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 : ارزشیابی گزارش عملکرد واحد

 و انتخاب استاد برتر آموزشی ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی*تهیه کارنامه آموزشی جهت 

 ارزشیابی دانشجو از استاد  های فرم و تدوین * بازنگری

 جذب هیات علمی اعالم نیاز وارزیابی فرایند  *

 روهگانتخاب مدیر ارزشیابی فرایند *

  ان گروه های اموزشیارزیابی مدیر *

 دانشجو از استاد در سامانه سمافرمهای ارزیابی *

 اساتید طرح درسفرایندهای تدوین ف و ارسال ارزیابی  *

  توانمندسازی اساتیدکارگاههای  ارزیابی *

 و ازشیابی عملکرد انها ها EDOارزیابی  *

 انالیز ازمون و شیوه اطالع رسانی*

 ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم*

 نمونه علمی هیات اعضای انتخاب*

 ارزیابی کیفی انتخاب عضو جدید هیات علمی*

 بازخورد اشکاالت علمی، آموزشی و پژوهشی به عضو هیأت علمی*

 اطالع رسانی به دانشجو از تأثیر ارزشیابی بر سیستم آموزشی *

 ارزشیابی واحدهای نظری و عملی دندانپزشکی *

 انتخاب عضو هیات علمی نمونه اخالق*

 آشنایی عضو هیات علمی جدید با وظایف و امکانات دانشگاه*

 عضو هیات علمی با نحوه گزینش روسای بخش، مدیران گروه، معاونین و روسای دانشکده ها آشناسازی*

 *نحوه فیدبک روسا به عضو هیأت علمی از نظرعلمی، آموزشی و پژوهشی و اخالقی

 تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمیارزیابی فرایند *

 ثبت نام دانشجوی جدید الورودارزیابی فرایند *

 پذیرش دانشجوی مهمانارزیابی فرایند  *

 نقل و انتقال انتقال دانشجویان ارزیابی فرایند  *

 آموزش مداوم های کارگاه برگزاریارزیابی  *

 عضویت افراد متقاضی جهت عضویت در کمیته ارزشیابیتدوین قوانین جهت *

 نظرخواهی از اعضای هیأت علمی در مورد کیفیت عملکرد سیستم ارزشیابی* 



 روند بررسی کیفیت عملکرد آموزشی عضو هیأت علمی متقاضی ارتقاء  *

 روند آنالیز نتایج حاصل از نظرخواهی از فراگیران و همکاران *

 عضو هیأت علمی با استفاده از نظرات داوران  ارزیابی مستندات و مدارك مربوط به فعالیت های آموزشی *

اساتید درجه 9۶۳ های رزشیابی*ا  

 *کارگروه تخصصی برای استانداردسازی فرایندهای دارای اولویت 

فرم ارزیابی فعالیت های آموزشی عضو هیات علمی پزشک و غیرپزشک شاغل در بیمارستان از تدوین *

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دیدگاه

 فرم ارزیابی فعالیت های آموزشی عضو هیات علمی پزشک شاغل در بیمارستان از دیدگاه تدوین  *

 معاون آموزشی بیمارستان

 .هیات علمی جذب اعضاء ارزیابی فرایند*

 * نهایی نمودن زمان و نحوه انجام ارزشیابی در هر نیمسال تحصیلی

 های بالینی اعضای هیات علمی * تدوین فرم ارزشیابی دانشجویان )اینترن و استاژر( از آموزش

 * تدوین فرم نظرخواهی دستیاران از آموزش بالینی اعضای هیات علمی

 * تدوین فرم ارزشیابی خودسنجی

 * تدوین فرم ارزشیابی نظرخواهی از همکار

 * تدوین فرم ارزیابی مدیر گروه علوم پایه توسط اعضای هیات علمی 

 * تدوین فرم ارزیابی مدیر گروه بالینی توسط اعضای هیات علمی  

 * تدوین فرم ارزیابی مدیر گروه بالینی توسط مقام مافوق )رئیس و معاون  بیمارستان(

 * تدوین فرم ارزیابی مدیر گروه بالینی توسط مقام مافوق )رئیس و معاون  دانشکده( 

 مقام مافوق )معاون و رئیس دانشکده( * تدوین فرم ارزیابی مدیر گروه پایه توسط

* تدوین فرم های ارزشیابی آموزش اساتید عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر جهت امتیازدهی و تصویب 

