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 مقدمه 

اعضای  از آنجا كه  .  قرار گرفته است  یاریبس  دیمورد تاك  ریاخ  انی است كه در سال  یمهم  ها موضوع  دانشگاهدر    آموزش  تیفیك  ءارتقا

از  هیأت یکی  اصل  علمی،  شوند  ی اركان  آموزشی محسوب می  آنهاسیستم  عملکرد  نحوه  تاثیر    یآموزش  سیستمكل    یبازده  در ، 

 ك ی  تیموفق  زانیم  نییجهت تع  رانیكشورها و از جمله ا  اكثركه در    ییهاروش  نیتراز متداول  یکیدر این راستا،  بسزایی دارد.  

رس آموزش  به دنیاستاد در  م  یاهداف  باشد  دیاسات  ی ابیارزش  رد،یگی  صورت  واقع،  می  در  و  .  آموزش  بهبود كیفیت  نیاز مهم  دو 

ارزبهرهافزایش   ، مورد توجه قرار گیرند.  اساتیدیابی عملکرد برای  شوری در مدیریت منابع انسانی می تواند از طریق یك سیستم 

یابی عملکرد كاركنان خود و توسعه شایستگی آنان، بهبود  ش یابی عملکرد به طیف متنوعی از فعالیت هایی كه سازمان برای ارزش ارز

  ی آن م  انجام است و با  یو ضرور  یمنطق  یامر  یابیهرچند ارزشعملکرد و تخصیص پاداش مورد استفاده قرار می دهد، اشاره دارد.  

 ق یو دق  حساس  ح،یو ابزار سنجش صح  ستمیس  كیوجود  ،  مه آنالزبرد، اما    یپ  ها و عملکردها  و مثبت برنامه  یبه نکات منف  توان

  ،یابیارزش  فیضع  یاجرا یمنف  یامدهای آن به حداقل برسد. از پ   ی و هم تبعات منف  ردیگ صورت   حیبه نحو صح  یابیاست تا هم ارزش

رضا كم شدن  تیكاهش  وظا  یتفاوت  یب  زه،یانگ پرسنل،  به  نها  فی آنها  و  بازده   تایخود  جا  ستمیس یكاهش  در  كه  خود   یاست 

علمی    هیأتین نامه ارزشیابی عملکرد اعضای  ی. با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع ارزشیابی، در آهستند  ی مهم  اریمسائل بس

 به گونه ای دقیق و علمی تشریح گردد تا بتوان و نکات اجرایی  فرآیند  بر آن است تا ساختار،    دانشکده علوم پزشکی سیرجان، سعی

و دانشجویان با نحوه ارزشیابی،   پزشکی توسعه آموزشمركز مطالعات و مسئولین   علمی، مدیران، هیأت ضمن افزایش آگاهی اعضای  

گام مهمی    را  بیش از پیش مد نظر قرار داد و در نهایت  ز ارزشیابیفرآیند ارزشیابی و كاربرد نتایج حاصل ادر    و شفافیت   هماهنگی 

 در راستای بهبود عملکرد آموزشی دانشکده برداشت.   
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 اهداف و ساختار فصل اول: تعاریف، 

 

 اواژه هتعاریف  -۱ماده 

رفتاری   فیو تکال  ی شغل  اجرای وظایفدر  وی    تیو حدود موفقهای انسانی    تیتالش و فعال  زانیسنجش م :  عملکرد  ارزشیابی  -

 ز وی.انتظارات شغل ا ا ی و استانداردها  ارهایبا توجه به مع

مجموعه ای از اجزاء و فرآیندهای به هم پیوسته در راستای ارزشیابی عملکرد كه با استفاده از جمع :  عملکرد  یابیام ارزشنظ  -

از منابع اطالعاتی مختلف، تحلیل داده   نتایج،  آوری داده ها  از  ها، نتیجه گیری و قضاوت در مورد اطالعات و بازخورد و استفاده 

 فعالیت می نمایند. 

مدیران در سطوح مختلف مدیریتی كه در رابطه با برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های آموزشی   و مسئوالن آموزشی:  مدیران -

 فعالیت می نمایند.  

ا  به:  استاد  - ی مختلف و بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، علم  یدر مرتبه هاكه    دانشگاه ی آموزشی  هیأت علمای  عضهر یك از 

تعهد خدمت فعالیت می نمایند، همچنین مدرسین   و طرح  یقرارداد  ، یمان یپ   ، یرسمدر یکی از قالب های    درمان و آموزش پزشکی

 مدعو از سایر مراكز آموزشی و مدرسین غیر هیأت علمی، اطالق می گردد.  

 دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف كه اساتید در آموزش آن ها نقش اساسی ایفا می نمایند. :  یرانفراگ  -

عملکردسامانه    - ارزشیابی    اساتید:  پایش  جامع  سامانه  آدرس  منظور  كه    http://arzeshyabi.sirums.ac.irبه  از است 

 فن آوری اطالع رسانی رویاپرداز ماد تهیه شده است.  شركت

 

 : پیشینه و اهداف 2ماده  

به    ربازید  از یابیارزش  به عنوان    ی عال   آموزشحوزه  در    ویژه در امر آموزش و  در    تیریمد یاز كاركردها  یک یوجود داشته است و 

 تیفیو بهبود ك  یآموزش  یها  موفق برنامهی  اجرا  ،شواهد گذاری مبتنی بر    و سیاست  یزیر  در برنامه  ی نقش مهم  ی دانشگاهسطوح  

تع  یابیارزش  به طوری كه  .دارد  آموزش عامل  عنوان  و  كننده   نییبه  م  عملکردها یسودمند  اعتبار  اشود  یمحسوب  از  از  نی.    رو 

 یآموزش  یها  تیفعال  ییایضعف آنها به منظور ارتقاء و پو  و از نقاط قوت  یو آگاه  اساتیدعملکرد    تیفیسنجش ك  یبرا  یابیارزش 

 :نمود  بیان اساتید عملکرد یابیشارز یبرامی توان را  ریاهداف زبه طور كلی،  .شود ی م استفاده
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 در مورد عملکرد آنها اساتیدبه ارائه بازخورد  •

   و ... ، تبدیل وضعیت استخدامیتمدید قرارداد، علمی مرتبهء ارتقااز قبیل ترفیع ساالنه، ی ردادر مو یریگمیتصم لیتسه •

 موفق  هیأت علمی یلیت های اجرایی آموزش به اعضائوتفویض مساز طریق اعطای امتیازات ویژه و   بهبود عملکرد قیتشو •

 اهداف  سنجش میزان دستیابی بهو  نییتع •

 ی و سازمان  یو توسعه فرد یآموزش نیازهای نییتع •

 یاستخدام ماتیتصممناسب بودن  اطمینان از  •

 پرسنلاتخاذ شده در حوزه  ماتیاز تصم یحقوق حمایت •

 ی آموزش ستمیدر س  دانشکده  ی بهبود عملکرد كل •

 

 و تشکیالت  ساختار -3ماده 

واحد مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی )اركان و تشکیالت اجرایی ارزشیابی استاد در دانشکده علوم پزشکی سیرجان شامل:  

اساتید، (آموزشیارزشیابی   ارزشیابی  آموزشی  ، كمیته  علمی  ه،  دانشکد  شورای  امور هیأت  ارتقاو  مدیریت    هیأت اعضای  ی  كمیته 

 زیر شرح داده می شود. د كه نقش هر كدام در نمی باش علمی

های مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی می باشد كه در واحد، یکی از  آموزشیواحد ارزشیابی  :  یآموزشواحد ارزشیابی    -

 راستای انجام وظایف زیر ایجاد گردیده است:  

 های ارزشیابی عملکرد اساتید   همکاری در طراحی و تدوین فرم •

 طراحی و بازنگری فرآیندهای ارزشیابی عملکرد اساتید   •

 ارزشیابی عملکرد اساتید نظارت بر فرآیند جمع آوری داده ها به وسیله فرم های  •

 تجزیه و تحلیل و جمع بندی نتایج حاصل از ارزشیابی عملکرد اساتید •

 جمع آوری نظرات و بهبود مستمر سیستم ارزشیابی عملکرد اساتید  •

 ایجاد مکانیسم پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مطرح شده در ارتباط با فرآیند و نتایج ارزشیابی عملکرد اساتید •

 رد تکمیلی به اساتید در ارتباط با نتایج ارزشیابی حسب درخواست ارائه بازخو  •

 برگزاری جلسات كمیته ارزشیابی اساتید به صورت ماهانه  •
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ارسال نتایج حاصل از ارزشیابی به اساتید، معاون آموزشی دانشکده و مدیران گروه های آموزشی بر حسب مورد در قالب صدور  •

