دااگشنه علوم زپشكی تهران
دادکشنه زپشكی

ع
علم
شیوهانهم ارزشیابی کیفیت ملکرد آموزشی اعضای هیات ی دادکشنه زپشكی
مقدمه

آهَصش يىي اص ٍؽبيف اسبسي ٍ هْن افضبي ّیبت فلوي ثَدُ ٍ ثٌبثشايي استمبء ٍ اسصضیبثي آى ثبيذ ثب ّوبى
خذيت وِ تمَيت هْبستّب ٍ فقبلیتّبي پژٍّطي افضبي ّیبت فلوي هَسد تَخِ است ،اًدبم ضَد .اعالفبت
حبغل اص اسصضیبثي سا هيتَاى ثشاي همبغذ سبصًذُ ( ٍ )Formativeپبيبًي ( )Summativeاستفبدُ ًوَد .اسصضیبثي
سبصًذُ فولىشد فضَ ّیبت فلوي ٍ ًمبعي وِ لبثلیت اغالح ٍ ثْتش ضذى داسد سا هطخع هيوٌذ ٍ صهیٌِ سا ثشاي
اسائِ ثبصخَسد ثِ ٍي فشاّن هيسبصد .اص ًتبيح اسصضیبثي پبيبًي هيتَاى دس هَاسد تػوینگیشي دس هَسد فضَ ّیبت
فلوي (ًؾیش استمبء هشتجِ يب توذيذ لشاسداد) استفبدُ ًوَد .دس ايي ضیًَُبهِ اخضاي سیستن اسصضیبثي ویفیت فولىشد
آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي داًطگبُ فلَم پضضىي تْشاى ثب سٍيىشد پبيبًي ثِ تفػیل ضشح دادُ
ضذُ است.
(ثشاي سفبيت اختػبس ،دس ضیًَُبهِ ثِ خبي فجبست "اسصضیبثي ویفیت فولىشد آهَصضي ثب سٍيىشد پبيبًي" اص ولوِ
اسصضیبثي استفبدُ ضذُ است).
گروه هدف

گشٍُ ّذف دس ايي ضیًَُبهِ ولیِ افضبي ّیبت فلوي آهَصضي داًطىذُ پضضىي وِ حذالل دٍ ًیوسبل
تحػیلي دس اهش آهَصش فشاگیشاى ايي داًطىذُ دس ّش يه اص همبعـ تحػیلي افن اص دوتشاي فوَهي ،دٍسُّبي
تخػػي تىویلي افن اص دستیبسي تخػػي ،دستیبسي فَق تخػػي ٍ تحػیالت تىویلي يب ضشوتوٌٌذگبى دس
دٍسُّبي آهَصش هذاٍم هطبسوت داضتِاًذ.
اسصضیبثي فولىشد آهَصضي ثب سٍيىشد پبيبًي دس هَسد آى دستِ اص افضبي ّیبت فلوي هػذاق خَاّذ داضت
وِ هتمبضي استمبء هشتجِ فلوي هي ثبضٌذ .دس ضوي ولیِ اعالفبت حبغل اص اسصضیبثي ویفیت فلوىشد آهَصضي
افضبي ّیبت فلوي ثب ّذف اسصضیبثي سبصًذُ دس اختیبس افضبي ّیبت فلوي لشاس هيگیشد ،فالٍُ ثش ايي اعالفبت
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دس اختیبس هذيشاى ٍ هسؤٍالى آهَصضي گشٍُّب ،ثخصّب ،ثیوبسستبىّب ٍ داًطىذُ لشاس گشفتِ ٍ هجٌبي تػویوبت
استمبءدٌّذُ آهَصضي خَاّذ ثَد.
تجػشُ  :1افضبي ّیبت فلوي وِ استجبط استخذاهي ثب داًطىذُ پضضىي ًذاضتِ اهب دس فشايٌذ آهَصضي فشاگیشاى
ايي داًطىذُ هطبسوت داضتِاًذ ،دس سًٍذ اسصضیبثي لشاس گشفتِ ٍ اعالفبت حبغل اص اسصضیبثي ايطبى هيتَاًذ هجٌبي
تػوینگیشيّبي هشتجظ لشاس گیشد.
تجػشُ  :2افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي وِ داساي ٍاثستگي دٍگبًِ ( )Dual Affiliationدس داخل
داًطگبُ ثَدُ ٍ يب دس گشٍُّب ٍ ثخصّبي آهَصضي هختلف آهَصش داضتِاًذ ،ثِ عَس هدضا ثِ تفىیه گشٍُّب ٍ
ثخصّب هَسد اسصضیبثي لشاس خَاٌّذ گشفت .افضبي ّیبت فلوي هطوَل ايي ٍضقیت دس صهبى استمبء ٍصى هَسد ًؾش
خَد اص فقبلیتّبي آهَصضي اًدبمضذُ دس گشٍُّب ٍ ثخصّبي هختلف سا پس اص تأيیذ هذيش گشٍُ خَد پیطٌْبد دادُ
ٍ ًوشُ ولي ویفیت فولىشد آهَصضي ايطبى ثش ايي هجٌب هحبسجِ خَاّذ ضذ .وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي افضبي
ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي دس خػَظ ٍصىدّي ًْبيي ًوشات وستضذُ تػوینگیشي خَاّذ وشد.
اهداف ارزشيابي

داًطىذُ پضضىي هيتَاًذ اص ًتبيح حبغل اص اسصضیبثي ثِ هٌؾَس فشاّنوشدى اهىبى تػوینگیشي دس هَاسد صيش
استفبدُ ًوبيذ:
 .1تجذيل ٍضقیت استخذاهي افضبي ّیبت فلوي
 .2تشفیـ سبالًِ افضبي ّیبت فلوي
 .3استمبء هشتجِ فلوي افضبي ّیبت فلوي
 .4تفَيض هسؤٍلیتّبي اخشايي آهَصضي ثِ افضبي ّیبت فلوي
 .5افغبي اهتیبصات ٍيژُ ثِ افضبي ّیبت فلوي (هبًٌذ هقشفي ثِ خطٌَاسُّبي آهَصضي ٍ )...
تجػشُ :ضیًَُبهِ حبضش خْت استفبدُ دس سًٍذ استمبء هشتجِ فلوي افضبي ّیبت فلوي تذٍيي ضذُ استٍ ،لي
داًطىذُ پضضىي هيتَاًذ ثش حست ضشٍست اص ًتبيح اسصضیبثي دس سبيش هَاسد تػوینگیشيّبي هشتجظ ثب افضبي
ّیبت فلوي وِ دس ثبال ثِ آىّب اضبسُ ضذُ است استفبدُ ًوبيذ هٌَط ثش آًىِ هَسد هزوَس لجالً (حذالل يه سبل لجل
اص اخشا) ثِ اعالؿ افضبي ّیبت فلوي سسیذُ ثبضذ .دس ايي حبلت الصم است ثشاي استفبدُ اص ًتبيح اسصضیبثي دس سبيش
هَاسد فَقالزوش دستَسالقول خذاگبًِ هتٌبست ثب هَضَؿ تْیِ گشدد.
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ساختار و تشكيالت ارزشيابي اعضاي هيات علمي

هذيشيت سًٍذ اسصضیبثي ویفیت تذسيس افضبي ّیبت فلوي دس داًطىذُ پضضىي تَسظ اداسُ اسصضیبثي ویفیت
آهَصش افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي وِ صيشهدوَفِ هقبًٍت اهَس ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي هيثبضذ
اًدبم خَاّذ ضذ .ايي اداسُ داساي يه ًفش هسؤٍل اص افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي وِ ثِ پیطٌْبد هقبٍى
اهَس ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ٍ حىن سيبست هحتشم داًطىذُ پضضىي هٌػَة خَاّذ ضذً 5 ،فش وبسضٌبس ٍ
يه ًفش هسؤٍل تحلیل ٍ اسصيبثي ًتبيح پشسٌل اداسي ايي هدوَفِ خَاٌّذ ثَد.
ثِ هٌؾَس تقییي وویتِ ًوشُ ویفیت فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي ،وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي
افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي دس هَسد ّش پشًٍذُ استمبء تطىیل گشديذُ ٍ ايي وویتِ ضبهل دٍ داٍس هٌتخت
ثب دفَت هقبٍى اهَس ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ٍ هسؤٍل اداسُ اسصضیبثي داًطىذُ پضضىي خَاّذ ثَد.
حوزههاي مورد ارزشيابي

