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مقدمه:

اظتفبدُ از ظبزٍوبر ارزؼیبثی خسٍ الیٌفه ثرًبهِریسی ثِ هٌظَر ارتمبء آهَزغ اظت وِ ایي اهىبى را فراّن هیظبزد
تب ثر اظبض ًتبیح آى ًمبط لَت ٍ ضؼف ثرًبهِ هؽخؿ ؼَد ٍ ثب تمَیت خٌجِّبی هثجت ٍ رفغ ًبرظبییّب در ایدبد
تحَل ٍ اـالح ًظبم آهَزؼی ٍ تفوینگیریّبی هْن در هَرد اػضبی ّیبت ػلوی گبمّبی هٌبظجی ثرداؼتِ ؼَد.
ثٌبثرایي ثب تَخِ ثِ ٍضؼیت هَخَد ٍ تأویذ ًمؽِ خبهغ ػلوی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى هجٌی ثر اّویت تمَیت
ًمػ آهَزؼی اػضبی ّیبت ػلوی در ارزؼیبثی ػولىرد ایؽبى ،دفتر تَظؼِ آهَزغ داًؽىذُ عت ظٌتی هعؤٍلیت
تذٍیي ؼیًَُبهِ ارزؼیبثی ویفیت ػولىرد آهَزؼی اػضبی ّیبت ػلوی داًؽىذُ ،در حیغِ فؼبلیتّبی آهَزؼی را
ثب رٍیىرد ظبزًذُ ٍ پبیبًی در گرٍُّبی دوتری تخففی عت ظٌتی ایراًی ،دارٍظبزی ظٌتی ٍ وبرؼٌبظی ارؼذ
تبریخ ػلَم پسؼىی ثِ ػْذُ گرفت.

اهداف:

اهداف سازنده ):(Formative
 تؼییي ػولىرد آهَزؼی اػضبی ّیبت ػلوی ؼٌبظبیی ًیبزّبی آهَزؼی اػضبی ّیبت ػلوی ثبزخَرد ثِ اػضبی ّیبت ػلوی ،آگبُ ًوَدى ایؽبى از ًمبط ضؼف ٍ لَت ثِ هٌظَر ثْجَد ٍ اـالح ػولىردایؽبى در راظتبی ارتمبء آهَزغ
 ثرًبهِریسی دٍرُّبی تَاًوٌذظبزی اػضبی ّیبت ػلوی در هَارد دارای ضؼف ػولىرد. تؼییي ویفیت ثرًبهِّبی آهَزؼی1

اهداف پایانی ):(Summative
-

تجذیل ٍضؼیت اظتخذاهی اػضبی ّیبت ػلوی

-

ترفیغ ظبالًِ اػضبی ّیبت ػلوی

 ارتمبء هرتجِ ػلوی اػضبی ّیبت ػلوی تفَیض هعؤٍلیتّبی اخرایی آهَزؼی ثِ اػضبی ّیبت ػلوی-

ؼٌبظبیی ٍ اػغبی اهتیبزات ٍیصُ ثِ اػضبی ّیبت ػلوی ثب ػولىرد هٌبظت

-

هجٌبیی ثرای تفوینگیریّبی هؼتجر ،ػبدالًِ ٍ هؤثر در خفَؾ اػضبی ّیبت ػلوی دارای ضؼف ػولىرد

تعاریف:
 -دانشکده:

هٌظَر از داًؽىذُ در ایي ؼیًَُبهِ داًؽىذُ عت ظٌتی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى اظت.
 -رشته:

هٌظَر از رؼتِ ،رؼتِّبی عت ظٌتی ایراًی ،دارٍظبزی ظٌتی ٍ تبریخ ػلَم پسؼىی اظت.
 -مقطع:

عت ظٌتی ایراًی ٍ دارٍظبزی ظٌتی در همغغ  ٍ Ph.Dتبریخ ػلَم پسؼىی در همغغ وبرؼٌبظی ارؼذ هیثبؼٌذ.
 -استاد:

هٌظَر اػضبی ّیبت ػلوی اظت وِ هعؤٍلیت آهَزغ تئَری ،ثبلیٌی ٍ ػولی فراگیراى را ثِ ػْذُ دارًذ.
 -شاخص یا نشانگر:

ػجبرت اظت از هؽخفِّبیی وِ ثرای گردآٍری دادُّب خْت لضبٍت درثبرُ هالنّبی هَرد ًظر ثىبر ثردُ هیؼَد.

