دااگشنه علوم زپشکی تهران
دادکشنه داروسازی

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

وبساهذی یه ثشًبهِ آهَصضی دس حبل اجشا ثِ ضذت تحت تأثیش هحتَای ثشًبهِ آهَصضی ٍ ثِ ٍیژُ اجشای غحیح آى
ثشًبهِ هی ثبضذ .الصهِ دستیبثی ثِ چٌیي ّذفی تَجِ ثِ جبیگبُ ٍ هٌضلت اػضبی هحتشم ّیبت ػلوی ٍ استمبی آى
هیثبضذ .اص ثیي ٍظبیف هتؼذد اػضبی هحتشم ّیبت ػلوی دس حیغِّبی هختلف آهَصضی ،پژٍّطی ،اجشایی ٍ
خذهبتی ،آهَصش اص اّویت ٍیژُ ای ثشخَسداس ثَدُ ٍ دس ًتیجِ اسصضیبثی ٍ استمبی ویفیت آى اص ٍظبیف اغلی
داًطىذُ داسٍسبصی هی ثبضذ .اسصضیبثی ثبػث استمبی ًمبط لَت ٍ اغالح ًمبط ضؼف ػضَ ّیبت ػلوی هیضَد ٍ
صهیٌِ سا ثشای اسائِ ثبصخَسد هٌبست ثِ ایطبى فشاّن هیآٍسد .ثش ّویي اسبس ثب تَجِ ثِ جبیگبُ ثبسص اسصضیبثی دس
ًمطِ ػلوی داًطگبُ ّذف اص تذٍیي ایي ضیًَُبهِ ،اسصضیبثی ویفی ػولىشد آهَصضی اػضبی هحتشم ّیبت ػلوی دس
ساستبی استمبی آهَصش ،تسْیل یبدگیشی فشاگیشاى ٍ تشثیت داًصآهَختگبى تَاًوٌذ دس صهیٌِ هشالجتّبی داسٍیی،
تحمیك ٍ تَسؼِ دس غٌبیغ داسٍیی ٍ ػلَم داسٍسبصی هیثبضذ.
ایي ضیًَُبهِ دس ساستبی اّذاف فَق ٍ هجتٌی ثش "آییيًبهِ ًظبم جبهغ اسصضیبثی ویفیت ػولىشد آهَصضی اػضبی
ّیبت ػلوی" دس داًطگبُ ػلَم پضضىی تْشاى تذٍیي گشدیذُ است.

اهداف ارزشیابی هیات علمی

ًتبیج حبغل اص اسصضیبثی ّیبت ػلوی ثب دٍ ّذف سبصًذُ ( ٍ )Formativeپبیبًی ( )Summativeثِ وبس هیسٍد.
ارزشیابی سازنذه:
-

ثبصخَسد ثِ اػضبی ّیبت ػلوی ،آگبًُوَدى ایطبى اص ًمبط لَت ٍ لبثل ثْجَد ػولىشدضبى ٍ دس ًتیجِ
استمبی آهَصش

-

تَاًوٌذسبصی اػضبی ّیبت ػلوی دس هَاسد ضؼف ػولىشد آهَصضی
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ارزشیابی پایانی:
-

استمبی هشتجِ ػلوی اػضبی ّیبت ػلوی

-

تجذیل ٍضؼیت استخذاهی ّیبت ػلوی

-

توذیذ لشاسدادّبی ّیبت ػلوی

 تفَیض هسؤٍلیتّبی اجشایی آهَصضی ثِ اػضبی ّیبت ػلوی-

ضٌبسبیی ٍ اػغبی اهتیبصات ٍیژُ ثِ اػضبی ّیبت ػلوی ثب ػولىشد هٌبست (پیطٌْبدًوَدى فشد ثشای
جطٌَاسُّبی آهَصضی ،سشآهذی دس آهَصش ٍ )...

-

هجٌبیی ثشای تػوینگیشیّبی هؼتجش ،ػبدالًِ ٍ هؤثش دس خػَظ اػضبی ّیبت ػلوی داسای ضؼف ػولىشد

حوزههای ارزشیابی هیات علمی

تَاًوٌذیّبی آهَصضی اػضبی ّیبت ػلوی هتٌَع ثَدُ ٍ دس حَصُّبی صیش لبثل دستِثٌذی هیثبضذ:
-

داًص تخػػی

-

هْبستّبی عشاحی یب ثشًبهِسیضی آهَصضی

-

هْبستّبی اسائِ آهَصش (تذسیس)