 كارنامه و با رعایت محرمانگی 

زارش مستند در ارتباط با روند تغییرات نمرات ارزشیابی عملکرد اساتید و ارائه به معاون آموزشی دانشکده در راستای تهیه گ •

 بهره گیری در تصمیمات و برنامه ها 

ارتقاء و بهبود مداوم سیستم  • ارائه پیشنهادات به منظور  ترغیب اعضای هیأت علمی در راستای انجام طرح های تحقیقاتی و 

 بی عملکرد اساتید ارزشیا

جمع فراهم كردن بستر الزم برای ارزشیابی آنالین عملکرد اساتید توسط فراگیران، مدیران مربوطه، همکاران و خود فرد، و   •

 حفظ اصول رازداری و محرمانگی با   آوری و نگهداری اسناد مربوطه

  

اساتید  - ارزشیابی  دانشکده،  :  کمیته  آموزشی  امور  مدیر  دانشکده،  آموزشی  معاون  از:  عبارتند  اساتید  ارزشیابی  كمیته  اعضای 

علمی  هیأت  نفر از اعضای    ۲،  آموزشیمسئول واحد ارزشیابی    و توسعه آموزش پزشکی، مدیر امور هیأت علمی،  مركز مطالعاتمدیر  

با معرفی مدیر   دانشکده  مركز مطالعاتفرهیخته  ابالغ رئیس  بر حسب مورد )مدیر گروه  و  ، مدیران گروه های آموزشی دانشکده 

شود(  می  مطرح  جلسه  در  آموزشی  گروه  همان  علمی  هیأت  عضو  شکایت  یا  پرونده  كه  كمیتهو    آموزشی  واحد  )  دبیر  مسئول 

 (. مركز مطالعاتیا مدیر   مركز مطالعاتارزشیابی اساتید 

 

با  :  شورای آموزشی دانشکده  - دانشکده،  آموزشی  رشورای  برنامه  فعالیت هایدر    یاجرائامور    ی و هماهنگ  یزیهدف    حیطه 

قوان  یآموزش طبق  بر  كه  آئ  نیدانشکده  شده  ن یو  محول  دانشکده  به  ها  آموزشی  ،  نامه  های  برنامه  تدوین  و    یكارشناسو  تهیه 

 عبارتند از:    اساتیدعملکرد در حیطه ارزشیابی  وظایف این شورا  . گردد یم لیتشک ،شورا مطرح شوداین كه الزم است در  یموضوعات

 اساتید  عملکرد  مرتبط با ارزشیابی یبررسی و تصویب فرآیندها و رویه ها •

 اساتید عملکرد زشیابی را ن نامهییآبررسی و تصویب  •

 در تصمیمات و برنامه ریزی های مرتبط اساتیداستفاده از نتایج ارزشیابی عملکرد   •

مركز  دیر  معاون آموزشی دانشکده، مدیر امور آموزشی، م رئیس دانشکده یا نماینده وی،  الزم به ذكر است كه این شورا متشکل از  

 می باشد.   دانشکدهدبیر ستاد شاهد و ایثارگر و  مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مدیران گروه های آموزشی دانشکده
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امور    - راستای  مدیریت  این  :  علمی  هیأتمدیریت  اعضای    انجامدر  با  مرتبط  امور  جمله    علمی   هیأتكلیه  اداراز  و    یامور 

علمی،    هیأتاعضای    عملکرد  باط با ارزشیابیدر ارتیجاد شده است.  ا  یعلم  هیأتمحترم    یاعضا  ی و امور رفاه  عاتیترف  ،یاستخدام

امور   تمدی  هیأتمدیریت  ارزشیابی در جذب،  نتایج  از  استفاده  با  اعضای  علمی  ارتقاء  و  تبدیل وضعیت  قرارداد،  به    هیأتد  علمی 

  پردازد.ایفای نقش می

تشکیل و شروع به كار نموده   1399از بهمن   اعضای هیأت علمی دانشکده  یكمیته ارتقا:  کمیته ارتقای اعضای هیأت علمی  -

است. این كمیته اقدامات مقدماتی درخواستی و اطالعات مورد نیاز هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی كرمان را فراهم می نماید.  

