دااگشنه علوم زپشکی تهران
دادکشنه پیرازپشکی

ع
علم
شیوهانهم ارزشیابی کیفیت ملکرد آموزشی اعضای هیات ی دادکشنه پیرازپشکی
الف -مقدمه

آهَصش یىی اص ٍظایف اساسی ٍ هْن اػضای ّیات ػلوی است ،بٌابشایي استماء ٍ اسصضیابی آهَصش بایذ با جذیت هَسد
تَجِ لشاس گیشد .اعالػات حاغل اص ایي اسصضیابی سا هیتَاى دس هماغذ ساصًذُ ( ٍ )Formativeپایاًی ( )Summativeبِ
ضشح صیش استفادُ وشد:
 .1اسصضیابی ساصًذُ ًماعی وِ لابلیت اغالح ٍ بْتش ضذى سا داسد هطخع هیوٌذ ٍ صهیٌِ سا بشای اسائِ باصخَسد فشاّن
هیساصد.
 .2اص ًتایج اسصضیابی پایاًی هیتَاى جْت تػوینگیشی ٍ لضاٍت دس هَسد ویفیت ػولىشد آهَصش داًطىذُ استفادُ ًوَد.
دس ایي ضیَُ ًاهِ اجشای ًظام اسصضیابی ػولىشد آهَصضی اػضای ّیات ػلوی داًطىذُ پیشاپضضىی داًطگاُ ػلَم پضضىی
تْشاى با سٍیىشد پایاًی/تىَیٌی بِ تفسیش ضشح دادُ خَاّذ ضذ.
تزوش :بشای سػایت اختػاس دس ایي ضیًَُاهِ بِ جای "اسصضیابی ػولىشد آهَصضی با سٍیىشد پایاًی" اص ولوِ اسصضیابی
استفادُ ضذُ است.

ب -اهداف ارزشیابی

 .1استماء ویفیت ػولىشد آهَصضی اػضای ّیات ػلوی داًطىذُ
 .2استماء ویفیت ػولىشد آهَصضی استاداى هذػَ
 .3استماء ویفیت ػولىشد آهَصضی داًطىذُ
 .4تؼییي اػضای ّیات ػلوی ٍاجذ ضشایظ بشای هؼشفی بِ جطٌَاسُّای آهَصضی یا هؼشفی استاد ًوًَِ
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ج -آموزشدادن (تدریس)

فؼالیتّای آهَصضی اػضای ّیات ػلوی بسیاس هتٌَع بَدُ ٍ ضاهل هَاسد صیش هیباضذ:
 -1اسائِ هغالب ػلوی هشتبظ با ٍاحذ دسسی
 -2تطشیح ٍ تبییي بشًاهِ آهَصضی ٍاحذ دسسی هَسد ًظش دس ابتذای تشم با تأویذ بش تؼاهالت دٍ سَیِ بیي استاد ٍ
داًطجَ
 -3آضٌایی با سٍش ّای ًَیي ٍ سٍصآهذ آهَصضی ،استفادُ اص ٍسایل ٍ تجْیضات ووه آهَصضی ٍ فٌاٍسیّای
هشتبظ با آى دس اسائِ دسٍس هختلف
 -4تسلظ واهل بش فشایٌذ اًجام هباحث ػولی ٍ آصهایطگاُّا
 -5وٌتشل فشاگیشاى دس حضَس بِهَلغ دس والسّای دسسی ٍ هواًؼت اص غیبت غیش هجاص
 -6پاسخ غحیح بِ سؤاالت ٍ ابْاهاتی وِ رّي فشاگیشاى سا هتَجِ خَد ساختِاًذ
 -7هطاسوت فؼال دس اجشای بْیٌِ سویٌاسّای آهَصضی ،بشپایی واسگاُّا ٍ سایش ّوایصّای هشتبظ با اهَس
آهَصش
 -8پیطٌْاد باصًگشی ٍ اغالح بشًاهِّای آهَصضی هَجَد با سػایت آئیيًاهِّا ٍ همشسات آهَصضی داًطگاُ
 -9اسائِ ساٌّوایی ٍ هطاٍسُ بِ فشاگیشاى دس سغَح ٍ هماعغ تحػیلی هختلف بشای افضایص باصدّی آىّا دس
فؼالیتّای یادگیشی ،افضایص هْاستّا ،اسائِ گضاسشّای دٍسُای تذٍیي پایاىًاهِ ٍ ًگاسش هماالت هشتبظ با
پایاىًاهِ
 -10اسصیابی فشاگیشاى ضاهل عشاحی سٍش سؤاالت آصهَى ٍ ّوىاسی دس تحلیل آصهَىّای بشگضاسضذُ ٍ اػالم
ًتایج
 -11هذیشیت ٍ سّبشی آهَصضی ضاهل بشًاهِسیضی ،وٌتشل ٍ پیگیشی هستوش اجشای غحیح بشًاهِّای آهَصضی دس
ساستای تؼالی داًطىذُ ،اسصیابی الذاهات اًجامضذُ ،اًتطاس ًتایج فؼالیتّای آهَصضی بِ ػول آهذُ
د -منابع مورد استفاده در ارزشیابی