ساختار و تشکیالت ارزشیابی هیات علمی:
کارگروه ارزشیابی

«وبرگرٍُ ارزؼیبثی» هتؽىل از دٍ وویتِ ػلوی ٍ اخرایی ثب هعؤٍلیت دثیر وبرگرٍُ ثرای اخرای ؼیًَُبهِ ارزؼیبثی
ویفیت ػولىرد آهَزؼی اػضبی ّیبت ػلوی داًؽىذُ عت ظٌتی تؽىیل هیؼَد.
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دفتر تَظؼِ آهَزغ داًؽىذُ ثب ًظبرت ثر وبرگرٍُ ارزؼیبثیّ ،ذایت ارزؼیبثی ویفیت ػولىرد آهَزؼی اػضبی
ّیبت ػلوی را ثِ ػْذُ دارد.

دبیر کارگروه ارزشیابی
دثیر وبرگرٍُ ،ثر اظبض پیؽٌْبد دفتر تَظؼِ آهَزغ ٍ ثب تأییذ رئیط داًؽىذُ ثرای هذت  2ظبل تؼییي هیگرددٍ .ی
دثیر ّر دٍ وویتِ ػلوی ٍ اخرایی ًیس هیثبؼذ ،وِ ثب ثرلراری ّوبٌّگی الزم ثیي وویتِّب ٍ ثب ووه دفتر تَظؼِ
آهَزغ ٍ هؼبًٍت آهَزؼی ،ضوي تٌظین هعتٌذات ،ـَرتدلعبت ٍ ارائِ گسارغ از فؼبلیتّب ٍ اخرای ؼیًَُبهِ،
پبظخگَی دفتر تَظؼِ آهَزغ داًؽىذُ هیثبؼذ.

کمیته علمی

افرادی هٌتخت از ثیي اػضبی ّیبت ػلوی ّعتٌذ وِ الزم اظت ایي اػضب اعالػبت ٍ تدرثِ وبفی در هَرد هحتَا ٍ
ظبختبر ثرًبهِ آهَزؼی همغغ هَرد ًظر را داؼتِ ثبؼٌذٍ .ظبیف ایي وویتِ ؼبهل آؼٌبوردى ارزیبثیؼًَذگبى ٍ
ارزیبثی وٌٌذگبى ثب فلعفِ ٍ ّذف ارزؼیبثی ،تؽىیل وبرگرٍُ ارزؼیبثی ٍ تمعین وبر ثیي اػضب ،ارائِ هؽبٍرُ
تخففی ،هؽخؿ وردى هٌبثغ هَرد ًیبز خْت ظٌدػ ًؽبًگرّب ،تؼریف ٍ تذٍیي ؼبخؿ یب ًؽبًگرّب ٍ هؼیبرّبی
لضبٍت (عراحی ٍ تذٍیي پرٍتىل ارزؼیبثی از خولِ تذٍیي ظؤاالت ٍ اّذاف( ،عراحی ٍ تذٍیي اثسارّبی
اًذازُ گیری ،ثررظی رٍایی ٍ پبیبیی اثسارّب ،تدسیِ ٍ تحلیل دادُّب ،اعالعرظبًی ٍ اًتؽبر گسارغّبی ارزؼیبثی
هفَة در وبرگرٍُ ارزؼیبثی ،ثِ هراخغ ریرثظ ٍ ریٌفؼبى ٍ ثبزًگری فرمّبی ارزؼیبثی ّر  4ظبل یهثبر ،در
ـَرت ًیبز ،در راظتبی تَخِ ثِ رٍایی ) ٍ (Validityپبیبیی ) (Reliabilityظیعتن ارزؼیبثی هیثبؼذ.
اعضای کمیته علمی:
 -1رئیط داًؽىذُ
 -2هؼبٍى آهَزؼی
 -3هؼبٍى پصٍّؽی
 -4هذیراى گرٍُّبی آهَزؼی
 -5هذیر دفتر تَظؼِ آهَزغ
 -6دٍ ًفر از اػضبی ّیبت ػلوی ثِ پیؽٌْبد دثیر وبرگرٍُ ارزؼیبثی ّیبت ػلوی ثر اظبض ظَاثك
 -7دثیر وبرگرٍُ ارزؼیبثی ّیبت ػلوی
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کمیته اجرایی

