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 پيشگفتار              

 

برخورداري اعضاء هيأت علمي  مستلزم اسب بيماريها در دانشگاهکليد ارتقاء کيفيت آموزش و پژوهش و درمان من  

 مي باشد. از تواناييهاي الزم بمنظور ارائه آموزش

اين توانائيها جز از طريق آموزش و ارزيابي امكان پذير نيست و لذا بمنظور ارتقاء کيفيتت و توستعه آمتوزش و    

و جلب مشارکت آنان و ارزيابي عملكرد واحتد  پژوهش در دانشگاه راهي جز آموزش مطلوب اعضاء هيأت علمي 

منظور توسعه گروههاي آموزشي دانشگاه و تالش ه در اين راستا و ب .در نهايت سنجش آنان وجود ندارد آموزشي و

بي دروني را در گروه آموزشتي  فرايند ارزيا ار در گروههاي مستعد بر آن شديم در جهت کسب مجوز تربيت دستي

 .انشگاه شودتا مجموعه اين فعاليتها منجر به پيشرفت همه جانبه د ه بازنگري کرد طب سنتي

م از زحمات کميته ارزشيابي دروني تقدير و تشكر نموده و از خداوند متعال توفيق و موفقيتت  بر خود الزم مي دان 

 روز افزون همه همكاران ارجمند را خواستارم . 

 

 

 

   

 معاون آموزشي
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 مقدمه:

 

ارزيابي عبارتست از فرايند تعيين و فراهم نمودن داده هاي الزم براي قضاوت درباره تصميم گيتري در نظتام         

 آموزش عالي بمنظور بهبود فعاليتها . 

ارزيابي بدو صورت تكويني و ارزيابي پاياني انجام مي گيرد که ضرورت انجام ارزيابي در نظام آموزشي ارتقتاء  

 باشد .  کيفيت در اين واحد مي

ارتقاء کيفيت در هر سيستم آموزشي مستلزم آگاهي از نقاط قوت و ضعف و تعيين فاصله از اهداف مشخص شده مي 

باشد . فرايند ارزيابي دروني مي تواند اين موارد را مشخص نموده و با تحليل نتايج و ارائه راهكار هتاي مناستب   

راستاي سياستهاي اتخاذ شده از سوي حوزه معاونت آموزشي سيستم آموزشي را در جهت اهداف به پيش ببرد . در 

هاي ارسالي از سوي دبيرخانه شوراي نظارت و ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي  دانشگاه و بر اساس دستور العمل

 دانشگاه انجام شد .  طب سنتيارزيابي دروني گروه آموزشي  علوم پزشكي کشور ، طرح

دانشگاه و استفاده از جزوات ارستالي   E.D.Oاه روش ارزيابي دروني از طرف کارگ شرکت درپايه ريزي طرح با 

بتر استاس   در اين فرآيند .  اقدامات انجام شده صورت گرفت توسط دفتر توسعه آموزش باليني جلسات توجيهي

 ود . هاي جداگانه ارائه مي ش در اين قسمت به صورت فصل . گامهاي دهگانه راهنماي ارزشيابي دروني بوده است

 مي باشد. 1398در سال  گروهارزيابي دروني  اوليه  تدوينآنچه در زير ارائه ميشود 
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 آموزشي  رسالت و اهداف گروه

 

و متخصص  تربيت و آماده سازي نيروي انساني حرفه اي طب سنتي ايرانيرسالت و اهداف کلي از آموزش 

پژوهشي و درماني که بتواند مشكالت بهداشتي و  –ي بهداشتي آموزشيوردن نيازهاکه به منظور برآاست  توانمند 

 سالمتي مردم را شناخته و در جهت ارتقاء سطح علمي کشور و حفظ و تامين جامعه سالم انساني اقدام نمايند .

 

 

 اهداف کلي از اجراي اين طرح

 

 

 

ارائه  و شكالت موجودم ائل وشناخت مستدل مس بررسي وضعيت موجود به منظور  راي اين طرحاج هدف از

دانشگاه علوم  طب سنتي ايرانيآموزشي راستاي ارتقاء وضعيت آموزشي گروه  الزم در راهكارهاي و پيشنهادات

 مي باشد.پزشكي گلستان 
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 نقاط 

 قوت و ضعف 

  فرصتها و تهديدها

 

 

 

نقاط قوت نقاط ضعف 

 کمبود منابع مالي -  دسترسي آسان به مسئولين دانشگاه

  توانمندي باالي اعضاي هيئت علمي

 عدم  وجود متخصص داروسازي سنتي در گروه  باالي اعضاي هيات علمي در جهت توسعه گروهانگيزه 

 عدم وجود مرکز تحقيقاتي مستقل مرتبط با طب سنتي ايراني مشارکت اعضاء هيئت علمي در برنامه ريزي ها

  علمي با دانشجويان ارتباط مناسب اعضاي هيات

  ارتباط اعضاء گروه با ساير گروههاي آموزشي

  کوريكولوم آموزشي مطلوب    

  وجود برنامه مدون آموزشي 
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 فرصتها  تهديدها 

 و مديريت هاي سليقه اي تعويض مديريت ها  -1 توجه مسئولين دانشگاه به توسعه آموزش  -1

 ناکافي بودن اطالعات آموزشي و بهداشتي و درماني مردم -2 شگاه توجه مسئولين استاني به دان -2