 .1فقبلیتّبي آهَصضي افضبي ّیبت فلوي ثسیبس هتٌَؿ هيثبضٌذّ .ش يه اص افضبي ّیبت فلوي ثِ عَس هقوَل
دس عیف ٍسیقي اص ايي فقبلیتّب دسگیش هي ثبضذ .ثِ ايي لحبػ الصم است دس ٌّگبم اسصضیبثي ویفیت فولىشد
آهَصضي ّش يه اص افضبي ّیبت فلوي ،عیف ٍسیقي اص فقبلیتّبيي وِ ٍي دس آى هطغَل فقبلیت هيثبضذ هَسد
اسصضیبثي لشاس گیشد .اسصضیبثي ثبيذ هتٌبست ثب سْن ّش يه اص فقبلیتّبً ٍ ،یض سْن هخبعجیي آى فقبلیت غَست
گیشد.
 .2فقبلیتّبي آهَصضي افضبي ّیبت فلوي دس ّش يه اص  5حَصُ صيش لبثل دستِثٌذي است:1
 آموزشدادن (تدريس)؛ ثستِ ثِ گشٍُ آهَصضي (ثبلیٌي ٍ غیش ثبلیٌي) هيتَاًذ ضبهل اسائِ سخٌشاًي ،آهَصش
دسٍس فولي ،آهَصش دس گشٍُّبي وَچه (ثبلیٌي ٍ غیش ثبلیٌي) ،آهَصش ثبلیٌي (سشپبيي ،ثستشي ،اتبق فول ٍ
فشغِ آهَصضي) ،هطبسوت دس گضاسش غجحگبّي ،هطبسوت دس سویٌبسّب ٍ وٌفشاًسّبي آهَصضي ،عشاحي ٍ
ثبصًگشي عشح دسس ٍ تْیِ هَاد آهَصضي ٍ ووه آهَصضي ثشاي اسائِ دسٍس هشثَعِ ،هطبسوت دس آهَصش
داًطدَيبى ثیيالولل

 -1هقیبسّبي اسصضیبثي دس هَسد ّش يه اص هَاسد ثش اسبس گشٍُّبي هَسد ًؾشسٌدي دس ثخص سٍشّبي اسصضیبثي روش
ضذُ است.
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 برنامهريسي آموزشي؛ اص خولِ عشاحي ٍ اخشاي ثشًبهِ آهَصضي خذيذ (هبًٌذ ثشًبهِسيضي ٍاحذ دسسي،
چشخص ثبلیٌي ٍ  ،)...اغالح ثشًبهِ ّبي آهَصضي هَخَد (ثش حست ًتبيح حبغل اص ًیبصسٌدي ٍ يب ًمبط ضقف ٍ
لَت ثشًبهِ)
 راهنمايي و مشاوره؛ ضبهل ساٌّوبيي آهَصشگیشًذگبى دس سغَح هختلف ثشاي افضايص ثبصدّي آىّب دس
فقبلیتّبي يبدگیشي ،يبدگیشي ثْتش هْبستّبًَ ،ضتي پشٍپَصال ،گضاسش ٍ همبلِ هشتجظ ثب پبيبىًبهِ يب عشح تحمیمبتي
ثذٍى تَخِ ثِ خبيگبُ حمَلي فضَ ّیبت فلوي دس هَاسد هزوَس


مديريت و رهبري آموزشي؛ ًؾیش ثشًبهِ سيضي والى آهَصضي ،پیگیشي هستوش ٍ فقبل تقبلي سبصهبًي،

اسصيبثي هستوش الذاهبت اًدبمضذُ ،اًتطبس ًتبيح فقبلیتّبي ثِ فول آهذُ ٍ خزة هٌبثـ هَسد ًیبص ٍ سبيش حیغِّبي
هذيشيت ،هطبسوت دس اسصضیبثي ثشًبهِّبي آهَصضي
 ارزيابي فراگيران؛ ضبهل عشاحي سؤاالت آصهَى ثشاي سغَح هختلفّ ،وىبسي دس ثشگضاسي آصهَى،
عشاحي ٍ اخشاي سٍشّب ٍ اثضاسّبي اسصيبثي ًَيي يب آصهَى دس سغَح هختلف (ثب تَخِ ثِ ًمبط ضقف ٍ لَت
سٍشّبي هَخَد)
منابع مورد استفاده در ارزشيابي

 .1ثِ هٌؾَس اسصضیبثي فقبلیتّبي آهَصضي فضَ ّیبت فلوي اص هٌبثـ صيش استفبدُ هيضَد:
الف) ًتبيح حبغل اص ًؾشخَاّي اص فشاگیشاىّ ،وىبساى ،هذيشاى ٍ هسؤٍالى ريشثظ
ة) ًتبيح حبغل اص اسصيبثي هستٌذات ٍ هذاسن هشثَط ثِ فقبلیتّبي آهَصضي تَسظ داٍساى
ةً )1-تبيح حبغل اص تحلیل آصهَىّب ٍ سؤاالت عشاحيضذُ تَسظ فضَ ّیبت فلوي دس ثخص اسصيبثي
فشاگیشاى
تجػشُ :دس ايي هَسد ثِ هٌؾَس تسْیل فشايٌذّب هيتَاى حذالل اص هیضاى هطبسوت افضبي ّیبت فلوي دس
عشاحي آصهَىّب ٍ اسصضیبثيّب ،تقذاد سؤاالت عشحضذُ تَسظ ايطبى ،هطبسوت دس اخشاي آصهَىّبي پیطشفتِ ٍ
ثبصخَسدّبي هَخَد دس هَسد آصهَىّبي خبهـ وِ دس هَسد ثشخي اص افضبي ّیبت فلوي ٍخَد داسد استفبدُ وشد.
ج) ًتبيح حبغل اص سٍشّبي ًَيي اسصضیبثي هبًٌذ هطبّذُ گشٍُ ّوتبيبى ٍ فشمّبي اسصيبثي فولىشد
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 .2الصم است ثشًبهِسيضي ثِ گًَِاي غَست گیشد وِ اص توبهي ايي هٌبثـ ثِ غَست هٌبست ٍ هتٌبست ثب ًَؿ
فقبلیتّبي آهَصضي فضَ ّیبت فلوي استفبد ُ ضَد .ثِ ايي هٌؾَس ضشٍسي است داًطىذُ دس اثتذاي ّش سبل
تحػیلي ثشاي ولیِ افضبي ّیبت فلوي فشهي اسسبل ًوبيذ تب فضَ ّیبت فلوي عیف فشاگیشاًي وِ ٍي دس فشايٌذ
آهَصش آىّب دسگیش است سا هطخع ٍ پس اص تأيیذ هذيش گشٍُ ثِ داًطىذُ اسائِ ًوبيذ.
تجػشُ :دس سبختبس الىتشًٍیه اسصضیبثي ویفیت آهَصضي افضبي ّیبت فلوي اًتؾبس هيسٍد هَاسد هزوَس دس
سبهبًِ هَسد استفبدُ ثِ ًحَي تسْیلضذُ دسًؾش گشفتِ ضذُ ثبضذ.
روشهاي ارزشيابي

اسصيبثي ویفیت آهَصضي فضَ ّیبت فلوي ثب استفبدُ اص هٌبثـ فَق ٍ ثش اسبس سٍش ًؾشخَاّي ٍ اسصيبثي
هستٌذات ٍ هذاسن هشثَط ثِ فقبلیتّبي آهَصضي ،تحلیل ًتبيح آصهَىّب ٍ سٍشّبي ًَيي اسصضیبثي غَست
هيگیشد.
 -نظرخواهي از فراگيران

