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آئین نامه نظام جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مقدمه
اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ،وظایف و مسئولیت های متعددی به عهده دارند که از آن جمله می توان به آموزش ،پژوهش،
ارائه خدمات بالینی ،دانش پژوهی ،ارایه مشاوره و مسئولیت های اجرائی اشاره کرد .آموزش یکی از وظایف مهم اعضای هیات علمی بوده و در
نتیجه ارزشیابی وارتقای کیفیت آن از وظایف اصلی دانشگاه های علوم پزشکی است:
هدف کلی :ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ارتقای آموزش ،تسهیل یادگیری فراگیران و تربیت دانش آموختگانی توانمند است.
بررسی وضعیت موجود :در حال حاضر ،ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دو بخش ارزشیابی
کمی و کیفی عملکرد آموزشی انجام می شود که ارزشیابی کمیت عملکرد با استفاده از سیستم خاصی در حال انجام نیست  .بلکه بطور سنتی
انجام می پذیرد در سنوات گذشته  ،ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه و با استفاده از فرم های نظر سنجی که
در اکثر اوقات منحصر به پرسشنامه نظرسنجی تدریس استاد از نظر دانشجو بوده انجام شده است.
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دا نشگاه و با هدف بررسی وضعیت موجود ارزشیابی دانشکده های وابسته به دانشگاه و همچنین بازخوردهایی
که مسئوالن امر از دانشکده ها دریافت نموده اند ،به نظر می رسد به دلیل مشخص نبودن سیاست ها و روشهای ارزشیابی هیات علمی در
دانشگاه شامل منابع و نحوه گردآوری اطالعات ،نحوه استفاده از نتایج ارزشیابی ها ،چگونگی تضمین کیفیت فرآیند ارزشیابی و  ...دغدغه هایی
برای مسئوالن دانشگاه ،دانشکده ها و همچنین اعضای هیات علمی ایجاد شده است .هر چند ،اقدام به فعالیت های برای رفع این مشکل شده
که لیکن در اکثر موارد فرآیند ارزشیابی نظام مند و مدون نیست.
بنابراین با توجه و تاکید تقشه جامع علمی بر اهمیت تقویت نقش آموزشی اعضای هیات علمی در ارزشیابی عملکرد ایشان لزوم تدوین آیین
نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی به منظور ساماندهی ارزشیابی استادان در دانشگاه ها احساس شد .
با توجه به برنامه استراتژیک و حوزه آموزش:
 جهت دهی و بهبود نظام ارزیابی کیفیت فعالیت ها و ارتقای اعضای هیات علمی با رویکرد تقویت نقش آموزشی اعضای هیات علمی
آئین نامه حاضر در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ،حضور متخصصان حوزه آموزش پزشکی و کارشناس دفتر ارزشیابی تدوین شده
است و از این پس مبنای تدوین و استقرار نظام جامع ارزشیابی اعضای هیات علمی در دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
گلستان قرار می گیرد.
آئین نامه نظام جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
 -1ضروری است هر یک از دانشکده ها و مراکز آموزشی درما نی شیوه نامه نظام جامع ارزشیابی اختصاصی آن دانشکده مراکز را تدوین و
پس از تصویب در شورای آموزشی دانشکده ،به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ارسال کنند و پس از تطبیق با آیین نامه نظام
جامع ارزشیابی دانشگاه و تصویب نهایی در شورای آموزشی دانشگاه در دانشکده مربوط اجرا شود .الزم به ذکر است نظارت بر اجرای
ارزشیابی اعضای هیات علمی در دانشکده ها و ارزشیابی آن براساس شیوه نامه مصوب دانشکده و از طریق معاونت آموزشی دانشگاه
صورت می گیرد.
ساختار و تشکیالت ارزشیابی اعضای هیات علمی:
 -1ضرورت است هر یک از دانشکده ها در ن ظام جامع ارزشیابی اختصاصی آن دانشکده ساختار و تشکیالت مدیریت شامل کمیته های مورد
نیاز ،واحد اجرایی و ترکیب وشرح وظایف آنها را متناسب با شرایط دانشکده و مراکز آموزشی مشخص نمایند .کمیته ارزشیابی مورد نیاز.
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 -2مرکز مطالعات و توسعه آموزش در تمام مراحل تدوین و است قرار نظام جامع ارزشایبی ملزم به ارائه مشاوره های تخصصی به دانشکده ها
و مراکز آموزشی درمانی می باشد.
طراحی و اجرای ارزشیابی اعضای هیات علمی:
 -3ضروری است دانشکده ها برنامه اختصاصی آن دانشکده و مراکز را برمبنای کاربرد نتایج ارزشیابی به گونه ای تدوین نمایند که هدف
پایانی (  ) Summativeرا نیز پوشش دهد.
 -4ضروری است دانشکده ها مهمترین توانمندی های مورد نیاز برای ایفای نقش آموزشی اعضای هیات علمی را در سیستم ارزشیابی آن
دانشکده مورد لحاظ قرار دهند.
 -5ضروری است هر یک از دانشکده ها منابع و روشهای مناسب جمع آوری اطالعات ارزشیابی و همچنین نحوه گردآوری و تحلیل اطالعات
به تفکیک هر یک از منابع و روشها مشخص شود.
 -6ضروری است فرمها و ابزارهای مناسب گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه های نظرخواهی ،به روشهای علمی موجود تهیه و پایانی و
روایی آن تامین شود.
 -7ضروری است دانشکده ها به منظور تهیه فرمهای متناسب با نرم افزارهای مورد استفاده در دانشگاه با مرکز مطالعات آموزش هماهنگی
های الزم را داشته باشند.
 -8ضروری است نحوه ارایه بازخورد به اعضای هیات علمی وبه طور شفاف مشخص شود .الزم است در تمامی فرآیند ارایه بازخورد اصول
اخالقی رعایت ،و شان هیات علمی حفظ شود.
 -9ضروری است اطالع رسانی به موقع در مورد شیوه نامه ارزشیابی هیات علمی مصوب دانشکده و نحوه ارزشیابی اعضای هیات علمی به
همه ذی نفعان از جمله اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارشناسان مربوط صورت گیرد.
-11

ضروری است در طراحی سیستم ارزشیابی ،اعتبار (  ) validityو پایایی ) )reliavilityداده های ارزشیابی ،اصول اخالقی ( حفظ

اصول رازداری ،محرمانه بودن هویت افراد و نتایج ارزشیابی) مد نظر قرار گیرد.
-11

ضروری است دانشکده ها فعالیت های ارزشیابی دانشکده را به طور دقیق مستند سازی کنند .عالوه براین ،گزارش ساالنه ای از