توجه عموم جامعه به استفاده از تدابير حفظ -3

 سالمتي و درماني طب سنتي ايراني

 درمان –ناکافي بودن مشارکت مردمي در امر آموزش بهداشت  -3

 

ي عموم مردم نسبت به طب سوء استفاده افراد سودجو از ناآگاه -4 ارتباط دانشگاه با جامعه -4

 سنتي ايراني

اجماع نظر و موافقت عمومي مبني بر ارائه  -5

 درس طب ايراني در دانشگاه علوم پزشكي

 ورود و مداخله طبيب نماها در حيطه درمان -5

  وجود فضاي آموزشي درماني  -6

  احداث سالمتكده و شروع بهره برداري -7

هت طب وجود بستر آموزشي و درماني ج -8

 ايراني 

 

 

 عوامل مورد ارزشيابي

 

 حوزه رسالت و اهداف آموزشي .1

 حوزه مديريت و سازماندهي .2

 حوزه برنامه آموزشي .3

 حوزه هيات علمي .4

 حوزه دانشجويان .5

 حوزه منابع آموزشي .6

 حوزه پژوهشي .7

 حوزه سنجش و ارزشيابي .8

 حوزه دانش آموختگان .9
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 مورد ارزيابي وضعيت

 چكيده :                

 

  منظور تحقق اهداف نظام دانشگاهي و باال بردن کيفيت در همه ابعاد آن ارزيابي با الگوي اعتبار بخشيه ب

(accriditation model  ) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   گروه طب سنتي ايراني

 گلستان مورد ارزيابي دروني قرار گرفته است.

 –نيمه مطلوب  –با تدوين نشانگر مطلوب ، ر شناخت عوامل موثر مورد ارزيابي براي هر يك در اين ارزيابي عالوه ب

در اين    تعيين گرديده است. طب سنتي ايرانيخبرگان گروه آموزشي نامطلوب با نمره هاي استاندارد و توسط 

 ه است.راستا جهت تعيين نمره  از پرسشنامه ها و چك ليست هاي مختلف استفاده شد

 

 درصد 75 طلوبم

 50-75 نيمه مطلوب

 50کمتر از  نامطلوب

 

 عوامل مورد ارزيابي

 

 مطلوب نيمه مطلوب نامطلوب امتياز

    5 حوزه رسالت و اهداف آموزشي -1

    10 حوزه مديريت و سازماندهي -2

    30  حوزه برنامه آموزشي  -3

    15 حوزه هيات علمي -4

    5 حوزه دانشجويان -5

    12  حوزه منابع آموزشي  -6

    8 حوزه پژوهشي -7

    14 حوزه سنجش و ارزشيابي -8

    1  حوزه دانش آموختگان  -9

    100 جمع کل
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 فصل اول 
 
 

 

 و  حوزه رسالت

 اهداف آموزشي  
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 رسالت گروه آموزشي
 

 

    

و آشنايي ساير رشته توانمند  متخصص طب سنتي ايرانييت پزشكان در راستاي رسالت دانشگاه بوده که همان ترب

که بتوانند مشكالت بهداشتي و سالمتي مردم را شناخته و در جهت حل آن اقدام جهت دار ها با مباني طب ايراني 

 فردي اجتماعي را طراحي و اجرا نمايند .

 
 

 

 

 اهداف گروه آموزشي
 

 

 هدف کلي:

 

 PhDدر مقطع   طب سنتي ايرانيي دانشجويان حفظ و ارتقاء کيفيت آموزش

در سه حيطه شناختي ، عاطفي و  در اين گروه بايد با مفاهيم  آموزشي تدوين شدهفراگيران  با عنايت به اينكه 

 رفتاري آشنا شوند .

 

 

 اهداف اختصاصي: 

 

 در پايان بخش بايد بتواند: فراگيران

 ديدگاه منابع و حكماي طب ايرانيالصحه از  آشنايي دانشجويان با تدابير حفظ*

اي و درمان دارويي با مفردات و مرکبات با  آشنايي دانشجويان با تشخيص بيماريها و درمان آنها با تدابير تغذيه*

 هاي قبلي در دروس اسباب و علل، داليل و عالئم و مفردات و قرابادين  استفاده از آموخته

 تلفهاي مخ آشنايي با متون پارسي طبي دوره*

امراض  مياسباب و عال يشناسائ ييتوانا، آنها  ميو عال يدر طب سنت يامراض کل يو جزئ يبا اسباب کلآشنايي *

 ميبر اساس عال يماريب حيصح صيتشخ زيو ن حيدرمان صح ياسباب برا يشناسائي، طب سنت يکل
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 ها متداول در طب سنتي و موارد کاربرد آنها در بيماري اعمال يداويآشنايي با *

ساخت ، ساخت مرکبات ساده در داروسازي سنتي، آشنايي دانشجويان با مفردات دارويي در داروسازي سنتي* 

 مرکبات پيچيده در داروسازي سنتي

 آشنايي با کليات تاريخ پزشكي* 

 ها در پزشكي کالسيك و طب سنتي  فوريتها و شيوه هاي نوين تشخيص و درمان بيماري*

 ات طب، کليات و امور طبيعيه در طب سنتيآشنايي با حد و موضوع *

 متون طبي عربي مهم و ترجمه آسان آنها با استفاده از کتب لغات و اصطالحاتآشنايي با * 

 

 
 
 

 :اختصاصياهداف 

 د:نبايد بتوان  فراگيراندر پايان دوره 

  

 درس حفظه الصحه:

 کليات و اهميت حفظ صحت از ديدگاه طب ايراني را بشناسد. 