 .1فشاگیشاى ضبهل داًطدَيبى دٍسُّبي دوتشاي فوَهي ،دٍسُّبي تخػػي تىویلي افن اص دستیبسي تخػػي،
دستیبسي فَق تخػػي ٍ تحػیالت تىویلي يب ضشوتوٌٌذگبى دس دٍسُّبي آهَصش هذاٍم است وِ فضَ ّیبت
فلوي دس آهَصش آىّب هطبسوت داسد.
ً .2ؾشخَاّي اص فشاگیشاى ثبيذ ثِ عَس هستوش ٍ ثش اسبس حذالل تقذاد فشاگیش اسصيبثيوٌٌذُ حذالل دس ّش سبل
يه ثب س ثِ عَس وبهل ثِ فول آيذ .ثْتش است ايي ًؾشخَاّي دس فَاغل ًضديهتشي هبًٌذ پبيبى ّش تشم يب چشخص
ثبلیٌي اًدبم گشدد.
ً .3ؾشخَاّي اص فشاگیشاى ثبيذ دس صهبى ٍ هىبى هٌبست اًدبم ضَد ثِ گًَِاي وِ ضشايظ هحیغي حذالل تأثیش سا
ثش غحت ٍ دلت اعالفبت گشدآٍسيضذُ داضتِ ثبضذ .ضشٍسي است اص اًدبم ًؾشسٌدي دس صهبى ثشگضاسي آصهَى
پشّیض ضَد ٍ حتيالومذٍس پیص اص صهبى ثشگضاسي آصهَى ثِ فول آيذ.
ً .4وًَِگیشي ثبيذ اص ثیي ولیِ فشاگیشاًي وِ فضَ ّیبت فلوي دس فشايٌذ آهَصش آىّب دسگیش است اًدبم ضَد.
دس ايي ًؾشسٌدي ثبيذ هٌحػشاً ًؾشات آى دستِ اص فشاگیشاى وِ (ثٌب ثِ اؽْبس خَد) ثِ هیضاى وبفي ثب فضَ ّیبت
فلوي هَاخِْ هستمین آهَصضي داضتِاًذ هَسد تحلیل لشاس گیشد.
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 .5داًطىذُ پضضىي (ٍاحذ اسصضیبثي) ثب ّوىبسي گشٍُّب ٍ ثیوبسستبىّبي آهَصضي هسؤٍل اًدبم ًؾشخَاّي،
گشدآٍسي ٍ تحلیل اعالفبت ٍ اسائِ ًتبيح ًؾشخَاّي ثِ افضبي ّیبت فلوي هيثبضذ.
 .6ثبصخَسدّبي فشاگیشاى اص عشيك فشمّبي اسصيبثي وِ پبيبيي ٍ سٍايي آى تأيیذ ضذُ است اخز هيضَد.
 .1-6فشمّبيي وِ ثشاي اًدبم ًؾشخَاّي اص فشاگیشاى هَسد استفبدُ لشاس هيگیشد تَسظ ٍاحذ اسصضیبثي اهَس
ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ثش اسبس هػَثبت هشوض تَسقِ آهَصش داًطگبُ اسائِ ضذُ است ٍ ضشٍي
است هسؤٍالى آهَصضي ثیوبسستبىّب ٍ هذيشاى گشٍُّبي آهَصضي دس اًدبم غحیح فشايٌذّبي هشثَعِ ًؾبست
هستمین داضتِ ثبضٌذ.
 . 2-6ضشٍسي است تَضیحبت الصم دس هَسد اّویت ،وبسثشد ٍ چگًَگي تىویل فشمّب ثِ غَست ضفبف ٍ
لبثل فْن ثِ فشاگیشاى اسائِ ضَد .ثشگضاسي وبسگبُّبي آهَصضي دس صهبى هقبسفِ ٍ اسائِ ثستِّبي آهَصضي ثشاي
فشاگیشاى دس ايي حَصُ دس غَست اهىبى هٌبست ثِ ًؾش هيسسذ.
تجػشُ :هقبًٍت اهَس ّیبت فلوي داًطىذُ هَؽف است ثِ هٌؾَس استمبء فشايٌذ ًؾشسٌدي اص فشاگیشاى ثِ
غَست هَاصي ٍ ؽشف يه سبل پس اص تػَيت ايي ضیًَُبهِ ثب ّوىبسي دفتش تَسقِ آهَصش داًطىذُ
ًسجت ثِ تقییي تقذادي اص داًطدَيبى دس ّش دٍسُ ثِ فٌَاى داًطدَيبى هٌتخت وِ پس اص دٍسُ آهَصضي ٍ
تَخیْي هجبدست ثِ تىویل فشمّبي ًؾشسٌدي ثشاي توبهي اسبتیذ سا ثِ عَس هَاصي ثب فشايٌذ خبسي هيًوبيٌذ
ثِ هٌؾَس فشاّنآٍسي اعالفبت ثیطتش دس ايي حَصُ هجبدست ٍسصد.
خضئیبت ايي سًٍذ دس لبلت ضیًَُبهِ اسصيبثي ویفیت آهَصش تَسظ فشاگیشاى هٌتخت ثب ّوىبسي هقبًٍت اهَس
ّیبت فلوي داًطىذُ ٍ دفتش تَسقِ آهَصش داًطىذُ تْیِ ٍ هتقبلجبً ثِ تػَيت ّیبت سئیسِ داًطىذُ پضضىي
خَاّذ سسیذ.
 . 3-6دس غَستي وِ تقذاد فشاگیشاى دس ّش دٍسُ اسصضیبثي ووتش اص ً 3فش ثبضذ گشدآٍسي ثبصخَسدّب اص عشيك
هػبحجِ فشدي ٍ ثِ غَست هدضا اًدبم هيضَد .ثِ ايي هٌؾَس يىي اص افضبي ّیبت فلوي ثِ اًتخبة هقبًٍت
اهَس ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ًسجت ثِ اًدبم هػبحجِ ثب داًطدَيبى ٍ تىویل فشم ًؾشخَاّي ثش اسبس
ًؾشات ايطبى الذام هيًوبيذ.
 .7تقذاد فشمّبي تىویلضذُ ثشاي ّش فضَ ّیبت فلوي خوقبً ثبيذ دس غَست اهىبى  33فشم اص ّش گشٍُ اص
فشاگیش اى ثبضذ .اًتخبة فشاگیشاى ثبيذ فبلذ ّش گًَِ سَگشايي ٍ ثبيذ ثِ عَس تػبدفي ثبضذ .هٌحػشاً فشاگیشاًي وِ ثب
فضَ ّیبت فلوي هَاخِْ آهَصضي وبفي داضتِاًذ ثبيذ دس ايي فشايٌذ هطبسوت دادُ ضًَذ.
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تجػشُ :دس هَاسدي وِ ثِ داليل هَخِ اص خولِ ونثَدى تقذاد ول فشاگیشاًي وِ فضَ ّیبت فلوي ثبلمَُ ثب آىّب
دس توبس ثَدُ است تقذاد فشمّبي تىویلضذُ ثشاي فضَ ّیبت فلوي ووتش اص ايي تقذاد ثبضذ ،وویتِ ثشسسي
فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي هيتَاًذ تػویوبت همتضي سا دس ايي صهیٌِ اتخبر ًوبيذ.
 .8هحَسّبي هَسد استفبدُ ثشاي ًؾشخَاّي اص فشاگیشاى دس هَسد تذسيس ًؾشي فجبستٌذ اص داًص (تسلظ ثِ
هغبلت ،ثیبى اّذاف ،پیَستگي ٍ اًسدبم دس اسائِ هغبلت ،اًتمبل هغبلت ثب سٍشّبي هٌبست ٍ لذست ثیبى ،هتٌبست
ثَدى هغبلت ثب همغـ داًطدَ ٍ هقشفي هٌبثـ) ،هذيشيت (ًؾن ٍ تشتیت ٍ حضَس ثِهَلـ ،تَخِ وبهل ثِ والس ٍ
فذم تذاخل خبسخي ،هذيشيت والس) ،هْبستّبي استجبعي (خلت هطبسوت داًطدَ ،ايدبد اًگیضًُ ،حَُ استجبط ثب
داًطدَ ،آداة ٍ سفتبس اختوبفي ٍ تىشين داًطدَ) ،اثشثخطي (فاللِ استبد ثِ آهَصش ،فاللِ ٍ سغجت دس سفـ
هطىالت فلوي) ٍ ٍيژگيّبي حشفِاي (سفبيت اغَل اخالق پضضىي ٍ سفتبس حشفِاي ،اسائِ الگَي سفتبسي
هغلَة).
 .9هحَسّبي هَسد استفبدُ ثشاي ًؾشخَاّي اص فشاگیشاى دس هَسد آهَصش ثبلیٌي فجبستٌذ اص داًص (تسلظ استبد ثِ
هَضَؿ ،سٍضيوشدى اًتؾبسات اص فشاگیش ،هیضاى تأثیش استبد دس حیي ثشًبهِّبي آهَصضي ،اسائِ تَضیحبت سٍضي ٍ
لبثل فْن دس حیغِّبي هختلف داًطيً ،گشضي ،هْبستي) ،هذيشيت (حضَس استبد عجك ثشًبهِ ٍ ٍلتگزاسي ،دس
دستشس ثَدى دس آًىبل) ،هْبستّبي استجبعي (خلت هطبسوت داًطدَيبى ،وبسٍسصاى ٍ دستیبساى دس فقبلیتّبي
ثبلیٌي ،هطبٍسُ ٍ ساٌّوبيي ٍ ووه ثِ سفـ هطىالت ،اسائِ ثبصخَسد ثِ سٍش هٌبست) ،اثشثخطي (ايدبد اًگیضُ دس
فشاگیشاى ،ايدبد افتوبد ثِ ًفس ٍ لذست تػوینگیشي دس وبسٍسص ٍ دستیبسً ،حَُ فولىشد دس صهبىّبي آًىبل)،
ٍيژگيّبي حشفِاي (سفبيت اغَل اخالق پضضىي ٍ سفتبس حشفِاي ،اسائِ الگَي سفتبسي هغلَة)
 .13عشاحي فشمّبي ًؾشخَاّي ثبيذ ثب ّوىبسي گشٍُّبي آهَصضي غَست گیشد.
تجػشُ :ثب تَخِ ثِ تقذد گشٍُّبي آهَصضي استفبدُ اص فشمّبي هتفبٍت ثب استفبدُ اص ًؾش گشٍُّبي آهَصضي
هٌَط ثِ ساُاًذاصي هٌبست فشايٌذ هجتٌي ثش ٍة اسصضیبثي خَاّذ ثَد .ايي فشمّب داساي سؤاالت اغلي هطتشن ٍ
ت قذادي سؤال هتوبيض ثب تَخِ ثِ ًَؿ فقبلیت ٍ فولىشد دس هىبى ٍ يب ثخص ٍ گشٍُ هشثَعِ خَاّذ ثَد .فشمّبي
خذيذ ثبيذ پس اص عي هشاحل تقییي پبيبيي ٍ سٍايي هَسد تػَيت وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي افضبي
ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي لشاس گیشًذ ٍ سپس ثب فشمّبي لجلي خبيگضيي ضًَذ.
 .11فشمّبي ًؾشخَاّي ثبيذ ثِ غَست ثي ًبم تَصيـ ٍ گشدآٍسي ضَد .داًطىذُ پضضىي هَؽف است توْیذاتي
اتخبر ًوبيذ تب فشمّبي هشثَعِ (افن اص هخذٍش ٍ غیش هخذٍش) ثِ غَست وبهالً هحشهبًِ ٍ ثب سفبيت اغَل
ساصداسي ًگْذاسي ضَد ٍ هَسد استفبدُ لشاس گیشدً .ؾبست ٍ دلت فولىشد هسؤٍالى آهَصضي ثیوبسستبىّب ٍ هذيشاى
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گشٍُّبي آهَصضي دس ايي هْن ضشٍسي است .دس سًٍذ هجتٌي ثش ٍة هالحؾبت حفؼ هحشهبًگي اعالفبت دس سبهبًِ
هشثَعِ ثبيذ ثِ عَس وبهل لحبػ ضذُ ٍ دس ايي خػَظ اعویٌبىثخطي ثِ افضبي ّیبت فلوي ٍ فشاگیشاى غَست
پزيشد.
ً .12تبيح ًؾشخَاّي اص فشاگیشاى ثبيذ ثِ عَس هٌبست ٍ ثب سفبيت ساصداسي ٍ حشين ضخػي افضبي ّیبت فلوي
ثِ اعالؿ فضَ ّیبت فلوي هَسد اسصضیبثي ،سيبست ثخص ٍ هذيش گشٍُ ثشسذ .سئیس ثخص ٍ هذيش گشٍُ هَؽفٌذ وِ
ايي ًتبيح سا ثِ غَست وبهالً هحشهبًِ ًگْذاسي وٌٌذ.
 .13الصم است ثشاي وست حذاوثش ًؾشات ٍ اعویٌبى فشاگیشاى اص فذم تأثیش ًؾشات اسائِضذُ ثش اسصضیبثي آىّب
ًتبيح حبغل اص ًؾشخَاّي اص فشاگیشاى پس اص افالم ًوشات ًْبيي فشاگیشاى ثِ اعالؿ فضَ ّیبت فلوي ثشسذ.
 -نظرخواهي از همكاران