فرآیند ا جرای ارزشیابی هیات علمی در آن دانشکده شامل درصد اعضای هیات علمی که مورد ارزشیابی قرار گرفته اند ،میزان مشارک
دانشجویان ،همکاران و سایر منابع ارزشیابی ،اقدامات انجام شده براساس نتایج ارزشیابی و میزان اجرای برنامه به مرکز مطالعات و توسعه
آموزش و معاونت آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.
توضیحات بندهای  4تا  9آیین نامه
 -4نتایج حاصل از ارزشیابی هیات علمی را می توان با هر دو هدف سازنده (  ) formativeو پایانی (  ) summativeبه کار برد .ارزشیابی
سازنده به معنای استفاده از نتایج ارزشیابی به منظور بازخورد و اصالح عملکرد است .در حالی که ارزشیابی پایانی به معنای استفاده از
نتایج ارزشیابی بطور تصمیم گیری های مهم درمورد اعضای هیات علمی است .مواردی از کاربرد نتایج ارزشیابی اعضای هیات علمی به
تفکیک ارزشیابی سازنده و پایانی در زیر آمده است:
ارزشیابی سازنده:
 بازخورد به اعضای هیات علمی ،آگاه نمودن ایشان از نقاط قوت و قابل بهبود عملکردشان و در نتیجه ارتقای آموزش
 توانمندسازی اعضای هیات علمی درموارد دارای ضعف عملکرد
... 
ارزشیابی پایانی:
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 تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی
 ترفیع ساالنه اعضای هیات علمی
 ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی
 تفویض مسئولیت های اجرایی آموزشی به اعضای هیات علمی
 شناسایی و اعطای امتیازات ویژه به اعضای هیات علمی با عملکرد مناسب
 مبنایی برای پرداخت ها به اعضای هیات علمی
 مبنایی برای تصمیم گیری های معتبر ،عادالنه و موثر در خصوص اعضای هیات علمی دارای ضعف عملکرد
... 
عالو ه بر این  ،دانشکده ها می توانند از نتایج ارزشیابی اعضای هیات علمی به منظور تعیین کیفیت برنامه های آموزشی و نیز برنامه ریزی
دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی در دانشکده استفاده کنند .در صورتی که نتایج ارزشیابی با هدف پایان و به منظور تصمیم
گیری های مهم و حساس مانند ارتقاء  ،ترفیع  ،پرداخت ها و  ...به اعضای هیات علی استفاده شود ،الزم است اطالعات و داده های
ارزشیابی از دقت کافی برای یک تصمیم گیری و قضاوت معتبر و عادالنه برخوردار باشند .در صورتی که اطالعاتی که به عنوان ارزشیابی
سازنده و با هدف ارایه بازخورد گردآوری می شوند باید از نظر محتوایی از غنای کافی برخوردار باشند و مسایل مربوط به پایانی کمتر
اهمیت دارد.
هر چند بازخورد به عملکرد اعضای هیات علمی و ارزشیابی سازنده از اهمیت بسیارزیادی در ارتقای حرفه ای اعضای هیات علمی برخوردار
است ،ولی با در نظر گرفتن این موضوع که در صورت تولید اطالعات ارزشیابی معتبر و صحیح به منظور ارزشیابی پایانی می توان از این
اطالعات با هدف سازنده نیز استفاده کرد .الزم است دانشکده ها سیستم ارزشیابی را براساس یک ارزشیابی پایان طراحی کنند .در این
صورت دانشکده ها می توانند از نتایج ارزشیابی به منظور بازخورد به عملکرد اعضای هیات علمی نیز استفاده کنند.
 -5مهمترین توانمندی های مورد نیاز برای ایفای نقش معلمی اعضای هیات علمی براساس شواهد موجود عبارت است از:
 دانش تخصصی
 مهارت های طراحی ( برنامه ریزی ) آموزشی
 مهارت های ارایه آموزش ( تدریس )
 مهارت های مدیریت دوره
 مهارت اخالق حرفه ای
الزم است دانشکده ها ارزشیابی تمامی چهار مورد ذکر شده در باال را در طراحی و اجرای سیستم ارزشیابی خود مد نظر قرار دهند .در
صورتی که در دانشکده ای براساس شرایط خاص آن دانشکده ،اعضای هیات علمی به منظور ایفای نقش معلمی خود ملزم به ایفای
توانمندی های دیگری نیز هستند دانشکده ها می توانند در سیستم ارزیابی ،آن موارد را نیز مد نظر قرار دهند .موارد اضافه شده پس از
تصویب شیوه نامه ارزشیابی دانشکده معتبر خواهد بود.
 -6مناسب ترین منبع برای ارزشیابی توانمندی ها آن است که بتواند اطالعات دست اول در مورد توانمندی مورد نظر فراهم آورد .به عنوان
مثال ،دانشجویان به دلیل مشاهده مستقیم تدریس تمی توانند اطالعات مفیدی در خصوص مهارت های تدریس مدرسان در اختیار قرار
دهند .چهارچوب زیر می تواند به عنوان راهنمایی در این ارتباط کمک کننده باشد:
 ارزشیابی مهارت های ارایه آموزش ( تدریس ) از طریق پرسشنامه های نظرخواهی از دانشجویان و مشاهده تدریس توسط همگنان
4
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 ارزشیابی مهارت های طراحی آموزشی از طریق بررسی مستندات تدریس مانند طرح درس ،مواد آموزشی ( ) teaching materials
مورد استفاده در تدریس ،آزمون ها و  ...توسط همکاران یا متخصصان آموزشی و نظر خواهی از دانشجویان.
 ارزشیابی دانش تخصصی از طریق نظر خواهی از همکاران ،مدیر گروه و دانشجویان
 مهارت های مدیریت دوره براساس گزارشات مدیر گروه یا مستندات جمع آوری شده توسط خود فرد و کارشناسان
 -7به منظور انجام یک ارزشیابی نظام مند الزم است اطالعات ارزشیابی به صورت مستمر و نه به صورت مقطعی گردآوری شوند .بنابراین،
الزم است هر یک از دانشکده ها تناوب زمانی جمع آوری اطالعات برای هریک از منابع و روشها را مشخص کنند ،به عنوان مثال،
نظرخواهی از دانشجویان در خصوص عملکرد یک عضو هیات علمی از طریق پرسشنامه می تواند هر نیمسال تحصیلی یا سال تحصیلی
انجام شود .در حالی که نظر خواهی از مدیر گروه براساس ارزشیابی مستندات می تواند هر سال یک بار انجام شود .ممکن است دانشکده
ها براساس رتبه علمی  /وضعیت انتقالی اعضای هیات علمی تناوب زمانی جمع آوری اطالعات را متفاوت تعریف کنند .آنچه مسلم است
الزم است دانشکده ها براساس شواهد علمی موجود و شرایط دانشکده مربوط در یک فرآیند توافق جمعی یک سیستم ارزشیابی مستمر
با بازه های زمانی مشخص برای گردآوری اطالعات طراحی کنند .در مواردی که زمان گردآوری اطالعات در طول یک نیمسال تحصیلی
براعتبار داده ها تاثیر گذار باشد ،الزم است زمان آن مشخص شود .به عنوان مثال ،فرم های نظرخواهی از دانشجویان می توان قبل از
برگزاری امتحانات یا پس از برگزاری امتحانات و قبل از اعالم نمره تکمیل شود .عالوه براین ،ضروری است دانشکده ها موارد زیر را در
فرآیند گردآوری و تحلیل اطالعات مشخص کنند:
 دستی یا نرم افزاری بودن پرسشنامه ها
 حداقل تعداد فرمهای تکمیل شده توسط فراگیران به تفکیک محیط های آموزشی مختلف مانند کالس درس ،محیط آزمایشگاهی و
بالینی و به تفکیک فراگیران سطوح مختلف از جمله دانشجویان تحصیالت تکمیلی )
 نحوه انجام مصاحبه ها و مشاهده ( در صورت نیاز)
 فرآیند بررسی مستندات شامل حداقل تعداد همکاران داوری کننده و همچنین فرد متولی آن
 نحوه تحلیل داده های کمی و کیفی
توصیه می شود دانشکده ها پس از مشخص کردن دقیق ساز و کار اجرایی و تصویب نهایی شیوه نامه در گردآوری اطالعات در جهت استفاده
از سیستم های آنالین ارزشیابی اعضای هیات علمی گام بردارند.
 -8هر چند به منظور اطمینان از روایی و پایایی سیستم ارزشیابی اعضای هیات علمی و طراحی یک سیستم عادالنه الزم است فرمها و
ابزارهای ارزشیابی از صحت و دقت مناسب برخوردار باشند .ولی تو فیق در استقرار سیستم ارزشیابی به طور عمده مربوط به جلب
مشارکت اعضای هیات علمی در تمامی مراحل طراحی و اجرای سیستم ارزشیابی بوط عمده مربوط به جلب مشارکت اعضای هیات
علمی در تمامی مراحل طراحی و اجرای سیستم و دستیابی به یک توافق جمعی در خصوص عناصر واجزای سیستم است .بنابراین ،
توصیه می شود در صورت موجود بودن فرمهای مناسب در دانشکده مذکور یا محیط های دیگر که قابلیت استفاده در آن دانشکده را
دارد از طراحی فرمهای جدید پرهیز شود.
 -9همانطور که در آئین نامه بیان شد دانشکده ها ملزم به طراحی یک سیستم ارزشیابی با امکان فراهم نمون اطالعات معتبر و دقیق به
منظور استفاده برای تصمیم گیریهای آتی عضو هیات علمی می باشند .نحوه استفاده از اطالعات ارزشیابی به منظور تصمیم گیری برای
ارتقاو  ..به عهده واحدهای مسئول در دانشگاه می باشد .در عین حال الزم است دانشکده ها از اطالعات گردآوری شده به منظور بازخورد
مستمر به عضو هیات علمی به منظور ارتقای عملکرد ایشان استفاده نمایند .به طور معمول بازخورد به صورت کتبی ارایه می شود .الزم
است فرآیند ارایه بازخورد شامل متولی یا متولیان آن ،زمان و تناوب آن و نوع اطالعات ارایه شده مشخص شود .الزم است دانشکده ها از
5
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ارایه اطالعاتی که تنها به مقایسه عملکرد اعضای هیات علمی بصورت رتبه بندی می پردازد پرهیز کنند و در مواردی که به مقایسه
عملکرد می پردازد با حفظ حریم خصوصی افراد و با هدف آگاهی فرد از عملکرد خود در گروه و دانشکده انجام شود.
عالوه بر بازخورد نتایح ارزشی ابی به هریک از اعضای هیات علمی الزم است دانشکده ها براساس نتایج ارزشیابی نیازهای آموزشی دانشکده را
به مرکز مطالعات دانشگاه منعکس نمایند .عالوه براین ،الزم است مرکز مطالعات فرصت های موجود برای توانمدسازی اعضای هیات
علمی را به دانشکده ها ابالغ نماید.
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برنام ه جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه
مقدمه:
ارزشیابی کیفی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از موارد مهم و ضروری در روند ارتقاء کیفیت آموزشی به شمار می آید .این ارزشیابی
منجر به ارتقاء کیفیت عملکرد اساتید و کمک به ارتقاء یادگیری در دانش جویان خواهد شد.تدوین شیوه نامه ارزشیابی گام مهمی در جهت
تحقق اهداف ذکر شده خواهد بود .نتایج حاصل از ارزیابی و با در نظر گرفتن تمامی موارد موجود و تعیین کننده در ارزشیابی هیات علمی
سبب آگاهی بهتر هیات علمی از وضعیت آموزش و بهبود عملکرد آموزشی اساتید شده و همچنین نتایج قابل اعتمادی جهت استفاده در
مواردی نظیر تبدیل وضعیت استخدامی ،ترفیع ساالنه و موارد دیگر خواهد بود.این برنامه جامع ارزشیابی عملکرد آموزشی در راستای اهداف
فوق و مبتنی بر " آیین نامه نظام جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی" در دانشگاه علوم پزشکی گلستان تدوین
گردیده است.
برنامه جامع ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه با هدف ارتقاء کیفیت آموزش که در جهت تقویت یادگیری فراگیران و
تدریس اثربخش ،پشتیبانی ،تقویت فعالیتهای پژوهشی ،دانش پژوهی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ،ارتقای کیفیت آموزشی برای
برنامه ریزی ،رهبری و مدیریت فعالیتهای دانشگاهی ،که برای نخستین بار در حوزه آموزش دانشگاه تدوین شده است .بدون شک بی نیاز از
نقد و تحلیل نیست و امیدواریم سر آغاز مناسبی برای رویکرد نظام مند به مقوله ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی در دانشگاه باشد و
شرایط الزم برای تحول مورد نیاز در این حوزه را فراهم آورد.
اهداف کلی:ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی ارتقای آموزش  ،تسهیل یادگیری فراگیران و تربیت دانش آموختگان توانمند است.
اهداف ارزشیابی هیات علمی:
نتایج حاصل از ارزشیابی هیات علمی با دو هدف سازنده( )formativeو پایانی( )summativeبه کار می رود.
الف:ارزشیابی سازنده:
 بازخورد به اعضای هیات علمی،آگاه نمودن ایشان از نقاط قوت و قابل بهبود عملکردشان و در نتیجه ارتقای آموزش توانمندسازی اعضای هیات علمی در موارد ضعف عملکرد آموزشیب:ارزشیابی پایانی:
 ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی تمدید قراردادهای هیات علمی تفویض مسئولیت های اجرایی آموزشی به اعضای هیات علمی شناسایی و اعطای امتیازات ویژه به اعضای هیات علمی با عملکرد مناسب( پیشنهاد نمودن فرد برای جشنواره های آموزشی،سرآمدی درآموزش و)...
مبنایی برای تصمیم گیری های معتبر،عادالنه و موثر در خصوص اعضای هیات علمی دارای ضعف عملکردحوزه های ارزشیابی هیات علمی
 توانمندی های آموزشی اعضای هیات علمی متنوع بوده و در حوزه های زیر قابل دسته بندی می باشد: دانش تخصصی مهارت های طراحی یا برنامه ریزی آموزشی7
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 مهارت های ارائه آموزش(تدریس) مهارت های ارزیابی فراگیر مهارت های مدیریت دوره ارتقای مهارت های آموزشی همکاری و هماهنگی با گروه تبحر در مهارت های بالینی رفتار حرفه ای و اخالقیارزیابی وضعیت موجود:
با توجه به اینکه در این مدت اقدامات گسترده و شایان توجهی در حوزه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی صورت گرفته است اما تاکنون
برنامه جامعی که در برگیرنده ابعاد مختلف این فعالیت ها مهم باشد تدوین نشده است .و از آنجائیکه براساس بسته های تحول و نوآوری
آموزشی ،اعتبار بخشی موس سات ،دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی حائز اهمیت بوده است .با عنایت به این کاستی مرکز مطالعات و
توسعه آموزش دانشگاه در صدد برآمد تا با تدوین این برنامه زمینه نگاه جامع به مقوله ارزیابی عملکد آموزشی اعضای هیات علمی را فراهم
آورد.
به علت عدم انجام نیازسنجی به منظور تعیین دقیق حیطه های مختلف ارزشیابی کمی و کیفی علمکرد آموزشی اعضای هیات علمی براساس
مجموعه شواهد و مستندات در دسترس اهم چالش هایی که در حوزه ارزشیابی عملکرد آموزشی با آن روبرو است عبارتند از:
 -1مشارکت ناکافی دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستانها در اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
 -2مشارکت ناکافی اعضای هیات علمی در اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
 -3مشارکت ناکافی فراگیران در اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
 -4تناسب و تنوع ناکافی فرمهای ارزشیابی اعضای هیات علی در عرصه های مختلف آموزش بالینی
 -5انعطاف پذیری ناکافی در زمان انجام فرآیند ارزشیابی با در نظر گرفتن برنامه ارزشیابی اعضای هیات علمی
 -6جای خالی بعضی از شاخص ها در فرمهای ارزشیابی مانند آموزش تعهد حرفه ای ،توانمندی بالینی و ارائه مراقبت از بیماران و ...
 -7نبود یک برنامه نظام مند و جامع به منظور ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی به منظور رفع این چالش ها ،این مرکز ،
برنامه جامع راهبردی ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه را تنظیم کرده است.
روش های جمع آوری اطالعات ارزشیابی هیات علمی
روش های جمع آوری اطالعات ارزشیابی هیات علمی شامل موراد زیر می باشد:
 فرم های نظرخواهی( پرسشنامه) (:گردآور ی اطالعات با استفاده از ابزارهای مربوطه با محوریت دانش تخصصی  ،مهارت های طراحی یابرنامه ریزی آموزشی ،مهارت های ارائه آموزش(تدریس)  ،مهارت های ارزیابی فراگیر ،مهارت های مدیریت دوره ،ارتقای مهارت های
آموزشی ،همکاری و هماهنگی با گروه  ،تبحر در مهارتهای بالینی و رفتار حرفه ای و اخالقی)
 ارزیابی مستندات و مدارک مربوط به فعالیت های اموزشی.ساختار و تشکیالت ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
-1مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
وظایف:
الف:بررسی گزارشات ارجاع شده از کمیته ارزشیابی
8
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ب:استفاده از نتایج ارزشیابی با اهداف سازنده و پایانی
ج:گزارش نهایی ارزشیابی به معاونت آموزشی دانشگاه
د:ابالغ تصمیمات اخذ شده به کمیته ارزشیابی جهت اجرا
تبصره:1انتشار عمومی نتا یج نهایی گزارشات ارزشیابی هیات علمی به هر شکل(از طریق مکاتبات رسمی ،سایت دانشکده) ممنوع بوده و فقط
با نظر مرکز  EDCدانشگاه به صورت محرمانه به معاونت اموزشی دانشگاه مکاتبه شده و به صورت کتبی یا شفاهی از طریق کمیته
ارزشیابی به اعضای هیات علمی منعکس می شود.
تبصره  : 2مسئولیت پیگیری در خصوص استفاده از نتایج ارزشیابی هیات علمی با اهداف پایانی به عهده معاونت آموزشی دانشکده و دانشگاه
می باشد و گزارش تصمیمات اتخاذ شده به مرکز  EDCارسال شود.
 -2کمیته ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ( کمیته ارزشیابی)
اع ضاء:ریاست دانشکده ،معاونین آموزش بالینی ،مدیر دفترتوسعه آموزش دانشکده و مدیران گروه های آموزشی حسب مورد
وظایف:
-1ساخت ابزارهای ارزشیابی و بررسی روایی و پایایی ابزارها
 -2پیگیری مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و دانشکده در خصوص ارزشیابی هیات علمی
 -3بررسی و تحلیل گزارشات اولیه ارسالی و ارسال گزارش نهایی ارزشیابی به شورای  EDCجهت تصمیم گیری نهایی
 -4ارسال محرمانه نتایج حاصل از ارزشیابی به ذینفعان( اعضاء هیات علمی)
 -5پیگیری در خصوص استفاده از نتایج ارزشیابی هیات علمی با اهداف سازنده
 -6تایید ابزارهای ارزشیابی توسط  EDCدانشگاه جهت طرح در شورای آموزش دانشگاه
برنامه جامع ارزشیابی عملکرد آموزش اعضای هیات علمی
 -1منابع انجام ارزشیابی
 1-1عنوان :نظرسنجی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط فراگیران( تکمیل پرسشنامه سنجش کیفیت تدریس نظری ،عملی ،کارآموزی
و کارورزی و آموزش های بالینی مربوط به کیفیت تدریس)
مسئول اجرایی:دفتر توسعه آموزش دانشکده با همکاری اداره آموزش دانشکده و  EDOمراکز
 : 1-2عنوان :نظرسنجی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی ( تکمیل پرسشنامه خودارزیابی و ارزیابی همکاران)
مسئول اجرایی:دفتر توسعه آموزش دانشکده با همکاری اداره آموزش دانشکده و  EDOمراکز
 1-3عنوان :نظرسنجی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط مدیر گروه
مسئول اجرایی:دفتر توسعه آموزش دانشکده با همکاری اداره آموزش دانشکده و  EDOمراکز
 1-4عنوان :نظرسنجی از نظر تکمیل پرسشنامه توسط معاون آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی
مسئول اجرایی:دفتر توسعه آموزش دانشکده با همکاری اداره آموزش دانشکده و  EDOمراکز
 1-1-1روش اجرا و ابزار جمع آوری اطالعات برای فرم نظرسنجی فراگیران
-1