اعضای هیأت  محسوب می شود كه وظیفه بررسی و اظهار نظر در مورد ارتقاء  عالی ترین نهاد علمی دانشگاه  هیأت ممیزه دانشگاه  

 علمی و سایر مواردی كه در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی آمده است را به عهده دارد.  

 از: رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، مدیر امور آموزشی، مدیر امور هیأت علمی  اعضای كمیته ارتقاء عبارتند
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 اجرایی ارزشیابی عملکرد اساتید فصل دوم: عملکرد و شیوه 

 

 حیطه های ارزشیابی  :۴ماده  

، در هنگام ارزشیابی باید تمامی فعالیت های مذكور با توجه به سهمی كه  اساتیدهای آموزشی    با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت

حیطه های  در  اساتید. برای این منظور فعالیت های آموزشی مدنظر قرار گیرندهر كدام از این فعالیت ها در عملکرد آموزشی دارند،  

 كه عبارتند از:  مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد 

های كوچك   كار در گروه ، آموزش در عرصهآموزش بالینی )سرپایی، بستری، اتاق عمل و ...(، آموزش نظری،  آموزش )تدریس(:  -

    مشاركت در گزارش صبحگاهیو   )بالینی و غیر بالینی(، كار در آزمایشگاه، مشاركت در سمینارها و كنفرانس های آموزشی

  چرخش بالینی و ...( ، یمانند برنامه ریزی واحد درس  ) د ی جد یآموزش های  برنامه  یو اجرا یطراح  شامل  :برنامه ریزی آموزشی  -

و طراحی و بازنگری طرح دوره و    بر اساس رصد نیازمندی ها و یا نقاط قوت و ضعف برنامه  موجود  یآموزش  های اصالح برنامهو  

 . تهیه مواد آموزشی و كمك آموزشی

 .فراگیران در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی  ییراهنماشامل ارائه مشاوره و  :راهنمایی و مشاوره  -

نظارت و ارزیابی اقدامات و    ،برنامه ریزی، سازماندهی برنامه های آموزشیتصمیم گیری،  شامل    : مدیریت و رهبری آموزشی  -

 . اقدامات انتشار نتایج

 اصالح روش ها و ابزارهای ارزیابی موجود  و  آزمون ها یدر برگزار یهمکارطراحی سئواالت استاندارد و  :ارزیابی فراگیران  -

حسن رفتار، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، حفظ كرامت  شامل رعایت اخالق حرفه ای از قبیل رعایت احترام،    اخالق حرفه ای:   -

 و ...   انسانی

 

 ارزشیابی  منابع -5ماده 

استفاده خواهد    درجه  360ارزشیابی  ع و به منظور پوشش تمامی جنبه های عملکرد اساتید، از روش  برای جمع آوری اطالعات جام

، عملکرد  در این نوع ارزشیابی.  دهد   میفرد را در سطوح مختلف مورد سنجش قرار    كهمی باشد    کپارچهو یجامع    یروشكه    شد

نهایت نتایج حاصل توسط مركز و در    ردیگیمورد سنجش قرار م  خود فردو  و مسئولین    رانیمد  ، همکارانفراگیران،  توسط    اساتید

 توسعه آموزش پزشکی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.مطالعات و 
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 نظرخواهی از فراگیران -5-۱

از فراگیران    -5-۱-۱ پایان هر نیمسال تحصیلی  بایستی در فواصل زمانی معین و  نظرخواهی  از  در  صورت گیرد. این نظرخواهی 

 صورت خواهد گرفت.  پایش عملکرد اساتیدطریق سامانه  

به صورت مستقیم در   مورد ارزشیابی  استاد كه در بازه زمانی انجام ارزشیابی،  نظرخواهی بایستی از فراگیرانی صوت گیرد    -5-۱-2

 داشته باشند.  (، بالینی)نظری، عملی واحد درسیمربوطه   استادبه عبارتی دیگر با ،  فرآیند آموزشی آنان درگیر باشد

برای تمام دروسی كه در فهرست انتخاب واحد فراگیر وجود دارد، فراهم می باشد و فراگیر موظف است به    امکان ارزشیابی  تبصره:

بی اساتید وجود دارد، مراجعه كرده و  او در صفحه ارزشیآن در صفحه اصلی سایت دانشکده    كه لینك  پایش عملکرد اساتید سامانه  

 فرم ارزشیابی را تکمیل نماید.  