 ير مختص به هر يك از امور سته ضروريه آشنا باشد.با تداب

با تدابير مربوط به هر يك از گروههاي سنتي خاص )کودکان، جوانان، ميانسال، پيران، خانمهاي باردار و شيرده( 

 آشنا گردد.

 با تدابير مربوط به شرايط خاص )مسافرت .....( آشنا گردد.

 درس معالجات:

 يد.انواع بيماريها را تعريف نما 

 اسباب و علل انواع بيماريها را نام ببرد.

 داليل و عاليم انواع بيماريها را نام ببرد.

 تدابير کلي درمان انواع بيماريها را نام ببرد.

 اي و غذاهاي مناسب در درمان بيماريها را ليست نمايد. تدابير تغذيه

 درمان دارويي بيماريهارا با استفاده از مفردات مناسب شرح دهد.

 رمان دارويي بيماريها را با استفاده از مرکبات مناسب شرح دهد.د

 انواع اعمال يداوي مناسب در درمان انواع بيماريها را نام ببرد.

 :قرائت، تفسير و تصحيح متون پارسي پزشكي درس 

 هاي مختلف را بشناسند. متون پارسي طبي دوره 

 د.شناسي آنها آشنا شون با طرز نگارش اين متون و نسخه

 هاي مختلف طب ايراني را پيدا کنند. توانايي شناسائي متون پارسي طبي دوره
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 هاي مختلف را درک نمايند. هاي متون پارسي طبي دوره اهميت شناسائي نسخه

 :و عالئم لياسباب و علل دالدرس 

 .ندينما فيصحت و مرض را تعر

 . دينما ستياسباب را ل يبند ميتقس

 .دينما يبند ميرا تقس امراض

 را شرح دهد. يامراض مزاج اسباب

 را شرح دهد. يمزاج عارض اسباب

 را شرح دهد. بيامراض ترک اسباب

 امراض تفرق اتصال را شرح دهد. اسباب

 . دينما فيرا تعر نبض

 .دينما ستيانواع نبض را ل

 . دينما فيرا تعر ادرار

 .دينما ستيادرار را ل انواع

 .دينما فيرا تعر براز

 .دينما ستيا لبراز ر انواع

 و نفث را شرح دهد. عرق

 را شرح دهد. يدر طب سنت يريشرح حال گ

 را شرح دهد.فرم پرسشنامه مزاج  ليتكم يچگونگ

 :اعمال يداوي و جراحي صغيردرس 

 را نام ببرند. يرانيبه کار رفته در طب ا يداويانواع اعمال 

 ند.شرح ده هايماريرا در درمان ب يداوياعمال  تيو اهم گاهياج

 را شرح دهند. يداوياز اعمال  كيدامنه کاربرد هر 

 را شرح دهند. يداوياز اعمال  كياثرات کاربرد هر  

 .نديرا ذکر نما يداوياز اعمال  كيهر  حيعوارض کاربرد ناصح 

 را شرح دهند. يداوياز اعمال  كينحوه برخورد با عوارض هر  

 را شرح دهند. يداوياز اعمال  كيدر مورد هر  يپزشك يهشدارها

 .نديرا ذکر نما هايماريدر ب يداوياز اعمال  كيمختلف هر  يکاربردها

 .نديرا ذکر نما يداوياز اعمال  كيمناسب در هر  يداروها

 .نديرا ذکر نما يداوياز اعمال  كيمناسب در هر  يکمك ليوسا   

 د.موالژ و نمونه مناسب انجام دهن يبر رو يرا بدرست يداوياز اعمال  كيهر 

 مناسب انجام دهند. ماريب يبر رو يرا با نظارت استاد بدرست يداوياز اعمال  كيهر 

 درس مفردات و قرابادين:

 افعال کلي و جزئي مفردات را برشمارند.
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 مزاج و درجه داروها را ذکر نمايند.

 مفردات شايع در درمان بيماريها را نام ببرند.

 ا ذکر نمايند.کاربرد مفردات شايع در درمان بيماريها ر

 مراحل تهيه مرکبات ساده را نام ببرند.

 مراحل ساخت مرکبات ساده را در آزمايشگاه اجرا نمايند.

 :تاريخ پزشكيدرس 

 تاريخ طب و بيمارستان و پرستارى در ايران)قبل از اسالم و بعد از اسالم( را شرح دهد.

 ها را شرح دهد. وران زرتشت و هخامنشىتاريخ طب در ايران باستان)قبل از اسالم( دوران آريائى و د

 تاريخ طب در دوران ساسانيان را شرح دهد.

 هاى دانشمندان مسلمان را شرح دهد. جايگاه دانش پزشكى در بررسى

 ها، پزشكان و آثار پزشكى در جهان اسالم را شرح دهد. ترين بيمارستان مهم

 ا شرح دهد. هاى دانشمندان مسلمان و ايرانى در علوم پزشكى ر نوآورى

 :ها در پزشكي کالسيك فوريتها و شيوه هاي نوين تشخيص و درمان بيماريدرس 

باآن در پزشكي کالسيك و طب سنتي ،انديكاسيون ها و اورژانس هر بيماري و روش برخورد   

 را شرح دهد. کنتراانديكاسيون هاي درماني 

 :درس کليات و امور طبيعيه

 .نديحد طب را ذکر نما 

 ت طب را شرح دهند.موضوعا 

 را نام ببرند. هيعياقسام امور طب 

 .نديارکان اربعه را ذکر نما 

 اقسام ارکان اربعه را شرح دهند. يهايژگيو و اتيخصوص 

 امزجه مفرده و مرکبه را نام ببرند. 