آماده سازی نهایی فرم های نظرسنجی به صورت کاغذی یا در سیستم نرم افزاری مربوطه

-2

توزیع و جمع آوری فرم ها(در صورت ارز شیابی کاغذی) :وظیفه توزیع و جمع آوری فرم ها در دانشکده پزشکی ،در دروس نظری

و عملی به عهده واحد آموزشی در مراکز و دروس بالینی به عهده  EDOمرکز آموزشی بالینی می باشد .در سایر دانشکده ها به عهده EDO
دانشکده ها می باشد.
9
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در صورت انجام ارزشیابی به صورت آنالین:اطالع رسانی به فراگیران از طریق فراخوان به عهده  EDCدانشکده ها و مراکز آموزشی درمانیاست.
-3

تکمیل فرم ها توسط فراگیران

-4

آنالیز و تحلیل فرم های تکمیل شده در صورت کاغذی بودن توسط  EDOمراکز آموزشی درمانی و در صورت نرم افزاری توسط

کارشناس  EDOمراکز آموزشی درمانی
-5

ارائه نتایج ارزشیابی به همراه مستندات به  EDCدانشگاه جهت بررسی و تایید

-6

ارسال محرمانه نتایج ارزشیابی به عضو هیات علمی توسط  EDOمرکز آموزشی درمانی در پایان هر نیمسال تخصصی

 1-1-2زمان انجام نظر سنجی فراگیران:
ارزشیابی از هفته  9ترم تحصیلی شروع می شود و در هر نیمسال ارزشیابی انجام خواهد شد.از هر کالس کارشناسی تعداد حداقل  11نفر از
دانشجویان برای پر کردن فرم های نظرسنجی دروس نظری و عملی انتخاب می شوند .در صورتی که استاد در چند کالس متعدد تدریس
داشته باشد ،از همه کالسها ارزشیابی انجام خواهد شد.داشتن حداقل جهار جلسه تدریس در هر کالس جهت ارزشیابی استاد ضروری است
.وظیفه توزیع و جمع آوری و تحویل فرم ها به دفتر پایش و ارزشیابی به عهده اداره آموزش خواهد بود.
 برای سنجش به روز بودن اطالعات تخصصی در دروس بالینی و سنجش مهارتهای بالینی  ،نظر سنجی در پایان هر rotationکارورزی یاکارآموزی و قبل از انجام امتحان پایانی انجام خواهد شد.نظرسنجی از تمامی دانشجویان به دلیل محدود بودن تعداد آن ها در کارآموزی
ضروری است.
تبصره :در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از تمامی دانشجویان نظرسنجی در دروس نظری ،عملی و بالینی انجام خواهد شد.
1-2-1روش اجراء ابزار جمع آوری اطالعات برای فرم نظرسنجی اعضای هیات علمی
الف)تکمیل پرسشنامه ارزشیابی هیات علمی با نظرخواهی از همکاران در حوزه های مختلف ارزشیابی  :در این مورد سالیانه حداقل از  3عضو
هیات علمی گروه آموزشی مربوطه که حداقل سابقه آشنایی یک ساله با عضو هیات علمی(در مورد اساتید بالینی  ،همکاران هیت علمی
بیمارستان ) نظرسنجی می شوند.
ب)تکمیل پرسشنامه خودارزیابی اعضای هیات علمی که این مورد سالیانه توسط خود فرد تکمیل می گردد که ابزار مورد ارزشیابی بر اساس
شاخص می باشد.
 :1-3-1نظرسنجی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط مدیر گروه
روش اجرا و ابزار جمع اوری اطالعات برای فرم نظرسنجی توسط مدیر گروه تکمیل پرسشنامه ها توسط مدیر گروه به صورت سالیانه صورت
گیرد که حداقل سابقه آشنایی یک ساله در سمت فعلی با عضو هیات علمی داشته باشد.
تبصره:در فرم نظرسنجی شاخصهای مهارتهای طراحی( برنامه ریزی)آموزشی توسط مدیر گروه ارزیابی شود.
تبصره :ضروری است که عضو هیات علمی طرح درس هر نیمسال تحصیلی را به تفکیک دروس به مدیر گروه مربوطه ارائه نماید.در صورت
استفاده از روش های نوین تدریس ارائه مستندات به مدیرگروه ضروری است.
تبصره :ضروری است حداقل  5درصد از مستندات عضو هیات علمی مربوط به وسایل کمک آموزشی نظیر پاورپوینت ،لستفاده از سیستم
آموزش از راه دور دانشگاه علوم پزشکی گلستان  ،استفاده اطز فیلم ها و فایلهای آموزشی که در طرح درس استاد پیش بینی شده توسط
مدیر گروه به شکل تصادفی در هر نیمسال تحصیلی بررسی گردد.
تبصره :ضروری است مستندات ارائه طرح های توسعه های آموزشی توسط استاد به دفتر توسعه آموزش در پایان هر نیمسال تحصیلی ارائه
شود.
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 1-4-1نظرسنجی از نظر تکمیل پرسشنامه توسط معاون اموزش بالینی
روش اجرا و ابزار جمع آوری اطالعات:
تکمیل پرسشنامه ها توسط معا ون آموزشی بالینی به صورت سالیانه صورت گیرد که حداقل سابقه آشنایی یک ساله در سمت فعلی با عضو
هیات علمی داشته باشد.
در فرم نظرسنجی شاخص های مهارتهای طراحی( برنامه ریزی) آموزش توسط مدیر گروه هم ارزیابی شوند.
اطالع رسانی عنوان :اطالع رسانی به اساتید در خصوص ا نجام ارزشیابی ها از طریق ارسال برنامه عملکرد ارزشیابی اعضای هیات علمی از
طریق اتوماسیون ،درج در وب سایت و اطالع رسانی به اساتید جدیدالورود در جلسه معارفه اساتید جدید انجام خواهد شد.همچنین در
ابتدای هر ترم زمان انجام ارزشیابی اساتید از طریق اتوماسیون اطالع داده خواهد شد.
سهم ارزشیابی ها:
سهم هر یک ارزیابی ها برای محاسبه نمره ارزشیابی پایانی اعضای هیات علمی به ترتیب ذیل خواهد بود:
نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های نظرسنجی از فراگیران%41: نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های نظرخواهی از همکاران%15: نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های خودارزیابی %5: نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های نظرخواهی از مدیرگروه %15: نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های نظرخواهی از معاونین آموزش عمومی و تخصصی %15:مدارک ومستندات%11:میانگین نتایج ارزشیابی از دانشجویان در دو نیمسال با نتایج ارزشیابی سالیانه از همکاران و مدیرگروه و معاون آموزشی جمع بندی و صدور
کارنامه خواهد شد.
در صورتی که نتیجه ارزشیابی استاد مثبت( باالتر از نمره معیار دانشگاه،نمره )61باشد ،نمره ارزشیابی برای انتخاب استاد نمونه در سطح
مدیریت گروه  ،انتخاب استاد نمونه در سطح دانشکده ،استفاده از معیارهای ارتقا استفاده در سطح دانشگاه( در جشنواره های مرتبط)مورد
استفاده خواهد بود.
در صورتی که نتیجه ارزشیابی استاد منفی( پایین تر از نمره معیار دانشکده)) باشد،به استاد ،مدیر گروه و معاون آموزش بالینی به طور
محرمانه اعالم خواهد شد .سپس جلسه ای توسط مدیر گروه و عضو هیات علمی به صورت محرمانه جهت بررسی علل احتمالی و
راهکارهای حل موضوع برگزار و در نهایت در خصوص حل مساله به توافق می رسند.صورتجلسه نتایج جلسه به صورت محرمانه در دفتر مدیر
گروه و دفتر پایشو دفتر معاون آموزشی نگهداری خواهد ش د .استاد مربوطه اقدامات الزم را در خصوص ارتقاء کیفیت تدریس انجام خواهد
داد  .همچنین مدیر گروه از کالس استاد مربوطه به طور تصادفی ارزیابی خواهد شد.
در صورت عدم رفع مشکل  ،در مراحل بعد:
 بررسی مجدد فرایند ارزشیابی( توسط مدیر گروه و مدیر دفتر پایش)صورت گرفت ه و در صورت عدم ارتقا ارزشیابی استاد مربوطه ،فرصتدیگری به استاد جهت اصالح داده خواهد شد و یا درس مورد نظر به استاد دیگری برای تدریس واگذار می شود.
 همچنین استاد مربوطه جهت توانمدسازی معرفی خواهد شد. ضروری است در صورت وجود اختالف یا مشکل خاصی در کالس د رس ،استاد مراتب را به دفتر پایش و ارزشیابی به شکل کتبی اطالعدهد تا پس از بررسی و ارسال جهت اعالم نظر معاونت محترم آموزشی  ،ارزشیابی از آن کالس صورت نپذیرد.
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 در صورت وجود اعتراض استاد نسبت به نتایج اذزشیابی ،استاد می تواند حداکثر  11روز پس از دریافت نتیجه ارزشیابی ،مراتب را بهصورت کتبی به مدیر گروه مربوطه اطالع دهد تا پس از ارسال به دفتر پایش و ارزشیابی ،نتایج ارزشیابی مجددا مرور شده و در صورت
هماهنگ نبودن نمره ارزشیابی با واقعیت موجود و سوابق علمی و رفتاری استاد ،ارزشیابی از  15معدل باالتر کالس انجام شده و نتیجه
ارزشیابی به عضو هیات علمی اطالع داده شود.
 در تمامی مواردی که نظر مدیر گروه یکی از شروط انجام نظرسنجی است ،ارزشیابی عملکرد مدیر گروه توسط معاونت آموزشی انجامخواهد شد.
تدوین گزارش ،استفاده و انتشار نتایج ارزشیابی هیات علمی
وظایف مربوط به تهیه و انتشار گزارشات تحت عنوان وظایف هر یک از ساختارهای تشکیالت عنوان شده است. واحدهای زیربط در خصوص فرایند ارزیابی ملزوم به رعایت حفظ حریم خصوصی افراد ،رعایت اصول اخالقی (حفظ اصول اخالقی (حفظاصول رازداری و محرمانه بودن هویت افراد )و عدالت در خصوص انتشار نتایج می باشند.
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برنامه عملیاتی جامع ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
برنامه  :نظر سنجی از فراگیران
ردیف