بشای اسصضیابی فؼالیتّای آهَصضی ػضَ ّیات ػلوی اص هٌابغ صیش استفادُ هیگشدد:
ً -1تایج حاغل اص ًظشخَاّی فشاگیشاىّ ،وىاساى ،هذیش گشٍُ ،هؼاٍى آهَصضی ٍ سئیس داًطىذُ
ً -2تایج حاغل اص هستٌذات ٍ هذاسن هشبَط بِ فؼالیتّای آهَصضی تَسظ وویتِ داٍساى بشای تؼییي اػضای
ّیات ػلوی ٍاجذ ضشایظ جْت هؼشفی بِ جطٌَاسُّای آهَصضی یا هؼشفی استاد ًوًَِ
ه -کمیته ارزشیابی عملکرد کیفی اعضای هیات علمی

ایي وویتِ ضاهل سئیس داًطىذُ ،هؼاٍى آهَصضی داًطىذُ ،هسؤٍل تَسؼِ آهَصش داًطىذُ ( ٍ )EDOهذیش گشٍُ آهَصضی
هشبَعِ هیباضذ.
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ایي وویتِ هسؤٍلیت بشسسی هجوَع اهتیاصات ویفیت ػولىشد اػضای ّیات ػلوی اص هٌابغ هَسد استفادُ دس اسصضیابی سا بِ
ػْذُ داسد .هسؤٍل اًتطاس هٌاسب ًتایج ٍ اعالعسساًی بِ ػضَ ّیات ػلوی ،هؼاًٍت آهَصضی داًطىذُ هیباضذ .هؼاًٍت
آهَصضی دس پایاى ّش سال تحػیلی باصخَسد اسصضیابی ّش ػضَ ّیات ػلوی سا بِ ایطاى بِ غَست هحشهاًِ اسائِ خَاّذ
داد .دس خػَظ داًطجَیاى ًیض باصخَسد ّش دٍ سال یىباس بِ غَست ضفاّی ٍ ولی دس جلسِ ضَسای ًوایٌذگاى اسائِ
خَاّذ ضذ.
تبػشُ :ایي وویتِ هسؤٍلیت پاسخگَیی بِ اػتشاؼ ػضَ ّیات ػلوی ًسبت بِ ًتیجِ اسصضیابی خَد سا داساست.

و -روشهای ارزشیابی

اسصیابی فؼالیت آهَصضی ػضَ ّیات ػلوی با استفادُ اص پشسطٌاهِ ٍ بش اساس سٍش ًظشخَاّی غَست هیگیشد.

