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 مقدمه: 

 

سسات آموزش عالی محسوب می شوون    یوی    اعضای هیات علمی ارکان نظام آموزشی در مو

برن ه نق  آموزشی، یژ هشی   خ مات دهی این موسسات هستن    توانمن ی آنها در هر سو   

حیط  فوق همراه تعامل با جامع  آموزشی، منجر ب  گسترش مرزهای دان  شو ه   افوه هوای    

 تازه ای را یی  ر ی جامع  قرار می ده . 

ای اعضای هیات علمی نیز بای  هم   جووه نقو  گسوترده ایشوان را     در همین راستا، نظام ارتق

یوش  ده    زمین  دستیابی ب  این اه اف را محقه کن . با این همو  در دهو  هوای ییشوین     

تاکی  یک جانب  بر نق  یژ ه ، ایجاد فضایی رقابتی در این امر را ب  دنبال داشت    با توجو   

یری آن، یژ ه  را ب  رکن عم ه   اصلی ارزیوابی عملرورد   ب  معیارهای ملموس   قابل ان ازه گ

 اعضای هیات علمی مب ل نموده   نق  ایشان را ب  عنوان م رس تحت الشعاع قرار داده است.

بر اساس رسالت دانشگاهی اعضای هیوات علموی، موهووم دانو       "ارنست بویر" 0991در سال 

نمود. در این دیو گاه عوه ه بور یوژ ه       یژ هی را جهت بازنگری نظام ارزشیابی   ارتقا مطرح

)دان  یژ هی اکتشاف( س  حیط  دان  یژ هی کاربرد، دان  یژ هی تعامول   دانو  یژ هوی    

آموزشی نیز م  نظر قرار دارد. بر این اساس فعالیتی دان  یژ هی محسووب موی شوود کو  بوا      

ود را گسترش ده  استواده از ر ش مناسب ب  اه اف اصلی خود دست یاب ، مرزهای دان  موج

        همچنین با ارائ  مناسوب بو  جامعو  آموزشوی   تعامول بوا آن، زمینو  هوای ج یو ی بورای           

 بررسی های آین ه فراهم آ رد.

در دان  یژ هی آموزشی، آموزش ای ه آل دیگر تنها ب  ارائ  آموزش بوا کمیوت   کیویوت بوا      

نظر قرار می گیرد. در این راستا زمانی مح  د نمی شود   ر یررد دان  یژ هان  در ت ریس م  

یک فعالیت آموزشی دان  یژ هی تلقی می شود ک  م رس عه ه بر دان  مناسوب از مووووع   

ت ریس، شناخت کافی   ب  ر ز از شیوه های آموزشی داشت  باش ، ب  اه اف مورد نظر برسو     
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، ارزیوابی   نقو  جامعو     فعالیت خود را ب  نحوی مستن  نمای  کو  بتوانو  در معورس اسوتواده    

 آموزشی قرار گیرد.

ب  دنبال بسط   گسترش   توافه عمومی بر معنای دان  یژ هی   ب   یژه حیط  دان  یژ هی 

ش  معیار اه اف مشخص، آمادگی کافی، ر ش مناسوب،   "گهسیک" 0991آموزشی در سال 

ین فعالیتهای نوآ ران  ارائو  داد کو    نتایج قابل توج ، ارائ  موثر   بازتاب نقادان  را برای ارزیابی ا

 امر زه برای ارزیابی عملررد اعضای هیات علمی در جهت ارتقا مورد استواده قرار می گیرد.

آیین نام  ارتقای اعضای هیات علمی  0-6آیین نام  یی  ر  در همین راستا   با استناد ب  بن  

زش گذاری فعالیتهای اعضای هیات ، در جهت نظام من  نمودن ارزیابی   ار0831مصوب مرداد 

علمی در حیط  دان  یژ هی آموزشی، در مرکز مطالعات   توسوع  علووم یزشوری دانشوگاه در     

  بخشهای ذیل تنظیم ش ه است:

 

 عنا ین فعالیت ها  -0

 تعاریف -2

 :کمیت  دانشگاهی دان  یژ هی -8

 رسالت 

 اعضا 

 شرح  ظایف 

 جلسات 

 یژ هی  چگونگی آماده سازی   ارائ  فعالیت های دان  -4

 ارزیابی فعالیت های دان  یژ هی  امتیازدهی   شیوه -5

 حمایت   بستر سازی برای انجام فعالیت های دان  یژ هی  -6
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 عناوین فعالیت ها:

 

  ت ریس(Teaching) 

  ریزی آموزشی  برنام(Curriculum Planning) 

  راهنمایی   مشا ره(Advising and/or Mentoring) 

 ن ارزیابی فراگیرا(Learner Assessment)  

 

 تعاریف : 

ک  در حوزه آموزش   در سطوح  اطهق می شودکلی  فعالیت هایی  ب فعالیت های آموزشی  

مختلف صورت می گیرد   شامل ت ریس، برنام  ریزی آموزشی، راهنمایی   مشا ره، م یریت   

 رهبری آموزشی،   ارزیابی فراگیران می شود: 

  :تدریس 

یس هر گون  فعالیتی است ک  منجر ب  یادگیری فراگیر می شود. این فعالیت ها شامل مراد از ت ر

  ت ریس مستقیم )از جمل  سخنرانی   کار در گر ههای کوچک(   نیز تهی  مواد آموزشی مرتبط 

 می گردد.