نام برنامه

1

نظرسنجی از فراگیران

عنوان فعالیت
آماده سازی نهایی فرم های نظرسنجی به صورت کاغذی یا
در سیستم نرم افزاری مربوطه(در صورت آماده بودن فرمها
و طراحی بعضی از فرمها)

توزیع و جمع آوری فرم ها در صورت کاغذی بودن-اطالع
رسانی به فراگیران از طریق فراخوان

تکمیل فرم ها توسط فراگیران

گروه هدف

فراگیران

فراگیران

فراگیران

آنالیز و تحلیل فرم های تکمیل شده در صورت کاغذی
بودن توسط  EDOمراکز آموزشی درمانی و در صورت نرم
افزاری توسط کارشناس  EDOمراکز آموزشی درمانی

فراگیران

ارائه نتایج ارزشیابی به همراه مستندات به  EDCدانشگاه
جهت بررسی و تایید

فراگیران

ارسال محرمانه نتایج ارزشیابی به عضو هیات علمی

فراگیران

مسئول اجرا

مسئول پیگیری

زمان و تواتر اجرای
برنامه

مکان اجرای برنامه

بلی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده
و  EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

دروس تئوری از هفته 9
تحصیلی -باالینی براساس
کورس،پایان کورس

دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده
و  EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

دروس تئوری از هفته 9
تحصیلی -باالینی براساس
کورس،پایان کورس

دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده
و  EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

دروس تئوری از هفته 9
تحصیلی -باالینی براساس
کورس،پایان کورس

دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده
و  EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

دروس تئوری از هفته 9
تحصیلی -باالینی براساس
کورس،پایان کورس

دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده
و  EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

دروس تئوری از هفته 9
تحصیلی -باالینی براساس
کورس،پایان کورس

دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده
و  EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

دروس تئوری از هفته 9
تحصیلی -باالینی براساس
کورس،پایان کورس

دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی
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برنامه  :نظر سنجی از اعضای هیات علمی
پایش انجام شد
ردیف

نام برنامه

1

نظرسنجی از
اعضای هیات علمی

عنوان فعالیت

گروه هدف

مسئول اجرا

مسئول پیگیری

زمان و تواتر اجرای
برنامه

مکان اجرای برنامه
بلی

آماده سازی نهایی فرم های نظرسنجی(خود ارزیابی
و از نظر همکار) به صورت کاغذی یا در سیستم نرم
افزاری مربوطه(در صورت آماده بودن فرمها و
طراحی بعضی از فرمها)
توزیع و جمع آوری فرم ها در صورت کاغذی
بودن-اطالع رسانی به اعضای هیات علمی از طریق
فراخوان

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

اعضای هیات علمی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

اعضای هیات علمی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

اعضای هیات علمی

تکمیل فرم ها توسط اعضای هیات علمی

آنالیز و تحلیل فرم های تکمیل شده در صورت
کاغذی بودن توسط  EDOمراکز آموزشی درمانی
و در صورت نرم افزاری توسط کارشناس EDO
مراکز آموزشی درمانی

ارسال محرمانه نتایج ارزشیابی به عضو هیات علمی

به صورت سالیانه (تابستان)

اعضای هیات علمی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

اعضای هیات علمی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

اعضای هیات علمی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده
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دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی
به صورت سالیانه (تابستان)

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

ارائه نتایج ارزشیابی به همراه مستندات به EDC
دانشگاه جهت بررسی و تایید

به صورت سالیانه (تابستان)

دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی

دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی
به صورت سالیانه (تابستان)
دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی
به صورت سالیانه (تابستان)
دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی
به صورت سالیانه (تابستان)
دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی
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برنامه  :نظر سنجی از مدیرگروه
پایش انجام
ردیف

نام برنامه

1

نظرسنجی از مدیر
گروه

عنوان فعالیت

گروه هدف

مسئول اجرا

مسئول پیگیری

زمان و تواتر اجرای
برنامه

شد
مکان اجرای برنامه
بلی

آماده سازی نهایی فرم های نظرسنجی(از نظر مدیرگروه) به
صورت کاغذی یا در سیستم نرم افزاری مربوطه(در صورت
آماده بودن فرمها و طراحی بعضی از فرمها)

توزیع و جمع آوری فرم ها در صورت کاغذی بودن-اطالع
رسانی به مدیر گروه از طریق فراخوان

تکمیل فرم ها توسط مدیرگروه

آنالیز و تحلیل فرم های تکمیل شده در صورت کاغذی
بودن توسط  EDOمراکز آموزشی درمانی و در صورت نرم
افزاری توسط کارشناس  EDOمراکز آموزشی درمانی
ارائه نتایج ارزشیابی به همراه مستندات به  EDCدانشگاه
جهت بررسی و تایید

ارسال محرمانه نتایج ارزشیابی به عضو هیات علمی

مدیر گروه

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

مدیر گروه

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

مدیر گروه

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

به صورت سالیانه (تابستان)
دانشکده ها و مراکز آموزشی
درمانی
به صورت سالیانه (تابستان)

مدیر گروه

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

مدیر گروه

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده

مدیر گروه

دفترتوسعه آموزش دانشکده با
همکاری اداره آموزش دانشکده و
 EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش
دانشکده
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به صورت سالیانه (تابستان)

دانشکده ها و مراکز آموزشی
درمانی

دانشکده ها و مراکز آموزشی
درمانی
به صورت سالیانه (تابستان)
دانشکده ها و مراکز آموزشی
درمانی
به صورت سالیانه (تابستان)
دانشکده ها و مراکز آموزشی
درمانی
به صورت سالیانه (تابستان)
دانشکده ها و مراکز آموزشی
درمانی

خیر

دانشگاه علوم پزشکی گلستانن
مرکزآموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

برنامه  :نظر سنجی از معاون آموزشی
پایش انجام شد
ردیف

نام برنامه

1

نظرسنجی از
معاون آموزشی

عنوان فعالیت

گروه هدف

مسئول اجرا

مسئول پیگیری

زمان و تواتر اجرای
برنامه

مکان اجرای برنامه
بلی

آماده سازی نهایی فرم های نظرسنجی(از نظر معاون
آموزشی) به صورت کاغذی یا در سیستم نرم افزاری
مربوطه(در صورت آماده بودن فرمها و طراحی بعضی از
فرمها)

توزیع و جمع آوری فرم ها در صورت کاغذی بودن-
اطالع رسانی به معاون آموزشی از طریق فراخوان
تکمیل فرم ها توسط معاون آموزشی
آنالیز و تحلیل فرم های تکمیل شده در صورت کاغذی
بودن توسط  EDOمراکز آموزشی درمانی و در صورت
نرم افزاری توسط کارشناس  EDOمراکز آموزشی
درمانی

معاون آموزشی

معاون آموزشی

معاون آموزشی

معاون آموزشی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با همکاری
اداره آموزش دانشکده و  EDOمراکز

دفترتوسعه آموزش دانشکده با همکاری
اداره آموزش دانشکده و  EDOمراکز
دفترتوسعه آموزش دانشکده با همکاری
اداره آموزش دانشکده و  EDOمراکز
دفترتوسعه آموزش دانشکده با همکاری
اداره آموزش دانشکده و  EDOمراکز

ارائه نتایج ارزشیابی به همراه مستندات به EDC
دانشگاه جهت بررسی و تایید

معاون آموزشی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با همکاری
اداره آموزش دانشکده و  EDOمراکز

ارسال محرمانه نتایج ارزشیابی به عضو هیات علمی

معاون آموزشی

دفترتوسعه آموزش دانشکده با همکاری
اداره آموزش دانشکده و  EDOمراکز
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دفترتوسعه آموزش
دانشکده

دفترتوسعه آموزش
دانشکده
دفترتوسعه آموزش
دانشکده
دفترتوسعه آموزش
دانشکده
دفترتوسعه آموزش
دانشکده
دفترتوسعه آموزش
دانشکده

به صورت سالیانه
(تابستان)

به صورت سالیانه
(تابستان)

به صورت سالیانه
(تابستان)
به صورت سالیانه
(تابستان)

به صورت سالیانه
(تابستان)
به صورت سالیانه
(تابستان)

دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی

دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی
دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی
دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی
دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی
دانشکده ها و مراکز
آموزشی درمانی

خیر

دانشگاه علوم پزشکی گلستانن
مرکزآموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

آئین نامه داخلی تشویق اعضاء هیئت علمی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی
به منظور قدردانی و تشویق اعضای هیئت علمی و تقویت مشارکت فعاالنه همکاران محترم در تحقق اهداف آموزشی بیمارستان
دستورالعمل زیر در کمیته آموزش بیمارستان تصویب و از  1396/1/1مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
افراد مشمول تشویق:
هر شش ماه (پایان اسفند،پایان شهریور)  4نفر از اعضائ هیئت علمی که بر اساس معیار های تدوین شده (پیوست)در این مرکز بیشترین
امتیاز را کسب نموده اند انتخاب و مشمول امتیازات ذکر شده در بند های زیر می باشند:
نفر اول :
-1

معرفی جهت دریافت تقدیر نامه از ریاست محترم دانشگاه

-2فراهم کردن تسهیالت شرکت رایگان در یک کنگره خارجی مرتبط با رشته تخصص
-3دریافت ماهانه کارانه *بدون در نظر گرفتن تاخیر های جاری به مدت شش ماه
*در صورتی که مبلغ دریافتی کارانه بیشتر از  211111111میلیون ریال باشد  %51آن پرداخت خواهد گردید
 -4معرفی به معاونت آموزشی دانشگاه جهت دریافت یک پایه تشویقی (؟؟؟)
نفر دوم :
-1

معرفی جهت دریافت تقدیر نامه از ریاست دانشکده (معاونت آموزش؟؟؟)

-2

فراهم کردن تسهیالت شرکت رایگان جهت شرکت در یک کنگره داخلی مرتبط با رشته تخصص
*

 -3دریافت ماهانه کارانه بدون در نظر گرفتن تاخیر های جاری به مدت شش ماه
*در صورتی که مبلغ دریافتی کارانه بیشتر از  211111111میلیون ریال باشد  %51آن پرداخت خواهد گردید
نفر سوم و چهارم :
-3