آزمون درزمان    -5-۱-3 نتیجه  تأثیر  تا  گرفته شود  نظر  ترم در  پایان  امتحانات  از شروع  قبل  بایستی  ارزشیابی    نحوه  ارزشیابی 

 به حداقل ممکن كاهش یابد.  ،توسط فراگیران

، توسط واحد ارزشیابی اساتیداطالعات حاصل از نظرخواهی از فراگیران باید به صورت محرمانه و با حفظ حریم شخصی    -5-۱-۴

  معاون آموزشی دانشکده برسد.    معاون آموزشیمورد ارزشیابی و    اساتید آموزش پزشکی، به اطالع  توسعه  مركز مطالعات و  زشی  آمو

 و مدیر گروه قرار دهد.  رئیس دانشکده دانشکده در صورت صالحدید می تواند این اطالعات را در اختیار 

فراگیران    -5-۱-5 از  نظرخواهی  از  بهاطالعات حاصل  فراگیران  ترم  پایان  آزمون  نمرات  اعالم  از  بعد  مورد   استاد  اطالع  بایستی 

نخواهد داشت،    رسانده شود ارزشیابی   تأثیری  آنان  نمره  در  آنان  ازشیابی  نحوه  و  نظرات  اینکه  از  اطمینان  با  فراگیران  حداكثر  تا 

 مشاركت را در این زمینه داشته باشند.

  الزام فراگیران به مشارکت در ارزشیابیساز و کارهای ترغیب و یا  -5-2

ارزشیابی  -5-2-۱ فرآیند  در  مشاركت  به  آنان  الزام  یا  و  فراگیران  ترغیب  بایستی  اساتید  عملکرد   برای  واحد فراگیران  ،  توسط 

در این زمینه  فراگیرانت آموزش و نقشی كه یدر مورد هدف و اهمیت ارزشیابی و تاثیر آن در كیف  مطالعات   مركز آموزشی ارزشیابی

 می توانند ایفا نمایند، توجیه شوند.  

صدور كارت ورود به جلسه آزمون های پایان ترم برای فراگیران، منوط به تکمیل و ارسال فرم های ارزشیابی اساتید از   -5-2-2

 می باشد.  پایش عملکرد اساتیدسامانه  طریق 
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دریافت كارت ورود به جلسه و    برای  به سامانه سما   وی  دسترسیدر صورت عدم انجام ارزشیابی توسط فراگیر، امکان    -5-2-3

دانشکده مراجعه نموده و درخواست   آموزشیوجود نخواهد داشت و بایستی به واحد ارزشیابی    همچنین انتخاب واحد در ترم آینده

امکان دسترسی به   ،به صورت كتبی تقدیم نماید و در صورت موافقتسما را    هبه سامانوی  دسترسی  خود مبنی بر فعال نمودن  

  برای وی فعال خواهد گردید. سما سامانه 

 

 نظرخواهی از همکار  -5-3

  هیأتدر گروه آموزشی مرتبط با عضو  در دانشکده علوم پزشکی سیرجان و  علمی كه    هیأتهمکاران عبارتند از اعضای    -5-3-۱

 علمی مورد ارزشیابی، حداقل یك سال باشد.  هیأت مشغول فعالیت می باشند و مدت آشنایی ایشان با عضو   ،علمی مورد ارزشیابی

وه  علمی آن گر هیأتعلمی مورد ارزشیابی، با بیش از یك گروه آموزشی همکاری داشته باشد، از اعضای   هیأت : هر گاه عضو تبصره

 های آموزشی نیز نظرخواهی صورت خواهد گرفت. 

نفر از همکاران فرد    3  از   ارزشیابی توسط همکاران، بایستی حداقل یك بار در سال صورت گیرد و در این فرآیند حداقل  -5-3-2

 نظرخواهی صورت گیرد. مورد ارزشیابی،

 .  خواهد شدانجام  پایش عملکرد اساتیدسامانه ارزشیابی از طریق  -5-3-۴

اطالع عضو    -5-3-5 به  با حفظ حریم شخصی،  و  به صورت محرمانه  بایستی  از همکاران  نظرخواهی  از    هیأت اطالعات حاصل 

 علمی مورد ارزشیابی و مدیر گروه برسد.   