ّ .1وىبساى دسثشگیشًذُ افضبي ّیبت فلوي است وِ دس داًطىذُ پضضىي هطغَل فقبلیت ّستٌذ ٍ حذالل هذت
آضٌبيي ايطبى ثب فضَ ّیبت فلوي هَسد اسصضیبثي يه سبل ثبضذ.
تجػشُ :دس هَاسدي وِ فضَ ّیبت فلوي ثٌب ثِ اؽْبس خَد ٍ تأيیذ هذيش گشٍُ ،ثب سبيش گشٍُّبي آهَصضي ٍ يب
سبيش داًطىذُّب ّوىبسي آهَصضي داضتِ ثبضذ داًطىذُ پضضىي ثْتش است اص افضبي ّیبت فلوي گشٍُّبي
هزوَس ًیض ًؾشخَاّي ًوبيذ.
 .2اسصضیبثي تَسظ ّوىبساى ثشاي ّش فضَ ّیبت فلوي ثبيذ حذالل يه ثبس دس سبل غَست گیشد ٍ دس ّش
همغـ اسصضیبثي ثبيذ حذالل اص ّ 5وىبس ًؾشخَاّي ضَد.
تجػشُّ :وىبساى ثبيذ ثِ گًَِاي اًتخبة ضًَذ وِ حذالل دٍ سَم آىّب اص گشٍُ آهَصضي هشثَعِ ثبضٌذ .دس هَسد
افضبي ّیبت فلوي ثبلیٌي ،الصم است ثِ گًَِاي ثشًبهِسيضي ضَد وِ حذالل ً 1فش اص ايي افشاد اص ثخص هشثَط
ثبضٌذ.
 .3ثبصخَسدّبي ّوىبساى ثبيذ اص عشيك فشمّبيي وِ پبيبيي ٍ سٍايي آىّب تأيیذ ضذُ است اخز ضَد.
 .1-3فشمّبيي وِ ثشاي اًدبم ًؾشخَاّي اص ّوىبساى هَسد استفبدُ لشاس هيگیشد تَسظ ٍاحذ اسصضیبثي اهَس
ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ثش اسبس هػَثبت هشوض تَسقِ آهَصش داًطگبُ اسائِ ضذُ است.
 .4هحَسّبي هَسد استفبدُ ثشاي ًؾشخَاّي اص ّوىبساى دس هَسد ویفیت هطبسوت فضَ ّیبت فلوي دس خلسبت
گضاسش غجحگبّي ،سویٌبسّب ٍ وٌفشاًسّبي آهَصضي فجبستٌذ اص داًص (ویفیت فوَهي سخٌشاًي ٍ يب اؽْبس ًؾش
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فلوي دس همبيسِ ثب سبيشيي ،حشوت دس خْت تبصُّبي فلوي ٍ فٌي) ،اثشثخطي (ٍلتگزاسي ،احسبس هسؤٍلیت،
حضَس فقبل ،هؤثش ٍ عجك ثشًبهِ)ٍ ،يژگيّبي حشفِاي (سفبيت اغَل اخالق پضضىي ٍ سفتبس حشفِاي ،تقبهل هثجت
ٍ سبصًذُ ثب ّوىبساى)
 .5هحَسّبي هَسد استفبدُ ثشاي ًؾشخَاّي اص ّوىبساى دس هَسد هطبسوت فضَ ّیبت فلوي دس حَصُّبي
ثشًبهِ سيضي آهَصضي ،هذيشيت ٍ سّجشي آهَصضي ٍ اسصيبثي فشاگیشاى فجبستٌذ اص داًص (آضٌبيي ثب اغَل ثشًبهِسيضي،
هذيشيت ٍ سّجشي آهَصضي ٍ اسصيبثي فشاگیشاى ،حشوت دس خْت تبصُّبي فلوي) ،اثشثخطي (ٍلتگزاسي ،احسبس
هسؤٍلیت ،پیگیشي فقبل ٍ هؤثش)ٍ ،يژگيّبي حشفِاي (سفبيت اغَل اخالق پضضىي ٍ سفتبس حشفِاي ،تقبهل هثجت
ٍ سبصًذُ ثب ّوىبساى ،سفبيت اغَل فلوي دس وبس)
 .6الصم است ثشاي وست حذاوثش ًؾشات ،فشمّبي ًؾشخَاّي ثِ غَست ثيًبم تَصيـ ٍ گشدآٍسي ضَد .داًطىذُ
پضضىي هَؽف است توْیذاتي اتخبر ًوبيذ تب فشمّبي هشثَعِ (افن اص هخذٍش ٍ غیش هخذٍش) ثِ غَست وبهالً
هحشهبًِ ٍ ثب سفبيت اغَل ساصداسي ًگْذاسي ضَد ٍ هَسد استفبدُ لشاس گیشد .ايي هحشهبًگي دس فشايٌذ اسصضیبثي
هجتٌي ثش ٍة ثبيذ ثِ عَس وبهل دسًؾش گشفتِ ضذُ ٍ اعویٌبىثخطي دس ايي خػَظ ثِ افضب اًدبم ضَد.
ً .7تبيح ًؾشخَاّي اص ّوىبساى ثبيذ ثِ عَس هٌبست ٍ ثب سفبيت ساصداسي ٍ حشين ضخػي افضبي ّیبت فلوي
ثِ اعالؿ فضَ ّیبت فلوي هَسد اسصضیبثي ،سيیس ثخص ٍ هذيش گشٍُ ثشسذ .سئیس ثخص ٍ هذيش گشٍُ هَؽفٌذ وِ
ايي ًتبيح سا ثِ غَست وبهالً هحشهبًِ ًگْذاسي وٌٌذ.
تجػشُ :دس هَاسدي وِ ثِ داليل هَخِ اص خولِ ونثَدى تقذاد ول ّوىبساًي وِ فضَ ّیبت فلوي ثبلمَُ ثب آىّب
دس توبس ثَدُ است تقذاد فشمّبي تىویلضذُ ثشاي فضَ ّیبت فلوي ووتش اص ايي تقذاد ثبضذ ،وویتِ ثشسسي
فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي هيتَاًذ تػویوبت همتضي سا دس ايي صهیٌِ اتخبر ًوبيذ.
 .8ثب تَخِ ثِ پیگیشي سًٍذ اسصيبثي ّوتبيبى اص فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي تَسظ هشوض هغبلقبت ٍ
تَسقِ آهَصش داًطگبُ ،دس غَست تػَيت هَسد هشثَعِ ٍ دس غَست ٍخَد ًتبيح اسصيبثي فَق ٍ يب دسخَاست
فضَ ّیبت فلوي هشثَعِ ثِ استفبدُ اص ايي ًتبيح هيتَاى اص آى دس ثخطي اص ًوشات استفبدُ وشد.
 -نظرخواهي از مديران و مسؤوالن آموزشي ذيربظ

