حاكلِ اص خذٍل فَر اضافِ خَاّذ ؿذ.
 .5کویتِ هٌتخة داًـکذُ دًذاًپضؿکی ،تا اػتفادُ اص اعالػات اسائِؿذُ دس هَسد کیفیت ػولکشد آهَصؿنی ػضنَ
ّیات ػلویً ،ظش خَد سا دس هَسد قاتل قثَل تَدى کیفیت ػولکشد آهَصؿی ٍی اسائِ هیکٌذ .دس كنَستی کنِ
کویتِ هٌتخة ،ػولکشد آهَصؿی فشد سا قاتل قثَل تذاًذً ،وشُ کیفیت ػولکشد ػضَ ّینات ػلونی تنش اػناع
ًظش اػضای کویتِ تؼییي هیؿَد .ایي ًظش هیتَاًذ حذاکثش تا  15دسكذ تاالتش یا پناییيتنش اص ًونشُ تنِ دػنت
آهذُ اص حاكل خوغ اهتیاصات کؼةؿذُ اص خذٍل فَر تاؿذ.
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 .6خوغتٌذی کویتِ هٌتخة تِ ّوشاُ خالكِ ًتایح اسصؿیاتی ػضَ ّیات ػلوی دس اختیاس ّیات هوینضُ داًـنگاُ
یا ّیات هویضُ هشکضی قشاس هیگیشد.

نظرخواهي از طریق شبکه

کویتِ اسصؿیاتی داًـکذُ هَظف اػت تا اًدام ّواٌّگی ٍ پیگیشیّای الصم ٍ پغ اص فشاّنؿذى ؿشایظ ٍ اهکاًنات
الصمً ،ظشخَاّی اص فشاگیشاىّ ،وکاساى ٍ هذیشاى ٍ ًیض اسػال ًتایح حاكل اص اسصؿیاتی تنشای اػنتفادُکٌٌنذگاى سا دس
اٍلیي فشكت تِ كَست هثتٌی تش ؿثکِ اًدام دّذ.

نظرخواهي از اػضای هيات ػلمي در مورد کيفيت ػملکرد سيستم ارزشيابي

داًـکذُ دًذاًپضؿکی تایذ دس فَاكل هـخق (حذاقل ّش  2ػال یک تاس) ٍ تِ عَس ًظامهٌذ ،تنا اػنتفادُ اص ًظنشات
اػضای ّیات ػلوی ٍ كاحةًظشاى ٍ هٌاتغ ػلوی هَخَد دس صهیٌِ اسصؿیاتی اػضای ّیات ػلویٍ ،ضنؼیت هَخنَد
ػیؼتن اسصؿیاتی سا تشسػی ٍ دس كَست لضٍم ٍ تش اػاع ًتایح آى ًؼثت تِ سفغ ًقاط ضؼف ٍ استقاء ػیؼنتن اقنذام
ًوایذ.

نحوه اطالعرساني شيوهنامه

پغ اص تلَیة ٍ اتالؽ ؿیًَُاهِ فَر ،داًـکذُ هَظف اػت ؿیًَُاهنِ سا اص عنشر اتَهاػنیَى ،ایوینل داًـنگاّی ٍ
ػایت داًـکذُ تِ اعالع اػضای ّیات ػلوی تشػاًذ.
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