
 
 
 

 طراحی و اجرای کارنامه ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  :عنوان فارسی

 :عنوان انگلیسی

 Design and application faculty yearly basis promotion workbook in Kermanshah 

University of medical sciences.  

 اثر بخشی آموزشیسنجش و ارزشیابی و : حیطه نوآوری

 یوا روشنخواه، دکتر سیروس جلیلیدکتر محمد رضا سلحشور، دکتر فرید نجفی، دکتر ش: نام صاحبان فرایند

 علوم پزشکی کرمانشاه  دانشگاه :محل انجام فعالیت

 ادامه دارد: تاریخ پایان         1/7/39:تاریخ شروع : مدت زمان اجرا

 هت ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی دانشگاه موزشی جآایجاد کارنامه :  هدف اصلی

 : اهداف اختصاصی

 و دانشکده نمونه در هر سال بر اساس کارنامه  نمونه، گروه نمونه استادتعیین  -

 های آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه ثبت فعالیت -

 اتیدو افزایش انگیزه در استوجه بیشتر اعضاء هیات علمی به فعالیتهای آموزشی  -

 افزایش کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی در دانشگاه -

 با مرکز مطالعات و توسعه دانشگاهترغیب اعضاء هیات علمی به همکاری بیشتر  -

 

 :بیان مسئله 

های علوم  در بسیاری از دانشگاه و بزرگ در بخش آموزش در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چالش های یکی از

این مسئله   .(1)استبیشتر اعضاء هیات علمی به مسائل پژوهشی نسبت به آموزشی توجه  ، پزشکی کشور

 ی پژوهشی درات بیشتر فعالیتهاو امتیاز ارزشنها آدالیلی زیادی دارد که به نظر می رسد یکی از مهمترین 

در سطح ء رتقاامتیازات ا با توجه به اینکه نحوه اختصاص .(2)می باشدارتقا و ترفیع سالیانه اساتید قوانین 

پررنگ شدن امتیازات پرداختن و   بنابراین ضرورت ،(9)ها حق تغییرات در آن را ندارند بوده و دانشگاه وزارتخانه

کیفیت و  ءپایه اساتید امری ضروری در جهت ارتقا عدر ترفی ، حداقلآموزشی و تأثیر محاسبه این امتیازات



 
 
 

کارنامه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تا قبل از ایجاد در . به نظر می رسدکمیت آموزش در دانشگاه ها 

 عیترف جهت (آموزشیبه عنوان تنها فاکتور )تدریس شده اساتید در طول سالیازات پژوهشی و میزان واحد امت

و کیفی  یارهای ارزیابی کمیمعهر ساله انتخاب استاد نمونه با توجه به نبودن  .شددر نظر گرفته می  انهیسال هیپا

میزان مشارکت  از طرف دیگر به دالیل ذکر شده .را به دنبال داشت اضاتموجی از اعترو   وزشی عادالنه نبودآم

به همکاری با مرکز مطالعات و توسعه  انجام وظایف آموزشی و در همین راستا، و انگیزه اعضاء هیات علمی در

موزش علوم پزشکی دانشگاه در جهت توجه و آاین مرکز مطالعات و توسعه بنابر .بود پایین تر حد ممکن رسیده 

، نحوه انتخاب استاد برتر و ش کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشیافزایآموزشی، ایجاد انگیزه اساتید به امور 

هیات علمی دانشگاه  ءبا مرکز مطالعات و توسعه اقدام به طراحی کارنامه ترفیع پایه اعضا اساتید همکاری بیشتر

 حداقل امتیاز یک سقف کمی در نظر گرفته شد وموزشی آیک از فعالیتهای  هرامه برای در این کارن. نمود

اکثر  کنند های مختلفی شامل  از تأیید جهت اطمینان بیشتر شت وسالیانه مشخص گ جهت ترفیع پایه آموزشی

 .استفاده شددر کارنامه موزشی دانشکده ها و دانشگاه آ مدیران

 :مرور تجربیات و شواهد خارجی

Mizikaci  به مطالعه یک مدل برنامه ارزیابی اعضاء هیات علمی پرداخت و نشان داد  2002و همکاران در سال

 و علمی ی توسعه ی مقدمه و گشته آنان قوت و ضعف نقاط شدن آشکار باعث هیأت علمی عملکرد که ارزیابی

 (.7)شود می محسوب به اهداف دانشگاه رسیدن

Steinert به مطالعه مزایای وجود کارنامه آموزشی در پیشرفت گروه ها و دانشکده   2008  لسا در همکاران و