ٍظبیف ایي وویتِ ؼبهل اعالعرظبًی در هَرد ؼیًَُبهِ ٍ ًحَُ ارزؼیبثی اػضبی ّیبت ػلوی ثِ ریٌفؼبى ،ثرلراری
ارتجبط ثیي ایي وویتِ ٍ گرٍُ ّبی هختلف آهَزؼی اخراوٌٌذُ ثرًبهِ آهَزؼی داًؽىذُ ،ولیِ اهَر اخرایی از خولِ
هعؤٍلیت ثرًبهِریسی ،تَزیغ ٍ خوغآٍری فرمّب ،هعتٌذظبزی یبفتِّب ،اهَر هرتجظ ثب اًتؽبر یبفتِّب ،گردآٍری دادُّب
ٍ ارائِ ثبزخَرد هیثبؼذ.

اعضای کمیته اجرایی:
 -1دثیر وبرگرٍُ ارزؼیبثی ّیبت ػلوی
 -2دٍ ًفر از اػضبی ّیبت ػلوی وِ ػضَ وویتِ ػلوی ًیس هیثبؼٌذ
 -3وبرؼٌبض آهَزغ (خبًن ویبًیپَر)

وظایف دبیر کارگروه ارزشیابی هیات علمی:
الفّ :وبٌّگی ثب هؼبٍى آهَزؼی در ّر ترم ثرای اعالعرظبًی ثِ ولیِ ریٌفؼبى
ة :تْیِ گسارغ از ًرمافسار ارزؼیبثی ویفیت ػولىرد آهَزؼی اػضبی ّیبت ػلویی ٍ ارائیِ آى ثیِ دفتیر تَظیؼِ
آهَزغ
ج :ارائِ گسارغ از اؼىبالت ٍ ایرادت ٍاردؼذُ ثِ ظؤاالت ،ثِ وویتِ ػلوی
د :تْیِ لیعت تغییرات ٍ پیؽٌْبدات خْت ارتمبء ٍ تغییر فرم ٍ افسٍدى ظبیر فرمّبی خذیذ ثِ ـَرت وتجی ثِ
وویتِ ػلوی
ٍ :تْیِ گسارغ ظبالًِ خْت ارائِ ثِ وویتِ ػلوی
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طراحی و اجرای ارزشیابی