-

هْبستّبی اسصیبثی فشاگیش

-

هْبستّبی هذیشیت دٍسُ

-

استمبی هْبستّبی آهَصضی

-

ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی ثب گشٍُ

-

تجحش دس هْبستّبی ثبلیٌی

-

سفتبس حشفِای ٍ اخاللی

منابع جمعآوری اطالعات ارزشیابی هیات علمی

ثشای جوغآٍسی اعالػبت اسصضیبثی ّیبت ػلوی اص هٌبثغ صیش استفبدُ هیضَد:
-

ًتبیج حبغل اص ًظشخَاّی اص فشاگیشاىّ ،وىبساى گشٍُ آهَصضی هشثَعِ ،هذیش گشٍُ آهَصضی ،هؼبًٍیي
آهَصش ػوَهی ٍ تخػػی ،سئیس ثخص ثیوبسستبى

-

ًتبیج حبغل اص اسصیبثی هستٌذات ٍ هذاسن هشثَط ثِ فؼبلیتّبی آهَصضی ػضَ ّیبت ػلوی
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تجػشُ :هٌظَس اص فشاگیشاى دس داًطىذُ داسٍسبصی ،فشاگیشاى همغغ وبسضٌبسی اسضذ ،دوتشای ػوَهی داسٍسبصی،
دٍسُّبی تخػػی ٍ  Ph.Dهیثبضذ.

روشهای جمعآوری اطالعات ارزشیابی هیات علمی

سٍشّبی جوغآٍسی اعالػبت اسصضیبثی ّیبت ػلوی ضبهل هَاسد صیش هیثبضذ:
 فشمّبی ًظشخَاّی (پشسطٌبهِ)-

اسصیبثی هستٌذات ٍ هذاسن هشثَط ثِ فؼبلیتّبی آهَصضی

ساختار و تشکیالت ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 )1شورای آموزش دانشکذه
وظایف:
 ثشسسی گضاسضبت اسجبعضذُ اص وویتِ اسصضیبثی
 استفبدُ اص ًتبیج اسصضیبثی ثب اّذاف سبصًذُ ٍ پبیبًی
 گضاسش ًْبیی اسصضیبثی ثِ هؼبًٍت آهَصضی داًطگبُ
 اثالؽ تػویوبت اخزضذُ ثِ وویتِ اسصضیبثی جْت اجشا
تبصره  :1اًتطبس ػوَهی ًتبیج ًْبیی گضاسضبت اسصضیبثی ّیبت ػلوی ثِ ّش ضىل آى (اص عشیك هىبتجبت سسوی،
سبیت داًطىذُ) هوٌَع ثَدُ ٍ فمظ ثب ًظش ضَسای آهَصش داًطىذُ ثِ غَست هحشهبًِ ثِ هؼبًٍت آهَصضی داًطگبُ
هىبتجِ ضذُ ٍ ثِ غَست وتجی یب ضفبّی اص عشیك وویتِ اسصضیبثی ثِ اػضبی ّیبت ػلوی هٌؼىس هیضَد.
تبصره  :2هسؤٍلیت پیگیشی دس خػَظ استفبدُ اص ًتبیج اسصضیبثی ّیبت ػلوی ثب اّذاف پبیبًی ثِ ػْذُ هؼبًٍت
آهَصضی داًطىذُ ٍ داًطگبُ هیثبضذ.
 )2کمیته ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی (کمیته ارزشیابی)
اعضاء:
سیبست داًطىذُ ،هؼبًٍیي آهَصش ػوَهی ٍ تخػػی ،هذیش دفتش تَسؼِ آهَصش ٍ هذیشاى گشٍُّبی آهَصضی
حست هَسد
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وظایف:
 پیگیشی هػَثبت ضَسای آهَصضی دس خػَظ اسصضیبثی ّیبت ػلوی
 ثشسسی ٍ تحلیل گضاسضبت اٍلیِ اسسبلی ٍ اسسبل گضاسضبت ًْبیی اسصضیبثی ثِ ضَسای آهَصش جْت
تػوین گیشی ًْبیی
 اسسبل هحشهبًِ ًتبیج حبغل اص اسصضیبثی ثِ ریٌفؼبى
 پیگیشی دس خػَظ استفبدُ اص ًتبیج اسصضیبثی ّیبت ػلوی ثب اّذاف سبصًذُ
 ثشگضاسی جلسبت گشٍُّبی اسوی ثب اػضبی ّیبت ػلوی ٍ هذیشاى گشٍُّبی آهَصضی ریسثظ حست
ضشٍست دس پبیبى ّش سبل تحػیلی ثِ هٌظَس چگًَگی اجشا ٍ ثىبسگیشی تػویوبت ًْبیی ضَسای آهَصش
 اسصیبثی ویفیت ػولىشد سیستن اسصضیبثی ّیبت ػلوی