  :برنامه ریزي آموزشی 

ی   یوا  جلس  آموزش کوریرولوم عبارتست از یک مجموع  طولی از فعالیت آموزشی )ک  بی  از یک

ریزی ممرن اسوت در هور سوطحی     باش . این برنام  ک  شامل ارزشیابی آن نیز میارائ  مطلب است( 

نیز انواع زمین  های آموزشی اعم از دانشجویان، تحصیهت ترمیلی، یا آموزش م ا م صورت گیرد   

هوای توانمن سوازی    نامو  هوای طوولی، بر   د ره، کارآموزی، چرخ  بوالینی، د ره را در بر می گیرد. )

 های آموزشی در سطح جامع (   ب  صورت حضوری یوا الرتر نیوک ارائو     اعضای هیأت علمی، برنام 

 شود.  می
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  :راهنمایی و مشاوره 

کننو . ایون    ای فراگیوران   همرواران مشوارکت موی     اعضای هیأت علمی مررراً در ییشرفت   توسع  حرفو  

ر شغل   در نهایت حرفو  فورد موورد مشوا ره داشوت  باشو . راهنموایی          توانن  تأثیر عمیقی ب ها می فعالیت

شوود کو  در آن عضوو هیوأت      ها موی  ای است   شامل طیف  سیعی از فعالیت مشا ره یک نوع رابط  توسع 

کن  ب  اه اف خود دست یابن . ب  طور خاص، مشا ره در برگیرنو ه   علمی ب  فراگیران یا همراران کمک می

برن . راهنمایی یک رابط  محو  دتر اسوت    م   متعه ان  است ک  در آن هر د  گر ه سود مییک رابط  م ا 

 کن .   کنن ه عمل می ده    در آن راهنما ب  عنوان راهنمایی ک  اغلب در طی یک د ره مح  د رخ می

 

  :ارزیابی فراگیران 

 ان است. مقصود تمامی فعالیت های مرتبط با ارزیابی دان ، مهارت،   نگرش فراگیر

دان  یژ هی( انجام فعالیتی ب یع در جهت حل مسأل ، گسترش مقصود از نوآ ری ) (0

 های ج ی  است.  مرزهای دان     ر د ب  عرص 

برای این ک  فعالیتی جز  فعالیت های دان  یژ هی طبق  بن ی شود ،  زم است این  (2

نجام دهن ه)گان( آن فعالیت عه ه بر داشتن بُع  کمّی   کیوی، در برگیرن ه تعامل ا

فعالیت با جامع  آموزش علوم یزشری باش . ب  منظور برقراری این تعامل  زم است ک  

مجری یا مجریان فعالیت مورد نظر نشان دهن  ک  برای آن از منابع   مستن ات موجود 

در متون آموزش علوم  یزشری بهره برده ان ،   محصول   نتیج  فعالیت آموزشی آنها ب  

  مناسبی در اختیار سایر اعضای جامع  آموزش علوم یزشری قرار گرفت  است ب   نحو

گون  ای ک  سایر افراد می توانن  بر یای  آن ، اق امات   فعالیت های بع ی را انجام دهن  

  ب ین  سیل  نتایج حاصل از این فعالیت در طول زمان ب  گسترش دان  آموزش علوم 

ردگی   حوزه این تعامل می توان  در سطح دانشگاهی، یزشری کمک نموده است. گست

 ملی، یا  بین المللی باش .
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 پژوهیکمیته دانشگاهی دانش 

 

 رسالت :

اری مو یریت علموی   راهبوردی فعالیوت هوای      ذکمیت  سیاستگ "دان  یژ هی"کمیت  دانشگاهی 

رانو  آموزشوی بو     نوآ ران  آموزشی در جهت ارتقاء کیویت آموزشی   جهت دهی فعالیت هوای نوآ  

 سمت ا لویت های دانشگاه می باش . 

