دااگشنهعلومزپشکیتهران 
دادکشنهمجازي

ع
علم
شیوهانهمارز شیابیكيفيت ملكردآموزشیاعضايهیات یدادکشنهمجازي 
مقدمه

تًسؼٍ یادگیشی الکتشيویکی ي فشاَمکشدن مًقؼیتَای یادگیشی الکتشيویکی ،یکی اص حًصٌَایی است کٍ سرشیغترشیه سيورذ
سضذ سا دس دویای آمًصش تجشتٍ کشدٌ است .اسصیاتی یادگیشی الکتشيویکی تشای تضمیه کیفیرت آن ررشيسی اسرت .یکری اص
جىثٍَای مُم کٍ دس ایه اسصیاتی تایذ مذ وظش قشاس گیشد ،اسصیاتی اػضای َیات ػلمی است .داوطکذٌ مجاصی داوطرااٌ ػلرً
پضضکی تُشان دس ساستای اَذاف ي سسالت خًد ي َماا تا "وقطٍ جامغ ػلمی داوطااٌ" ي مثتىی تش"آیریهوامرٍ وظرا جرامغ
اسصضیاتی کیفیت ػملکشد آمًصضی اػضای َیات ػلمی" دس داوطااٌ ػلً پضضکی تُشان ،اقذا تٍ تُیٍ ایه ضریًٌوامرٍ ومرًدٌ
است.
ساختار و تشكيالت ارزشيابي اعضاي هيات علمي

الف) کویتِ ارزشیابي اعضاي ّیات علوي
يظایف ایه کمیتٍ ضامل عشاحی ي تذيیه آییهوامٍ ي ضیًٌوامٍَای مشتثظ تا اسصضیاتی َیات ػلمی ،عشاحی سیستم اسصیاتی
َیات ػلمی ي وظاست تش حسه اجشای اسصیاتی دس داوطکذٌ است.
اػضای کمیتٍ تٍ ضشح صیش میتاضىذ:
 -1مؼاين آمًصضی داوطکذٌ (سئیس کمیتٍ)
 -2مذیشان گشيٌَای آمًصضی داوطکذٌ
 -3مذیش دفتش تًسؼٍ آمًصش داوطکذٌ (دتیش کمیتٍ)
تا ت ًجٍ تٍ وًپا ي دسحال تًسؼٍ تًدن ي َمچىیه سسالت ي اَذاف دفتش تًسؼٍ آمًصش دس داوطکذٌ مجاصی ،دس حال حارش
دس ایه داوطکذٌ يظایف کمیتٍ اسصضیاتی اػضای َیات ػلمی سا دفتش تًسؼٍ آمًصش تٍ ػُذٌ داسد .استقشاس کمیتٍ جذاگاوٍ
تا پیطىُاد مؼاين آمًصضی داوطکذٌ ي تػًیة ضًسای آمًصضی داوطکذٌ اوجا میضًد.

ب) ٍاحد اجرایي
ایه ياحذ کلیٍ امًس اجشایی اص جملٍ تًصیغ ي جمغآيسی فش َا ،امًس اجشایی مستىذساصی یافتٍَا ي امًس اجشایی مشتثظ تا
اوتطاس یافتٍَا ي اسائٍ فیذتک سا تٍ ػُذٌ داسد.
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اػضای ياحذ اجشایی تٍ ضشح صیش میتاضىذ:
 -1مؼاين آمًصضی داوطکذٌ (سئیس ياحذ)
 -2مذیش دفتش تًسؼٍ آمًصش داوطکذٌ (دتیش ياحذ)
 -3کاسضىاس دفتش تًسؼٍ آمًصش داوطکذٌ

