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 واحد ارزشیابي كارشناس مسئول

 فروغ زنگنه
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 مقدمه :

ارزشیابی یک فرایند نظام مند برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل 

و تفسیر اطالعات می باشد که به منظور کنترل دقیق پیشروی 

برنامه ها به سوی اهداف از پیش تعیین شده و برای درک 

مقرون به صرفه بودن و یا تعیین ارزش برنامه های در دست 

نای بررسی دقیق اجرا انجام می گیرد. همچنین ارزشیابی به مع

و عالمانه ابعاد مختلف برنامه مثل اثربخشی پروژه ها )به منظور 

بهینه سازی نتایج(، کارآیی و کیفیت است. به کمک ارزشیابی 

ها و سازماندهی برنامه را تجزیه و  می توان ساختار فعالیت

تحلیل کرد و محیط سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن را مورد 

نین با بهره گیری از ارزشیابی می توان بررسی قرار داد. همچ

امکان دستیابی به اهداف و مقاصد و میزان اهمیت و هزینه بری 

ها را بررسی کرد. ارزشیابی جزء اساسی برنامه های آموزشی  آن

می باشد. برنامه ریزی برای ارزشیابی در زمان تعیین اهداف و 

  . همچنین نتایج مورد نظر انجام می گیرد

 ایف و اهداف كلي واحد ارزشیابيوظ جزئیات

 ارزشیابی اساتید-1

 ارزشیابی برنامه-2

که در دانشکده ها  ارزیابي درونينظارت بر اجرای فرایند -3

 می گیرد .صورت 

 هماهنگی و پیگیری الزم جهت ارزشیابی بیرونی-4
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ترغیب اساتید به پیاده سازی روشهای نوین ارزیابی در -5

  ارزشیابی دانشجویان

 برگزاری کمیته های علمی واحد ارزشیابی هر دو هفته یکبار-6

منظور تضمین  به آنالیز کمی و کیفی آزمون های دانشجویان

 حداکثرکیفیت برای امتحانات

 ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی )ارزشیابی الکترونیکی(-7

 نظارت بر انجام تحلیل و ارتقاء سطح کیفی آزمون ها-8

برنامه ریزی ارزشیابی درونی گروه های آموزشی نظارت و -9

 دانشکده ها

 طراحی ارزشیابی برنامه های آموزشی-10

نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی -11

 دانشکده ها

 پژوهش در ارزشیابی و ارزیابی-12

  اجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی

 

 اهداف كلي 

هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و -1

 رزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاها

سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و -2

 یادگیری –فرایندهای یاددهی 

هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل -3

 ارتقای کیفی آزمون ها نتایج آزمون ها با هدف
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 معرفي واحد ارزشیابي



 

 مقایسه آنالیز آزمون های برگزار شده در دانشگاه 
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هماهنگي با گروههای آموزشي جه  تهیه گزارش 
ارزیابي درون گروهي 

تهیه  ر  ارزیابي دروني توس  گروهها

ارسال گزارش اولیه  ر  ارزیابي به مركز توسعه

بررسي اولیه گزارش ارزیابي در واحد ارزشیابي مركز 
توسعه

اع م نوا    ر  به م ری  
جه  ان ام ا  حات

ارسال گزارش اولیه به وزارت انه  
جه  بررسي و اع م ن ر  

بررسي توس  كارشناسان وزارت انه

بازخورد به مركز مطالعات و توسعه 
آموزش پزشكي 

در صورت لزوم، ارسال به 
مجری جهت اصالح 

پ  از ا  حات و تایید  تكمی   
فرم پروپوزال بودجه

مكات ه با حسابداری جه   
پرداخ  ح  الزحمه

تسویه حسا 

فلو ارت ارزیابی درونی
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 برنامه های آتي 

 ها در جامعه . ارزشیابی برنامه های آموزشی از لحاظ مفید بودن آن1     

 . ارزشیابی بر اساس مستندات قطعی و تاثیر آن در نحوه آموزش2     

 های جدید و متدهای بدیع . ارزشیابی شیوه تدریس بر اساس روش3     

 های آخر دوره . ارزشیابی آزمون4     

 
 

 
 لیس  اعضای كمیته ارزشیابي
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 ارزیابي درونيلیس  اعضای كمیته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 083  -  38378102-38378101-38378100:  شماره تماس

 083 -  38367332:  شماره فاك 

مرکز  –محوطه بیمارستان طالقانی  -: بلوار شهید بهشتی نشاني

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 Zangeneh.forogh1358@gmail.com:  ایمی 
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آخرین مدرک  نام و نام خانوادگي

 تحصیلي

 آدرس پس  الكترونیكي

 رضا سلحشور محمددکتر

 طالعات(م)رئیس مرکز 

 Reza.salahshoor@yahoo.com دکترای آناتومی

دکتر رامین عبیری )رئیس 

 کمیته(

 Ramin_abiri@yahoo.com دکتری میکروبیولوژی
rabiri@kums.ac.ir 

 Mazaher_ramezani@yahoo.com درماتوپاتولوژی دکتر مظاهر رمضانی
دکترای تخصصی  ایزدیدکتر بابک 

 پاتولوژی
bizadi@hotmail.com 

 Modarresi1262@yahoo.com فارماکوگنوزی دکتر مسعود مدرسی
mmodarresi@kums.ac.ir 

 Banvari88@kums.ac.ir متخصص داخلی دکتر بیتا انوری
دکترای تخصصی  دکتر علی شا اکیا

 میکروبیولوژی
aakya@kums.ac.ir 

 Dr_M-bahremand@yahoo.com متخصص زنان دکتر نگین رضاوند
متخصص قلب و  دکتر مصطفی بهره مند

 عروق
nRezavand@kums.ac.ir 

 seyyedarm@yahoo.com  دکتر سیدعلیرضا موسوی
متخصص  دکتر معصومه عیوضی

 پریودانتیکس
masoomeeivazi@yahoo.com 

دکترای شیمی  دکتر محسن شهالیی

 دارویی
mohsenshahlaei@yahoo.com 

کارشناس ارشد  آقای رضا پورمیرزا 

 آموزش پرستاری
rpourmirza@yahoo.com 

متخصص پروتزهای  دکتر هدایت مرادپور

 دندانی
Hedaiat.moradpoor@gmail.com 

کارشناس ارشد  آقای افشین گودرزی

 پرستاری
afshingoodarzi@yahoo.com 

کارشناس ارشد  آقای ابراهیم عزتی

 پرستاری
 

 

آخرین مدرک  نام و نام خانوادگي

 تحصیلي

 آدرس پس  الكترونیكي سم 

 رضاسلحشورمحمددکتر

 )رئیس مرکز مطالعات(

Reza.salahshoor@yah عضو کمیته دکترای آناتومی
oo.com 

 دکتر آرمین مصلحت 

 )معاون مرکزمطالعات(

Armin_MASLEHAT@y عضو کمیته دکتر ای عمومی
ahoo.com 

 دکتر پگاه پروین زاد

 )ارشد آموزش پزشکی(

p.parvinzad@yahoo.c عضو کمیته  عمومی دکتر ای
om 

 خانم لیدا معمار

 افتخاری
 

کارشناس ارشد 

 آموزش پزشکی

-BKM عضو کمیته
1344@yahoo.com 

 خانم طیبه توالیی
 

کارشناس ارشد 

 آموزش پزشکی

.Manimoini20@gmail عضو کمیته
com 

 خانم فروغ زنگنه

 

کارشناس  کارشناس مدیریت

 واحد

Zangeneh.forogh1358
@gmail.com 
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