 امزجه مفرده و مرکبه را شرح دهند. يريگ نحوه شكل 

 شرح دهند.امزجه مفرده و مرکبه را  يهايژگيو و اتيخصوص 

 اخالط اربعه را نام ببرند. 

 اخالط اربعه را شرح دهند. يريگ نحوه شكل 

 را شرح دهند. يعيطب ريو غ يعياخالط اربعه طب يهايژگيو و اتيخصوص  

 .نديرا ذکر نما سهيرئ ريو غ سهيرئ ياعضا 

 را شرح دهند. سهيرئ ريو غ سهيرئ ياعضا يهايژگيو و اتيخصوص 

 را شرح دهند. سهيرئ ريو غ سهيرئ يااعض يريگ نحوه شكل 

 .نديرا ذکر نما سهيرئ ريو غ سهيرئ يمزاج اعضا 

 .ندينما فيرا تعر يطب يقوا 
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 گانه را شرح دهند. سه يقوا يريگ نحوه شكل 

 گانه را شرح دهند. سه يقوا يهايژگيو و اتيخصوص 

 .نديرا ذکر نما هيعيافعال در امور طب گاهيجا 

 .نديرا ذکر نما يطب سنت افعال در يبند دسته 

 افعال را شرح دهند. يهايژگيو و اتيخصوص 

 را شرح دهند. يدر طب سنت تيعيطب گاهيجا 

 درس صرف و نحو و قرائت و ترجمه متون عربي پزشكي:

 قواعد کلّي صرف متون طبي عربي را شرح دهند.

 متون طبي عربي منتخب را به طور صحيح قرائت نمايند.
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      (حوزه رسالت و اهداف آموزشي) 1وضعيت حوزه 

 مطلوب ≥625/4

 نيمه مطلوب  625/2 -4
 نامطلوب ≤ 2

 

 ( امتياز5/1) دکتراي طب سنتي ايرانيوجود رسالت و اهداف آموزشي مدون  1-1مالک 

 امتياز  (5/1)  ) وجود رسالت و اهداف آموزشي مدون (  1-1مالک  هاي نشانگر

 امتياز رسالت و اهداف آموزشي رهاي مالک نشانگ

 25/0 مشخص بودن رسالت گروه  -1-1-1

 5/0 دستياران طب سنتي ايرانيوجود اهداف آموزشي براي  -2-1-1

 5/0  کارآموزان در رشته پزشكي وجود اهداف آموزشي براي -3-1-1

و .تغذيته   ساير گروههاي پزشكي مانند مامايي وجود اهداف آموزشي براي  -4-1-1

 پرستاري

25/0 

 :1-1مالک تعريف وضعيت مطلوب 

، کارآموزان در رشتته پزشتكي  ،  طب سنتي ايراني براي دوره هاي رسالت و اهداف آموزشي مدونمطلوب است 

 درگروه وجود داشته باشد. ساير گروههاي پزشكي مانند مامايي .تغذيه پرستاري

 

 :1-1مالک جدول تعيين وضعيت 

) وجود رسالت و اهداف آموزشي مدون ( 1-1مالک وضعيت 

  
 مطلوب ≥ 1

 نيمه مطلوب 5/0-25/0

 نامطلوب ≤5/0
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 1-1چك ليست نشانگر مالک               

 ( 25/0آيا رسالت گروه بصورت مدون طراحي شده است ؟) -1-1-1

 امتياز کسب شده  وضعيت 

 25/0مطلوب  بلي
25/0 

 0غير مطلوب  خير

 (5/0)وجود دارد ؟  دستياران طب سنتي ايرانياهداف آموزش مدون براي آيا  -2-1-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0مطلوب بلي
5/0 

 غير مطلوب خير

 (5/0)وجود دارد؟  کارآموزان در رشته پزشكيآيا اهداف آموزشي مدون براي  -3-1-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0مطلوب بلي
5/0 

 0مطلوب غير خير

وجود دارد؟ ساير گروههاي پزشكي مانند مامتايي .تغذيته پرستتاري    آموزشي مدون براي  آيا اهداف -4-1-1

(25/0) 

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0مطلوب بلي
25/0 

 0غير مطلوب  خير

 
 
 
 
 

 

 

 :مشارکت دست اندرکاران در تدوين بيانيه رسالت و اهداف : 1-2مالک 

 )مشارکت دست اندرکاران در تدوين بيانيه رسالت و اهداف(   1-2نشانگر مالک 

 امتياز (1) ( 1-2 )نشانگر هاي مالک

 5/0 مشارکت اعضاي گروه در تدوين اهداف آموزشي  درصد-1-2-1

 125/0 آموزشيويان در تدوين اهداف مشارکت دانشج درصد -2-2-1

 125/0 در تدوين اهداف  EDOو  مشارکت کارشناسان آموزشي درصد -3-2-1

 25/0 استفاده از تجربيات ساير مراکز آموزشي داخل و خارج کشور درصد -4-2-1

 