توانمنديهاي مورد بررسي

تش اساس آییهوامٍ وظا جامغ اسصضیاتی کیفیت ػملکشد آمًصضی اػضای َیات ػلمی داوطااٌ ػلً پضضکی تُشان،
تًاومىذیَای اػضای َیات ػلمی دس چُاس حًصٌ صیش مًسد تشسسی قشاس می گیشد:
 .1داوص تخػػی :داوص ،مُاستَا ي تًاومىذیَای اػضای َیات ػلمی دس حیغٍ تخػػی تحػیلی خًد
اص جملٍ تٍسيص تًدن ي سغح ػلمی.
 .2مُاستَای عشاحی (تشوامٍسیضی) آمًصضی مطتمل تش مُاستَای فىی اص جملٍ:
 تشوامٍسیضی ،ساصماوذَی ي اسائٍ تجشتیات یادگیشی تشکیثی (مجاصی ي حضًسی) متىاسة تا
اغًل یادگیشی الکتشيویکی ي وش افضاس مذیشیت یادگیشی داوطااٌ تشای تسُیل یادگیشی
داوطجًیان.
 عشاحی ي تکاسگیشی سيشَای اسصیاتی داوطجً متىاسة تا اغًل یادگیشی تشکیثی ي ضشایظ
یادگیشی الکتشيویکی داوطکذٌ مجاصی.
 .3مُاستَای اسائٍ آمًصش (تذسیس)؛ مُاستَا ي يیژگیَای استثاعی ي تؼاملی مذسس اص جملٍ:
 اسائٍ اعالػات ،مفاَیم ي واششَا تٍ غًست ضفاف تا تًجٍ تٍ اغًل ي امکاوات یادگیشی
الکتشيویکی
 ایجاد محیظ یادگیشی مىاسة دس وش افضاس مذیشیت یادگیشی داوطکذٌ مجاصی ي تلًکَای
حضًسی
 .4مُاستَای مذیشیت ديسٌ اص جملٍ:
 ساصماوذَی ي صمانتىذی مىاسة اسائٍ مىاتغ ي فؼالیتَای یاددَی-یادگیشی
 تاصخًسد مىاسة ي تٍمًقغ تٍ داوطجًیان
 اػال تٍمًقغ ومشات
 سسیذگی تٍمًقغ تٍ اػتشارات داوطجًیان تٍ ومشٌ
 مطخعتًدن وحًٌ دستشسی تٍ مذسس