معرفی جهت دریافت تقدیر نامه از ریاست بیمارستان

-4

پرداخت بلیط رفت وبرگشت جهت شرکت در یک کنگره داخلی مرتبط با رشته تخصص

 -3دریافت ماهانه کارانه *بدون در نظر گرفتن تاخیر های جاری به مدت سه ماه
*در صورتی که مبلغ دریافتی کارانه بیشتر از  211111111میلیون ریال باشد  %51آن پرداخت خواهد گردید
این آئین نامه در تاریخ  1395/11/21در کمیته آموزش بیمارستان به تصویب رسیدو از تاریخ  1396/1/1الزماالجرا می باشد
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دانشگاه علوم پزشکی گلستانن
مرکزآموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

فرم ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی توسط فراگیر
سال تحصیلی فرا گیر :

نام مرکز آموزشی :

رشته تحصیلی :

تاریخ ارزشیابی :

عالی

ردیف

عنوان

1

رعایت اخالق پزشکی

2-1

میزان حضور در گزارش صبحگاهی

2-2

میزان تاثیر و فعالیت در گزارش صبحگاهی

3-1

میزان حضور در راندها

3-2

میزان تاثیر و فعالیت در راندها

4-1

میزان حضور در کنفرانس های بیمارستانی

4-2

میزان تاثیر و هعالیت در کنفرانس های بیمارستانی

5–1

میزان حضور در ژورنال

5–2

میزان تاثیر و فعالیت در ژورنال کالب

6–1

میزان حضور در CPC

6–2

میزان تاثیر و فعالیت در CPC

7–1

میزان حضور در جلسات موربیدیتی و مورتالیتی

7–2

میزان تاثیر و فعالیت در موربیدیتی و مورتالیتی

8–1

میزان حضور در درمانگاه

8–2

میزان تاثیر و فعالیت در درمانگاه

9

نقش موثر در بهبود فعالیتهای اورژانس ( در صورتی
که ایشان استاد اورزانس است )

10 – 1

میزان در دسترس بودن در کشیک های آنکالی

10 – 2

میزان تاثیر و فعالیت در کشیک های آنکالی

11

کیفیت آموزش استاد و میزان بهره گیری دانشجو (
به طور کلی )

12

مهارت های علمی در آموزش بالینی

13

ایجاد انگیزه در دستیاران برای مطالعه و کارهای
پژوهشی

14

میزان استقبال در مشاوره و راهنمایی و کمک رفع
مشکالت دستیار

15

انعطاف پذیری در مقابل انتقادات و پیشنهادات

16

میزان حضور در اتاق عمل

17

میزان تاثیر و فعالیت آموزشی در اتاق عمل
جمع
18

خوب

متوسط

ضعیف

دانشگاه علوم پزشکی گلستانن
مرکزآموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی



در صورتیک ه هر یک از موارد فرم فوق به رشته تخصصی عضو هیات علمی ارتباطی ندارد آن مورد و ارزشیابی آن از

جدول
حذف شود .

مهر و امضاء :

فرم ارزشیابی عضو هیئت علمی توسط معاون آموزشی مرکز
نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی :

تاریخ ارزشیابی :

مرتبه علمی :
گروه آموزشی :
امتیاز عالی

ردیف

فعالیت های آموزشی
1

همکاری در برگزاری جلسات علمی ( گزارش
صبحگاهی کنفرانس مرگ و میر )

2

نحوه رعایت برنامه کالس ها

3

رعایت مقررات مربوط آموزشی نحوه ارائه سواالت
امتحانی

4

پاسخگویی به سواالت دانشجویان

5

اعالم به موقع نمرات

6

اثر بخشی آموزشی عضو هیات علمی

7

جدیت و عالقه در رفع مشکالت آموزشی دانشجویان
و دستیاران

8

رعایت ظوابط و مقررات اداری

9

جدیت در قبال وظایف محوله

11

نحوه همکاری با مسئولین برای رفع مشکالت مرکز

11

استمرار حضور در شوراها و کمیته ای مرکز

12

حضور فیزیکی در مرکز

19

خوب

متوسط

ضعیف

دانشگاه علوم پزشکی گلستانن
مرکزآموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

جدول امتیازات مربوط به ع ملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی در مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

موضوع

امتیاز

کیفیت تدریس * ( از طریق فرم ارزیابی فرا گیران  ,همکاران  ,مدیر گروه  ,معاون

40

آموزشی مرکز )
هر فرم  10امتیاز
کمیت تدریس * * ( منظور ساعات حضور در برنامه های آموزشی است ( شامل مورنینگ –

30

راند آموزشی – ژورنال –  - Text reviewگراند راند و ) ...
حضور منظم در کنفرانس هفتگی ( به ازاء هر بار شرکت  0/5امتیاز)

15

توسعه فردی * * * ( شرکت در کارگاه های توانمند سازی – باز آموزشی – ژورنال کالب و ..

10

)
( به ازاء هر کارگاه و  2/0 ...امتیاز )
پیاده سازی روش های نوین آموزشی * * * * ( به ازاء هر روش  3امتیاز )

10

پیاده سازی روش های نوین ارزشیابی * * * * ( به ازاء هر روش  3امتیاز )

10

طراحی و یا باز نگری طرح درس  ,طرح دوره  ,کوریکلوم و  ( * * * * ...به ازاء هر یک 2

5

امتیاز )
همکاری در امور اجرائی گروه مربوطه و تالش در جهت ارتقاء گروه ( مسئولیت اجرائی ) هر

10

سال  3امتیاز * * * *
پایان نامه مصوب دانشجویی * * * * * ( هر پایان نامه  3امتیاز )

10

مقاالت چاپ شده در زورنال های  Scopusو  ( * * * ...هر مقاله  3امتیاز )

15

مدیریت تخت های بستری و همکاری درمانی با مدیریت بیمارستان * * *

15

جمع کل

180
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آئین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( ) EDC
مقدمه:
با توجه به اهمیت ارزیابی دانشجو در ارتقای یادگیری ،بهبود کیفیت آموزش و اطمینان از کیفیت دانش آموختگان الزم شد که رویکردی
جامع و نظام مند به ارزیابی دانشجو داشته باشند تا از تناسب آن با برنامه های آموزشی اطمینان حاصل کنند .اهمیت این موضوع به اندازه
ای است که بخش نسبتا عمده ای از استانداردهای اعتبار بخشی در رشته های مختلف علوم پزشکی به استقرار رویکردی نظام مند به
ارزیابی دانشجو اختصاص دارد.
بررسی وضعیت موجود دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان به کارگیری روشهای ارزیابی دانشجو و ارزشیابی کیفیت
آزمون های برگزار شده در آن دانشکده ها ،توسط واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه نشان دهنده این موضوع بود که
در اکثر موارد اهداف دانشی برنامه درسی مورد ارزیابی قرار می گیرد ،سیستمی برای ارتقای آزمون ها در دانشکده ها وجود ندارد ،سئواالت
و نتایج آزمون ها به صورت موردی تحلیل می شود و در موارد کمی از نتایج این بررسی ها در جهت ارتقای آزمون ها استفاده می شود.
با توجه به اهمیت و نقش ارزیابی دانشجو در ارتقای یادگیری و بهبود آموزش ،تاکید بر رویکردی نظام مند به ارزیابی دانشجو ضرورت
تدوین آیین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو به عنوان مبنایی برای استانداردسازی فرآیند ارزیابی دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گلستان
احساس شد.
این آیین نامه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  ،از اساتید متخصص آموزش علوم پزشکی و کارشناس مربوطه در دفتر ارزشیابی
تدوین شده و در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است و از این پس  ،مبنای تدوین و استقرار نظام جامع ارزیابی دانشجو در
دانشکده ها و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان قرار می گیرد.
آئین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو
آیین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو که در مرکز مطالعات تدوین شده  ،پس از تصویب نهایی در شورای آموزشی دانشگاه  ،ضروری است
هر یک از دانشکده ها و مراکز آموزشی – درمانی بندهای این آیین نامه را اجرا نموده و گزارش نهایی را به مرکز مطالعات و توسعه آموزش
پزشکی دانشگاه ارسال کنند.
ساختار سیستم ارزیابی دانشجو:
هر چند دانشکده های مختلف می توانند با توجه به شرایط و امکانات موجود ،ساختار و تشکیالت ارزیابی دانشجو را در دانشکده مربوط
مشخص کنند ولی معموال موارد زیر در نظر گرفته می شود:
کمیته آزمون :متشکل از معاون آموزشی دانشکده ،مدیران گروههای آموزشی یا نمایندگان ایشان و اعضای هیات علمی آشنا به اصول
سنجش و ارزیابی دانشجو است .کمیته آزمون وظیفه نظارت بر ارزیابی دانشجو از جمله تدوین و تصویب آیین نامه و شیوه نامه های مرتبط
به ارزیابی دانشجو ،طراحی سیستم ارزیابی دانشجو ،نظارت بر اجرای آن و تضمین کیفیت آزمون ها در دانشکده را به عهده دارد.
مرکز آزمون :مسئولیت چاپ و تکثیر دفترچه های آزمون ،برگزاری آزمون ،جمع آوری پاسخنامه های آزمون به عهده آموزش دانشکده
تحلیل آماری آزمون ها به صورت کاغذی یا نرم افزار مربوطه به عهده  EDOدانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تابعه و حفظ امنیت
آزمون در تمام این مراحل را به عهده دارد.
دانشکده می تواند در تمامی مراحل طراحی ،اجرا و تضمین کیفیت ارزیابی دانشجو از خدمات مشاوره ای دفتر توسعه آموزش دانشکده
( )EDOشود.
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طراحی و اجرای نظام ارزیابی دانشجو
 -1ضروری است ارزیابی دانشجو اهداف و محتوای دوره را به طور مناسب با تاکید بر محتوای پایه (  ) Core Contentپوشش دهد.
 -2ضروری است ارزیابی دانشجو منطبق با اهداف و پیامدهای دوره آموزشی  1باشد .الزم است واحدهای تابعه از روشهای متنوع ارزیابی دانشجو
متناسب با اهداف و پیامدهای دوره در حیطه های دانشی ،مهارتی و نگرشی استفاده کنند ( پیوست شماره .)1
 -3ضروری است دانشکده ها عالوه بر ارزیابی دانشجو با هدف پایانی ،ارزیابی با هداف ساز نده را به منظور پایش و بهبود مستمر یادگیری و
عملکرد دانشجویان مورد توجه قرار دهند( پیوست شماره) 2
 -4ضروری است در مواردی که براساس آیین نامه های موجود حد نصاب قبولی  /ردی آزمون نشده است حداقل نمره قبولی آزمون براساس
روشهای علمی مشخص شود ( پیوست شماره .) 2
 -5مس ئولیت طراحی سئواالت آزمون به عهده گروههای آموزشی است و در مورد آزمون هایی که به صورت مرکزی

( خارج از گروه )

برگزار می شود مشارکت اعضای هیات علمی گروههای مربوط الزامی است .در صورت ادغام در برنامه درسی ممکن است الزم باشد طراحی
سئواالت با نظارت کمیته آزمون انجام شود.
 -6ضروری است به منظور اطالع دانشجویان از انتظارات دانشکده در زمینه ارزیابی دانشجو جدول مشخصات ( بلوپرینت) و نحوه نمره دهی
آزمون در ابتدای ترم به همراه طرح درس در اختیار دانشجویان قرار گیرد .
 -7ضروری است دانشکده در شروع ترم تحصیلی در مورد زمان و مکان برگزاری آزمون ،به دانشجویان اطالع رسانی کند.
 -8ضروری است دانشکده ها دستورالعمل هایی را برای مراقبان آزمون تدوین کنند.
 -9ضروری است هر یک از دانشکده ها ،با توجه به نقش بازخورد مناسب در بهبود یادگیری و عملکرد دانشجویان ،ساز وکاری برای ارائه بازخورد
به فراگیران متناسب با هدف آزمون وامکانات و ظرفیت دانشکده تعیین کنند.
 -11ضروری است حداقل موارد شامل اعالم به موقع نمرات دانشجویان در سیستم سما و اعالم کلید سئواالت آزمون های چندگزینه ای رعایت
شود.
 -11ضروری است دانشکده ها در اعالم نمرات و نتایج دانشجویان از سیستم های آنالین استفاده کنند.
 -12ضروری است هریک از دانشکده ها موارد مربوط به پیشرفت تحصیلی فراگیران را مستند نموده و به طور شفاف به ایشان اطالع رسانی کند.
 -13ضروری است هر یک از دانشکده ها و مراکز آموزشی ساز وکاری برای رسیدگی به اعتراضات دانشجویان تعریف کنند.
 -14ضروری است هر ی ک از دانشکده ها و مراکز آموزشی ساز وکاری برای تعیین دانشجویان با عملکرد ضعیف و دارای افت تحصیلی و ارائه
بازخورد به آنان تعیین کند.
تضمین کیفیت نظام ارزیابی دانشجو:
 1ضروری است مرکز مطالعات دانشگاه و  EDOدانشکده ها و مراکز آموزشی – درمانی به منظور ارتقای کیفیت آزمون ها ساز وکاری را برای
توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه طراحی سئواالت و طراحی و اجرای آزمون ها مشخص کنند.