 .1هذيشاى ٍ هسؤٍالى آهَصضي ضبهل افشادي ّستٌذ وِ هسؤٍلیت ثشًبهِسيضي ٍ ًؾبست ثش فقبلیتّبي آهَصضي
فضَ ّیبت فلوي هَسد اسصضیبثي سا ثش فْذُ داسًذ .اص خولِ ايي افشاد هسؤٍالى دٍسُ آهَصش پضضىي فوَهي
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ثخص -گشٍُ ،هذيش ثشًبهِ دستیبسي ،سئیس ثخص ،هذيش گشٍُ ٍ هقبٍى آهَصضي ثیوبسستبى هيثبضٌذ .الصم است
حذالل هذت استجبط ايطبى دس سوت فقلي ثب فضَ ّیبت فلوي هَسد ًؾش ،سِ هبُ ثبضذ.
 .2الصم است اسصضیبثي تَسظ هذيشاى ٍ هسؤٍالى آهَصضي ثشاي ّش فضَ ّیبت فلوي يه ثبس دس سبل اًدبم
ضَد.
 .3ثبصخَسدّبي هذيشاى ٍ هسؤٍالى آهَصضي اص عشيك فشمّبي اسصيبثي وِ پبيبيي ٍ سٍايي آى تأيیذ ضذُ است
اخز هيضَد .هذيشاى ٍ هسؤٍالى آهَصضي ثشاي پبسخگَيي ثِ سؤاالت هَخَد دس فشمّب هيتَاًٌذ فالٍُ ثش سَاثك ٍ
هستٌذات هَخَد لجلي ،دس غَست لضٍم اص هطبّذُ فقبلیتّبي آهَصضي فضَ ّیبت فلوي ٍ يب اًدبم هػبحجِ ثب ٍي
ًیض استفبدُ ًوبيٌذ.
 .1-3فشمّبيي وِ ثشاي اًدبم ًؾشخَاّي اص هذيشاى ٍ هسؤٍالى آهَصضي هَسد استفبدُ لشاس هيگیشد تَسظ ٍاحذ
اسصضیبثي اهَس ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ثش اسبس هػَثبت هشوض تَسقِ آهَصش داًطگبُ اسائِ ضذُ است.
 .4هحَسّبي هَسد استفبدُ ثشاي ًؾشخَاّي اص هذيشاى دس هَسد ویفیت هطبسوت فضَ ّیبت فلوي دس سویٌبسّب
ٍ وٌفشاًسّبي آهَصضي فجبستٌذ اص داًص (تَخِ ثِ حضَس فشاگیشاى دس ثشًبهِّب ،ویفیت فوَهي سخٌشاًي دس همبيسِ
ثب سبيشيي ،حشوت دس خْت تبصُّبي فلوي ٍ فٌي) ،اثشثخطي (ٍلتگزاسي ،احسبس هسؤٍلیت ،حضَس فقبل ،هؤثش
ٍ عجك ثشًبهِ)ٍ ،يژگيّبي حشفِاي (سفبيت اغَل اخالق پضضىي ٍ سفتبس حشفِاي ،اًتمبدپزيشي ٍ اًقغبف ،تقبهل
هثجت ٍ سبصًذُ ثب ّوىبساى)
 .5هحَسّبي هَسد استفبدُ ثشاي ًؾشخَاّي اص هذيشاى دس هَسد هطبسوت فضَ ّیبت فلوي دس حَصُّبي
ثشًبهِ سيضي آهَصضي ،هذيشيت ٍ سّجشي آهَصضي ٍ اسصيبثي فشاگیشاى فجبستٌذ اص داًص (آضٌبيي ثب ثشًبهِسيضي،
هذيشيت ٍ سّجشي آهَصضي ٍ اسصيبثي فشاگیشاى ،حشوت دس خْت تبصُّبي فلوي) ،اثشثخطي (ٍلتگزاسي ،احسبس
هسؤٍلیت ،پیگیشي فقبل ٍ هؤثش)ٍ ،يژگيّبي حشفِاي (سفبيت ضَاثظ ٍ همشسات اداسي ،اًتمبدپزيشي ٍ اًقغبف،
سفبيت اغَل اخالق پضضىي ٍ سفتبس حشفِاي ،تقبهل هثجت ٍ سبصًذُ ثب ّوىبساى ،سفبيت اغَل فلوي دس وبس)
 .6داًطىذُ پضضىي هَؽف است توْیذاتي اتخبر ًوبيذ تب ًؾشات اسائِضذُ ثِ غَست وبهالً هحشهبًِ ٍ ثب سفبيت
اغَل ساصداسي ًگْذاسي ضَد ٍ هَسد استفبدُ لشاس گیشد.
ً .7تبيح ًؾشخَاّي اص هذيشاى (ثذٍى روش ًبم هسؤٍل) ثبيذ ثِ عَس هٌبست ٍ ثب سفبيت ساصداسي ٍ حشين ضخػي
افضبي ّیبت فلوي ثِ اعالؿ ايطبى ثشسذ.
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 -ارزيابي مستندات و مدارك مربوط به فعاليتهاي آموزشي عضو هيات علمي با استفاده از نظرات داوران