 تدریس ی نحوه اصالح و بهبود تواند در می توسط کارنامه آموزشی های پزشکی پرداخت و نشان داد که ارزیابی

 (.8)داشته باشد بسزایی سهم دانشگاه آموزشی کیفیت ارتقای نهایت در و

Geoffrey مطالعه  نقش ارزیابی در افزایش کیفیت و اثر بخشی تدریس پرداخت  به 2005سال  در همکاران و

 را خود اثربخشی کرده و برطرف را خود ضعف نقاط تدریج به بازخوردها، دریافت از پس مدرسین و نشان داد که

 (.3)دهند می افزایش

Borman خش اموزش پرداخت و نشان داد به بررسی در مورد اهمیت ارزیابی در ب 2002سال  در همکاران و

 (.10)آید حساب می به ضروری امری کیفی، رشد بررسی منظور به عالی آموزش در که ارزشیابی

 

 

 



 
 
 

 :مرور تجربیات و شواهد داخلی

 هدف با علمی هیات اعضای عملکرد ارزیابی سازی نهادینه جهت مدلی 1987فاتحی و همکاران در سال 

 0/828 کرنباخ آلفای ضریب داد، در این مطالعه ارائه ها دانشگاه در شایستگی  مبنای بر پرداخت سازی نهادینه

 هیات اعضای نظر از شده ارائه مدل که داد نشان  تحقیق های یافته .گرفت قرار تایید مورد آن اعتبار و محاسبه

 .(8)است برخوردار تناسب درجه %88/5 دارای علمی

 وسیله به علمی هیأت اعضای عملکرد ارزیابی نتایج از تأثیر آگاهی به بررسی 1987محمدی و همکاران در سال 

نتایج مطالعه نشان . آنان پرداختند اجرایی و پژوهشی های آموزشی، فعالیت کیفیت ارتقای بر هوشمند کارنامه

 ماا بوده، مؤثر علمی هیأت اعضای پژوهشی و آموزشی عملکرد بهبود بر( هوشمند کارنامه)مستقل متغیر داد که

 (.5)است نداشته معناداری تأثیر اجرایی برعملکرد

علمی  هیات اعضای عملکرد ارزیابی معیارهای مطلوب در به مطالعه شناسایی1987گرجی و همکاران در سال 

 رابطه علمی اعضای هیات عملکرد و موجود عملکرد ارزیابی معیارهای نتایج مطالعه نشان داد که میان. پرداختند

 .(2)ندارد  دوجو داری معنی

 

 (:فارسی)شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته

کمیته ارزشیابی در مرکز  هایتشکیل کمیته طراحی کارنامه آموزشی به عنوان یکی از زیر واحد  :آماده سازی*

شامل رئیس و معاون مرکز مطالعات، اعضاء کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات،  این کمیتهاعضاء ،مطالعات و توسعه

 .دانشکده ها بودند EDOن اسان رشته آموزش پزشکی دانشگاه و مسئولیکارشن

  :چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی *

ی کارنامه و ایجاد کارنامه بررسی و بحث و تبادل نظر در کمیته مربوطه طی جلسات متعدد در زمینه طراح -

 .اولیه

موزشی که توسط امتیازات دیگر قابل آ فعالیتهای اصلیامتیازات شرطی برای برخی از  در نظر گرفتن -

 .جایگزینی نمی باشد

 های آموزشی  سقف، جهت واحد های تدریسی در جهت تشویق اساتید به سایر فعالیت در نظر گرفتن -

در نظر گرفتن تأیید کنند های مختلف در کارنامه که از مدیر گروه شروع و به معاون آموزشی دانشگاه خاتمه  -

 . ی یافتم

 EDO  با کمک ارسال کارنامه اولیه طراحی شده به دانشکده ها جهت اظهار نظر و دریافت باز خوردها -

 . دانشکده ها 



 
 
 

 : اجرا و ارزشیابی *

 طراحی کارنامه اصلی بر اساس نظرات اصالحی اعضای هیات علمی دانشکده ها و تصویب در کمیته مربوطه -

ر شورای آموزشی دانشگاه پس از انجام ویرایشات الزم براساس نظرات اعضاء مصوب نمودن کارنامه نهائی د -

 . شورا 

 . مصوب نمودن کارنامه ترفیع پایه در شورای دانشگاه -

 . ابالغ کارنامه توسط معاون آموزشی دانشگاه به دانشکده ها -

 . آموزش نحوه استفاده از کارنامه به اعضائ هیات علمی  توسط مرکز مطالعات -

 .  اجرای کارنامه یکسال پس از ابالغ آن در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -

عمل آمده توسط مرکز مطالعات و توسعه در خصوص چگونگی افزایش کیفیت و کمیت آموزش ه ارزشیابی ب -

 .  پس از اجرای کارنامه

 (:انگلیسی)شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته

1. Forming a workbook design committee as one of the subunits of the evaluation 

committee in the development center, the majority of its members including officer 

and vice chair of EDC, experts in the medical education field of university, 

members of the evaluation committee and EDO officials of schools.  
2. Review and discuss about designing and creating the initial workbook in the 

relevant committee.  
3. Considering the condition ratings for some of the main training activities that is 

not replaceable by other ratings. 
4. Considering the upper limit for the various units in the direction of 

encouragement professors to other learning activities. 
5. Consider variety confirming in workbook including director of the department 

and deputy of the university. 
6. Send an initial workbook designed to schools for EDO comment.   
7. Design workbook based on comments of faculty members and approves it by the 

relevant committee. 
8. The final workbook approved by the university education council after 

necessary editing based on council members opinions.  
9. Approve the workbook on promotion council at university council.  
10. Notification workbook by deputy of university to schools. 



 
 
 

11. Run the workbook one year after its notification in Kermanshah University of 

medical sciences. 
12. Assessment conducted by EDC on increase the quality and quantity of 

education after running record. 
 

 شیوه های تعامل با محیط که در آن فرایند به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته

ارسال کارنامه اولیه طراحی شده به دانشکده ها جهت  :برگزاری دوره های آموزشی در جهت انتقال نوآوری   *

کارنامه به اعضای هیات  و آموزش نحوه استفاده از دانشکده ها EDO  با کمک اظهار نظر و دریافت باز خوردها

 . علمی توسط مرکز مطالعات

 . این طرح برای اولین بار به جشنواره شهید مطهری ارائه شده است:  پذیرش در کنگره ها و جشنوارها* 

 .  ابالغ کارنامه توسط معاون آموزشی دانشگاه به دانشکده ها :شیوه های نشر نوآوری* 

----------- : شواهد تعمیم نوآوری در اماکن دیگر و نتایج آنها * 

مصوب  و آموزشی در شورای آموزشی مصوب نمودن کارنامه: مشتریان یا فراگیران / همکاران/ نقد خبرگان * 

 .  نمودن کارنامه نهائی در شورای دانشگاه

 

 حاصل از این فعالیت نتایج 

 :  یک از اهداف ویژه به تفکیک شواهد دستیابی به اهداف برای هر* 

 : تعیین استاد نمونه، گروه نمونه و دانشکده نمونه در هر سال بر اساس کارنامه  -1

(  1)گاه علوم پزشکی کرمانشاه در ضمیهکارنامه طراحی شده جهت ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی دانش

  .آورده شده است

  : علمی ثبت فعالیت های آموزشی اعضای هیات -2

شواهد دستیابی به اهداف از طریق آمار کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه از فعالیتهای آموزشی اعضاء هیات 

نکرد زیرا  دریس در دانشگاه تغییری پیداکمیت تعالقه به افزایش  پس از ابالغ کارنامه میزان  .علمی بدست آمد

تعلق گرفته بود تا توجه اساتید به  تدریسیر سال به واحد های امتیاز د 5تا سقف و  امتیاز /. 5به ازاء هر واحد 

  .که در دانشگاه بی اهمیت شده بود جلب شود یموزشآ سمت سایر موارد

میزان ارائه طرح   :و افزایش انگیزه در اساتید افزایش کمیت و کیفیت فعالیت آموزشی در دانشگاه  -3

مار کمیته آطبق )، فرایندهای آموزشی(رسی مرکز مطالعاتمار کمیته برنامه ریزی دآطبق )، طرح دورهدرس



 
 
 

طبق امار کمیته پژوهش در آموزش مرکز )، مقاالت پژوهش در آموزش(پژوهش در آموزش مرکز مطالعات

و به مرکز مطالعات  (طبق امار کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات) لیزناآسواالت امتحانی جهت ارسال و  (مطالعات

طبق امار کمیته )EDCوEDO حضور در کمیته های  همچنین عالقه به ، برابری یافت افزایش چندین توسعه

ی آموزشی دانشکده و مرکز ها ، حضور در کارگاه(مرکز مطالعات فاتر توسعهدنظارت و هماهنگی بر 

زیابی ، انجام ار(مار توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات و گزارشات دفاتر توسعه در دانشکده هاآطبق )مطالعات

تولید محتوای آموزش  و( مار کمیته ارزشیابی مرکز مطالعاتآطبق )موزشیآدرونی توسط گروههای 