 امتياز کسب شده 1-1وضعيت مالک 
  مطلوب    ≥ 1

 نيمه مطلوب 5/0-25/0 5/1

 نامطلوب ≤25/0
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 :1-2مالک تعريف وضعيت مطلوب 

  .مشارکت داشته باشند گروه دست اندرکاران در تدوين اهداف آموزشي% 80مطلوب است 

 :1-2مالک جدول تعيين وضعيت 

)مشارکت دست اندرکاران در تدوين بيانيته   1-2مالک  وضعيت

 رسالت و اهداف(  

 مطلوب ≥75/0

 نيمه مطلوب 5/0

 نامطلوب ≤25/0
 

                   

 1-2چك ليست مالک 

 ( 5/0اشته اند ؟ )اعضاي گروه در تدوين اهداف آموزشي مشارکت د چنددرصد-1-2-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0مطلوب  ≥% 80

 25/0مطلوبنيمه  50%-80% 5/0

 0غير مطلوب    ≤ 50%

 (  125/0دانشجويان در تدوين اهداف آموزشي مشارکت داشته اند ؟) چنددرصد -2-2-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 125/0مطلوب  ≥% 80

 0625/0مطلوبنيمه  50%-80% 0625/0

 0غير مطلوب    ≤ 50%

 (25/0در تدوين اهداف آموزشي مشارکت داشته اند ؟) EDOو  کارشناسان آموزشي چنددرصد -3-2-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0مطلوب  ≥% 80

 125/0مطلوبنيمه  50%-80% 25/0

 0غير مطلوب    ≤ 50%

 (25/0اير مراکز استفاده شده است ؟)براي تدوين اهداف آموزشي از تجربيات س چنددرصد -4-2-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

  25/0مطلوب  ≥% 80

 125/0مطلوبنيمه  50%-80% 125/0

 0غير مطلوب    ≤ 50%



 

 

 

 

20 

 

 

 

 
 
 
 

  امتياز ( 5/0)   نگرش ( –مهارت  –ي و طبقه بندي ) دانش رعايت قواعد هدف نويس: 1- 3مالک 

 : 1- 3نشانگرهاي مالک 

 امتياز 1-3نشانگرهاي مالک 

رعايت قواعد هدف نويسي وطبقه بندي اهداف آموزشي در حيطته  درصد  -1-3-1

 دانش

2/0 

رعايت قواعد هدف نويسي و طبقه بندي اهداف آموزشي در حيطته   درصد -2-3-1

 مهارت

2/0 

اف آموزشي در حيطته  رعايت قواعد هدف نويسي و طبقه بندي اهد درصد -3-3-1

 رشنگ

1/0 

 

 :1-3مالک تعريف وضعيت مطلوب 

رعايتت   %متوارد 100مطلوب است قواعد هدف نويسي و طبقه بندي)دانش، مهارت و نگرش(اهداف آموزشي در

 .شده باشد

 

 :1-3مالک جدول تعيين وضعيت 

 قواعد هدف نويسي و طبقه بندي رعايت: 1- 3مالک وضعيت 

 مطلوب ≥ 3/0

 نيمه مطلوب 3/0-2/0

 نامطلوب ≤2/0

 

 

 دانشگاه تكميل گردد( EDC) توسط                                            1-3چك ليست مالک 

 اميتاز (2/0)در تدوين اهداف آموزشي قواعد هدف نويسي در حيطه دانش رعايت شده است ؟ چنددرصد -1-3-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 2/0مطلوب       100%
2/0 

 1/0  نيمه مطلوب  75%-100%

 امتياز کسب شده 1-2وضعيت مالک 

 0/9375 مطلوب    ≥75/0

 نيمه مطلوب 5/0

 نامطلوب ≤25/0
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 0غير مطلوب    %75 از کمتر

 

 ( امتياز2/0)حيطه مهارت رعايت شده است ؟ اهداف آموزشي قواعد هدف نويسي درنوشتن  در درصد چند -2-3-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 2/0مطلوب    100%

 1/0نيمه مطلوب   % 75-100% 2/0

 0غير مطلوب   %75کمتراز

 (1/0)در نوشتن اهداف آموزشي قواعد هدف نويسي در حيطه نگرش رعايت شده است ؟ درصد چند -3-3-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 1/0مطلوب    100%

 5/0نيمه مطلوب % 75-100% 1/0

 0غير مطلوب %75کمتراز

 

 

 شده امتياز کسب قواعد هدف نويسي : رعايت1-3وضعيت مالک 

  مطلوب    ≥ 3/0

 نيمه مطلوب 3/0-2/0 5/0

 نامطلوب ≤2/0

 

 امتياز ( 1))آگاهي اعضاي هيئت علمي و کارکنان ارشد از رسالت و اهداف آموزشي( :  1-4مالک  هاينشانگر

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 امتياز  1-4نشانگر مالک 

و  از رستالت  آگاهي اعضاي هيات علمتي  درصد  -1-4-1

 اهداف آموزشي

5/0 

از رستالت و اهتداف    آگاهي دانشجويان درصد  -2-4-1

 آموزشي

25/0 

از رستالت و اهتداف    آگاهي کارشناسان درصد  -3-4-1

 آموزشي

125/0 

از رسالت و اهداف  آگاهي پرستاران بخش  درصد -4-4-1

 آموزشي

125/0 
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 :1-4مالک تعريف وضعيت مطلوب 