فشايٌذ اسصيبثي ٍ ثشسسي هستٌذات ٍ هذاسن آهَصضي دس داًطىذُ پضضىي ثِ ضشح ريل هي ثبضذ:
 .1اثتذا فضَ ّیبت فلوي هستٌذات ٍ هذاسن هشثَعِ سا عجك سبختبس هٌغجك ثش هػَثبت هشوض هغبلقبت ٍ تَسقِ
آهَصش داًطگبُ تىویل وشدُ ٍ ثِ گشٍُ آهَصضي هشثَعِ اسائِ هي دّذ.
 .2پس اص تأيیذ دس وویتِ استمبء گشٍُ ،هَاسد اسائِضذُ تَسظ فضَ هحتشم ّیبت فلوي ثِ داًطىذُ اسخبؿ دادُ
خَاّذ ضذ.
 .3وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي* پیص اص عشح پشًٍذُ دس وویتِ هٌتخت
استمبء داًطىذُ ،هَاسد هشثَعِ سا هَسد ثشسسي لشاس دادُ ٍ ًؾش ًْبيي خَد سا ثش اسبس ًتیدِ اسصيبثي داٍساى
(عجك ثٌذّبي ريل ايي فٌَاى) دس پشًٍذُ ثجت هيًوبيذ.
* ايي وویتِ وِ هٌحػشاً ثب ّذف اسصضیبثي فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ثشاي اٍلیي
ثبس دس ايي ضیًَُبهِ پیصثیٌي ضذُ است اص  5فضَ ،ضبهل سِ فضَ ثبثت ٍ دٍ فضَ هتغیش تطىیل هيگشدد.
افضبي ثبثت ثِ پیطٌْبد هقبًٍت اهَس ّیبت فلوي داًطىذُ ٍ ثب هطَست هقبًٍیي آهَصضي ٍ هسؤٍل دفتش
تَسقِ آهَصش داًطىذُ پضضىي ثب حىن سيبست داًطىذُ پضضىي هٌػَة خَاٌّذ ضذ .افضبي هتغیش دس ّش
هَسد دٍ ًفش اص داٍساى داًطىذُ پضضىي هيثبضٌذ وِ هشتجظ ثب پشًٍذُّبي هتمبضیبى هشثَعِ ،اًتخبة خَاٌّذ
ضذ.
ايي وویتِ فالٍُ ثش اسصيبثي ًؾشات داٍساى دس هَسد هستٌذات اسائِضذُ تَسظ افضبي ّیبت فلوي هتمبضي
استمبء هيثبيست ثِ ثشسسي ٍ خوـثٌذي ولیِ ًتبيح اسصضیبثي ویفیت فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي
ضبهل ًؾشخَاّي اص فشاگیشاىّ ،وىبساى ،هذيشاى ٍ هسؤٍالى آهَصضي ٍ هطبّذُ ّوتبيبى ٍ ديگش سٍشّبي
ًَيي اسصضیبثي دس غَست ٍخَد ثپشداصد.
 .4داٍساى ،افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي هيثبضٌذ وِ تَسظ ٍاحذ اسصضیبثي داًطىذُ پضضىي ٍ ثش
اسبس هقیبسّبي ريل اًتخبة هيضًَذ .هقبًٍت اهَس ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ثب ّوىبسي دفتش تَسقِ
آهَصش داًطىذُ هَؽف است ًسجت ثِ تقییي فْشست داٍساى هَسد ٍثَق داًطىذُ دس اهش اسصيبثي ویفیت
آهَصش ،ثشگضاسي دٍسُّبي آهَصضي ثشاي ايطبى ٍ غذٍس حىن هشثَعِ ثِ ّوشاُ اعالؿسسبًي ثِ فوَم افضبي
ّیبت فلوي داًطىذُ الذام ًوبيذ.
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 .1-4هقیبسّبي الصم ثشاي اًتخبة داٍساى فجبستٌذ اص:
 داضتي  5سبل سبثمِ فضَيت ّیبت فلوي يب داضتي حذالل ستجِ داًطیبسي
 حذالل ّنستجِ ثَدى ثب فشد اسصيبثيضًَذُ
 داٍساى گشٍُّبي فلَم پبيِ اص سضتِّبي فلَم پبيِ ٍ داٍساى گشٍُّبي ثبلیٌي اص گشٍُ ثبلیٌي
 . 2-4دس هَاسدي وِ اهىبى سفبيت ضشايظ فَق ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ ،داٍساى ثِ پیطٌْبد وویتِ ثشسسي فولىشد
آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ٍ تأيیذ سيبست داًطىذُ پضضىي اًتخبة خَاٌّذ ضذ.
 .5الصم است حذالل دٍ ًفش اص افضبي ّیبت فلوي ثِ فٌَاى داٍس دس ّش ثبس اسصيبثي فولىشد آهَصضي يه فضَ
ّیبت فلوي ثِ غَست هستمل هطبسوت ًوبيٌذ.
 .6ثْتش است ّوِ افضبي فلوي گشٍُّبي آهَصضي ثب حذالل پٌح سبل سبثمِ فضَيت ّیبت فلوي دس ايي اهش ثِ
فٌَاى اسصيبثيوٌٌذُ هطبسوت داضتِ ثبضٌذ.
ّ .7ش فضَ ّیبت فلوي حك داسد ًسجت ثِ هقشفي دٍ ًفش اص افضبي ّیبت فلوي وِ هبيل ًیست دس اهش اسصيبثي
اٍ هطبسوت داضتِ ثبضٌذ الذام ًوبيذ.
 .1-7داًطىذُ ًجبيذ اص وسبًي وِ فضَ ّیبت فلوي هخبلف هطبسوت ايطبى دس اهش اسصيبثي فولىشد خَد
هيثبضذ ثِ ايي هٌؾَس استفبدُ وٌذ.
 .8ثْتش است افضبي ّیبت فلوي اسصيبثي وٌٌذُ حذاوثش آضٌبيي سا ثب سضتِ فلوي فشد هَسد اسصيبثي داضتِ ثبضٌذ،
اهب الصم ًیست حتوبً اص سضتِ فلوي فشد هَسد اسصيبثي ثبضٌذ.
 .9اسصيبثي داٍساى اص فقبلیتّبي فَق ثش اسبس فشمّبي استبًذاسدضذُ اًدبم هيضَد.
تجػشُ :فشمّبيي وِ لشاس است ثشاي اسصيبثي هستٌذات ٍ هذاسن هشثَط ثِ فقبلیتّبي آهَصضي تَسظ داٍساى
هَسد استفبدُ لشاس گیشد تَسظ هشوض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش داًطگبُ تذٍيي ضذُ ٍ دس ضَساي آهَصضي
داًطگبُ هػَة خَاّذ ضذ.
 .13الصم است ًتبيح اسصيبثي داٍساى ثِ غَست وتجي ٍ هحشهبًِ ٍ ثذٍى روش ًبم داٍس ثِ اعالؿ فضَ ّیبت فلوي
ثشسذ.
ً .11تبيح اسصيبثي هستٌذات تَسظ داٍساى ٍ دس ًْبيت وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي
داًطىذُ پضضىي دس ّش هشتجِ اص استمبء دس دٍ سبل اٍل اخشاي ايي آيیيًبهِ ثِ فٌَاى ً 2وشُ اضبفِ ثش ً 23وشُ
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ًْبيي اسصضیبثي ویفیت فولىشد آهَصضي فضَ ّیبت فلوي ٍ اص اثتذاي سبل سَم اخشا ثِ فٌَاى ثخطي اص ًوشُ
(ً 2وشُ اص ً 23وشُ هشثَعِ) دس ًؾش گشفتِ خَاّذ ضذ.
روند تحليل نتايج حاصل از نظرخواهي از فراگيران و همكاران و مديران و مسؤوالن آموزشي ذيربظ