1

دوره آموزشی می تواند سطوح مختلف تحصیلی از یک مقطع کامل تحصیلی مانند دوره کارشناسی ارشد
یک رشته خاص تا هر یک از دروس آن مقطع تحصیلی را شامل شود .بنابراین سیستم ارزیابی دانشجو نه
تنها باید اهداف هر یک از دروس را پوشش دهد بلکه باید در نهایت منطبق بر اهداف انتهایی دوره
نیز باشد.
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 2ضروری است دانشکده ها ساز و کاری را برای ارتقای کیفیت آزمون ها قبل و بعد از برگزاری آزمون داشته باشند .این امر می تواند از طریق
ارزیابی سئو الت از طریق همگنان و استفاده از چک لیست های معتبر از نظر رعایت اصول طراحی سئواالت انجام شود ( پیوست شماره ) 3
 3ضروری است پس از برگزاری آزمون تحلیل آماری آزمون های توسط واحد مربوط ( مرکز آزمون ) انجام شود .توصیه می شود دانشکده ها
در راستای نرم افزاری نمودن تحلیل سئواالت گام بردارند
 4توصیه می شود دانشکده ها براساس نتیجه تحلیل سئواالت آزمون ها مطابق آنچه در بند  18و  19آمده است اقدام به انتخاب سئواالت با
کیفیت و تشکیل بانک سئوال نمایند.
 5ضروری است  EDOدانشکده ها و مراکز به منظور ارتقای کیفیت آزمون های ارزیابی مهارت ها و آزمون های مبتنی بر محل کار
دستورالعمل هایی را برای آزمون گران و مشاهده کنندگان تدوین کنند.
 6ضروری است  EDOدانشکده ها و مراکز نتایج ارزشیابی آزمون های عملکردی را به طور مناسب و مستمر در اختیار گروههای آموزشی و
مسئوالن دوره های ذی ربط قرار دهد تا از نتایج آن به منظور ارتقای آزمون ها در دوره های بعدی استفاده نمایند.
 7ضروری است  EDOدانشکده ها و مراکز اطالعات مربوط به ارزیابی دانشجو از جمله اطالعات مربوط به آزمون های دانشکده را به طور
شفاف و به موقع در اختیار اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشکده قرار دهند.
 8ضروری است هر یک از  EDOدانشکده ها و مراکز گزارش ساالنه ای در ارتباط با اجرای نظام ارزیابی دانشجو به واحد ارزشیابی مرکز
مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ارسال نمایند.
در حال حاضر ابزاری که برای ارزشیابی آزمونها استفاده می شود به صورت دستی و با استفاده از چک لیست میلمن برای ارزیابی کیفی
سئواالت و استفاده از نرم افزار یگانه برای آزمونهای  MCQدر برخی از دانشکده ها انجام می شود.
نحوه استفاده از نتایج بدین صورت است که بعد از بازخورد به استاد مربوطه و در صورت لزوم حذف و یا بازنگری در سواالت انجام شود و
سپس گزارش فعالیت های انجام شده جهت پایش نهایی به  EDCارسال می شود.
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برنامه جامع ارزیابی دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( ) EDC
مقدمه:
ارزیابی دانشجویان یکی از فعالیت های اساسی در فرآیند آموزشی به شمار می آید و کیفیت آن با کیفیت یادگیری دانشجویان ارتباط
مستقیم دارد .ارزیابی صحیح می تواند ابزاری مفید برای ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط قوت و ضعف آن ها باشد.
همچنین نتایج ارزیابی دانشجویان می تواند به مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف فرآیند یاددهی-
یادگیری کمک نماید .از آنجا که فرآیند ارزیابی دانشجو حساسیت و اهمیت باالیی داشته و بخشی اساسی در ارائه خدمات آموزشی در یک
موسسه آموزشی کارآمد است ،تدوین برنامه جامع ارزیابی ،یک قدم اساسی در بهره گیری از منافع ارزیابی و ارتقاء هر چه بیشتر آن خواهد
بود.
برنامه جامع ارزیابی فراگیران دانشگاه با هدف تربیت دانش آموختگان توانمند در این راستا برای نخستین بار در حوزه آموزش دانشگاه
تدوین شده است .بدون شک بی نیاز از نقد و تحلیل نیست .امیدواریم سر آغاز مناسبی برای رویکرد نظام مند به مقوله ارزیابی فراگیران در
دانشگاه باشد و شرایط الزم را برای تحول مورد نیاز در این حوزه را فراهم آورد.
بررسی وضعیت موجود:
بررسی وضعیت موجود دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان به کارگیری روش های ارزیابی دانشجو و ارزشیابی کیفیت
آزمون ها ی برگزار شده در آن دانشکده ها وجود ندارد ،سواالت و نتایج آزمون ها به صورت موردی تحلیل می شود و در مواردکمی نتایج
این بررسی ها در جهت ارتقای آزمون ها استفاده می شود.
در حال حاضر ابزاری که برای ارزشیابی آزمون ها استفاده می شود به صورت دستی و با استفاده از چک لیست میلمن برای ارزیابی کیفی
سؤاالت است ،استفاده از نرم افزار یگانه برای آزمون های  MCQدر برخی از دانشکده ها انجام می شود.
نحوه استفاده از نتایج کمی ارزیابی آزمون ها در دانشگاه گلستان بدین صورت می باشد که بازخورد به استاد مربوطه داده شده و در صورت
لزوم حذف و یا بازنگری در سواالت توسط استاد مربوطه انجام می ش ود .اما در دفتر ارزشیابی مرکز مورد بررسی قرار نمی گیرد .اما ارزیابی
آزمون ها با جدول میلمن در دفتر ارزشیابی و با حضور استاد مربوطه انجام می شود .سپس سواالت اصالح شده توسط مرکز  EDCمورد
تایید قرار می گیرد و مجوز تکثیر سواالت برای برگزاری آزمون ها به اداره آموزش دانشکده مربوطه ارسال می شود.
اهداف:
 .1اطمینان از تربیت دانش آموختگان توانمند
 .2نظام مند بودن ارزیابی دانشجویان جهت ارتقای کیفیت آموزشی
 .3ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط ضعف و قوت آن ها
 .4استفاده از نتایج ارزیابی دانشجویان توسط مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف فرآیند یاددهی-یادگیری
ساختار و تشکیالت برنامه ارزیابی دانشجو:
هر چند دانشکده های مختلف می توانند با توجه به شرایط و امکانات موجود ،ساختار و تشکیالت ارزیابی دانشجو را در دانشکده مربوط
مشخص کنند ولی معموال موارد زیر در نظر گرفته می شود:
 .1تیم علمی (کمیته آزمون) :متشکل از معاون آموزشی دانشکده ،مدیران گروه های آموزشی یا نمایندگان ایشان و اعضای هیات علمی آشنا
به اصول سنجش و ارزیابی دانشجو است .کمیته آزمون وظیفه نظارت بر ارزیابی دانشجو از جمله تدوین و تصویب آیین نامه و شیوه نامه
های مرتبط به ارزیابی دانشجو ،طراحی سیستم ارزیابی دانشجو ،نظارت بر اجرای آن و تضمین کیفیت آزمون ها در دانشکده را به عهده
دارد.
 .2تیم اجرایی (مرکز آزمون) :مسئولیت چاپ و تکثیر دفترچه های آزمون ،برگزاری آزمون ،جمع آوری پاسخ نامه ها ی آزمون به عهده
آموزش دانش کده تحلیل آماری آزمون ها به صورت کاغذی یا نرم افزار مربوطه به عهده  EDOدانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تابعه
و حفظ امنیت آزمون در تمام این مراحل را به عهده دارد .دانشکده می تواند در تمامی مراحل طراحی ،اجرا و تضمین کیفیت ارزیابی
دانشجو از خدمات مشاوره ای دفتر توسعه آموزش دانشکده ) ) EDOبهره مند شود.
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 .3کارگروه آزمون  :عالوه بر ساختار و تشکیالت واحد ارزیابی دانشجو کارگروه آزمون در گروه ها تشکیل گرددکه متشکل از  2نفر از افراد
متخصص در رشته تخصصی مربوطه ( با انتخاب مدیر گروه) مدیر گروه مربوطه و نماینده از مرکز  EDCیا  EDOدانشکده ها یا مراکز
آموزشی-درمانی که آشنا به آموزش پزشکی باشند.
شرح وظایف کارگروه آزمون:
 .1استخراج اهداف و پیامد های از پیش تعیین شده دوره آموزشی از کوریکولوم
 .2گزارش کتبی استفاده از هر کدام از روش های ارزیابی مورد نیاز گروه آموزشی به کمیته علمی
 .3تدوین بلوپرینت آزمون های کتبی گروه مبتنی بر اهداف و پیامدهای دوره
 .4برگزاری جلسات  PEER REVIEWسواالت آزمون قبل از برگزاری آزمون های کتبی گروه
 .5تدوین دستورالعمل های الزم در زمینه آزمون مهارت ها و مبتنی بر محل کار بر آزمون گران و مشاهده کنندگان(طبق دستورالعمل شورای
تخصصی وزارت)
 .6ارایه گزارش های برگزاری جلسات ،تدوین و اجرای ارزیابی دانشجو به کمیته علمی
 .7بررسی اعتراض مجدد دانشجو
فرایند اجرایی ارزیابی دانشجویان در دروس تئوری:
گروه آموزشی و استاد درس -1 :مدیر گروه آموزشی یا نماینده ایشان مسئول هماهنگی و نظم بخشی به آزمون هایی است که واحد
درسی مربوطه در آن گروه ارائه گردیده است -2 .استاد ارائه دهنده درس مسئولیت طراحی سئواالت آزمون ( در آزمون های کتبی ) و
ارسال به موقع آنها به دایره امتحانات را برعهده دارد .همچنین استاد ارائه دهنده درس موظف است در زمان آزمون مربوطه در محل
برگزاری آزمون حضور داشته و پس از دریافت نتایح تصحیح اوراق از دایره امتحانات ،نمره نهایی را در موعد مقرر در سایت سما وارد نماید.
 -3در آزمون های تکوینی استاد ارائه دهنده درس الزم است پس از برگزاری آزمون بازخورد به موقع به دانشجویان ارائه نماید -4 .اساتید
درس به تشکیل" بانک جامع سئواالت " پرداخته و به محض دریافت بازخورد تحلیل سئواالت آزمون از سوی دفتر پایش و ارزشیابی به
بازبینی سئواالت دارای نقص بپردازند تا رفته رفته بانک سئواالت در بردارنده سئواالت استاندارد باشد -5 .مسئولیت تصحیح آزمون های
کتبی غیر چند گزینه ای بر عهده استاد مربوطه آن درس می باشد از آنجا که این آزمون ها از طریق نرم افزارهای موجود قابل تحلیل
نیستند استاد ارائه دهنده درس موظف است براساس نتایج حاصل از تصحیح اوراق آزمون تعدیالت الزم را جهت بهبود وضع سئواالت به
کار بندد  -6 .توانمندسازی اسات ید در حوزه چگونگی تحلیل این سئواالت از وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده می باشد همچنین دفتر
توسعه الزم است ابزار مناسب ( چک لیست ) بررسی کیفیت سئواالت غیر چند گزینه ای را تهیه و در اختیار اساتید مربوطه قرار دهد.
دایره امتحانات ( مرکز آزمون )  :متشکل ازمسئول و کارشناسان دایره امتحانات می باشد.
 -1هماهنگی و همکاری با گروه آموزشی جهت تدوین برنامه زمانی امتحانات میان ترم ،تکوینی و پایان ترم.
 -2دریافت و چاپ دفترچه آزمون و پاسخنامه ها
 -3تعیین و مهیاسازی محل آزمون و برنامه ریزی برای اجرای آزمون
 -4جمع آوری ،تصحیح نرم افزاری پاسخنامه ها و اعالم نتایج آزمون
 دفتر توسعه آموزش:
 -1ارائه بازخورد و مشاوره به اساتید در مورد کم و کیف آزمون ها  ،برعهده دفتر توسعه آموزش دانشکده و مراکز آموزشی درمانی
 -2توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه ارزیابی بواسطه نیاز سنجی از اساتید و نتایج دریافت حاصل از تحلیل آزمون ها برعهده این دفتر
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 کمیته پایش ارزیابی آزمون دانشکده ها:
 -1 تدوین و نظارت بر اجرای بر نامه جامع ارزیابی دانشجو و همچنین ارائه گزارش های الزم در این به کمیته پایش  EDCبه عهده این
کمیته می باشد.
این کمیته الزم است گزارش جامعی از کم و کیف برگزاری آزمون ها در سه مرحله پیش از برگزاری آزمون ،برگزاری آزمون و پس از
برگزاری آزمون منطبق بر اصول تدوین شده در برنامه جامع ارزیابی دانشجو در انتهای هر ترم تحصیلی به کمیته پایش  EDCارائه نمایند.
 کمیته پایش  EDCدانشگاه با تشکیل جلسه ،تصمیمات الزم جهت رفع کاستی های موجود در برگزاری آزمونهای دانشکده ها را به شورای
آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.
اصول اجرایی ارزیابی دانشجویان در دروس بالینی ( :تمرکز بر مهارتها و فرا توانمند یهای بالینی فراگیران )
 -1اهداف و پیامدهای از پیش تعیین شده دوره های آموزشی توسط کار گروه آزمون از کوریکولوم آموزشی استخراج می شود.
 -2طراحی آزمون ها براساس اهداف و پیامدهای دوره و با هدف پوشش اهداف در هر سه حیطه دانش ،مهارت و نگرش انجام می پذیرد .به
منظور پوشش اهداف در سه حیطه از ابزارهای مختلف متناسب با سطوح مختلف هرم میلر انجام خواهد شد .ضروری است که کارگروههای
آزمون گروهها تا حد امکان روشهای مختلف سطوح مختلف هرم میلر را در سیستم ارزیابی خود ( به ویژه در آزمون های پایان ترم ) و
ارزیابی اهداف مهارتی و عملی را مورد توجه قرار دهند ( جدول ) 1
جدول  :1روشهای مختلف ارزیابی مطابق سطوح مختلف هرم میلر
ردیف
1