 اعضاء :

 اعضای این کمیت  مرکب از : 

 معا ن آموزشی دانشگاه )رئیس کمیت (  -0

 م یر مرکز مطالعات   توسع  آموزش علوم یزشری دانشگاه )دبیر کمیت (  -2

 کارشناس مسئول دبیرخان  دان  یژ هی مرکز مطالعات   توسع  آموزش یزشری -8

مو یر مرکوز مطالعوات   توسوع      صاحبنظران آموزش علوم یزشری ب  ییشنهاد  از نور ش  -4

 دانشگاه. معا نت آموزشی  با حرم  آموزش علوم یزشری دانشگاه

معا ن آموزشی دانشر ه یا م یر گر ه مربوط  ب  عه ه یک عضوو هیوات علموی مورتبط بوا       -5

 ( ب  ن حه رای) موووع 

  رایط ذیل باشن :حبنظران  اج  ش زم است این صا 

 داشتن سابق  برجست  آموزشی -

 آشنایی ب  دان  آموزش علوم یزشری -

 التزام ب  رعایت اصول اخهقی در دا ری -

 سال کار ب  عنوان عضو هیات علمی  5سابق  ح اقل "ترجیحا -

 یا با تر استادیاریترجیحاً دارا بودن رتب   -
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م را در مورد چگونگی بررسوی مسوتن ات     :  زم است اعضای این کمیت  آموزش های  ز 8تبصره 

 دا ری فعالیت های دان  یژ هی آموزشی طی نماین . 

 شرح وظایف: 

ارزیوابی فعالیوت هوای    »  ظایف این کمیت  با در نظر گرفتن موارد مطرح ش ه در آئین نام   زارتی 

ی فعالیت های   در جهت دستیابی ب  ساختاری م  ن برای ارزیاب« نوآ ری در آموزش علوم یزشری 

نوآ ران  آموزشی   جهت دهی ب  سمت ا لویت های آموزشی دانشگاه می باش .   ب ین ترتیب ایون  

 کمیت  در حیط  های ذیل فعالیت می کن . 

 تعیین امتیاز فعالیت های دان  یژ هی  -0

 تائی  یا رد فعالیت های دان  یژ هی  -2

 ی بررسی مج د موارد اعتراس فعالیت های نوآ ران  آموزش -8

 تصویب فرآین  ارزشیابی ، اعهم نتیج    رسی گی ب  اعتراوات در زمین  دان  یژ هی  -4

 تبصره : 

کمیت  دانشگاهی دان  یژ هی تنها می توان  نوآ ران  بودن فعالیت های صورت گرفتو  را توا سوطح    

وری یا دانشگاه تعیین نمای . چنانچ  بنا بر تشخیص کمیت  مزبور فعالیت صورت گرفت  در سطح کش

بین المللی باش   زم است مستن ات مربوط  جهت بررسی ب  مرکز مطالعات   توسع  آموزش علوم 

فعالیت ها   یزشری  زارت به اشت درمان   آموزش یزشری ارائ  گردد   مرجع تأئی  کنن ه اینگون  

 است. « ت های نوآ ران  آموزش علوم یزشریکمیت  کشوری ارزیابی فعالی»تعیین امتیاز آنها 

 جلسات کمیته :

        برگوزار   ماهانو  در صوورت  جوود یر نو ه   یوس از طوی مراحول کارشناسوی ا لیو          جلسات کمیت  

یس یا دبیر کمیت  رسمیت می یاب . همچنوین حضوور نصوف بو      ئمی گردد. این جلسات با حضور ر

بو  اوواف  یوک    تصمیمات کمیت  با تائیو  نصوف   اواف  یک اعضا جهت رسمیت جلس  الزامی است. 

 حاورین تصویب خواه  ش . 
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  8تبصره 

 کمیتو    تنظویم صورتجلسوات بو  عهو ه     لیت تهی  دستور کوار جلسوات ، دعووت از اعضوای     ئومس

 ول دبیر خان  دان  یژ هی می باش . ئکارشناس مس

 

 چگونگی آماده سازي و ارائه فعالیت هاي دانش پژوهی

ارك  زم در خصوص فعالیت های مورد نظر  زم است فرد متقاوی، مستن ات، شواه    م  -0

ب  دبیرخان  دان  یژ هوی  آ رده ش ه است  8را در قالب فرم مربوط  ک  در ییوست شماره 

 زم اسوت بورای کلیو      فورم ایون   در مرکز مطالعات   توسع  آموزش یزشری ارائ  نمایو  . 