 

 نظرخواهی از مدیران و مسئولین آموزشی ذیربط -5-۴

 نظرخواهی از مدیر گروه   -5-۴-۱

صورت گیرد. برای این منظور مدیران گروه های مختلف آموزشی بایستی  حداقل یك بار در سال  نظرخواهی از مدیر گروه بایستی  

 مراجعه نموده و فرم های ارزشیابی را تکمیل نمایند.   پایش عملکرد اساتید  به سامانه

 علمی اخذ می گردد.  هیأتفهرست مدیران گروه های آموزشی مختلف، یك ماه قبل از زمان ارزشیابی، از امور   تبصره:
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 نظرخواهی از مدیر آموزش دانشکده  -5-۴-2

دانشکده   -5-۴-2-۱ آموزش  مدیر  منظور  این  برای  گیرد.  صورت  سال  در  بار  یك  حداقل  بایستی  آموزش  مدیر  از  نظرخواهی 

 مراجعه نموده و فرم های ارزشیابی را تکمیل نمایند.  پایش عملکرد اساتیدبایستی به سامانه 

توسط مدیران و مسئولین آموزشی، كامال به  بایستی ترتیبی اتخاذ نماید كه نظرات ارائه شده    آموزشیواحد ارزشیابی   -5-۴-2-2

 صورت محرمانه و با رعایت اصول رازداری حفظ شده و برای اتخاذ تصمیمات مورد استفاده قرار گیرند.

به صورت    -5-۴-2-3 بایستی  نام مدیر(،  )بدون ذكر  آموزشی  و معاون  آموزش  از مدیر گروه، مدیر  نظرخواهی  از  نتایج حاصل 

 ریم شخصی عضو هیأت علمی مورد ارزشیابی، به وی ارائه شود. محرمانه و با حفظ ح

كه مدیر مربوطه در سمت فعلی  الزم است    و مسئولین آموزشی ذیربط  برای ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط مدیران  : بصرهت

 خود حداقل به مدت سه ماه با عضو هیأت علمی مورد ارزشیابی، ارتباط داشته باشد.  

 دانشکده   نظرخواهی از معاون آموزشی  -5-۴-3

صورت گیرد. حداقل یك بار در سال    بایستیدر قالب ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی دانشکده  معاون آموزشی  نظرخواهی از  

 انجام می شود.  پایش عملکرد اساتید  این نظرخواهی از طریق سامانه

 نظرخواهی از خود فرد )خود ارزشیابی( -5-5

علوم پزشکی    در دانشکده   آموزشیبا توجه به تصمیم اتخاذ شده در كمیته ارزشیابی اساتید، از روش خود ارزشیابی برای ارزشیابی  

 استفاده نخواهد شد.  سیرجان

 

 حاصل از نظرخواهی تحلیل نتایج  -6ماده 

نظرخواهی و محاسبه   از  نتایج حاصل  برای تحلیل  اتمام جمع آوری نظرات،  از  ارزشیابی به شرح زیر عمل  پس  از  نمرات حاصل 

 خواهد شد: 

  ، االت فرم های ارزشیابیشود و وزن اختصاص داده شده به سؤ  در سیستم ارزشیابی از مقیاس نمره دهی عددی استفاده می   -6-۱

 یکسان می باشد.  

با  پنجاه    -6-2 فراگیران مقاطع مختلف تحصیلی كه  به  ارزشیابی  نمره  فرآیند    استاددرصد  ارزشیابی به صورت مستقیم در  مورد 

اند، اختصاص می یابد.  تمامی این نمره به    تا زمانی كه مقاطع تحصیلی تکمیلی در دانشکده وجود ندارد،   آموزشی مواجهه داشته 

 سایر دانشجویان اختصاص خواهد یافت.  
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درصد به مدیران   ۲0اختصاص می یابد كه از این بین    مدیران و مسئولین آموزشیهمکاران،  درصد نمره ارزشیابی به  نجاه  پ   -6-3

 اختصاص می یابد.  درصد به همکاران 10و  درصد به مدیر آموزش دانشکده ۲0، گروه های آموزشی

 5مدیران هر كدام به صورت یك نمره خام از سقف  و    فراگیراننتایج حاصل از نظرخواهی از  كه  از آنجا  الزم به ذكر است    -6-۴

 نمره می باشد.  5به صورت یك نمره خام از سقف نظرخواهی ها از نمرات حاصل در نهایت جمع  ،نمره می باشد 

)مربوط به    16-1۲با معدل    انیبه دانشجودرصد    ۲0  به باال،   16با معدل    انیبه دانشجودرصد    ۲0  در ارزشیابی فراگیران،:  ۱تبصره  