طراحي و اجراي ارزشيابي اعضاي هيات علمي

الف) ارزشیابي هستور ٍ هتٌاٍب در طَل ترم
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اسصضیاتی اػضای َیات ػلمی تشای پًضص اَذاف ساصوذٌ ( )Formativeي پایاوی ( )Summativeي فشاَمکشدن امکان
اغالح فشایىذ یاددَی-یادگیشی الکتشيویکی دس عًل تش تٍ ضشح صیش غًست میگیشد:
دس اتتذای ضشيع َمکاسی؛ تا تًجٍ تٍ ماَیت تذسیس مجاصی ي ایه امش کٍ آمًصش مجاصی تجشتٍای جذیذ محسًب
میضًد ،لزا دس ايلیه تجشتٍ َمکاسی َش ػضً َیات ػلمی ،کاسگاٌَا ي جلسات تًاومىذساصی تًسظ دفتش تًسؼٍ داوطکذٌ
تٍ غًست گشيَی/اوفشادی ،یک الی دي َفتٍ قثل اص ضشيع تش ي یک تا دي ماٌ تؼذ اص ضشيع تش (دس غًست ویاص) تشگضاس
میضًد ي گًاَی ضشکت دس ديسٌ تًاومىذساصی تٍ ضشکتکىىذگان اػغا میضًدَ .ذف اص ایه جلسات استقاء مُاستَای
عشاحی آمًصضی ،اسائٍ آمًصش ي مذیشیت ديسٌ استَ .مچىیه دفتش تًسؼٍ آمًصش داوطکذٌ َش وًع مطايسٌ ي کمک دس
عًل تش اسائٍ خًاَذ داد.
قثل اص ضشيع تش ؛ اسائٍ عشح ديسٌ تًسظ استاد مسؤيل دسس ي تأییذ مذیش گشيٌ تا َذف استقاء داوص تخػػی ي
مُاستَای عشاحی آمًصضی ،اسائٍ آمًصش ي مذیشیت ديسٌ.
ویمٍ دي تش ؛ تشگضاسی جلسات مشيس مستىذات تذسیس تًسظ َماىان  Peer review of teachingي اسائٍ پىل دسس
تًسظ َش ػضً َیات ػلمی ي فیذتک تًسظ سایش مذسسان سضتٍ ،مذیش گشيٌ ي مذیش دفتش تًسؼٍ داوطکذٌ ي تىظیم
غًستجلسٍ تٍ مىظًس تًاومىذساصی مذسسان ،تا َذف استقاء مُاستَای عشاحی آمًصضی ،اسائٍ آمًصش ي مذیشیت ديسٌ.
تلًک حضًسی پایان تش ؛ تشسسی وظشات داوطجًیان تا استفا دٌ اص فش وظشسىجی تشای اسصضیاتی داوص تخػػی ي
مُاستَای عشاحی آمًصضی ،اسائٍ آمًصش ي مذیشیت ديسٌ.
پایان تش ؛ خًداسصیاتی مذسس تا استفادٌ اص فش وظشسىجی تشای اسصضیاتی داوص تخػػی ي مُاستَای عشاحی آمًصضی،
اسائٍ آمًصش ي مذیشیت ديسٌ.
تؼذ اص تشگضاسی آصمًن پایان تش ؛ گضاسش وش افضاسی ساماوٍ وماد تشای اسصضیاتی مُاستَای مذیشیت ديسٌ ي عشاحی
آمًصضی.
پایان سال؛ وظش مذیش گشيٌ ي تاصخًسد وتایج تشای اسصضیاتی داوص تخػػی ،مُاستَای عشاحی آمًصضی ،اسائٍ آمًصش ي
مذیشیت ديسٌ.
پایان سال؛ وظش مؼاين آمًصضی داوطکذٌ تشای اسصیاتی مُاست َای مذیشیت ديسٌ.
ب ) رٍش جوعآٍري اطالعات
تش اساس جذيل " اسصضیاتی اػضای َیات ػلمی داوطکذٌ مجاصی" کٍ دس اوتُای ایه ضیًٌوامٍ اسائٍ ضذٌ ،اوجا میضًد.
ج) تٌاٍب ٍ زهاى گردآٍري اطالعات
تش اساس جذيل "اسصضیاتی اػضای َیات ػلمی داوطکذٌ مجاصی" اوجا میضًد .اعالػات جمغآيسیضذٌ تًسظ کاسضىاس
دفتش تًسؼٍ ي تا وظاست مذیش دفتش تًسؼٍ تجضیٍ ي تحلیل ضذٌ ي تٍ تأییذ مؼاين آمًصضی داوطکذٌ میسسذ.
د) رٍایي ٍ پایایي ابسار
تٍ تىاسة مًرًع ،اتضاسَای مختلفی اص جملٍ پشسطىامٍ ،چک لیست ي گضاسضات وش افضاسی (تًغیفی ي کمی) مًسد استفادٌ
قشاس میگیشد کٍ تٍ تىاسة اتضاس ،سيایی ي پایایی (تش اساس سيشَای ػلمی ي مستىذ مًجًد اص جملٍ تأییذ سيایی تًسظ
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غاحثىظشان ي پایایی تًسظ رشیة آلفای کشيوثاخ) تشسسی میضًد .تش اساس جذيل "اسصضیاتی اػضای َیات ػلمی
داوطکذٌ مجاصی" ،سيایی محتًای پشسطىامٍَای وظشسىجی داوطجً ،خًداسصیاتی ػضً َیات ػلمی ،وظشسىجی مذیش گشيٌ
ي وظشسىجی مؼاين آمًصضی اص عشیق مغالؼٍ ي تشسسی کتة ،مقاالت ي سایش پژيَصَای اوجا ضذٌ دس ایه صمیىٍ تىظیم ضذ
ي تًسظ  7وفش اص اػضای َیات ػلمی ي غاحثىظشان یادگیشی الکتشيویکی ي آمًصش پضضکی مًسد تاصتیىی ي قضايت قشاس
گشفت ي اغالحات الص دس آن تٍ ػمل آمذ .پایایی پشسطىامٍَای وظشسىجی داوطجً ،خًداسصیاتی ػضً َیات ػلمی تا
استفادٌ اص سيش َمساوی دسيوی ي فشمًل آلفای کشيوثاخ تٍ تشتیة  0.70ي  0.70تأییذ گشدیذ .پایایی پشسطىامٍَای
وظشسىجی مذیش گشيٌ ي وظشسىجی مؼاين آمًصضی دس دست تشسسی است (پشسطىامٍَا پیًست میتاضذ).
ٍ) ًحَُ ارائِ بازخَرد ٍ اطالعرساًي بِ ذيًفعاى