به طور چشم گیری در دانشگاه افزایش  ( مار کمیته آموزش مجازی مرکز مطالعاتآطبق )الکترونیک

معرفی و بحث ، کلینیک ویژه در حضور ،اده دندانپزشکی میزان شرکت راند هدر مورد دانشک (.1جدول)یافت

مار دفتر توسعه دانشکده و گزارشات معاون آموزشی و آطبق )در بخش عملی افزایش داشت بیمار و مرور متون

با توجه به تأثیر نمره ارزشیابی مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده به اساتید  .(ریاست دانشکده دندانپزشکی

 .(بر اساس گزارشات معاونین دانشکده ها) وجه ای داشتقابل ت در دانشکده ها افزایش طمیزان نظم و انضبا

 یعلم اتیه اعضاء زهیانگ شیافزا موجب انهیسال هیپا عیترف کارنامه وجود رسد یم نظر به: یکل یریگ جهینت

 به یآموزش یتهایفعال انجام تیکم بخصوص و تیفیک کهیطور به شده یآموزش یتهایفعال انجام در دانشگاه

 .است داشته شیزااف یریچشمگ زانیم

همچنین عالقه  :ترغیب اعضای هیات علمی به همکاری بیشتر با مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه  -4

، (طبق امار کمیته نظارت و هماهنگی بر دفاتر توسعه مرکز مطالعات)EDCوEDO به حضور در کمیته های  

انمند سازی اساتید مرکز مطالعات و طبق آمار تو)حضور در کارگاه های آموزشی دانشکده و مرکز مطالعات

طبق آمار کمیته ارزشیابی )، انجام ارزیابی درونی توسط گروههای آموزشی(گزارشات دفاتر توسعه در دانشکده ها

به طور  ( طبق آمار کمیته آموزش مجازی مرکز مطالعات)و تولید محتوای آموزش الکترونیک( مرکز مطالعات

 فتچشم گیری در دانشگاه افزایش یا

میزان رضایتمندی اکثر اعضاء هیات علمی  بخصوص اساتید فعال در امر : میزان رضایتمندی فراگیران * 

هر چند تعدادی ( بر اساس فرم نظر سنجی رضایت از ایجاد کارنامه)آموزش و مدیران آموزشی دانشگاه باال بود

ترفیع پیدا نکرده بودند از این اتفاق ناراضی  محدودی از اساتیدی که به دلیل وجود کارنامه آموزشی به پایه باالتر

 .بودند

 : نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات برای آینده * 



 
 
 

به عنوان پیشنهاد می توان در سال تحصیلی آینده کارنامه را به صورت الکترونیک ارائه کرد که مقدمات آن در 

لیتهای آموزشی خاص قابل اندازه به عنوان نقطه ضعف در هر حال ممکن است برخی از فعا. حال اجرا است

باالتر از سقف امتیاز )گیری و ورود در کارنامه نباشد همچنین  به اساتیدی که واحد باالتر تدریس می کنند

برخی اساتید در بعضی دانشکده  و رشته ها به اجبار واحد کمتر یا بیشتری )امتیازی تعلق نمی گیرد( کارنامه

 موجب انهیسال هیپا عیترف کارنامه وجود رسد یم نظر به .در آینده بررسی گرددکه باید این نقاط ضعف  ( دارند

 تیکم بخصوص و تیفیک کهیطور به شده یآموزش یتهایفعال انجام در دانشگاه یعلم اتیه اعضاء زهیانگ شیافزا
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سی مقایسه میزان فعالیتهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکسال قبل و برر: 1جدول

 بعد از ابالغ کارنامه 

رنامهیکسال قبل از ابالغ  کا یکسال پس از ابالغ کارنامه  فعالیت آموزشی 

نفر در هر  20حضور افراد به طور متوسط 

 کارگاه

ر نفر د 20حضور افراد به طور متوسط 

 هر کارگاه
 EDCحضور در کارگاه آموزشی 

طرح درس در سال دعد 820 طرح درس در سال 50   میزان ارائه طرح درس 

آنالیز در سال 520 آنالیزدر سال17   تحویل سواالت جهت آنالیز 

ارزیابی درونی 20 عدد 0   ارزیابی درونی گروهای آموزشی 

نفر 20 نفر 10   
به طور  تعداد افراد در کمیته های آموزشی

 متوسط

عدد 15 عدد 8   تعداد فرآیندهای دانشگاهی 

عدد 7 عدد 0   تولید محتوی الکترونیک 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد 17 عدد 12   تعداد پروپزالهای پژوهش در آموزش 