 )3دفتر ارزشیابی
دفتش اسصضیبثی جْت اجشای اهَس اسصضیبثی ٍ پیگیشی اهَس هشثَعِ ٍ ّوبٌّگی ثب وویتِ اسصضیبثی دس هؼبًٍت
آهَصضی داًطىذُ هستمش خَاّذ ضذّ .وچٌیي وبسضٌبس دفتش تَسؼِ ،وبسضٌبسبى گشٍُّبی آهَصضی ٍ اداسُ آهَصش
حست هَسد دس اًجبم اهَس هحَلِ ثب دفتش ٍ وویتِ اسصضیبثی ّوىبسی خَاٌّذ ًوَد .اهَس هشثَط ثِ آًبلیض ًتبیج
حبغل اص اسصضیبثی ثِ ػْذُ دفتش تَسؼِ آهَصش هیثبضذ.

وظایف:
الف) گردآوری اطالعات با استفاده از ابسارهای مربوطه با محوریت دانش تخصصی ،مهارتهای طراحی یا
برنامهریسی آموزشی ،مهارتهای ارائه آموزش (تذریس) ،مهارتهای ارزیابی فراگیر ،مهارتهای مذیریت
دوره ،ارتقای مهارتهای آموزشی ،همکاری و هماهنگی با گروه ،تبحر در مهارتهای بالینی و رفتار حرفهای و
اخالقی
 -1تىویل پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت تذسیس ًظشی :اسائِ پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت تذسیس ثشای ّش دسس دس پبیبى
ّش ًیوسبل تحػیلی ثِ ولیِ فشاگیشاًی وِ ٍاحذ دسسی هشثَعِ سا گزساًذُ ثبضٌذ لجل اص ثشگضاسی آصهَى اًجبم
خَاّذ ضذ.
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 -2تىویل پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت آهَصش ثبلیٌی :اسائِ پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت آهَصش ثبلیٌی ثشای ّش دسس دس
پبیبى ّش ًیوسبل تحػیلی ثِ ولیِ فشاگیشاًی وِ ٍاحذ دسسی هشثَعِ سا گزساًذُ ثبضٌذ لجل اص ثشگضاسی آصهَى اًجبم
خَاّذ ضذ.
 -3تىویل پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت تذسیس ػولی :اسائِ پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت تذسیس ػولی ثشای ّش دسس دس
پبیبى ّش ًیوسبل تحػیلی ثِ ولیِ فشاگیشاًی وِ ٍاحذ دسسی هشثَعِ سا گزساًذُ ثبضٌذ لجل اص ثشگضاسی آصهَى اًجبم
خَاّذ ضذ.
 -4تىویل پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت تذسیس وبسآهَصی ٍ وبسٍسصی غٌؼت :اسائِ پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت
وبسآهَصی ٍ وبسٍسصی غٌؼت ثشای ّش دسس دس پبیبى ّش ًیوسبل تحػیلی ثِ ولیِ فشاگیشاًی وِ ٍاحذ دسسی
هشثَعِ سا گزساًذُ ثبضٌذ لجل اص ثشگضاسی آصهَى اًجبم خَاّذ ضذ.