ز -نظرخواهی از فراگیران

 -1فشاگیشاى ضاهل داًطجَیاى دٍسُّای واسضٌاسی ،واسضٌاسی اسضذ ٍ دوتشی هیباضٌذ.
ً -2ظشخَاّی اص فشاگیشاى بایذ بِ عَس هستوش ٍ حذالل یه باس دس سال تَسظ ًوایٌذُ هؼاًٍت آهَصضی بِ ػٌَاى
هسؤٍل ًظشخَاّی غَست پزیشد.
ً -3ظشخَاّی اص فشاگیشاى بایذ دس صهاى ٍ هىاى هٌاسب اًجام ضَد بِ گًَِای وِ حذالل تأثیش سا بش غحت ٍ دلت
اعالػات یادآٍسی ضذُ داضتِ باضذ.
 -4هذیشیت تَسؼِ آهَصش داًطىذُ پیشاپضضىی ( )EDOتحت ًظش هؼاًٍت آهَصضی هسؤٍل گشدآٍسی
ًظشخَاّی ،تحلیل اعالػات ٍ اسائِ ًتایج ًظشخَاّی بِ وویتِ اسصیابی داًطىذُ هیباضذ.
 -5باصخَسدّای فشاگیشاى اص عشیك پشسطٌاهِّای اسصضیابی وِ پایایی ٍ سٍایی آى تأییذ ضذُ است اخز هیضَد.
 -6دس خػَظ داًطجَیاى دوتشی یا واسضٌاسی اسضذ با تؼذاد ووتش اص ً 7فش ،اسصضیابی هیتَاًذ بِ غَست
هػاحبِ فشدی تَسظ هؼاًٍت آهَصضی یا هذیش تَسؼِ آهَصش داًطىذُ ( )EDOغَست پزیشد.
 -7حذالل پشسطٌاهِّای تىویلضذُ بشای ّش ػضَ ّیات ػلوی بایذ جوؼاً ًیوی اص تؼذاد ول گشٍُ فشاگیشاى سا
ضاهل ضَد.
 -8هحَسّای هَسد استفادُ بشای ًظشخَاّی اص فشاگیشاى دس هَسد تذسیس دسٍس ًظشی ػباستٌذ اص داًص ،لذست
بیاى ،پیَستگی ٍ اًسجام دس اسائِ هغالب ػلویً ،ظن ٍ تشتیب ٍ حضَس بِهَلغ دس والس ،هذیشیت اداسُ
والس دسس ،داضتي هْاستّ ای استباعی بشای جلب هطاسوت ػلوی ٍ ایجاد اًگیضُ دس داًطجَ ٍ سػایت
هالحظات اخالق حشفِای.
 -9هحَسّای هَسد استفادُ بشای ًظشخَاّی اص فشاگیشاى دس آهَصش ػولی ضاهل هَاسدی هاًٌذ اسائِ سشفػل
دسٍس آصهایطگاُ دس ضشٍع دسس ،اسائِ اعالػات هشبَط بِ ًحَُ اسصیابی ٍ تىالیف آصهایطگاُ دس ضشٍع
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دسس ،باویفیتبَدى ٍ لابل استفادُبَدى والس ػولی دس آصهایطگاُ بِ عَس ولی است .ایي پشسطٌاهِ ضویوِ
ضذُ است.
 -10پشسطٌاهِّای ًظشخَاّی بایذ بِ غَست بیًام تَصیغ ٍ گشدآٍسی ضًَذ .هؼاًٍت آهَصضی ٍ هذیش EDO

داًطىذُ پیشاپضضىی هَظفٌذ توْیذاتی اتخار ًوایٌذ تا پشسطٌاهِّای هشبَعِ (اػن اص هخذٍش ٍ غیش
هخذٍش) بِ غَست واهالً هحشهاًِ ٍ با سػایت اغَل ساصداسی ًگْذاسی ٍ هَسد استفادُ لشاس گیشًذ.
 -11دس پشسطٌاهِ ًظشخَاّی اص تذسیس دٍسُّای واسٍسصی ٍ واسآهَصی بِ حضَس هشتب عبك ساػتّای تؼشیف
ضذُ دس سشفػل بشای واسآهَصیً ،حَُ بشخَسد پشسٌل با داًطجَیاى ،چشخص دسست داًطجَیاى عبك بشًاهِ
تؼشیفضذُ ٍ ًحَُ تَصیغ واسآهَصاى دس ٍاحذّای تابؼِ جْت واسآهَصی اضاسُ ضذُ است .ایي پشسطٌاهِ
ضویوِ ضذُ است.
ً -12تایج ًظشخَاّی اص فشاگیشاى بایذ بِ عَس هٌاسب ٍ با سػایت ساصداسی ٍ حشین خػَغی اػضای ّیات ػلوی
بِ اعالع ػضَ ّیات ػلوی هَسد اسصضیابی بشسذ .هؼاٍى آهَصضی داًطىذُ هَظف است وِ ایي ًتایج سا بِ
غَست واهالً هحشهاًِ ًگْذاسی وٌذ.
 -13الصم است بشای وسب حذاوثش ًظشات ٍ اعویٌاى فشاگیشاى اص ػذم تأثیش ًظشات اسائِضذُ بش اسصضیابی آىّا،
ًتایج حاغل اص ًظشخَاّی اص فشاگیشاى پس اص اػالم ًوشات ًْایی فشاگیشاى بِ اعالع ػضَ ّیات ػلوی بشسذ.