  .داشته باشندآگاهي  اعضاي هيئت علمي و کارکنان ارشد از رسالت و اهداف آموزشي % 80 مطلوب است

 :1-4مالک جدول تعيين وضعيت 

: آگاهي اعضاي هيئت علمي و کارکنان ارشد از  1-4مالک وضعيت 

 رسالت و اهداف آموزشي

 مطلوب ≥75/0

 نيمه مطلوب 5/0

 نامطلوب ≤25/0
 

         

                           1-4چك ليست مالک 

     (5/0اعضاي هيات علمي گروه از اهداف آموزشي گروه آگاهي کافي دارند؟) چنددرصد -1-4-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0             مطلوب ≥% 80

 25/0      نيمه مطلوب 50%-80% 5/0

 0           غير مطلوب ≤ 50%

اهداف آموزشي توجيه مي  جهت آگاهي ازي در شطوح مختلف در ابتداي دوره آموزدانشجويان س چنددرصد -2-4-1

 (25/0شوند؟ )

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0            مطلوب ≥% 80

 125/0       نيمه مطلوب 50%-80% 25/0

 0           غير مطلوب ≤ 50%

 ( 125/0آشنايي دارند؟ )کارشناسان آموزشي با اهداف آموزشي گروه  چنددرصد -3-4-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 125/0         مطلوب ≥% 80

 625/0     نيمه مطلوب 50%-80% 125/0

 0          غير مطلوب ≤ 50%

 (125/0با اهدف آموزشي گروه آشنايي دارند؟ )  کلينيك طب سنتي  پرستاران بخش چنددرصد -4-4-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 125/0 125/0         طلوبم ≥% 80
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 625/0      نيمه مطلوب 50%-80%

 0          غير مطلوب ≤ 50%

 

 

 

 
 

 

 ( امتياز1)بازنگري اهداف آموزشي توسط اعضاء گروه( ) 1-5نشانگرهاي مالک 

 

 

 :1-5مالک تعريف وضعيت مطلوب 

استفاده از نظرات اعضاء گتروه و کارشناستان    سال يكبار با3هرو اهداف آموزشي گروه تدوين شود  مطلوب است 

 آموزشي اهداف آموزشي بازنگري گردد.

 :1-5مالک جدول تعيين وضعيت 

)بازنگري اهداف آموزشي توسط اعضاء  1-5مالک وضعيت 

 گروه(

 مطلوب ≥75/0

 نيمه مطلوب 5/0

 نامطلوب ≤25/0

               
 

 ( تكميل گردد EDCتوسط )                                   1-5چك ليست مالک 

 امتياز 5/0انجام شده است؟  طب سنتي ايراني اهداف آموزشي در گروه  تدوينآيا  -1-5-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0            مطلوب بلي

 25/0     نيمه مطلوب  در برنامه پيش بيني شده است 5/0

 0        غير مطلوب خير

 امتياز کسب شده 1-4وضعيت مالک 

 مطلوب    ≥ 75/0

 نيمه مطلوب 625/0-5/0 1

 نامطلوب ≤375/0

 ( امتياز1)  1-5نگرهاي مالک نشا

 5/0 اهداف آموزشي توسط گروه  تدوين-1-5-1

 25/0 تواتر زماني بازنگري اهداف آموزشي -2-5-1

 25/0 استفاده از نظرات کارشناسان آموزشي در بازنگري اهداف آموزشي -3-5-1
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 ؟شتود  ميسه سال يكبارانجام تواتر زماني  با طب سنتي ايراني آيا بازنگري اهداف آموزشي در گروه  -2-5-1

 ( امتياز25/0)

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0          مطلوب بلي

 125/0      نيمه مطلوب  در برنامه پيش بيني شده است 125/0

 0           غير مطلوب خير

؟  شتود  ميو ساير کارشناسان آموزش پزشكي استفاده  EDCاهداف آموزشي گروه از نظرات  تدوين آيا در -3-5-1

  ( امتياز25/0)

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0        مطلوب بلي

 125/0     نيمه مطلوب  در برنامه پيش بيني شده است 25/0

 0          غير مطلوب خير

 

 شده ز کسبامتيا 1-5وضعيت مالک 

 875/0 مطلوب    ≥ 75/0

 نيمه مطلوب 625/0-5/0

 نامطلوب ≤375/0
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 فصل دوم
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديريت گروه و ساختار سازماني حوزه
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 امتياز   10     سازماندهيحوزه مديريت و 

 امتياز 10 مالک ها

 5/0 مدير گروه نحوه انتخاب   -1-2

 5/1 مدير گروه ويژگي ها و وظايف -2-2

 1 ه در برنامه ريزي آموزشي و سازماندهي فعاليتميزان استقالل گرو -3-2

 5/1 تاييد(-کفايت –ميزان آگاهي دست اندرکاران  –آئين نامه هاي داخلي گروه ) شفافيت  -4-2

 5/0 بودجه، هزينه هاي گروه و نحوه هزينه آن اي تعيينحدود سازکار مشخص بر -5-2

 1 زيابي و نظارت اعضاي گروه ( ) اربرنامه تشويق و توبيخ  -6-2

 1 نحوه گزينش و استخدام هيئت علمي  -7-2

 ها ، پيگيتري مشتكالت    آئين نامهوقوانين و اختيارات  از ارزيابي عملكرد مدير گروه ) اطالع -8-2