ضیًٌوامٍ اسصضیاتی دس مًسد سضتٍَای مختع داوطکذٌ مجاصی ،تشای مذیشان گشيٌَا اسسال ضذٌ ي َمچىیه دس ضًسای
آمًصضی داوطکذٌ مؼشفی ي اعالعسساوی میضًد .تٍ ػاليٌ اص مذیشان گشيٌ دسخًاست میضًد تٍ وحً مقتضی تٍ اعالع
اػضای َیات ػلمی گشيٌ متثًع سساوذٌ ضًد.
ضیًٌوامٍ اسصضیاتی دس مًسد سضتٍَای مطتشک ،حیه امضای تفاَموامٍ تٍ استحضاس سیاست داوطکذٌ َمکاس سسیذٌ ي اص
جملٍ مفاد تفاَموامٍ قشاس میگیشدَ .مچىیه ایه ضیًٌوامٍ ي وحًٌ اسصضیاتی کیفیت ػملکشد اػضای َیات ػلمی دس ضشيع
َمکاسی ایطان تا داوطکذٌ ي عی کاسگاٌ تًاومىذساصی تٍ تفػیل مؼشفی خًاَذ گشدیذ .تٍ ػاليٌ دس عی جلسات مشيس
َماىانَ ،مساستا تًدن جلسات تا ضیًٌوامٍ مًسد تأکیذ قشاس خًاَذ گشفت.
ٍ )1-اعضاي ّیات علوي داًشکدُ هجازي
تش اساس جذيل ،کسة حذ وػاب  %70ومشٌ کل اسصضیاتی (مجمًع ومشات تًاومىذیَای رکشضذٌ دس جذيل) تشای اسصیاتی
کیفیت تذسیس دس استقای اػضای َیات ػلمی مىظًس میضًد.
گضاسش تٍ غًست محشماوٍ تشای ضخع ػضً َیات ػلمی ي مذیش گشيٌ اسسال میضًدَ .مچىیه کلیات گضاسش تٍ سئیس
داوطکذٌ اسسال میضًد.
ٍ )2-اعضاي ّیات علوي ٍ هدرسیي رشتِّاي هشترک با سایر داًشکدُّا
ومشٌ ي گضاسش اسصضیاتی اص عشف داوطکذٌ مجاصی تٍ داوطکذٌ َمکاس اسسال میضًد .گضاسش تٍ غًست محشماوٍ تشای
ضخع ػضً َیات ػلمی ،مذیش گشيٌ ي مؼاين آمًصضی داوطکذٌ َمکاس اسسال میضًدَ .مچىیه کلیات گضاسش تٍ سئیس
داوطکذٌ مجاصی اسسال میضًد.
تثػشٌ  -1تاصخًسد تشای اػضای َیات ػلمی کٍ مًفق تٍ کسة حذ وػاب  %70ومشٌ اسصضیاتی وطًوذ:
تشای اػضای َیات ػلمی داوطکذٌ مجاصی ،دس جلسٍ سسمی تا حضًس مذیش گشيٌ ،مؼاين آمًصضی ي مذیش دفتش تًسؼٍ
آمًصش داوطکذٌ تطکیل ضذٌ ي ػضً َیات ػلمی مًظف است ػلت مطکل کیفیت پاییه تذسیس سا  reflectومًدٌ ي
ساَکاسَای خًد سا اػال ومایذ کٍ دس ایه ساتغٍ غًستجلسٍ مستىذ تىظیم خًاَذ ضذ .تؼذ اص دي تاس کمضذن ومشٌ اسصضیاتی،
ضًسای آمًصضی داوطکذٌ دس مًسد اختػاظ مجذد ياحذ دسسی تٍ ػضً َیات ػلمی تػمیمگیشی خًاَذ ومًد.
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تشای اػضای َیات ػلمی مذػً مشتًط تٍ سضتٍَای مطتشک ،کمیتٍای متطکل اص مذیش گشيٌ ،مؼاين آمًصضی ي مذیش دفتش
تًسؼٍ آمًصش داوطکذٌ مجاصی ي مؼاين آمًصضی داوطکذٌ َمکاس دس اسائٍ سضتٍ ،دس مًسد اختػاظ مجذد ياحذ دسسی تٍ
ػضً َیات ػلمی تػمیمگیشی خًاَذ ومًد.
دس مًاسد خاغی کٍ تٍ ػلت ایجاد چالص دس کالس ،ومشات وظشسىجی داوطجًیان تا افت غیش ػادی مًاجٍ ضذٌ ي مىجش تٍ
کاَص ومشٌ کل اسصضیاتی ضذٌ تاضذ ،تا دسخًاست استاد مشتًعٍ ي تػًیة ضًسای گشيٌ ،میاوایه ومشٌ دي تش قثل
وظشسىجی داوطجًیان مىظًس خًاَذ ضذ.
تثػشٌ  -2تاصخًسد تشای اػضای َیات ػلمی کٍ مًفق تٍ کسة حذ وػاب  %00ومشٌ اسصضیاتی ي تاالتش گشدوذ:
 اسائٍ تقذیشوامٍ اص سئیس داوطکذٌ مجاصی مؼشفی ػضً َیات ػلمی تشای کسة جًایض جطىًاسٌَای آمًصضی تٍ ضشح صیش:دس اػضای َیات ػلمی داوطکذٌ مجاصی ،مؼشفی تٍ ػىًان کاوذیذای جایضٌ آمًصضاش تشتش داوطااٌ (حکیم جشجاوی) ي
کاوذیذای استاد مىتخة جطه یکپاسچٍ داوصآمًختاان.
دس اػضای َیات ػلمی مذػً سضتٍَای مطتشک ،مؼشفی تٍ ػىًان کاوذیذای استاد مىتخة جطه یکپاسچٍ داوصآمًختاان.
افضایص سقف مسؤيلیت ساَىمایی پایانوامٍ داوطجًیان تٍ میضان  2پایانوامٍ دس مقغغ کاسضىاسی اسضذ ي  1پایانوامٍ دس مقغغ
دکتشا تیص اص سقف مػًب.
ز) رعایت اصَل طراحي سیستن
عشاحی سیستم اسصیاتی مثتىی تش متًن ي مستىذات ػلمی تا مذوظش قشاس دادن اغًل اخالقی ي دس غًست ویاص تا استفادٌ اص
جلسات  expert panelضامل مؼاين آمًص ضی ،مؼاين پژيَطی ،مذیش دفتش تًسؼٍ اوجا ضذٌ ي دس ضًسای آمًصضی داوطکذٌ
تٍ تػًیة میسسذ.
ح) هستٌدسازي ٍ ارائِ گسارش
فؼالیت َای اسصیاتی دس دفتش تًسؼٍ داوطکذٌ مستىذ ضذٌ ي میضان اجشای ضیًٌوامٍ تٍ غًست ساالوٍ تٍ مذیش مشکض مغالؼات ي
تًسؼٍ آمًصش داوطااٌ اسسال میضًد.