روش ارزیابی

سطوح هرم میلر
می داند و می داند چگونه ( ) Knows & knows how
-

2

نمایش می دهد چگونه ) (Shows how

3

انجام می دهد () DOES

آزمونهای شفاهی
سئواالت تشریحی گسترده پاسخ
سواالت تشریحی کوتاه پاسخ
سئواالت چند گزینه ای
سئواالت جور کردنی گسترده
) Feature Examinations

KF (Key

 آزمون بالینی ساختار یافته عینی مشاهده مستقیم بیماران استاندارد Mini-CEX DOPS ارزشیابی  361درجه الگ بوک -کارپوشه

جزئیات استفاده از هر کدام از این روشها در گروههای آموزشی مختلف متفاوت بوده و به تفکیک به صورت گزارش کتیی توسط کار گروه
آزمون گروه به کمیته پایش دانشکده ها یا مراکز آموزشی درمانی ارائه می شود .کار گروه آزمون گروه موظف است گزارش طراحی و اجرای
سیستم ارزیابی دانشجو را به تفکیک روشهای متفاوت به واحد کمیته پایش ارایه دهد.
*توصیه می شودکار گروههای آزمون عالوه بر آزمون ها ی پایان نیمسال تحصیلی ،آزمونهایی را که در طول نیمسال برای دانشجویان
برگزار می شود را مورد ارزیابی قرار دهند .آزمونهای فوق می توانند بصورت سنجش مهارت دانشجو بر بالین بیمار یا در پری کلینیک
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توسط مدرسین برگزار کردند .عملکرد دانشجویان در این آزمونها ،عالوه بر دخالت در نمره پایان ترم دانشجو به عنوان مبنایی برای ارایه
بازخورد در مورد نقاط قوت وضعف دانشجو به کار می رود  .آزمون های پایان ترم برای دروس عملی سنجش مهارت بر بالین بیمار و یا
پری کلینیک بر روی مدل انجام می گیرد.
انواع فعالیت های ارزیابی فراگیران
برنامه جامع ارزیابی فراگیران
 -1ارزیابی دانشجویان در مقطع بالینی ( دستیاری ):
 :1-1ارزیابی در طول ترم
 :1-1-1دروس تئوری یا (  ) Text rewiveبراساس اهداف آموزشی در طول یک سال تحصیلی
فعالیت  – 1برای این ارزیابی از پروژه ها و تکالیف متناسب با اهداف آموزشی و آزمونهای کتبی و شفاهی در طی جلسات در طول یک
سال که می تواند بخشی از نمره نهایی دانشجو را تشکیل دهد.
فعالیت  -2ارائه بازخورد به دانشجویان با استفاده از روشهای مختلف از جمله خود ارزیابی ،الگ بوک و  ...خواهد بود.
تبصره  :الزم است در ابتدا ترم اساتید مشخص کنند که چند درصد از نمره نهایی درس به فعالیت های اختصاصی داده خواهد شد.
 :2-1دروس عملی وبالینی:
براساس رشته های مختلف متناسب با اهداف آموزشی از روشهای مختلف ارزیابی عملکرد مانند-
 - 361 o– Mini CEX-C.S.R – DOPS-Log bookخودارزیابی – استفاده خواهد شد.
نکته :با توجه به برنامه ریزی آموزشی در آزمونهای عملکردی در طول دوره براساس دستورالعمل )
 -2ارزیابی پایان دوره یکساله:
 :2-1دروس تئوری :براسا س نظر اساتید و با توجه به اهداف آموزشی دوره از امتحانات کتبی  MCQاستفاده می گردد ( در صورت
امتحان در منطقه آمایش  ) 1در برخی دروس ارائه پروژه  ،مقاله  ...ممکن است بعنوان ارزیابی پایانی در نظر گرفته شود.
 :2-2دروس عملی و بالینی :از ابزارهای مختلف با همکاری کار گروه آزمون با توجه به اهداف آموزشی استفاده خواهد شد.
نکته  :با توجه به برنامه ریزی آموزشی در آزمون های عملکردی در طول دوره براساس دستورالعمل  ،نمره ارزیابی نهایی معموال از فعالیت
ها یا ارایه  Caseهای اختصاصی و ارزیابی الگ بوک  ، DOPS, Min CEX ،چک لیست و آزمون شفاهی  ...تشکیل می گردد.
 -3آزمون ارتقاء سالیانه :
در پایان هر سال تحصیلی آزمون کتبی مشمل بر سئواالت  MCQکه توسط منطقه یک آمایش طراحی می شود که به صورت یکپارچه در
منطقه برگزار می شود
حداقل نمره جهت دستیار در آزمون سالیانه ارتقاء براساس آئین نامه است قبولی دستیار در ارتقاء سالیانه براساس مقررات آئین نامه
دستیاری است.
ارزیابی فراگیران در مقطع دکترای حرفه ای:
 -1دروس عمومی

 -2دروس اختصاصی

 -3دروس عملی ( کارگاه – آزمایشگاه  ...مرکز  -4 ) Skill Labکارآموزی( :در محیط کار واقعی