 .1ولیِ فشمّبي تىویلضذُ تَسظ فشاگیشاى ٍ ّوىبساى وِ داساي افتجبس (غیش هخذٍش) ثَدُ ٍ دس خوـثٌذي هَسد
استفبدُ لشاس خَاٌّذ گشفت هگش دس هَاسد صيش :تىویل فشم تَسظ فشدي وِ ضشط حذالل هذت هَاخِْ يب
آضٌبيي دس هَسد ٍي هحمك ًجبضذ( ،اگشچِ ثْتش است ايي افشاد اص تىویل فشم اص اثتذا اختٌبة ًوبيٌذ) ،فشمّبي
فبلذ هْش ٍاحذ اسصضیبثي داًطىذُ پضضىي ،هطبّذُ خظ خَسدگي ثیص اص حذ لبثل لجَل دس يه فشم ،خظ
وطیذى دس يه ستَى دس ولیِ سديفّبًَ ،ضتي هغبلت هغبيش ثب اخالق دس فشم ،فشمّبيي وِ ثِ عَس تػبدفي
تىویل ًطذُ ٍ ثش اسبس يه سٍال سَگشايبًِ خبظ دس ثیي فشاگیشاى تَصيـ ضذُ ثبضٌذ.
تجػشُ :هسؤٍلیت تطخیع فشم ّبي هخذٍش ثش فْذُ هسؤٍل ٍاحذ اسصضیبثي داًطىذُ پضضىي هيثبضذ ٍ ولیِ
فشمّبي هخذٍش ثبيذ هوَْس ثِ هْش هسؤٍل ٍاحذ اسصضیبثي گشدد.
 .2حذالل تقذاد فشمّبي غیش هخذٍش ثشاي ّش فضَ ّیبت فلوي ثبيذ  33فشم اص ول گشٍُ فشاگیشاى ٍ  5فشم اص
ّوىبساى دس سبل ثبضذ (ثب لحبػ تجػشُ هبدُ  7ثٌذ ًؾشخَاّي اص فشاگیشاى).
 .3آًبلیض ًتبيح ثبيذ حذالل ضبهل هَاسد صيش ثبضذ:
 .1-3هیبًگیي ،اًحشاف هقیبس ،هیبًِ ،فبغلِ اعویٌبى ( ٍ )CI95%حذالل ٍ حذاوثش ًوشُ دس ّش هحَس
 .2-3هیبًگیي ،اًحشاف هقیبس ،هیبًِ ،فبغلِ اعویٌبى ( ٍ )CI95%حذالل ٍ حذاوثش ًوشُ دس دسس يب ثشًبهِ هَسد
ًؾشخَاّي دس هَسد ّش فضَ ّیبت فلوي
 .3-3هیبًگیي ،اًحشاف هقیبس ،هیبًِ ٍ حذالل ٍ حذاوثش ًوشُ دسس يب ثشًبهِ هوَسد ًؾشخوَاّي دس هوَسد افضوبي
ّیبت فلوي ثخص ٍ گشٍُ هشثَعِ
 .4ثشاي استفبدُ اص ًتبيح حبغل اص ًؾشخَاّيّبي هتٌبٍة ثشاي اسصضیبثي فضَ ّیبت فلوي ثِ غَست صيش فول
خَاّذ ضذ:
 1-4دس غَستي وِ هیبًگیي ًوشات دس ّش ًَثت اسصضیبثي اختالف هقٌيداس آهبسي ًذاضتِ ثبضذ اص هیبًگیي ولیِ
ًوشات استفبدُ خَاّذ ضذ.
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 2-4دس غَست ٍخَد سًٍذ غقَدي دس ًتبيح اسصضیبثي پبيیيتشيي ًوشُ اسصضیبثي حزف ٍ دس هحبسجِ هیبًگیي
ًوشُ ول ٍاسد ًويضَد.
 3-4دس هَاسدي وِ ًتبيح ثِ گًَِاي ثبضذ وِ ثب دٍ حبلت فَق هغبثمت ًذاضتِ ثبضذ تػوینگیشي ثش فْذُ
وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي خَاّذ ثَد.
تجػشُ :تحلیل ًتبيح فشمّبي ًؾشسٌدي اص ّوىبساى ٍ هسؤٍالى آهَصضي ريشثظ وِ تقذاد آىّب اص  5ووتش هيثبضذ
ثِ غَست ووّي اًدبم ًطذُ ٍ وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ثِ غَست ویفي
ٍ دس غَست ًیبص ثب اًدبم هػبحجِ ثب ّوىبساى ٍ هسؤٍالى اسصيبثي سا اًدبم دادُ ٍ ًوشُ هشثَعِ سا هحبسجِ خَاّذ
وشد.
روند بررسي کيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي متقاضي ارتقاء

.1

فضَ ّیبت فلوي هتمبضي استمبء يب تجذيل ٍضقیت ،پشًٍذُ آهَصضي خَد سا وِ ثش اسبس دستَسالقول تْیِ

پشًٍذُ آهَصضي افضبي ّیبت فلوي تىویل ًوَدُ است ثشاي اسصيبثي دس اختیبس وویتِ استمبء گشٍُ آهَصضي هشثَعِ
لشاس هيدّذ.
.2

پس اص ثشسسي ٍ تأيیذ هَاسد دس وویتِ استمبء گشٍُ آهَصضي هشثَعِ ،پشًٍذُ ثِ هقبًٍت اهَس ّیبت فلوي

داًطىذُ اسسبل خَاّذ ضذ وِ اص عشيك ايي هقبًٍت ثِ وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ
پضضىي اسخبؿ خَاّذ گشديذ.
.3

وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ثب خوـثٌذي اعالفبت هٌذسج دس

پشًٍذُ آهَصضي فشد هَسد اسصضیبثي ،هَاسد هشثَعِ سا ثِ غَست تفػیلي ثِ ضشح ريل دس اختیبس وویتِ هتخت استمبء
داًطىذُ لشاس هيدّذ:
ً تبيح ًؾشخَاّي اص فشاگیشاى ثِ غَست يه ًوشُ خبم اص سمف ً 23وشُ
ً تبيح ًؾشخَاّي اص ّوىبساى ثِ غَست يه ًوشُ خبم اص سمف ً 23وشُ
تجػشُ :دس غَست ٍخَد ًتبيح حبغل اص هطبّذُ تذسيس تَسظ ّوتبيبى ٍ يب تمبضبي فضَ ّیبت
فلوي اص استفبدُ اص ايي سٍش اسصيبثي دس فشايٌذ استمبء هيتَاى اص ًتبيح ايي سٍش اسصضیبثي ًیض ثِ فٌَاى
ثخطي اص ًوشُ ًؾشخَاّي اص ّوىبساى پس اص تػَيت استفبدُ اص ايي سٍش دس داًطگبُ دس خوـثٌذي
ًوشات استفبدُ وشد.
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ً تبيح ًؾشخَاّي اص هذيشاى ٍ هسؤٍالى ريشثظ ثِ غَست يه ًوشُ خبم اص سمف ً 23وشُ
ً تبيح اسصيبثيّبي غَستگشفتِ ثش سٍي هستٌذات آهَصضي تَسظ داٍساى اص سمف ً 23وشُ
.4

سْن ّش يه اص اخضاي اضبسُضذُ دس ثٌذّبي ايي ضیًَُبهِ دس اسصضیبثي ولي ویفیت فقبلیتّبي آهَصضي

فشد ثِ ضشح ريل هيثبضذ:
سٍشّبي اسصضیبثي
ًؾشخَاّي اص فشاگیشاى
ًؾشخَاّي اص ّوىبساى*
ًؾشخوووَاّي تَسوووظ هوووذيشاى ٍ
هسؤٍالى ريشثظ

تب پبيبى سبل دٍم اخشا

اص اثتذاي سبل سَم اخشا

 53دسغذ (ً 13وشُ)

 53دسغذ (ً 13وشُ)

 25دسغذ (ً 5وشُ)

 23دسغذ (ً 4وشُ)

 25دسغذ (ً 5وشُ)

 23دسغذ (ً 4وشُ)

اسصيبثي هستٌذات ٍ هوذاسن هشثوَط حذاوثش ً 2وشُ اضبفِ ثِ هدوَؿ
ثِ فقبلیتّبي آهَصضي
خوـ ًوشُ