 گردد. می حذف  1۲ ریو معدل زاختصاص یافته  نیمسال قبل(

یع توزعمل خواهد شد و نمرات ارزشیابی طبق  علمی  هیأت : در ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی، همانند سایر اعضای 2  تبصره

درصد مدیر آموزش   ۲0دانشکده،    معاون آموزشیدرصد ارزشیابی توسط    ۲0درصد ارزشیابی توسط فراگیران،    50ذیل خواهند بود:  

    .درصد همکاران 10 و  دانشکده 

تأیید  3  تبصره و  موافقت  با  ارزشیابی،  دوره  هر  در  تاثیرگذار  عوامل  و  شرایط  به  توجه  با  الذكر  فوق  درصدهای    ارزشیابیواحد  : 

 ، با رعایت سقف اختصاصی تعیین شده مسئولین آموزشی، قابل تغییر خواهند بود. و توسعه آموزش پزشکی  مطالعات مركز اساتید

 اساتید بایستی حداقل شامل موارد زیر باشد: عملکرد ربوط به ارزشیابی اطالعات حاصل از تحلیل داده های م -6-5

 استادمیانگین نمره در هر درس مربوط به هر  •

 استاد میانگین نمره تمامی دروس مربوط به هر  •

 گروه های آموزشی دانشکده  اساتیدمیانگین نمره ارزشیابی  •

به    ، به همراه راهکارهای رفع نقاط ضعف  استاد بهتر است پس از تحلیل نتایج ارزشیابی، نقاط قوت و ضعف عملکرد آموزشی    -6-6

 وی ارائه شود. 

نامه    -6-7 آئین  با  ارتقاء عضو هیات علمی مطابق  یا  برای ترفیع ساالنه و  نیاز  ارزشیابی مورد  به ذكر است كه حداقل نمره  الزم 

 ساالنه اعضای هیأت علمی و آئین نامه كشوری ارتقاء اعضای هیأت علمی می باشد. داخلی ترفیع 

 و استفاده از نتایج نظرخواهی های متناوب به شرح زیر می باشد: اساتید نحوه محاسبه نمره ارزشیابی عملکرد  -6-8

تفاوت معناداری از لحاظ  مربوطه در دوره های متوالی  علمی    هیأتدر صورتی كه میانگین نمره ارزشیابی عملکرد عضو    -6-8-۱

 از میانگین كلیه نمرات استفاده خواهد شد. آماری نداشته باشد، 
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ارزشیابی عملکرد عضو    -6-8-2 میانگین نمره  بهبود در  به  رو  متوالی   هیأتدر صورتی كه روندی  علمی مربوطه در دوره های 

 شده توسط وی حذف شده و در محاسبه میانگین كل نمرات وارد نمی شود. مشاهده شود، پایین ترین نمره ازشیابی اخذ

از دو حالت قبل باشد، تصمیم گیری بر عهده واحد ارزشیابی    تبصره:     اساتید در صورتی كه نتایج ارزشیابی به گونه ای متفاوت 

 مطالعات خواهد بود.   مركز

 

 به اساتید و مدیران رائه بازخورد ا -7ماده  

اصل  -7-۱ ااساتید  عملکرد  یابیارزش  یبرا  عاتالاطی  آور  جمع  ی هدف  بازخورد  به  الاط  نی،  عملکرد  از    ی آگاه  یبرا  آنانعات 

خود ارتقا  آموزشی  طریق  آن    یو  قوت  از  نقاط  شناخت  و  نقاط ضعف  نمره  بهبود  دریافت  صرفا  و  باشد  می  زمینه  این  در  خود 

به مسئولین مربوطه می تواند   این اطالعات  بازخورد مناسبارزشیابی برای فرد نمی تواند نقش سازنده ای داشته باشد. همچنین  

و دست   نلیمسئو  توسط  كیهای استراتژ   زییر  و برنامه  یاساس  های  رییگ  میتصم  و  یآموزش  مسائل  لیو تحل  هیتجزنایی برای  مب

 .  آوردفراهم  مربوطهاندركاران 

  اساتید علمی بایستی به صورت كامال محرمانه به نحو مقتضی توسط واحد ارزشیابی    هیأتنتایج ارزشیابی عملکرد هر عضو    -7-2