و یا محیط شبیه سازی شده  Skill Labبرای آموزش مهارتهای عملی)
-5دروس کارورزی  :در محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارتهای مهم ارائه می شود.
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آزمونهای در طول ترم:
درس تئوری :برای هر واحد تئوری بصورت آزمونهای  MCQو تشریحی -سئواالت  Oralدر کالس درس و در طول ترم تحصیلی انجام
می شود.
دروس عملی :در هر دوره متناسب با اهداف آموزشی از آزمونهای عملکردی مختلف استفاده می گردد .از قبیل ( mini CEX-CSR-
 Log book- DOPSو پورت فولیو ) براساس شرایط گروهها و تشخیصی اساتید گروه مربوطه
تبصره  :طراحی هر کدام از این ابزارها به عهده گروه مربوطه و همکاری  EDOمراکز آموزشی – درمانی و دانشکده ها صورت خواهد
گرفت .در صورت استفاده از سیستم های مجازی به عنوان بخشی از جلسات در طول ترم اساتید می توانند بخشی از نمره نهایی را به
انجام تکالیف ارائه شده در سیستم اختصاصی دهند .و همچنین برگزاری آزمون از طریق سیستم مجازی درصدی از نمره نهایی را به آن
اختصاص دهد.
آزمون پایان ترم:
دروس تئوری :در پایان هر واحد درسی آزمون مشتمل بر سئواالت  MCQیا تشریحی – کوتاه پاسخ – ( آزمونهای استدالل بالینی K.f
) و  ...متناسب با اهداف آموزشی
( زمان – مکان -نوع و نحوه ارزیابی ومنابع آزمون باید در ابتدا ترم در اختیار دانشجو قرار داده شود) .
دروس عملی :الزم است نوع ارزیابی واحدهای عملی را به تصویب گروه رسانیده شود .و بصورت کتبی به  EDOدانشکده یا مراکز
آموزشی گزارش دهد.
برای ارزیابی بالینی متناسب با اهداف از روشهای مختلف مانند  OSCE-361o-MiniCEX-C.S.R- DOPS ،و پورتوفولیو  ...استفاده
خواهد شد.
مهم:ارزیابی عملی :ارزیابی واحدهای عملی  /بالینی فراگیران:جدول برنامه ریزی آموزشی توسط گروه آموزشی مربوطه  ،اداره
آموزش و نمایندگان  EDOمراکز که شامل تعداد ،زمان  ،مکان ،سطح استاندارد عملکرد  ،تعداد ارزیابان می باشد تدوین گردیده و توسط
کارگروه آزمون گروه مربوطه به اطالع فراگیران و اساتید رسانده شود.
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پیوست شماره 1
بلوپرینت
یکی از مسائ ل مهم در ارزیابی نظام مند دانشجو هم راستایی اهداف برنامه درسی و تجربیات یادگیری با ارزیابی دانشجو است .به این منظور الزم
است به عنوان اولین گام در تهیه آزمون جدول مشخصات یا بلوپرینت آن تهیه شود .بلوپرینت آزمون جدولی دو بعدی مشتمل بر تعدادی ردیف
وستون متناس ب با اهداف و محتوای دوره است .سپس براساس اهمیت نسبی هر موضوع تعداد سئواالت مربوط به آن و در نهایت سئواالت کل آزمون
مشخص می شود .تهیه بلوپرینت آزمون موجب می شود پوشش مناسبی از محتوای آموزش داده شده مورد ارزیابی قرار گیرد که به نوبه خود تامین
کننده روایی آزم ون است .در صورتی که محتوای آموزش داده شده یا اهداف دوره از حوزه های مختلف شناختی ،مهارتی و نگرشی تشکیل شده
باشد ،ممکن است استفاده از روشهای مختلف ارزیابی عالوه بر آزمون های کتبی ضرورت پیدا کند عالوه بر پوشش اهداف هر سه حیطه ،الزم است
سطوح مختلف هریک از این حیطه ها نیز پوشش داده شود .به عنوان مثال در طراحی سئواالت حیطه شناختی عالوه بر سواالتی که دانش و درک و
فهم دانشجو را مورد ارزیابی قرار می دهد ضروری است متناسب با سطح فراگیران مهارت های حل مساله و تحلیل دانشجویان نیز مورد ارزیابی قرار
گیرد.
عالوه برپوشش من اسب محتوا و اهداف هر درس توسط آزمون یا آزمون های مختلف ،اهداف یا پیامدهای کل برنامه درسی نیز باید توسط آزمون ها
یا روشهای مختلف ارزیابی دانشجو پوشش داده شود .تا از دستیابی اهداف توسط فراگیران اطمینان حاصل شود .به این منظور الزم است برنامه ای
نظام مند برای ارزیابی دانشجو طراحی شود که در آن هر روش ارزیابی به عنوان بخشی از سیستم ارزیابی در ارزیابی بخشی از اهداف یا پیامدهای
کل برنامه معنا پیدا می کند در ارزیابی نظام مند دانشجو با انتخاب دقیق روشهای ارزیابی دانشجو ،ارزیابی دانشجو در طول زمان و از منابع مختلف
تصویر کاملی از توانمندی های فراگیران ایجاد می شود.
یکی از چار چوب هایی که در انتخاب روشهای ارزیابی دانشجو کمک کننده است ،هرم توانمندی های میلر است که در سال  1991توسط جرج
میلی به منظور ارزیابی توانمندی ها در محیط بالینی ارائه شد ولی قابل استفاده در برنامه های آموزشی مختلف در علوم پزشکی است .هرم میلر از
چهار سطح تشکیل شده است که پایین ترین سطح آن (  ) Knowsبه سنجش دانش و سطح دوم(  ) knows howبه ارزیابی صالحیت ها و
دوسطح بعدی (  ) does , shows howبه ترتیب به ارزیابی توانمندی ها و عملکردی می پردازد.
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در جدول زیر نمونه هایی از روشهای ارزیابی مناسب برای هر سطح از هرم میلر آمده است:
سطح ارزیابی
می داند و می داند چگونه
* آزمون های شفاهی
( ) knows , knows how

نمایش می دهد چگونهshows how

روشها

* سئواالت تشریحی گسترده پاسخ
* سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ
* سئواالت چند گزینه ای
*سئواالت جورکردنی گسترده( )Extended Matching Items
* ) Kf ( Key feature Exmination
* OSCE

انجام می دهد ( ) does
* DOPS, Mini-CEX
فهرست وارسی ،ارزشیابی  361درجه،
الگ بوک  ،کار پوشه
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پیوست شماره 2
تعاریف رایج در حوزه ارزیابی دانشجو
ارزیابی دانشجو براساس زمان و هدف مورد استفاده به دو دسته ارزیابی تکوینی و پایانی تقسیم می شود:


ارزیابی تکوینی  :این نوع از ارزیابی معموال در طول دوره آموزشی انجام می شود و هدف از آن آگاهی یافتن از میزان یادگیری فراگیران و
تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد آنان و کمک به رفع و اصالح آن است .همچنین استادان با استفاده از نتایج این ارزیابی وتعیین نقاط قوت
وضعف تدریس و اصالح می توانند در جهت ارتقای آموزش گام بردارند.



ارزیابی پایانی  :این نوع از ارزیابی معموال ولی نه الزاما در پایان دوره آموزش انجام می شود و هدف از آن قضاوت در مورد عملکرد فراگیران و
اعطا ی نمره یا مدرک به آنان و همچنین قضاوت در مورد عملکرد استاد وکیفیت دوره آموزشی است.

عالوه بر انواع تقسیم بندی ارزیابی دانشجو ،یکی از اصالحات رایج در ارزیابی دانشجو تعیین حد نصاب قبولی است.
حدنصاب قبولی :در آزمون های با هدف پایانی الزم ست در مورد ردی یا قبولی دانشجویان مشخص شود .در تمام آزمون هایی که با تعیین رد یا
قبولی دانشجویا سرو کار دارند الزم است حداقل نمره قبولی یا حد نصاب قبولی یا تعیین استاندارد می گویند تعیین حد نصاب قبولی یک فرآیند
نظام مند تصمیم گیری و قضاوت است که در طی آن تعیین می شود دانشجویان چه نمره ای را باید کسب کنند تا قبول محسوب شوند .در واقع ،
حد نصاب قبولی نقطه برشی است که دانشجویان توانمند را از غیر توانمند تمیز می دهد .این فرآیند قضاوتی توسط افراد متخصص و حرفه ای انجام
می شود
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پیوست شماره 3
تضمیمن کیفیت ارزیابی دانشجو
تضمی من کیفیت ارزیابی دانشجو به معنی انجام فرآیندهای مناسب قبل  ،حین و پس از اجرای آزمون به منظور بهبود کیفیت آن است .هر چند اکثر
موارد ذکر شده در بندهای آیین نامه ارزیابی دانشجو در راستای ارتقای کیفیت آزمون ها ذکر شده است ،با وجود این برخی از موارد با جزییات
بیشتری بحث می شود.


توانمندسازی اعضای هیات علمی :یکی از مهمترین عوامل در بهبود کیفیت ارزیابی دانشجو آموزش اعضای هیات علمی وتوانمندسازی ایشان
در طراحی ،تصحیح و نمره دهی آزمون ها است .آموزش می تواند به روشهای مختلفی مانند برگزاری جلسات توجیهی ،توزیع راهنماها و
دستورالعمل های مربوط به طراحی و اجرای آزمون ،شرکت در جلسات آموزشی مانند کارگا های طراحی آزمون صورت پذیرد.



مرور توسط همگنان :مرور و بررسی سئواالت طراحی شده توسط همکاران قبل از اجرای آزمون یکی دیگر از روشهای تضمیمن کیفیت آزمون
است  .ممکن است درمواردی کمیته ای متشکل از اعضای هیات علمی با تجربه و افراد متخصص در زمینه طراحی آزمون در گروههای آموزشی
با دانشکده ها به منظور بررسی کیفیت سئواالت یا آزمونها تشکیل شود و وظایف بررسی و مرور سئواالت و آزمونها را قبل از اجرای آن عهده
دار شود .در هرحال چه در بررسی توسط یکی از همک اران یا یک کمیته ،چک لیست هایی مورد استفاده قرار می گیرند که به عنوان نمونه می
توان به چک لیست میلمن که به منظور ارزیابی سئواالت چند گزینه ای تدوین شده است اشاره کرد .انواع مختلفی از چک لیست ها و ابزارها
به منظور بررسی آزمون های مختلف در دسترس هستند .



تحلیل سئوال های آزمون :هدف از تحلیل سوال های آزمون بررسی تک تک سئوال ها وتعیین میزان دقت و نارسایی های آن پس از برگزاری
آزمون است .در تحلیل سئوال های یک آزمون ،نقاط قوت و ضعف آزمون و کیفیت همه سئوال های آن با تعیین ضریب دشواری وضریب تمیز
سئواالت مشخص می شود.



تعیین سودمندی روشهای ارزیابی دانشجو :عالوه بر تحلیل هریک از سئواالت و آیتم ها الزم است سودمندی هر روش یا ابزار ارزبابی دانشجو و
همچنین سیستم ارزیابی دانشجو در کل مشخص شود .معیارهای سودمندی روشهای ارزیابی دانشجو عبارتند از  :روایی  ،پایایی ،تاثیر آموزشی،
میزان پذیرش و قابلیت اجرا اشاره کرد .سنجش برخی از این معیارها از طریق روشهای آماری و برخی دیگر از طبق روشهای کیفی امکان پذیر
است.
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آیین نامه حفظ ارتباط آموزشی و پژوهشی با اساتید برجسته یا بازنشسته
تاریخ تدوین 1395/11/1 :

تاریخ بازنگری1397/1/1 :

ماده . 1هدف از تدوین این آییننامه تبیین راهبردها ،سیاستها و ضوابط حفظ ارتباط و همکاری مؤثر با اعضای هیأت علمی
برجسته و بازنشسته در جهت پیشبرد اهداف آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی بیمارستان شهید صیاد شیرازی می باشد.
تبصره عضو هیئت علمی برجسته مشمول حداقل یکی از ویژگی های زیر می باشد– :
پیشرو درراه اندازی رشته جدید
دارا بودن شهرت بین المللی
دارا بودن ثبت اختراع و یا اکتشاف
ماده  2 .ادامه ارتباط آموزشی و پژوهشی با عضو برجسته هیأت علمی با تائید هیات اجرائی جذب دانشگاه  ،بر اساس مقررات
مربوط به صورت قراردادی نیمه وقت ) ماده  88ویا نظام نوین ( و با حداقل مرتبه دانشیاری یا استادی درسایر رشته ها انجام میشود.
ماده  3اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید واجد صالحیت های فنی و اخالقی الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی-
ذیربط بوده و توانایی ها و امکانات الزم را به تایید دستگاه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
ماده  4افراد به کار گرفته شده در واحدها و فعالیت های موضوع این آیین نامه باید دارای صالحیت های فنی ،حرفه ای و-
اجتماعی و توانمندی الزم باشند واین موضوع با توجه به تخصصها و نوع فعالیت ها در قراردادها منظور می گردد.
تبصره کارکنانی که در این گونه واحدها به خدمت گرفته می شوند هیچ گونه رابطه استخدامی با دستگاه ذیربط نخواهند داشت– .
ماده  5دعوت از عضو برجسته هیأت علمی بازنشسته در برنامه ریزی اجرایی ؛ علمی و سخنرانی در سیمنارها و کنگره های وابسته-
به گروه های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی و با دانشگاه در طول سال
.ماده  6 .عضو هیأت علمی برجسته یا بازنشسته متعهد است به صورت نیمه وقت در خدمت بیمارستان بوده و کلیه مقررات
مربوط به اعضاء هیأت علمی ،از جمله مقررات پیوست را رعایت نماید  .تبصره :نظارت مستمر و پاسخگوئی در خصوص عملکرد عضو هیأت
علمی برعهده مدیر گروه و رئیس مرکز ذیربط بوده و عضو
هیأت علمی موظف است برای انجام وظایفی که نیاز به حضور دارد ،در حیطه ساعات اعالم شده در بیمارستان حضور داشته باشد  .ماده 7 .
:برنامه اجرائی وظایف عضو هیأت علمی بر اساس مقررات و مصوبات مربوط ،توسط مدیر گروه یا معاون آموزشی
بیمارستان قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی به وی اطالع داده میشود.
ماده  8 .در صورتی که تخلف عضو هیأت علمی از مقررات این آییننامه ،مقررات پیوست آن و دستورالعملهای مربوط احراز شود،
قرارداد فسخ می گردد.
ماده  9مسئولیت اجرای این آئین نامه و مقررات پیوست آن حسب مورد بر عهده روسای بخش ها بوده و مسئولیت پیگیری و
نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی بیمارستان است.
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