 -5تىویل پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت تذسیس وبسآهَصی ٍ وبسٍسصی داسٍخبًِ :اسائِ پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت
وبسآهَصی ٍ وبسٍسصی داسٍخبًِ ثشای ّش دسس دس پبیبى ّش ًیوسبل تحػیلی ثِ ولیِ فشاگیشاًی وِ ٍاحذ دسسی
هشثَعِ سا گزساًذُ ثبضٌذ لجل اص ثشگضاسی آصهَى اًجبم خَاّذ ضذ.
 -6تىویل پشسطٌبهِ سٌجص ویفیت تذسیس ًظشی ،ػولی ،وبسآهَصی ٍ وبسٍسصی ٍ آهَصشّبی ثبلیٌی هشثَط ثِ
ویفیت تذسیس دس همبعغ وبسضٌبسی اسضذ ،دٍسُّبی تخػػی ٍ  Ph.Dحست ضشٍست ثِ تطخیع وویتِ
اسصضیبثی.
 -7ثشسسی اسٌبد ٍ هذاسن هَجَد دس حَصُّبی هختلف اسصضیبثی هشثَط ثِ ػضَ ّیبت ػلوی حست ضشٍست :ثِ
تطخیع وویتِ اسصضیبثی  ،اسٌبد ٍ هذاسن هَجَد هبًٌذ عشح دسسً ،تبیج ػولىشد داًطجَیبى دس آصهَىّب ٍ ویفیت
آصهَىّبی دٍسُ ،حضَس داًطجَیبى دس والسّبی دسس ًظشی ٍ ػولی ،حضَس داًطجَیبى دس دٍسُّبی وبسآهَصی
ٍ وبسٍسصی غٌؼت ٍ دٍسُّبی وبسآهَصی ٍ وبس ٍسصی داسٍخبًِ ٍ ثبلیٌی ،تؼذاد جلسبت دسس ثشگضاس ضذُ دس عَل
تشم ،حضَس ثِهَلغ اسبتیذ دس والسّبی دسس ًظشی ،ػولی ،وبسآهَصی ٍ وبسٍسصی هَسد ثشسسی لشاس هیگیشد.
 -8تىویل پشسطٌبهِ اسصضیبثی ّیبت ػلوی ثب ًظشخَاّی اص ّوىبساى دس حَصُّبی هختلف اسصضیبثی :دس ایي هَسد
سبلیبًِ حذالل اص  3ػضَ ّیبت ػلوی گشٍُ آهَصضی هشثَعِ وِ حذالل سبثمِ آضٌبیی یه سبلِ ثب ػضَ ّیبت ػلوی
داسًذً ،ظشسٌجی هی ضَد .دس هَسد گشٍُ داسٍسبصی ثبلیٌی یه ًفش اص ثخص هشثَعِ دس ثیوبسستبى ًیض هیتَاًذ دس
ًظشسٌجی هطبسوت داضتِ ثبضذ.
 -9تىویل پشسطٌبهِ اسصضیبثی ّیبت ػلوی ثب ًظشخَاّی اص هذیش گشٍُ آهَصضی ،هؼبًٍیي آهَصش ػوَهی ٍ
تخػػی ٍ سئیس ثخص ثیوبسستبى دس حَصُّبی هختلف اسصضیبثی :دس ایي هَسد سبلیبًِ اص هذیش گشٍُ آهَصضی،
هؼبًٍیي آهَصش ػوَهی ٍ تخػػی وِ حذالل سبثمِ آضٌبیی یه سبلِ دس سوت فؼلی ثب ػضَ ّیبت ػلوی داسًذ،
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ًظشسٌجی هی ضَد .دس هَسد گشٍُ داسٍسبصی ثبلیٌی اص سئیس ثخص هشثَعِ دس ثیوبسستبى ًیض ًظشسٌجی ثِ ػول
هیآیذ.
تجػشُ  -1دس غَست ساُاًذاصی ،تأییذ ٍ اثالؽ اسصضیبثی هجتٌی ثش ضجىِ اص عشف داًطگبُ ،اص ًتبیج آى دس اسصضیبثی
ویفیت ػولىشد آهَصضی اػضبی ّیبت ػلوی داًطىذُ داسٍسبصی استفبدُ خَاّذ ضذ.
 -11سْن ّش یه اسصیبثیّب ثشای هحبسجِ ًوشُ اسصضیبثی پبیبًی اػضبی ّیئت ػلوی ثِ تشتیت ریل خَاّذ ثَد:
-