ی رشوت  تحصویلی،   فعالیت ها از قبیل طرح د ره ، راهنمای مطالع  ، برنام  ریوزی آموزشو  

 گردد.  ترمیلطراحی   ییاده سازی ر ش های نوین آموزشی   ارزشیابی 

       بیوانگر اجورا شو ن   در حوال اجورا بوودن فعالیوت هوای         مستن ات ارائ  ش ه می بایسوت   -2

 الذکر باش .  فوق

مستن ات ارائ  ش ه بای  عه ه بر اطهعات مربوط ب  کمیت   کیویت فعالیوت انجوام شو ه     -8

رای شواه ی دال بر تعامل با جامعو  آمووزش علووم یزشوری در سوطوح مختلوف باشو .        دا

 ارائ  فعالیت های نوآ رانو  آموزشوی بصوورت سوخنرانی در    مصادیه این تعامل عبارتن  از : 

سایر دیارتمانها، دانشر ه ها   دانشگاهها، ارائو  نتوایج در کنگوره هوای علموی ، انتشوار در       

  websiteفعالیت در  مجهت علمی یژ هشی ، ثبت

در فعالیت های دان  یژ هی مجریان بای  جزئیات فعالیت صورت گرفت  را بو  نحووی کو      -4

 برای کلی  جامع  آموزش علوم یزشری مورد استواده   قابل تررار باش  ارائ  نمای . 

فعالیت های دان  یژ هی مرکز توسع  موظف است تاریخ دریافت مستن ات مربوطو    اح   -5

  یا مجریان را گواهی نمای . از مجری
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در مواردی ک  م ارك ارائ  ش ه توسط مجریان ناقص   لذا غیر قابل قضوا ت باشو   احو      -6

 از تاریخ تحویل مستن ات،  ی را مطلع نمای  هوت دان  یژ هی مرکز بای  ظرف م ت یک 

مجواز   در صورت  جود اعتراس ب  امتیاز کسب ش ه در کمیت  دان  یژ هی دانشگاه، افراد  -1

هوت  بع  از ارسال نام  نهایی این کمیت ، درخواسوت خوود را    2خواهن  بود ح اکثر ظرف 

  جهت بررسی مج د ب  مرکز مطالعات   توسع  آموزش دانشگاه ایواد نماین .

چنانچ   ،فعالیت های نوآ ران  بصورت تیمی، توسط اعضای هیات علمی اجرا ش ه باش  اگر - 3

اش ، امتیاز یوس از محاسوب    از کل امتیاز توسط گر ه تعریف ش ه ب یک از اساتی  سهم هر

 "زارت به اشت درمان   آموزش یزشریآئین نام  ارتقاء مصوب   0 ج  ل شماره"وریب 

چنانچ  اساتی  سهم را براساس سهم تقسیم خواه  ش   لیرن  آیین نام ( 8)ج  ل شماره 

 ج  لامتیازات بطور کامل براساس  ش ترتیب اسامی مشخص ش ه باتنها     ینتعیین ننما

 خواه  ش .  تقسیم 0 شماره

 

 شیوه امتیاز دهی و ارزیابی فعالیت هاي دانش پژوهی

 

توج   شود با تحویل داده می دبیرخان  دان  یژ هیآ ران  اعضای هیات علمی ک  ب  فعالیت های نو

 مختلف بررسی می گردد.    چک لیست های ب  نوع فعالیت   مستن ات ارائ  ش ه توسط ج ا ل

 بررسی کیفیت  

 0شوماره  های ست از چک لی رسی، برنام  ریزی دطرح د ره، طرح درسبرای فعالیت هایی از قبیل 

کیویت مستن ات ارائ  ش ه در فراین  انجام ش ه سونجی ه  چک لیست ها در  .استواده می شود 8تا 

 تعله می گیرد. ب  آن ش ه   در نهایت امتیازی 

ارائ  گردد بررسی کیویوت  قالب گهسیک فعالیت ها بایستی در  مابقی دیگر با توج  ب  آنر  از سوی

 صورت می گیرد.  2آن توسط ج  ل شماره 
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 امتیازات هر عضو هیات علمی برای هر فعالیت با توج  ب  موارد ذیل محاسب  می گردد . 

 تع اد افراد سهیم در فعالیت  -0

ن  ) طرح د ره ، طرح درس ، ارزشیابی در نوی ، تو  ین   مان مستن اتفعالیت ها    کیویت -2

 کوریرولوم، راهنمای مطالع ( 

 کیویت محتوای ارائ  ش ه در قالب گهسیک  -8

 اصل امتیاز هر فعالیت  -4

 

 فعالیت هاي نوآورانه آموزشی حمایت و بسترسازي براي انجام

 

  لز م انجام تحقیه در  اهبا اواف  ش ن دان  یژ هی ب  مجموع   ظایف اعضای هیات علمی دانشگ

رکوز مطالعوات     م   ب  منظور تسهیل   گسترش فعالیت های دان  یژ هی، آموزشی زمین  مسایل

  نیز زمین  های  ا لویت های یژ ه  در آموزش علوم یزشریتوسع  آموزش علوم یزشری دانشگاه 

د دانشوگاه   نظور   را کو  بوا بررسوی شورایط موجوو      نیازمن  بهبود در حیط  فعالیت هوای آموزشوی  

ارائ  می نمای . با توج  ب  توا ت های ماهوی بین  یوژ ه  در عرصو     ،متخصصین آماده ش ه است

 های بالینی   آموزش یزشری، متخصصین یژ ه  در آموزش در مرکز مطالعات   توسوع  آمووزش  

هایی از  اجرای یژ ه  یزشری آمادگی ارائ  مشا ره ب  اعضای هیات علمی در جهت طراحی   علوم

ی   تهش در جهوت اجورا   گسوترش ایون     عه ه بر آن حمایت از نوآ ریهای آموزشاین قبیل دارن . 