 علمی مورد ارزشیابی برسد.  هیأت آموزش پزشکی همراه با بازخورد مربوطه، به اطالع عضو  توسعه مطالعات و مركز

مطالعات    مركز  اساتیدواحد ارزشیابی  بایستی به صورت كامال محرمانه به نحو مقتضی توسط    اساتیدنتایج ارزشیابی عملکرد    -7-3

دانشکده قرار گیرد تا ایشان بر حسب ضرورت در اختیار مدیر گروه قرار داده و    معاون آموزشیآموزش پزشکی، در اختیار  توسعه  و  

 علمی مورد ارزشیابی ارائه نماید.   هیأت یا بازخورد مناسب به عضو 

 

 شیوه های جمع آوری اطالعات -8ماده 

طراحی می شوند كه بایستی كیفیت تدریس را    بالینیفرم های ارزشیابی در قالب پرسشنامه برای دروس نظری، عملی و    -8-۱

 مورد ارزشیابی قرار دهند.  

  اساتید عملکرد  از روش مصاحبه و یا مشاهده نیز می توان بر حسب ضرورت برای جمع آوری اطالعات پیرامون ارزشیابی    -8-2

مثال   عنوان  به  نمود.  زمانیاستفاده  یا  و  ارزشیابی  برای  نیاز  مورد  اطالعات  تکمیل  عضو    برای  نتیجه   هیأتكه  به  نسبت  علمی 

ارزشیابی كمیته  تایید  با  الذكر  فوق  های  روش  از  توان  می  باشد،  داشته  اعتراض  فراگیران  یا  و  مدیران  توسط  ،  اساتید  ارزشیابی 

 استفاده نمود.  
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تایید ك  -8-3 به  و  قرار گرفته  بررسی  پایایی مورد  و  روایی  نظر  از  بایستی  اطالعات  آوری  ارزشیابیابزارهای جمع    اساتید  میته 

 برسند.

ست با توجه به تنوع گروه های آموزشی و بر اساس نوع درس )نظری، بالینی و عملی(، پرسشنامه ها از تنوع كافی  ا  الزم  -8-۴

 برخوردار بوده و اختصاصی باشند. 

سال بر اساس نظرات ذینفعان مختلف مورد بازبینی و در صورت   5تا    3پرسشنامه ها بایستی در دوره های زمانی حداكثر    -8-5

 نیاز اصالح گردند. 

 در طراحی پرسشنامه ها از مرور متون و نظرات گروه های آموزشی استفاده می شود.  -8-6

 در نظر گرفته شوند.  اساتیدهای مختلف عملکرد آموزشی در طراحی فرم های ارزشیابی بایستی جنبه ها و حیطه  -8-7

 

 اساتید به نتایج حاصل از ارزشیابی  یری اعتراضاتپیگ  -9ماده  

توانند در صورتی كه    اساتید  -9-۱ را  می  اعتراض خود  باشند،  اعتراضی داشته  ارزشیابی عملکرد خود  نتایج  یا  نسبت به شیوه و 

آموزش پزشکی، تقدیم  توسعه  مركز مطالعات و    اساتید ظرف مدت یك ماه پس از ارسال كارنامه به طور مکتوب به كمیته ارزشیابی  

 نمایند. 

داخلی ارزشیابی    ین نامه یآ  در مقایسه با اعتراض نسبت به شیوه ارزشیابی در صورت تفاوت نحوه اجرای سیستم ارزشیابی    تبصره: 

 ، قابل طرح می باشد. عملکرد اساتید

معاون  با حضور   اساتید  شیابیزدر كمیته ار، اعتراض استاد مربوطه را و توسعه آموزش پزشکی  الزم است مدیر مركز مطالعات -9-2

 دانشکده و یا نماینده وی مطرح نماید.   آموزشی

بایستی پس از بررسی اعتراض مربوطه، پاسخ و یا اقدامات پیشنهادی را به صورت مکتوب و كامال    اساتید   كمیته ارزشیابی  -9-3

 علمی معترض، ارائه نماید.    هیأتمحرمانه به عضو 

تفاوت قابل توجه بین نتایج حاصل از ارزشیابی فراگیران و مدیران، بایستی    ت بهنسبعلمی    هیأتدر صورت اعتراض عضو    -9-۴

به اطالع عضو    اساتیداین موضوع توسط كمیته ارزشیابی   علمی معترض،    هیأتمورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و نتایج حاصل 

 برسد.  
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