ًتبیج حبغل اص تىویل پشسطٌبهِّبی تذسیس%41 :

-

ًتبیج حبغل اص تىویل پشسطٌبهِّبی ًظشخَاّی اص ّوىبساى%15 :

-

ًتبیج حبغل اص تىویل پشسطٌبهِّبی ًظشخَاّی اص هذیش گشٍُ یب سئیس ثخص%15 :

-

ًتبیج حبغل اص تىویل پشسطٌبهِّبی ًظشخَاّی اص هؼبًٍیي آهَصش ػوَهی ٍ تخػػی%15 :

-

هذاسن ٍ هستٌذات%15 :

تجػشُ  -1هیبًگیي ًتبیج اسصضیبثی اص داًطجَیبى دس دٍ ًیوسبل ثب ًتبیج اسصضیبثی سبلیبًِ اص ّوىبساى ٍ هذیش گشٍُ ٍ
هؼبٍى آهَصضی جوغثٌذی خَاّذ ضذ.

ب) تجسیه و تحلیل آماری اطالعات ،تهیه گسارش اولیه و ارسال آن به کمیته ارزشیابی
جْت آًبلیض ًتبیج حبغل اص اسصضیبثی ٍ جوغثٌذی آىّب ،اص ولیِ پشسطٌبهِّبی تىویلضذُ ٍ هوَْس ثِ هْش دفتش
اسصضیبثی استفبدُ خَاّذ ضذ .دس آًبلیض ًتبیج ،حذالل دادُّبی صیش هحبسجِ هیضَد:
 )1هیبًگیي ،اًحشاف هؼیبس ،هیبًِ ،فبغلِ اعویٌبى ) ٍ (CIحذالل ٍ حذاوثش ًوشُ دس ّش هحَس
 )2هیبًگیي ،اًحشاف هؼیبس ،هیبًِ ،فبغلِ اعویٌبى ) ٍ (CIحذالل ٍ حذاوثش ًوشُ دس دسس یب ثشًبهِ هَسد ًظشخَاّی
دس هَسد ّش ػضَ ّیبت ػلوی
جْت استفبدُ اص ًتبیج حبغل اص ًظشسٌجیّبی هتٌبٍة ثشای اسصضیبثی ػضَ ّیبت ػلوی دس غَستی وِ هیبًگیي
ًوشات دس ّش ًَثت اسصضیبثی اختالف هؼٌی داس آهبسی ًذاضتِ ثبضذ ،اص هیبًگیي ولیِ ًوشات استفبدُ خَاّذ ضذ .دس
غَست ٍجَد سًٍذ غؼَدی دس ًتبیج اسصضیبثی سِ سبل گزضتِ ،پبییيتشیي ًوشُ اسصضیبثی حزف ٍ دس هحبسجِ
هیبًگیي ًوشُ ول ٍاسد ًوی ضَد .دس غیش ایي غَست ،دس سبیش هَاسد ثب ًظش هطَستی وویتِ اسصضیبثی تػوینگیشی
ًْبیی ثِ ػْذُ ضَسای آهَصش داًطىذُ خَاّذ ثَد.
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ج) تهیه گسارش
 )1تْیِ گضاسش اٍلیِ اسصضیبثی ّیبت ػلوی ٍ اسسبل ثِ وویتِ اسصضیبثی؛ گضاسش اٍلیِ اسصضیبثی ثِ غَست
وتجی ثِ ّوشاُ ضوبئن هشثَط ثِ تحلیل اعالػبت ،ثحث ٍ ًتبیج ٍ پیطٌْبدات تْیِ هیضَد
 )2تْیِ گضاسش ًْبیی اسصضیبثی پس اص اػوبل ًظشات ضَسای آهَصش ٍ وویتِ اسصضیبثی دس خػَظ گضاسش
اٍلیِ ٍ اسسبل آى ثِ ضَسای آهَصش داًطىذُ

 )4دفتر توسعه آموزش دانشکذه
وظایف:
 )1تْیِ پشسطٌبهِّبی عشحضذُ دس فَق ٍ ثَهیسبصی آى ٍ اسائِ ثِ ضَسای آهَصش داًطىذُ ٍ وویتِ
اسصضیبثی
 )2سٍایی ٍ پبیبیی اثضاسّبی گشدآٍسی اعالػبت اسصضیبثی دس دفتش تَسؼِ آهَصش داًطىذُ ٍ صیش ًظش هشوض
هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش داًطگبُ اًجبم خَاّذ ضذ .جْت ثشسسی سٍایی اص ًظش هتخػػیي داًطىذُ
داسٍسبصی استفبدُ خَاّذ ضذ ٍ ثشسسی پبیبیی اص عشیك تؼییي آلفبی وشًٍجبخ اًجبم خَاّذ ضذ.
 )3اعالعسسبًی دس ساثغِ ثب پشسطٌبهِّبی اسصضیبثی ثِ گشٍُّبی آهَصضی

تدوین گسارش ،استفاده و انتشار نتایج ارزشیابی هیات علمی

 ٍظبیف هشثَط ثِ تْیِ ٍ اًتطبس گضاسضبت تحت ػٌَاى ٍظبیف ّش یه اص سبختبسّبی تطىیالت ػٌَاىضذُ است.
 ضَسای آهَصش داًطىذُ ،وویتِ اسصضیبثی ٍ دفتش اسصضیبثی هلضم ثِ سػبیت حفظ حشین خػَغی افشاد،سػبیت اغَل اخاللی (حفظ اغَل ساصداسی ٍ هحشهبًِثَدى َّیت افشاد) ٍ ػذالت دس خػَظ اًتطبس
ًتبیج هی ثبضٌذ.
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