 همواره راهبرد این مرکز بوده است.  فعالیت های نوآ ران 
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 جدول شماره یک

 

 نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی و آموزشی مشترک

 
 

 (3ستون ) (2ستون ) (1ستون )

 تعداد نفرات ) نفر (
ضریب مربوط به 

 نفرات

 سهم هر نفر از امتیار بر مبنای امتیاز اولیه 

 پنجم چهارم سوم دوم  اول

1 1 58%     

2 2/1 58% 08%    

3 3/1 08% 38% 38%   

0 0/1 08% 38% 38% 38%  

8 8/1 88% 28% 28% 28% 28% 

 به بعد امتیاز به نسبت مساوی نفر دوم %88 8/1 نفر 8بیشتر از 
 

 % امتیاز نفر اول در نظر گرفته می شود.58برای نویسنده مسئول تبصره : 
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 السیکگسی فعالیت های نوآورانه در قالب جدول برر:  2جدول شماره  

 

 تنظیم اهداف  . 1

 الف. اهداف مشخص و واضح

تا  بلی

 حدی

 توضیحات خیر

 . آماده  سازی مناسب 2
 تجربیات و شواهدبررسی  -
 استفاده از روش مناسب با اهداف -
 تامین هزینه های و منابع مورد نیاز  -

    

 . نتایج   3
 * میزان دستیابی به اهداف

 * رضایت مندی ذینفعان

    

 .  تعامل با محیط   4
 الف( نشر فعالیت دانش پژوهی

 سمینار ها )پوستر و سخنرانی( -
 وب سایت -
 خارجی( مقاله )داخلی/ -
 تهیه مولتی مدیا-

ب(  تعمیم فعالیت دانش 

 پژوهی

 گروه  -
 دانشکده -
 دانشگاه -
 کشوری -
 بین المللی -

    

. بازتاب نقادانه ) نقد و نظر 5

 خواهی( 

 ارزیابی توسط فراگیران -
 ارزیابی توسط گروه -
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 (Course plan) درس ترمی : تعیین وضعیت تدوین طرح   1 چک لیست شماره

 

 

 

 نام استاد: 

گروه :                                      

 دانشكده : 

نام 

 درس : 

 

 

 

    

 عناوين/موارد
 امتياز

دا

 رد 

ند

ار

 د

دا

 رد 

ند

ار

 د

دا

 رد 

ند

ار

 د

دا

 رد 

ند

ار

 د

دا

 رد 

ند

ار

 د

اهداف آموزشي كلي مشخص شده 

 است. 
01 

          

اهداف آموزشي اختصاصي مشخص 

 شده است.
31 

          

استراتژي آموزشي مشخص شده 

 است.
01 

          

اهد اف داراي استاندارد 

 عملكرد است.
5 

          

           5 روش آموزش مشخص شده است.

           5 روش ارزشيابي مشخص شده است.

ارزشيابي تكويني)كوئيز( 

 مشخص شده است.
5 

          

سواالت ارزشيابي تكويني 

 وشته شده است.ن
2 

          

نحوه محاسبه نمره كل مشخص 

 شده است.
5 

          

قوانين و مقررات اجراي 

برنامه و ارزشيابي مشخص شده 

 است.

4 

          

منابع مورد استفاده مشخص 

 شده است.
4 

          

وسايل و امكانات آموزشي 

 مورد استفاده مشخص شده است.
3 

          

داراي جدول زمان  برنامه

 بندي مي باشد.
4 

          

تاريخ تدوين طرح دوره مشخص 

 شده است.
2 

          

تاريخ بازنگري طرح دوره 

 مشخص شده است.
2 

          

استاد يا اساتيد تدوين 

 كننده برنامه مشخص شده است.
2 

          

استاد يا اساتيد ارائه 

 دهنده برنامه مشخص شده است.
0 

          

ترم تحصيلی و رشته مشخص شده 

 است 
0 

          

      011 جمع امتياز 
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 (Lesson  plan)  درس : تعیین وضعیت تدوین طرح  2  چک لیست شماره
 

 

 

 

 نام استاد: 

گروه :                                      

 دانشكده : 

نام 

 درس : 

 

 

 

    

 عناوين/موارد
 امتياز

دا

 رد 

دن

ار

 د

دا

 رد 

ند

ار

 د

دا

 رد 

ند

ار

 د

دا

 رد 

ند

ار

 د

دا

 رد 

ند

ار

 د

اهداف آموزشي كلي مشخص شده 

 است. 
01 

          

اهداف آموزشي اختصاصي مشخص 

 شده است.
31 

          

اهداف داراي استاندارد 

 عملكرد است.
5 

          

           01 روش آموزش مشخص شده است.