5

جدول ارزشيابي اعضاي هيات علمي دانشكده مجازي
تناوب و زمان

توانمندی مورد بررسی

ابسار و روش جمعآوری اطالعات

ضروع همکاری با
دانطکذه و در طول
ترم در صورت نیاز

مهارتهای طراحي (برنامهريسی) آموزضي /مهارتهای ارائه آموزش (تذريس)/
مهارتهای مذيريت دوره /مهارتهای مذيريت فني

فرم حضور و غیاب کارگاه وگواهي ضرکت در کارگاه

%5

قبل از ضروع ترم

دانص تخصصي /مهارتهای طراحي (برنامهريسی) آموزضي /مهارتهای ارائه آموزش
(تذريس) /مهارتهای مذيريت دوره

فرم طرح دوره تأيیذضذه توسط مذير گروه و مذير دفتر توسؼه دانطکذه مجازی

%11

نیمه ترم

مهارتهای طراحي (برنامهريسی) آموزضي /مهارتهای ارائه آموزش (تذريس)/
مهارتهای مذيريت دوره

گواهي ضرکت در جلسه مرور همگنان

%11

بلوک حضوری پايان
ترم

دانص تخصصي /مهارتهای طراحي (برنامهريسی) آموزضي /مهارتهای ارائه آموزش
(تذريس) /مهارتهای مذيريت دوره

پرسطنامه نظرات دانطجويان

%41

پايان ترم

دانص تخصصي /مهارتهای طراحي (برنامهريسی) آموزضي /مهارتهای ارائه آموزش
(تذريس) /مهارتهای مذيريت دوره

پرسطنامه خودارزيابي

%5

پايان سال

دانص تخصصي /مهارتهای طراحي (برنامهريسی) آموزضي /مهارتهای ارائه آموزش
(تذريس) /مهارتهای مذيريت دوره

پرسطنامه نظرسنجي مذير گروه

%11

مهارتهای مذيريت دوره

پرسطنامه نظرسنجي مؼاون آموزضي

%5

ارزشیابی

پايان سال

بؼذ از برگساری آزمون
پايان ترم

مهارتهای طراحي (برنامهريسی) آموزضي /مهارتهای مذيريت دوره

گسارش کمي
نرمافساری از
LMS

6

امتیاز

 ضروع فؼالیت بهموقغ؛ همسمان با بلوک حضوری اول ترم حذاقل  8بار  loginدر طول ترم که نمايانگر ػملکرد در بخصهایآموزضي سامانه باضذ
 -پايان فؼالیت با امتحان پايان ترم

%15