توانايي در جذب مشارکت اعضاي هيئت علمتي ، تشتكيل و   ، رعايت ضوابط و مقررات آموزشي ، گروه

 (شوراي گروه اداره جلسات

3 

 

      (حوزه مديريت و سازماندهي) 2وضعيت حوزه 

 مطلوب ≥5/7

 نيمه مطلوب   5 -375/7

 نامطلوب ≤ 875/4
 
 

 :نحوه انتخاب  مدير گروه  -2-1مالک 

 (مدير گروه ه انتخابنحو: ) 2-1مالک  نشانگر

5/0 

 امتياز

  2-1مالک  نشانگر

 نحوه انتخاب مدير گروه  -1-2 5/0

 گردد.مدير گروه براساس آئين نامه انتخاب مطلوب است    :2-1مالک عريف وضعيت مطلوب ت

 :2-1مالک جدول تعيين وضعيت 

 : نحوه انتخاب مدير گروه 2-1مالک وضعيت 

 مطلوب 5/0
 نامطلوب 0
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  :2-1چك ليست مالک 

 : آيا نحوه انتخاب مدير گروه براساس آئين نامه مي باشد؟ 1-1-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0        مطلوب بلي
5/0 

 0       غير مطلوب خير

 

 امتياز کسب شده 2-1مالک وضعيت 

 مطلوب 5/0
5/0 

 نامطلوب 0

 

 :: ويژگي ها و وظايف مدير گروه2-2مالک 

 (امتياز 5/1 ) 2-2مالک نشانگرهاي  -

  2-2نشانگرهاي مالک  امتياز 5/1

 :  رتبه علمي مدير گروه 1-2-2 25/0

 سوابق آموزشي مدير گروهمدت : 2-2-2 25/0

 درباره مديريت کتب دوره هاي آموزشي ومطالعه گذراندن : 3-2-2 25/0

 سوابق مديريت براساس آئين نامه ارتقاءمدت : 4-2-2 25/0

 معاونت آموزشي دانشگاه ازنظرآگاهي از قوانين اختيارات و آئين نامه هاي مربوطه  درصد:5-2-2 25/0

 ازنظر اعضاي گروه پيگيري مشكالت و خواسته هاي گروه درصد: 6-2-2 25/0

 جمع 5/1

 :2-2مالک تعريف وضعيت مطلوب 

دوره يتا   داشته باشد.و سال 3 سابقه آموزشي بيش از  .وباشدياردانشيارمدير گروه داراي رتبه علمي مطلوب است 

 باشتد.و  صوص مديريت مطالعته کترده  کتاب در خيك حداقل  باشد.و کارگاه هاي آموزشي مديريت را گذرانده

معاونتت آموزشتي    ازنظتر  داشتته باشتد.و   ستال  2ازسابقه  مديريت مديرگروه براساس آئين نامه ارتقاء بيش 

 اعضاي گروه %90بيش از ازنظر آگاهي داشته باشد.واز قوانين اختيارات و آئين نامه هاي مربوطه  ≥% 80دانشگاه

 .ي کندمشكالت و خواسته هاي گروه را پيگير

 :2-2مالکجدول تعيين وضعيت 

 )ويژگي ها و وظايف مدير گروه( :2-2مالک وضعيت 

 مطلوب ≥25/1

 نيمه مطلوب 1-5/0

 نامطلوب ≤25/0
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 2-2  مالک چك ليست                   

 25/0مدير گروه داراي چه رتبه علمي مي باشد؟ : 1-2-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0          مطلوب ياردانشيار
125/0 

 125/0     نيمه مطلوب استاديار

 25/0چگونه است؟  مدير گروهسابقه آموزشي  :2-2-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0          مطلوب سال 3بيش از 

 125/0     نيمه مطلوب سال 2-1 بين  25/0

 0          غير مطلوب سال 1 کمتر از 

 125/0دوره يا کارگاه هاي آموزشي مديريت را گذرانده است؟: آيا مدير گروه 1-3-2-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 125/0مطلوب         بلي
125/0 

 0          غير مطلوب خير

  125/0 کتاب در خصوص مديريت مطالعه کرده است؟ ) ارائه خالصه کتاب ( يك : آيا مدير گروه حداقل2-3-2-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 125/0مطلوب         يبل
125/0 

 0        غير مطلوب  خير

 25/0چقدر مي باشد؟  سابقه  مديريت مديرگروه براساس آئين نامه ارتقاء: 4-2-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0      مطلوب سال 2ازبيش  

 125/0      نيمه مطلوب سال 2تا  1 125/0

 0       غير مطلوب سال 1کمتر از 

() براساس تشتخيص  25/0: آيا مدير گروه از قوانين اختيارات و آئين نامه هاي مربوطه اطالع دارد؟ )5-2-2

 معاونت آموزشي دانشگاه (

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0مطلوب         ≥% 80

 125/0     نيمه مطلوب 50%-80% 25/0

 0       غير مطلوب   ≤ 50%

 

 () براساس نظرات اعضاي گروه ( 25/0الت و خواسته هاي گروه را پيگيري مي کند؟ ): آيا مدير گروه مشك6-2-2
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 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0           مطلوب اعضاي گروه     < 90% 

 125/0        نيمه مطلوب % اعضاي گروه50-90% 25/0

 0           غير مطلوب اعضاي گروه           <% 50

 

 امتياز کسب شده 2-2وضعيت مالک 
  مطلوب ≥1

 نيمه مطلوب 875/0-625/0 25/1

 نامطلوب ≤5/0

 

 :: ميزان استقالل گروه در برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها2-3مالک 

 :2-3مالک تعريف وضعيت مطلوب 

زم ال استتقالل  اعضتاي گتروه از   %90نظتر  از در برنامه ريزي و ستازماندهي فعاليتت هتا   گروه مطلوب است 

 برخوردارباشد.