           01 است.روش ارزشيابي مشخص شده 

ارزشيابي تكويني)كوئيز( 

 مشخص شده است.
5 

          

سواالت ارزشيابي تكويني 

 نوشته شده است.
2 

          

منابع مورد استفاده مشخص 

 شده است.
5 

          

وسايل و امكانات آموزشي 

 مورد استفاده مشخص شده است.
5 

          

طرح درس داراي زمان بندي مي 

 باشد.
5 

          

استاد يا اساتيد تدوين 

كننده طرح درس مشخص شده 

 است.

5 

          

استاد يا اساتيد ارائه 

دهنده طرح درس مشخص شده 

 است.

0           

تاريخ تدوين طرح درس مشخص 

 شده است.
2           

تاريخ بازنگري طرح درس مشخص 

 شده است.
5           

           011 جمع امتياز 
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 برنامه ریزی درسی _3شماره چک لیست 
Curriculum planning  

 نمره ندارد ناقص است کامل است   مراحل

 

 

 

شناسایی مشکل و 

 ارزیابی عمومی نیازها
 

 

      

      تعیین مشکل

      رویکرد فعلی

      رویکرد ایده ال

 آموزش دهندگان

 

     گروه هدف

     موزشمحتواي ا

استراتژي هاي 

 اموزش
    

روش هاي 

 اموزشی
    

     ارزشیابی

     منایع

 

 

 

تعیین نیازهاي 

 فراگیران

 

 

      مشخص کردن گروه هدف

      ویژگی هاي گروه هدف

      توانمندي هاي فعلی

خالي موجود و نیازهاي 

 یادگیري
     

ترجیحات و تجارب مرتبط با 

 راتژیهاي اموزشی مختلفاست
     

      منابع موجود براي فراگیران

      مرور مقاالت

      بررسی برنامه اموزشی موجود

مشاهده و مصاحبه با 

 دانشجویان و اساتید
     

 تنظیم اهداف

 

      

      هدف کلی

 اهداف اختصاصی

 

     شناختی

     نگرشی

     مهارتی حرکتی

 هبردهاي اموزشیرا

 

 شناختی

 نگرشی

 مهارتی حرکتی
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 عملیاتی سازي برنامه

 

 منابع مورد نیاز

 

 

     پرسنل

     هیات علمی

     بیماران

     زمان

     امکانات

     بودجه

 حمایت هاي داخلی و بیرونی

 
     

      ساز و کارهاي اجرایی

 پیش بینی موانع

 
     

 معرفی برنامه اموزشی

 
     

 ارزشیابی برنامه

 

      استفاده کنندگان ارزشیابی

      فواید ارزشیابی

      منابع

      طرح ارزشیابی

      روش هاي اندازه گیري و ابزار
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                                                                                                    گروه :                                            نام و نام خانوادگی :              

 امتیاز    تاریخ تصویب:               دانشکده :                                                  
 حداکثر

 امتیاز

امتیاز 

کسب 

 شده

مه های آموزشی كشوری در دوره های آموزشی مختلف با تایید دبیرخانه ذیربط معاونت آموزشی وزارت بهداشت تدوین استانداردها و برنا -الف

 امتیاز به تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل مواردزیر: 15درمان و آموزش پزشکی تا 

 برنامه ریزي آموزشی یک رشته تحصیلی .8

 بازنگري برنامه یک رشته تحصیلی .2

 استانداردهاي یک رشته تحصیلی تدوین .8

 برنامه ریزي راهبردي یک رشته تحصیلی .4

 مشارکت فعال در طراحی برنامه تحول و نوسازي نظام آموزش علوم پزشکی کشور .5

 مشارکت فعال در طراحی برنامه هاي ملی به منظور ارتقا جایگاه اخالق و معنویت در علوم پزشکی .6
یزان مشارکت می توانند از این امتیاز برخوردار شوند. میزان مشارکت هر فرد را دبیرخانه مربوطه تعیین می تبصره یک: کلیه شرکت کنندگان بر حسب م

 نماید. 
 امتیاز براي هر نفر است و براي هر نفر به ازاي هر برنامه  یا رشته تحصیلی می باشد.  5/8تبصره دو: حداکثر امتیاز قابل محاسبه از این بند در زمان ارتقا 

 ره سه:  شرط اعطاي امتیاز، تصویب برنامه در مراجع ذي ربط خواهد بود. تبص

 ب
به كارگیری  روش های نوین در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی فعالیت های آموزشی با ارائه 