ح -نظرخواهی از همکاران

 -1هٌظَس اص ّوىاساى آى دستِ اص اػضای ّیات ػلوی ّستٌذ وِ دس داًطىذُ پیشاپضضىی بِ غَست سسوی ٍ
پیواًی هطغَل بِ واس هیباضٌذ ٍ حذالل هذت آضٌایی ایطاى با ػضَ ّیات ػلوی هَسد اسصضیابی یىسال باضذ.
 -2باصخَسدّای ّوىاساى بایذ اص عشیك پشسطٌاهِّایی وِ پایایی ٍ سٍایی آىّا تأییذ ضذُ است اخز ضَد.
 -3هحَسّای هَسد استفادُ بشای ًظشخَاّی اص ّوىاساى دس هَسد هطاسوت ػضَ ّیات ػلوی دس حَصُّای عشاحی
(بشًاهِسیضی) آهَصضی ،هذیشیت ٍ سّبشی دٍسُ ٍ حشوت دس جْت اسائِ تاصُّای ػلوی بِ فشاگیشاى هیباضذ.
 -4الصم است بشای وسب حذاوثش ًظشات ،پشسطٌاهِّای ًظشخَاّی بِ غَست بیًام تَصیغ ٍ گشدآٍسی ضًَذ.
 -5هؼاًٍت آهَصضی ٍ هذیشیت  EDOداًطىذُ پیشاپضضىی هَظف ّستٌذ توْیذاتی اتخار ًوایٌذ تا پشسطٌاهِّای
هشبَعِ (اػن اص هخذٍش ٍ غیش هخذٍش) بِ غَست واهالً هحشهاًِ ٍ با سػایت اغَل ساصداسی ًگْذاسی ٍ
هَسد استفادُ لشاس گیشًذ.
ً -6ظشخَاّی اص ّوىاساى دس پایاى ّش سال تحػیلی غَست خَاّذ گشفت.
ً -7تایج ًظشخَاّی اص ّوىاساى بایذ بِ عَس هٌاسب ٍ با سػایت ساصداسی ٍ حشین خػَغی اػضای ّیات ػلوی بِ
اعالع ػضَ ّیات ػلوی هَسد اسصضیابی بشسذ .هؼاًٍت آهَصضی داًطىذُ هَظف است وِ ایي ًتایج سا بِ
غَست واهالً هحشهاًِ ًگْذاسی وٌذ.
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ط -نظرخواهی از مدیران گروههای آموزشی ذیربظ

 هذیشاى گشٍُّای آهَصضی افشادی ّستٌذ وِ هسؤٍلیت هذیشیتّ ،واٌّگی ٍ ًظاست بش بشًاهِسیضی اهَس
آهَصضی ،پژٍّطی ٍ اجشایی تَسظ اػضای ّیات ػلوی گشٍُّای آهَصضی سا بِ ػْذُ داسًذ.
 الصم است اسصضیابی تَسظ هذیشاى گشٍُّای آهَصضی بشای ّش ػضَ ّیات ػلوی حذالل یه باس دس سال
اًجام ضَد.
 باصخَسدّای هذیشاى گشٍُّای آهَصضی داًطىذُ اص عشیك پشسطٌاهِّای اسصضیابی وِ پایایی ٍ سٍایی آى
لبالً تاییذ ضذُ است اخز هیضَد.
 هحَسّای هَسد استفادُ بشای ًظشخَاّی اص هذیشاى گشٍُّای آهَصضی داًطىذُ دس هَسد ویفیت ػولىشد
آهَصضی ػضَ ّیات ػلوی دس فشایٌذ آهَصشدادى (تذسیس) ػباستٌذ اص ویفیت ػوَهی تذسیس ،ویفیت
ػوَهی دس اسائِ سویٌاس آهَصضی ،اسصیابی فشاگیشاى ،حشوت دس جْت ًطش تاصُّای ػلوی ٍ فٌی ،ضشوت
فؼال دس جلسات گشٍُ ،تطىیل بِهَلغ والسّا ،اًضباط واسی ،احساس هسؤٍلیت ،سػایت اخالق
حشفِای.
 هؼاًٍت آهَصضی داًطىذُ هَظف است توْیذاتی اتخار ًوایذ تا ًظشات اسائِضذُ بِ غَست واهالً
هحشهاًِ ٍ با سػایت اغَل ساصداسی ًگْذاسی ضًَذ.
ً تایج ًظشخَاّی اص هذیشاى گشٍُّای آهَصضی ٍ داًطىذُ بایذ بِ عَس هٌاسب ٍ با سػایت ساصداسی ٍ
حشین خػَغی اػضای ّیات ػلوی بِ اعالع ایطاى بشسذ.