ًوشُ هَاسد فَق
23 + 2

 13دسغذ (ً 2وشُ)
23

* تجػشُ :دس خػَظ ًؾشخَاّي اص ّوىبساى دس غَستي وِ اعالفبت هشتجظ ثب هطبّذُ تذسيس تَسظ ّوتبيبى
هَخَد ثبضذ ٍ يب فضَ ّیبت فلوي دسخَاست داضتِ ثبضذ وِ اص ًتبيح ايي سٍش اسصضیبثي ّن دس پشًٍذُ ٍي
استفبدُ ضَد ،دس دٍ سبل اٍل پس اص تػَيت ايي ضیًَُبهِ هجٌبي اهتیبص دس ايي ثخص (ً 5وشُ) ثِ غَست ً 2وشُ اص
ً 5وشُ اص فشمّبي ًؾشخَاّي ّوىبساى ٍ هبثمي (ً 3وشُ اص ً 5وشُ) اص حبغل تجذيلضذُ ًوشات اسصيبثي ّوتبيبى
عجك فشم ّبي استبًذاسد هَخَد دسًؾش گشفتِ خَاّذ ضذ .اص اثتذاي سبل سَم اخشا ،ايي ثخص ً 4وشُ خَاّذ داضت
وِ دس غَست ٍخَد اعالفبت اسصيبثي ّوتبيبى دس هَسد فضَ ّیبت فلوي ٍ يب دسخَاست فضَ ّیبت فلوي 2
ًوشُ اص ً 4وشُ ثِ اسصيبثي ّوىبساى ٍ هبثمي (ً 2وشُ) ثِ ًتبيح تجذيلضذُ ًوشات اسصيبثي ّوتبيبى اختػبظ خَاّذ
يبفت.
.5

ايي ضیَُ ًبهِ هدذداً هتزوش هيضَد وِ اص آغبص سبل سَم اخشا ،سمف اهتیبصات وستضذُ اص هَاسد هشسَم

ً 18وشُ هيثبضذ .چٌبًچِ دس پشًٍذُ آهَصضي فضَ ّیبت فلوي ًتبيح اسصيبثي هستٌذات ٍ هذاسن هشثَط ثِ
فقبلیتّبي آهَصضي اسائِ ضذُ ثبضذ ،سمف اهتیبصات وستضذُ اص  23هيثبضذ.
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.6

سْن اهتیبص ّش يه اص سدُ ّبي فشاگیشاى (افن اص داًطدَيبى ،دستیبساى ٍ  )...دس ثخص هشثَط ثِ ًتبيح

ًؾشخَاّي اص فشاگیشاى ثش اسبس سْوي اص ٍلت فضَ ّیبت فلوي است وِ ،ثٌبثش اؽْبس ٍي ٍ تأيیذ هذيش گشٍُ ،ثِ
آهَصش سدُ هَسد ًؾش اختػبظ هيدّذ.
.7

وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ پضضىي ًوشُ ویفیت فولىشد فضَ ّیبت

فلوي سا تقییي وشدُ ٍ ايي ًوشُ عجك ًؾش افضبي وویتِ هيتَاًذ حذاوثش تب  13دسغذ ثبالتش يب پبيیيتش اص ًوشُ ثِ
دستآهذُ اص حبغل خوـ اهتیبصات وستضذُ اص خذٍل فَق ثبضذ.
.8

دس اداهِ فشايٌذ ،پشًٍذُ آهَصضي ثقذ اص تىویل سًٍذ اسصيبثي ،دس وویتِ هٌتخت استمبء داًطىذُ پضضىي عشح

هيضَد .پیص ثیٌي ضذُ است دٍ ًفش فضَ ثبثت وویتِ ثشسسي فولىشد آهَصضي افضبي ّیبت فلوي داًطىذُ
پضضىي دس خلسِ وویتِ هٌتخت استمبء داًطىذُ حضَس يبفتِ ٍ اص ًتبيح حبغلضذُ اص فولىشد آهَصضي فضَ ّیبت
فلوي دس ايي وویتِ دس آى خلسِ دفبؿ وٌٌذ.
.9

دس ًْبيت ًؾش وویتِ هٌتخت استمبء داًطىذُ پضضىي ثبيذ ثِ غَست وتجي ثِ اعالؿ فضَ ّیبت فلوي هَسد

اسصضیبثي سسبًذُ ضَد.
 .13فضَ ّیبت فلوي هيتَاًذ دس غَستي وِ ًمذي ثش ًتبيح اسصضیبثي اًدبمضذُ اص خَد داضتِ ثبضذ (هطشٍط
ثش آًىِ ًمذ هزوَس غشفبً دس هَسد ًحَُ اخشاي سیستن اسصضیبثي دس همبيسِ ثب ضیًَُبهِ اسصضیبثي ثبضذ) هشاتت سا
ؽشف هذت دٍ ّفتِ ثِ عَس هىتَة ثِ داًطىذُ پضضىي هٌقىس ًوبيذ.
 .11وویتِ هٌتخت استمبء داًطىذُ پضضىي ثبيذ ضوي ثشسسي داليل اسائِضذُ ًسجت ثِ اغالح ًتبيح اسصضیبثي يب
اسائِ تَضیحبت ثِ فضَ ّیبت فلوي ثِ غَست هىتَة الذام ًوبيذ.
 .12خوـ ثٌذي وویتِ هٌتخت استمبء داًطىذُ پضضىي ثِ ّوشاُ خالغِ ًتبيح اسصضیبثي فضَ ّیبت فلوي
(حست هَسد) دس اختیبس ّیبت هویضُ داًطگبُ يب ّیبت هویضُ هشوضي لشاس هيگیشد.
نظرخواهي از عريق سامانه مبتني بر شبكه

ٍاحذ اسصضیبثي هَؽف است ثب اًدبم ّوبٌّگي ٍ پیگیشيّبي الصم ٍ پس اص فشاّنضذى ضشايظ ٍ اهىبًبت
الصمً ،ؾشخَاّي اص فشاگیشاىّ ،وىبساى ٍ هذيشاىً ٍ ،یض اسسبل ًتبيح حبغل اص اسصضیبثي ثشاي استفبدُوٌٌذگبى سا
حذاوثش ؽشف هذت يه سبل ثِ غَست هجتٌي ثش ضجىِ اًدبم دّذ .ولیِ الضاهبت اخشاي سًٍذ اسصضیبثي هجتٌي ثش ٍة
ثش اسبس گشٍُ ّبي هختلف ثبلیٌي ٍ غیش ثبلیٌي ،اًَاؿ فشاگیشاى ،تقذد فشمّب ثش اسبس تٌَؿ فقبلیتّب ٍ فشاگیشاى دس
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گشٍُ ّبي آهَصضي ٍ سًٍذ تحلیل ًتبيح ٍ اسسبل ثبصخَسدّب ثِ غَست هحشهبًِ ثبيذ دس سبهبًِ هزوَس دسًؾش گشفتِ
ضذُ ثبضٌذ.
تجػشُ :پس اص ايدبد سبختبس الصم اسصضیبثي تحت ضجىِ ،داًطىذُ ثب تَخِ ثِ هختػبت گشٍُّبي آهَصضي
تغییشات پیطٌْبدي گشٍُّب ثشسسي ٍ دس غَست تػَيت افوبل خَاّذ ضذ.
نظرخواهي از اعضاي هيات علمي در مورد کيفيت عملكرد سيستم ارزشيابي

داًطىذُ پضضىي ثبيذ دس فَاغل هطخع (حذالل ّش  2سبل يه ثبس) ٍ ثِ عَس ًؾبمهٌذ ،ثب استفبدُ اص ًؾشات
افضبي ّیبت فلوي ٍ غبحتًؾشاى ٍ هٌبثـ فلوي هَخَد دس صهیٌِ اسصضیبثي افضبي ّیبت فلويٍ ،ضقیت هَخَد
سیستن اسصضیبثي سا ثشسسي ٍ دس غَست لضٍم ٍ ثش اسبس ًتبيح آى ًسجت ثِ سفـ ًمبط ضقف ٍ استمبء سیستن الذام
ًوبيذ.
ايي ضیًَُبهِ دس  11ثٌذ 64 ،هبدُ ٍ  17تجػشُ دس تبسيخ  23ثْوي هبُ  1395ثِ تػَيت ّیئت سئیسِ داًطىذُ
پضضىي داًطگبُ فلَم پضضىي تْشاى سسیذ.
اعالؿسسبًي ايي ضیًَُبهِ پس اص تػَيت هقبًٍت آهَصضي داًطگبُ اص عشيك اتَهبسیَى اداسي ،دسج دس ٍة
سبيت داًطىذُ پضضىي ٍ دسج دس ٍة سبيتّبي هشتجظ ثب گشٍُّبي فشاگیشاى ٍ اسصيبثيوٌٌذگبى ثِ ًحَ همتضي
اًدبم خَاّذ ضذ.
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