 امتیاز: 22مستندات تا سقف 

8-6-8 
 Course Planارائه و اجراي  طرح دوره 

 

هر دوره  

 امتیاز 5/0
 امتیاز 2

 

 Lesson planارائه و اجراي  طرح درس  صره یکتب

براي هر 

 8/0درس 

 امتیاز

 امتیاز  8

 

 تبصره دو: منظور از اجراي برنامه هاي جدید اجراي طرح هاي جدید در دوره هاي آموزشی در دانشگاه مربوطه می باشد

 تبصره سه
ارائه و اجراي طرح دوره هاي جدید آموزش مداوم جامعه 

 ساتید، آموزش ضمن خدمت کارکنان سالمتپزشکی، آموزش ا

به ازاي هر 

 5/0  دوره 
 امتیاز  8

 

 

 طراحی،  بازنگري و اجراي طرح دوره هاي جدید 2-6-8

به ازاي هر 

   دوره

25/0 

 امتیاز  8

 

 

8-6-8 
طراحی و اجراي برنامه آموزشی یک رشته جدید یا مقطع جدید 

 در سطح دانشگاه

به ازاي هر 

  8واحد تا   

 امتیاز

80  

 امتیاز

 

 تبصره یک
شرکت کنندگان بر حسب میزان مشارکت خود امتیاز می گیرند و حداکثر 

 امتیاز می باشد. 2امتیاز قابل  محاسبه از این بند در زمان ارتقا براي هر فرد 
   

 تبصره دو
چنانچه  اعضاي هیات علمی با عنوان مشاور با کمیته هاي 

 امتیاز قابل اعطا خواهد بود.  8ف  تدوین همکاري نمایند تا سق
  

 

 بسمه تعالی 

 معاونت آموزشی،  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 سبه امتیازات دانش پژوهی آموزشی در ماده یک آئین نامه ارتقاءجدول محا
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4-6-8 
بازنگري برنامه آموزشی یک رشته تحصیلی در سطح دانشگاه 

 در حدود اختیارات و آئین نامه هاي مربوطه

هر واحد 

5/0 

امتیاز  5تا 

براي هر 

 برنامه

 

 تبصره یک

اعطاي امتیاز این بند مشروط به تصویب این برنامه در شوراي 

  2اه و براي هر فرد به ازاي هر برنامه حداکثر آموزشی دانشگ

 امتیاز خواهد بود.

  

 

 تبصره دو
میزان مشارکت با تایید معاون آموزشی دانشگاه تعیین می 

 گردد.
  

 

 تبصره سه
بازنگري و اجراي برنامه هاي آموزشی به شرط تصویب در 

 شوراي آموزشی دانشگاه مشمول این بند خواهند بود.
  

 

 

 اجرای روش های نوین های آموزشی 5-6-8
هر واحد  

5/0 

تا سقف 

 امتیاز  4

 

 تبصره

مصادیق این بند و نحوه امتیاز دهی آن بر اساس جدول زیر 

محاسبه می شود: تعیین نحوه ارزشیابی و تایید کیفیت هر یک 

 دانشگاه می باشد.  EDCاز فعالیت هاي زیر به عهده 

  

 

 

 امتیاز هر مورد مصادیق 
 سقف

 امتیاز

 
اجراي روش هاي جدید تدریس ) اعم از نظري و عملی و عرصه 

 هاي بالینی و درون جامعه(
امتیاز براي هر واحد   5/0

 ساعت آموزش 81درسی یا 

 

4 

 امتیاز

 

تولید و به کار گیري مواد آموزشی و کمک آموزشی )از جمله 

 فیلم، محتواي الکترونیک، خودآموز، مولتی مدیا، دستورالعمل

هاي عملکرد بالینی، راهنماي مطالعه، آموزش از راه دور، 

 جراحی زنده، ....( در تدریس

امتیاز براي هر مورد    5/0

یا واحد درسی )بر حسب 

 نوع ماده تهیه شده(

 

  8تیاز تا سقف  طراحی و  اجراي  روش هاي نوین ارزیابی فراگیران اعضاي هیات علمی و دوره هاي آموزشی هر مورد یک  ام :1-6-6بند 

 امتیاز

مصادیق این بند و نحوه امتیازدهی ان بر اساس جدول زیر محاسبه می شود. تعیین نحوه  ارزشیابی و تایید کیفیت هر یک از فعالیت  تبصره:

 است. EDCهاي زیر به عهده 

 امتیاز هر مورد مصادیق 
سقف 

 امتیاز

 

ابی فراگیران تهیه و به کارگیري روش ها و ابزارهاي نوین ارزی

  OSCE ،DOPS ،Mini)از جمله الگ بوک، پورتفولیو، 

CEX ،860  درجه، ثبت الکترونیک اعمال جراحی و فعالیت

 هاي مشابه آموزشی و ...( در ارزیابی فراگیران

8 

8 

 8 ارزشیابی و ارتقاي کیفیت آزمون ها 

 8 طراحی و اجراي روش هاي نوین ارزشیابی استاد 
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اي ارزشیابی و برنامه ریزي براي ارتقاي کیفیت طراحی و اجر