ی -روند آنالیس نتایج حاصل از نظرخواهی از فراگیران و همکاران

 )1ولیِ پشسطٌاهِّای تىویل ضذُ تَسظ فشاگیشاىّ ،وىاساى ،هذیش گشٍُ ،هؼاًٍت آهَصضی ٍ سئیس داًطىذُ داسای اػتباس
بَدُ ٍ دس جوغبٌذی هَسد استفادُ لشاس خَاٌّذ گشفت هگش دس هَاسد صیش:
 پشسطٌاهِّای فالذ هْش دفتش تَسؼِ آهَصش داًطىذُ پیشاپضضىی
 پشسطٌاهِّای داسای خظخَسدگی ،خظوطیذى دس یه ستَى دس ولیِ سدیفّا ٍ ًَضتي ولوات هغایش با اخاللیات
تبصره  :1هسؤٍلیت تطخیع پشسطٌاهِ ّای هخذٍش بش ػْذُ هؼاًٍت آهَصضی ٍ هذیش دفتش تَسؼِ آهَصش داًطىذُ
پیشاپضضىی هیباضذ.
 )2الصم است ًتایج با ًشمافضاسّای آهاسی هؼتبش آًالیض گشدًذ.
 )3هحاسبِ ًوشُ ول اسصضیابی ّیات ػلوی با دسغذ ٍصًی صیش اص هٌابغ اسصضیابی غَست هیپزیشد:
 ًتایج ًظشخَاّی اص فشاگیشاى بِ غَست یه ًوشُ خام اص سمف ً 30وشُ ًتایج ًظشخَاّی اص ّوىاساى بِ غَست یه ًوشُ خام اص سمف ً10وشُ5

 ًتایج ًظشخَاّی اص هذیش گشٍُ آهَصضی بِ غَست یه ًوشُ خام اص سمف ً 30وشُ ًتایج ًظشخَاّی اص هؼاٍى آهَصضی بِ غَست یه ًوشُ خام اص سمف ً 20وشُ ًتایج ًظشخَاّی اص سئیس داًطىذُ بِ غَست یه ًوشُ خام اص سمف ً 10وشُتبصره  :2دس خػَظ هؼشفی اساتیذ بشتش بِ جطٌَاسُّا ٍ یا تؼییي استاد ًوًَِ ،وویتِ اسصضیابی ػالٍُ بش استفادُ اص
ًوشُ ول اسصضیابی فَق هلضم هیباضذ ولیِ هستٌذات ٍ سَابك آهَصضی ٍ پژٍّطی ّیات ػلوی سا با اضافِضذى یه
ًوایٌذُ اص اػضای ّیات ػلوی بِ وویتِ با دسجِ ػلوی حذالل داًطیاسی بشسسی ًوایذ .هالن اهتیاصدّی بِ هستٌذات
ّیات ػلوی ًیض آییيًاهِ استماء اػضای ّیات ػلوی هیباضذ.
تبصره ً :3وشُ اسصضیابی ّیات ػلوی وِ عبك ایي ضیًَُاهِ حاغل هیگشدد بِ ػٌَاى ًوشُ ویفیت تذسیس ػضَ ّیات
ػلوی بشای استماء ایطاى لحاػ هیگشدد.

ک -نظرخواهی از اعضای هیات علمی در مورد کیفیت عملکرد سیستم ارزشیابی

داًطىذُ پیشاپضضىی بایذ دس فَاغل هطخع حذالل ّش دٍ سال یه باس بِ عَس ًظامهٌذ با استفادُ اص ًظشات اػضای ّیات
ػلوی ٍ دیگش غاحبًظشاى با بْشُبشداسی اص هٌابغ ػلوی هَجَد دس صهیٌِ اسصضیابی اػضای ّیات ػلویٍ ،ضؼیت هَجَد
سیستن اسصضیابی بش هبٌای آییيًاهِ اسصضیابی ػولىشد آهَصضی اػضای ّیات ػلوی سا بشسسی ٍ دس غَست لضٍم ٍ بش اساس
ًتایج آى ًسبت بِ سفغ ًماط ضؼف ٍ استماء سیستن الذام ًوایذ.

ایي ضیًَُاهِ دس تاسیخ  1394/8/25دس  10هادُ ٍ  3تبػشُ بِ تػَیب ضَسای آهَصضی داًطىذُ پیشاپضضىی داًطگاُ ػلَم
پضضىی تْشاى سسیذ.
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