مراحل ارزشیابی:
ردیف ػٌَاى هرحلِ وویتِ هعؤٍل
1

پیػ از اخرا

وویتِ ػلوی

2

اخرا

وویتِ اخرایی

3

پیگیری

وویتِ ػلوی ٍ

ؼرح فؼبلیتّب
 آؼٌبوردى ارزیبثیؼًَذگبى ٍ ارزیبثیوٌٌذگبى ثب فلعفِ ٍ ّذف ارزؼیبثی
 تؽىیل وبرگرٍُ ارزؼیبثی ٍ تمعین وبر ثیي اػضب
 ارائِ هؽبٍرُ تخففی
 هؽخؿوردى هٌبثغ هَرد ًیبز خْت ظٌدػ ًؽبًگرّب
 تؼریف ٍ تذٍیي ؼبخؿ یب ًؽبًگرّب ٍ هؼیبرّبی لضبٍت (عراحی ٍ
تذٍیي پرٍتىل ارزؼیبثی از خولِ تذٍیي ظؤاالت ٍ اّذاف(
 عراحی ٍ تذٍیي اثسارّبی اًذازُگیری
 ثررظی رٍایی ٍ پبیبیی اثسارّب
 تدسیِ ٍ تحلیل دادُّب
 اعالعرظبًی ٍ اًتؽبر گسارغّبی ارزؼیبثی هفَة در وبرگرٍُ ارزؼیبثی،
ثِ هراخغ ریرثظ ٍ ریٌفؼبى
 ثبزًگری فرمّبی ارزؼیبثی ّر  4ظبل یهثبر ،در ـَرت ًیبز ،در راظتبی
تَخِ ثِ رٍایی ) ٍ (Validityپبیبیی ) (Reliabilityظیعتن ارزؼیبثی
 اعالعرظبًی در هَرد ؼیًَُبهِ ٍ ًحَُ ارزؼیبثی اػضبی ّیبت ػلوی ثِ
ریٌفؼبى
 ثرلراری ارتجبط ثیي وویتِ اخرایی ٍ گرٍُّبی هختلف آهَزؼی اخرا وٌٌذُ
ثرًبهِ آهَزؼی داًؽىذُ
 ولیِ اهَر اخرایی از خولِ هعؤٍلیت ثرًبهِریسی ،تَزیغ ٍ خوغآٍری
فرمّب ،هعتٌذظبزی یبفتِّب ،اهَر هرتجظ ثب اًتؽبر یبفتِّب ٍ گردآٍری
دادُّب
 ارائِ ثبزخَرد

وویتِ اخرایی

 ثرًبهِریسی ثِ هٌظَر ثىبرگیری ًتبیح حبـل از اًدبم ارزؼیبثی ٍ ػولی
ًوَدى پیؽٌْبدات ارائِؼذُ
 ثررظی هیساى دظتیبثی ثِ اّذاف از پیػ تؼییيؼذُ
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منابع مورد استفاده در ارزشیابی:

 -1فراگیراى :ؼبهل داًؽدَیبًی اظت وِ ػضَ ّیبت ػلوی در آهَزغ آىّب هؽبروت دارد [{ ]%45درـذ
تؼییيؼذُ ثر اظبض ول ًورُ درًظر گرفتِؼذُ هیثبؼذ}.
ّ -2وتبیبى :ؼبهل اػضبی ّیبت ػلوی اظت وِ در داًؽىذُ عت ظٌتی هؽغَل فؼبلیت ّعتٌذ ٍ حذالل هذت
آؼٌبیی ایؽبى ثب ػضَ ّیبت ػلوی هَرد ارزؼیبثی یه ظبل هیثبؼذ [در ّر هَرد ارزؼیبثی فرمّب ثِ ولیِ
اػضب دادُ هیؼَد] []%11
 -3هذیراى ٍ هعؤٍالى ریرثظ[ :هٌظَر ریبظت داًؽىذُ ،هؼبٍى آهَزؼی ،هؼبٍى پصٍّؽی ٍ هذیراى گرٍُّبی
آهَزؼی اظت] []%11
ّ -4یبت ػلوی ارزؼیبثیؼًَذُ :ثر اظبض هعتٌذات ٍ هذارن هَخَد ؼبهل ًتبیح حبـل از ػولىرد اظتبد
هبًٌذ عراحی ایذُ ًَآٍراًِ ٍ خاللبًِ ،اخرای یه پرٍشُ در راظتبی آهَزغ پبظخگَ ،ارائِ راّىبرّبی
ادغبم خذهبت ثْذاؼتی درهبًی عت ظٌتی ٍ تْیِ راٌّوبی ثبلیٌی ،تْیِ هٌبثغ آهَزؼی ،ارائِ رٍغّبی ارتمبء
آهَزغ ،اًدبم وبرآزهبییّبی ثبلیٌی هٌغجك ثر عت هساخی ٍ اظتخراج پرٍتىل درهبًی ،تْیِ تَلیذات وبهالً
هٌغجك ثب هٌبثغ عت ظٌتی در راظتبی اـَل ػلوی ٍ در هَرد ثیوبریّبی دارای ثبر ثیوبری ثب درـذ ثبال،
[ّر وذام از هَارد ثرای یىجبر ٍ ثِ ؼرط تىویلؼذى ٍ داؼتي هذارن هرثَعِ از ٍاحذّبی هرتجظ[ ]%22ثر
اظبض آییيًبهِّب ٍ لَاًیي هَخَد در اظٌبد ثبالدظتی ٍ داًؽگبُ ٍ هَفمیت در خؽٌَارُّبی هرثَعِ ٍ در
ّر ـَرت هؼیبر ،ثبالتریي همبم خبرج داًؽىذُ خَاّذ ثَد]ً .تبیح حبـل از ػولىرد داًؽدَیبى در
آزهَىّبی ًْبیی دٍرُ [ّ ،]%3وچٌیي تْیِ عرح درضّبی اظتبداى وِ هَرد تأییذ دفتر تَظؼِ آهَزغ ٍ
ؼَرای آهَزؼی ثبؼذ [ً ٍ ]%3یس پبظخ هٌظن ثِ ًبهِّبی ادارای ٍ ًظرظٌدیّبی اًدبمؼذُ تَظظ دفتر
تَظؼِ آهَزغ [ ٍ ]%1فرم خَد ارزیبثی []%6
تجفرُ :در راظتبی اظتفبدُ هٌبظت از هٌبثغ ٍ هتٌبظت ثب ًَع فؼبلیت ػضَ ّیبت ػلوی ،ضرٍری اظت داًؽىذُ در
اثتذای ّر ظبل تحفیلی ،فرهی ثرای ولیِ اػضبی ّیبت ػلوی ارظبل ًوبیذ تب ّر یه از اػضب عیف داًؽدَیبًی وِ
هعؤٍلیت آهَزغ آًبى را ثِ ػْذُ دارد هؽخؿ ًوبیذ ٍ پط از تأییذ هذیر گرٍُ ثِ دفتر تَظؼِ آهَزغ ارائِ ًوبیذ
[دثیر وبرگرٍُ ارزؼیبثی اػضبی ّیبت ػلوی ٍ هذیر گرٍُ].

ابسار ارزشیابی:

پرظؽٌبهِ ،چهلیعت ،فرم خَدارزیبثی ٍ هذارن ٍ هعتٌذات ،اثسارّبی ارزؼیبثی هیثبؼٌذ .پرظؽٌبهِّبی ًظرظٌدی
پط از عراحی ٍ تذٍیي ثررظی هیگردد ٍ در اختیبر داًؽدَیبىّ ،وتبیبى ٍ هذیراى لرار هیگیرد ٍ پرظؽٌبهِّب ٍ
فرم خَدارزیبثی پط از تىویل ثِ وبرؼٌبض ٍاحذ ارزؼیبثی ػَدت دادُ هیؼَد .تىویل چهلیعت ٍ فرایٌذ ثررظی
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ٍ ارزیبثی هعتٌذات ،تَظظ دثیر وبرگرٍُ ارزؼیبثی ػولىرد آهَزؼی ّیبت ػلوی ٍ دٍ ًفر از اػضبی ّیبت ػلوی
(ػضَ وویتِ ػلوی ارزؼیبثی) ٍ ًظبرت هذیر دفتر تَظؼِ آهَزغ داًؽىذُ اًدبم هیؼَد.
تؼذاد فرم تىویلؼذُ ثرای ّر ػضَ ّیبت ػلوی ،ثب تؼذاد والضّبی تئَری ،ثبلیٌی ٍ ػولی ٍی وِ ثِ تأییذ هذیر
گرٍُ رظیذُ اظت (تجفرُ هرثَط ثِ ثخػ هٌبثغ هَرد ارزؼیبثی) ٍ ًیس ؼػ فرم هرثَط ثِ ّوتبیبى هذیراى ٍ
هعؤٍالى ریرثظ ٍ فرم خَدارزیبثی (ؼوبرُ  4 ٍ 3 ،2ثخػ هٌبثغ هَرد اظتفبدُ در ارزؼیبثی) هغبثك هیثبؼذ.
تبصره :در ـَرت راُاًذازی ظیعتن ارزؼیبثی هجتٌی ثر ؼجىِ ،تىویل فرمّب از عریك ظبیت ارزؼیبثی اًدبم خَاّذ
ؼذ.