دوره ها، گروه ها، مراکز و موسسات آموزشی )از جمله ارزیابی 

درونی، تهیه برنامه راهبردي گروه یا دوره ارزیابی بیرونی، 

 ارزیابی و ارتقاي شیوه مشاوره تحصیلی، ....(

8 

 EDC ( و توسط Glassickنش پژوهی )شش معیار ارزیابی فعالیت هاي فوق بر اساس اصول علمی ارزشیابی دا

 هر دانشگاه انجام می گیرد. 

درصد 10در صورت عدم تحقق معیارهاي پنجم و ششم گالسیک، امتیاز هر فعالیت حداکثر تا  تبصره یک:

 امتیازات مندرج در جداول فوق قابل محاسبه است.

ابی هر یک از فعالیت هاي فوق را بر اساس هر دانشگاه مکلف است ضوابط و فرآیند ارزشی EDC تبصره دو:

 اولویت و برنامه راهبردي دانشگاه تدوین کند و به اطالع اعضاي هیات علمی برساند.
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 مصوبه داخلی كمیته دانش پژوهشی دانشگاه در مورد تغییرات آئین نامه قدیم نسبت به آئین نامه جدید:

 

( با توجه به  Course Planائه و اجراي طرح دوره ) آئین نامه جدید در خصوص ار 8-6-8مطابق با بند  -8

امتیاز ، همچنین  8در این قسمت مقرر گردید براي هر کدام از مراحل و اجراي طرح دوره به تفکیک  2امتیاز 

امتیاز در این قسمت براي هر کدام از مراحل  8با توجه به   Lesson planدر خصوص ارائه و اجراي طرح درس   

 امتیاز در نظر گرفته شود. 5/0اي آن تدوین و اجر

آئین نامه جدید در خصوص طراحی و اجراي برنامه آموزشی یک رشته با مقطع  8-6-8مطابق با بند  -2

جدید در سطح دانشگاه مقرر گردید با توجه به این که  حداکثر امتیاز قابل محاسبه حهت  ارتقاء براي هر فرد 

رکت افراد از طریق مدیر گروه  یا تائید  امضاي تمامی آن  گروه امتیاز می باشد، ضروري است سهم مشا 2

 تعیین گردیده و به تائید ریاست دانشکده رسانده شود.

مطابق با آئین نامه جدید در خصوص اجراي روشهاي نوین ارزشیابی مقرر گردید  8-6-5مطابق بند  -8

 امتیاز تعلق گیرد.  5/0رآیند فرآیندهاي برتر درون دانشگاهی در این قسمت لحاظ گردد و به هر ف

و  ,Dops,Miniدر خصوص شیوه هاي نوین ارزشیابی مقرر گردید به الگ بوک   8-6-6مطابق با بند  -4

 امتیاز تعلق گیرد. 8درجه و مواردي از این قبیل   860ارزیابی 

ی به هر کدام به تبصره الف:  قابل ذکر است در این قسمت براي تدوین او اجراي این شیوه هاي نوین ارزشیاب

 امتیاز( در نظر گرفته شود. 8امتیاز ) در مجموعه  5/0تفکیک 

 تبصره ب: داشتن حداقل دو شیوه نوین ارزشیابی دراین قسمت براي اخذ امتیاز ضروري است.

-6تبصره ج: در خصوص طراحی با اجراي ارزشیابی با برنامه ریزي براي ارتقاي کیفیت   دوره ها مطابق با بند 

 آئین نامه جدید دراین قسمت مقرر گردید در مورد ارزیابی درونی  صورتجلسات آن پیوست گردد . 6-8

تبصره د: به فرآیندهاي آموزشی دانشگاهی افراد در یکی از دو بخش مربوط به شیوه هاي نوین تدریس یا 

 شیوه هاي نوین ارزشیابی امتیاز تعلق خواهد گرفت.

 جدید در خصوص ارزشیابی و ارتقاي کیفیت آزمونها مقرر گردید :آئین نامه  8-6-6مطابق با بند  -5

( که سئوال  25امتیاز جهت آنالیز کیفی آزمونها               )  براي  5/0امتیاز در این قسمت ،  8با توجه به  -الف 

 جهت به کارگیري آزمون اصالح شده  تعلق گیرد.  25/0جهت انجام آن و  25/0 به تکفیک 

دانشجو( در نظر  25سئوال و حداقل 25امتیاز ) براي  5/0آنالیز کمی آزمونها نیز در این قسمت  براي  -ب

 گرفته شود.

 

 

 