 نهایی

 * تدوین فرم های ارزشیابی آموزش بالینی مهارتهای عملی

 * تدوین فرم های ارزشیابی آموزش بالینی مربیان گروه پرستاری مامایی 

 م های ارزشیابی آموزش بالینی مربیان گروه و پیراپزشکی* تدوین فر

 * تدوین فرم های ارزشیابی آموزش اساتید عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر 

 * تدوین فرم ارزیابی رئیس دانشکده توسط اعضای هیات علمی 

 * تدوین فرم ارزیابی معاونین دانشکده توسط اعضای هیات علمی 

 * تدوین فرم ارزیابی معاون آموزشی بیمارستانها توسط اعضای هیات علمی 

 * تدوین فرم ارزیابی ریاست بیمارستانها توسط اعضای هیات علمی 

 * تدوین فرم نظرخواهی از دانشجویان در مورد تدریس آزمایشگاهی اعضاء هیات علمی

 

 

 مورد دستور کار و مصوبات جلسه 62جمعا 

 

 

 ها :آنالیز آزمون 



 مورد  939:   39طی سال 
 مورد  9۳9:   39طی سال 

 مورد  91۶:  39طی سال 

 

 مورد 1212جمعا 

 

 مورد  39انجام ارزیابی درون گروهی توسط گروه های آموزشی 

 

 

 مورد  9 تهیه و تدوین شیوه نامه مربوط به واحد ارزشیابی  

 

 

 انجام ارزیابی اعضای هیات علمی بالینی توسط اینترن استاژر و دستیار 

     گروه رادیولوژی 

     گروه چشم      

    گروه پوست   

 گروه اطفال     

  )تمامی گروه های آموزشی( بیمارستان امام رضا )ع( 

    بیمارستان فارابی

   بیمارستان طالقانی

    بیمارستان امام علی )ع(

   بیمارستان امام خمینی )ره(

 مورد 900جمعا 

 

 ینامه رشته تخصصی گروه ها هآزمون ارتقاء و گوا تتحلیل سئواال

 مورد 1   39طی سال 

 مورد 1   39طی سال 

 مورد  1   39طی سال 

 مورد 9جمعا 
________________________________________________________________ 

 فقره 2293مکاتبات واحد :      نامه ها و کلیه 

 

 

 فقره 93 بازنگری و طراحی فرم های ارزشیابی در کمیته ارزشیابی*

 با عنوان : تهیه دو فرم  -



از دیدگاه مرکز فرم ارزیابی فعالیت های آموزشی عضو هیات علمی پزشک و غیرپزشک شاغل در بیمارستان *

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ارزیابی فعالیت های آموزشی عضو هیات علمی پزشک شاغل در بیمارستان از دیدگاه معاون آموزشی  *فرم

 بیمارستان

 مورد  61جمعا 
________________________________________________________________ 

  اعالم نتایج ارزشیابی اساتید که توسط دانشجویان ارزیابی شده اند به اعضای هیات علمی

 فقره 1590طی دو سال گذشته 
________________________________________________________________ 

  : باد عناوین تهیه و تدوین پمفلت مربوط به واحد ارزشیابی

 *معرفی واحد ارزشیابی 

جورکردنی، * اصول طراحی آزمون های استاندارد ویژه اعضای هیات علمی ) آزمون های صحیح و غلط، 

 پاسخ کوتاه و تشریحی(

* اصول طراحی آزمونهای استاندارد ویژه اعضای هیات علمی علوم پزشکی) آزمونهای بالینی ساختار یافته 

 (O.S.C.Eعینی 

 * اصول طراحی آزمون های استاندارد ویژه اعضای هیات علمی)آزمونهای چندگزینه ای(

 مورد 3جمعا 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

 
 