زمان و تناوب ارزشیابی:

ارزؼیبثی اػضبی ّیبت ػلوی تَظظ داًؽدَ در اًتْبی ّر ًینظبل تحفیلی (ثرای ّر درض در ظیعتن ترهی-
ٍاحذی) ٍ در اًتْبی ّر چرخػ ثبلیٌی وبرآهَزی ٍ وبرٍرزی ،دٍ ّفتِ لجل از ثرگساری آزهَى پبیبى دٍرُ اًدبم
هیؼَد .ارزؼیبثی اػضبی ّیبت ػلوی تَظظ ّوتبیبى ،هذیراى ٍ هعؤٍالى ریرثظ ،خَدارزیبثی ،ثر اظبض پرظؽٌبهِ،
هذارن ٍ هعتٌذات ظبلی یهثبر اًدبم هیگیرد.

حیطه ارزشیابی:

ارزؼیبثی اػضبی ّیبت ػلوی در حیغِّبی داًػ تخففی ،هْبرتّبی عراحی (ثرًبهِریسی) آهَزؼی ،هْبرتّبی
ارائِ آهَزغ (تذریط) ،هْبرتّبی هذیریت دٍرُ ،هعتٌذات تَلیذؼذُ تَظظ ػضَ ّیبت ػلوی ،ارزیبثی
هْبرتّبی داًؽدَیبى در توبم گرٍُّب ثرای توبم اػضبی ّیبت ػلوی دوترای عت ظٌتی ایراًی ،دارٍظبزی ظٌتی ٍ
وبرؼٌبظی ارؼذ تبریخ ػلَم پسؼىی اًدبم هیؼَد.

تحلیل ارزشیابی:

تحلیل دادُّبی ووی ٍ ویفی ثِ تفىیه اثسار گردآٍری هیثبؼذ .ولیِ پرظؽٌبهِّبی تىویلؼذُ تَظظ فراگیراى ٍ
ّوتبیبى ٍ هذیراى دارای اػتجبر ثَدُ ٍ در تدسیِ ٍ تحلیل ًْبیی هَرد اظتفبدُ لرار خَاٌّذ گرفت ،ثِ خس هَارد زیر:
 تىویل پرظؽٌبهِ تَظظ فردی وِ ؼرط حذالل هذت هَاخِْ (در هَرد ّوىبر ٍ هذیر) یب آؼٌبیی در هَرد
ٍی هحمك ًؽذُ ثبؼذ (ثْتر اظت ایي افراد از اثتذا از تىویل پرظؽٌبهِ اختٌبة ًوبیٌذ)
 پرظؽٌبهِّبی فبلذ هْر ٍاحذ ارزؼیبثی دفتر تَظؼِ آهَزغ داًؽىذُ
 اًتخبة یه ظتَى در ولیِ ردیفّب
ًَ ؼتي هغبلت هغبیر ثب اخالق در فرم
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تجفرُ :هعؤٍلیت تؽخیؿ پرظؽٌبهِّبی هخذٍغ ثِ ػْذُ هذیر دفتر تَظؼِ آهَزغ داًؽىذُ اظت ٍ ولیِ
پرظؽٌبهِّبی هخذٍغ ثبیذ هْوَر ثِ هْر دفتر تَظؼِ آهَزغ ٍ ثبیگبًی گردًذ.

گسارش ارزشیابی:

ثؼذ از دظتِثٌذی پرظؽٌبهِّبی تىویل ؼذُ تَظظ فراگیراى ٍ ّوتبیبى ٍ هذیراى ٍ فرم خَدارزیبثی تىویلؼذُ تَظظ
ّیبت ػلوی ،اعالػبت در ًرمافسار اوعل ٍارد هیؼَد ٍ ثؼذ از تدسیِ ٍ تحلیل اعالػبت ٍ تْیِ گسارغ ًْبیی در
لبلت خذٍل ٍ ًوَدار ارائِ هیگردد .هحل ًگْذاری هذارن ٍ ًظرات حبـل از ایي ارزؼیبثی ،گسارؼبت ،تحلیلّب ٍ
ـَرتدلعبت هرثَعِ ثِ ـَرت هحرهبًِ ٍ ثب رػبیت اـَل رازداری در دفتر تَظؼِ آهَزغ داًؽىذُ هیثبؼذً .تبیح
ثؼذ از تحلیل ٍ خالـِظبزی ثِ ـَرت وتجی در اختیبر هؼبٍى آهَزؼی لرار خَاّذ گرفت .ثب تأییذ هؼبٍى آهَزؼی،
ثِ هٌظَر آگبّی ٍ رفغ ًَالؿ هَخَد ثِ ـَرت ًبهِای هحرهبًِ ثِ اظبتیذ دٍرُ ثبزخَرد دادُ هیؼَد .ارزؼیبثی
ظبل اٍل در ـَرت هٌبظتًجَدى ـرفبً در اختیبر ّیبت ػلوی هرثَعِ لرار هیگیرد .در ـَرت تىرار در پرًٍذُ
هرثَعِ درج هیگردد .در ـَرت تىرار ظَمً ،ظرات اـالحی ثِ ارزیبثیؼًَذُ دادُ خَاّذ ؼذّ ٍ .وچٌیي خالـِ
گسارغ هعتٌذات ثِ ـَرت ظبلیبًِ تْیِ ٍ ارائِ هیؼَدّ .یبت ػلوی حك درخَاظت ارزؼیبثیوٌٌذُ را دارد .ثِ
هٌظَر وعت حذاوثر ًظرات ٍ اعویٌبى داًؽدَیبى از ػذم تأثیر ًظرات ارائِؼذُ ثر ارزؼیبثی آىّب در ّر دٍرًُ ،تبیح
حبـل از پرظؽٌبهِّبی تىویل ؼذُ تَظظ داًؽدَیبى ٍ ظبیر هٌبثغ پط از اػالم ًورات ًْبیی ّر دٍرُ ثِ اعالع
ػضَ ّیبت ػلوی خَاّذ رظیذ.

استفاده و انتشار نتایج ارزشیابی:

ایي ًتبیح ثر اظبض خذٍل زهبىثٌذی ارزؼیبثی ثرای ریٌفؼبى ارظبل هیگردد .پط از اظتخراج ًتبیح ،خلعِای خْت
پیگیری ٍ رفغ هؽىالت هَخَد ثب حضَر اػضبی وویتِ ػلوی ثرگسار هیؼَد ٍ راّىبرّبی پیؽٌْبدی ضوي اػالم
وتجی از عریك دثیر وبرگرٍُ ارزؼیبثی ّیبت ػلوی ثِ دفتر تَظؼِ آهَزغ ارظبل گردد .پط از اخرای راّىبرّب ،دثیر
وبرگرٍُ ارزؼیبثی ّیبت ػلوی ،هعتٌذات الزم از تغییرات اػوبلؼذُ در ثرًبهِ آهَزؼی هرثَعِ را ثِ دفتر تَظؼِ
آهَزغ داًؽىذُ ارظبل هیًوبیذ .در ًْبیت یه گسارغ ولی از ارزؼیبثیّبی اًدبمگرفتِ (فرایٌذ اخرا ،درـذ افراد
ارزؼیبثیؼذُ ٍ هیساى هؽبروت داًؽدَیبى ٍ ّوتبیبى ٍ ظبیر هٌبثغ گردآٍری اعالػبت) ثِ ّوراُ هعتٌذات ًتبیح
ارزؼیبثی ،پیؽٌْبدات ثرای ارتمبء ٍ هعتٌذات الذاهبت اًدبمگرفتِ ثر اظبض ؼیًَُبهِ هفَة ،تَظظ دفتر تَظؼِ
آهَزغ داًؽىذُ ٍ دثیر وبرگرٍُ ارزؼیبثی ّیبت ػلوی ثِ هؼبًٍت آهَزؼی داًؽىذُ تحَیل هیگردد تب در اًتْبی
ّر ظبل تحفیلی ،ثِ هؼبٍى آهَزؼی داًؽگبُ ارظبل گردد.
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رعایت اصول اخالقی:
 هحل ًگْذاری اظٌبد هرثَط ثِ ٍاحذ اًدبمدٌّذُ ایي ارزؼیبثی ،دفتر تَظؼِ آهَزغ داًؽىذُ هیثبؼذ.
 در گردآٍری دادُّب ٍ اًتؽبر آى هحرهبًِثَدى ٍ حمَق افراد رػبیت هیؼَد.
 اـل ـذالت در خوغآٍری دادُّب ٍ ًتبیح حبـل از ارزؼیبثی رػبیت هیؼَد.
 در اظتفبدُ از اثسارّبی ارزؼیبثی هبلىیت فىری ٍ حمَق هؼٌَی رػبیت هیؼَد.
جدول خالصه عملکرد ارزشیابی
عنوان
منبع ارزشیابی
ردیف

نحوه

ابسار و روش مورد

زمان

استفاده

ارزشیابی

پرظؽٌبهِ

دٍ ّفتِ لجل

تحفیلی (ثرای ّر

تناوب ارزشیابی

گردآوری
اطالعات

نحوه تحلیل

گسارش

اطالعات

ارزشیابی

در اًتْبی ّر ًینظبل

1

فراگیراى

هتٌبظت ثب دٍرُ

از ثرگساری

درض در ظیعتن

تىویل

ٍرٍد در اوعل

هرثَعِ

آزهَى پبیبى

ترهیٍ-احذی) ٍ در

فرمّب

ٍ تْیِ ًوَدار

دٍرُ

اًتْبی ّر چرخػ

[فرم تئَری-
ػولی -ثبلیٌی]
ّوتبیبى هذیراى
2

ٍ هعؤٍالى

پرظؽٌبهِ

ریرثظ

هعتٌذات ٍ هذارن
4

ّیبت ػلوی

هَخَد ٍ

وبرٍرزی ثبلیٌی
دٍ ّفتِ لجل

ظبالًِ

از پبیبى ترم

تىویل

ٍرٍد در اوعل

فرمّب

ٍ تْیِ ًوَدار

ظبالًِ

هؽبّذُ ٍ

در تؼفیالت
تبثعتبًی

ظبالًِ

ظبالًِ

تْیِ

ثیبى خالـِ

خالـِ

گسارغ

ظبالًِ

گسارغ

ارزؼیبثیؼًَذُ
فرم خَدارزیبثی

ظبالًِ

دٍ ّفتِ لجل

ظبالًِ

از پبیبى ترم
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تىویل

ٍرٍد در اوعل

فرم

ٍ تْیِ ًوَدار

ظبالًِ