 :2-3مالکجدول تعيين وضعيت 

 )ويژگي ها و وظايف مدير گروه( :2-3مالک وضعيت 

 مطلوب ≥75/0 

 نيمه مطلوب 75/0-5/0

 نامطلوب ≤5/0

 

 

 

 (امتياز 1 :2-3نشانگر مالک 

 

 

 

 : 2-3چك ليست مالک                           

 (  1؟ )الزم برخوردار استاستقالل  ازها گروه در برنامه ريزي و سازماندهي فعاليتاعضاي  آيا:1-3-2

 

  2-3نشانگرهاي مالک  امتياز  1  

 فعاليت ها استقالل گروه در برنامه ريزي و سازماندهيميزان : 1-3-2 1
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 امتياز کسب شده وضعيت 

 1مطلوب         بلي

 5/0نيمه مطلوب تا حدودي 1

 0       غير مطلوب   خير

 

 

 امتياز کسب شده 2-3 -1 يت مالکوضع

 مطلوب ≥75/0 
1 

 نيمه مطلوب 75/0-5/0

 نامطلوب ≤5/0

 

 

 تائيد ( –کفايت  -ميزان آگاهي –: آئين نامه هاي داخلي گروه ) شفافيت 2-4مالک 

 نمره (  5/1: ) 2-4مالک نشانگرهاي 

  2-4نشانگرهاي مالک  امتياز 5/1

 ي داخلي :  وجود آئين نامه ها1-4-2 5/0

 : آگاهي اعضاي هيئت علمي گروه از آئين نامه داخلي گروه2-4-2 25/0

 : شفافيت و کفايت آئين نامه هاي داخلي گروه3-4-2 5/0

 : تائيد مقامات ارشد آموزشي از آئين نامه داخلي گروه4-4-2 25/0

داشتته  وجتود  ت متدون  بته صتور  آئين نامه هاي داخلي گروه مطلوب است :2-4مالک تعريف وضعيت مطلوب 

 ≥% 80ازنظتر  و دنآگاهي داشتته باشت  از قوانين اختيارات و آئين نامه هاي مربوطه  اعضاي گروه ≥% 90.وباشد

آئين نامه هاي داخلي  باشد.بطوريكهآئين نامه هاي داخلي گروه از شفافيت و کفايت الزم برخوردار اعضاي گروه

 باشد.سيده گروه به تائيد مقامات ارشد آموزشي دانشگاه ر

 :2-4مالکجدول تعيين وضعيت 

 آئين نامه هاي داخلي گروه  :2-4مالک وضعيت 

 مطلوب ≥25/1

 نيمه مطلوب 1-5/0

 نامطلوب ≤25/0
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 : 2-4چك ليست مالک                        

  (5/0: آيا آئين نامه هاي داخلي گروه وجود دارد؟ )1-4-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0طلوب        م بلي
5/0 

 0       غير مطلوب   خير

 (25/0اعضاي گروه از آئين نامه هاي داخلي گروه اطالع دارند؟  ) چنددرصد: 2-4-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0مطلوب          < 90% 

 125/0       نيمه مطلوب % 50-90% 25/0

 0           غير مطلوب      <% 50

 آئين نامه هاي داخلي گروه از شفافيت و کفايت الزم برخوردار است؟  اعضاي گروه چنددرصدظر ازن: 3-4-2

 (5/0) 

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0مطلوب          < 80% 

 125/0       نيمه مطلوب % 50-80% 5/0

 0        غير مطلوب       <% 50

 (25/0)د مقامات ارشد آموزشي دانشگاه رسيده است؟: آيا آئين نامه هاي داخلي گروه به تائي4-4-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 125/0 25/0مطلوب         بلي

 125/0 نيمه مطلوب در حال پيگيري

 0        غير مطلوب خير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتياز کسب شده 2-4وضعيت مالک 
  مطلوب ≥1

 نيمه مطلوب 5/0 -75/0 375/1

 نامطلوب ≤25/0
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 : وجود ساز وکار مشخص براي تعيين بودجه و هزينه2-5ک مال

 نمره ( 5/0: ) 2-5مالک نشانگرهاي 

  2-5نشانگرهاي مالک  امتياز 5/0

 :  ارائه ساالنه بودجه پيشنهادي گروه1-5-2 25/0

 عملكرد بودجه گروه براساس بودجه پيشنهادي) بودجه عملكردي (  درصد: 2-5-2 125/0

 تامين نيازهاي مالي گروه ) درصورت عدم وجود بودجه پيشنهادي( صددر: 3-5-2 125/0

 

 :2-5مالک تعريف وضعيت مطلوب 

عملكترد بودجته) هزينته ( گتروه      و  گردد ارائه به دانشكده پزشكي بودجه پيشنهادي گروه ساالنهمطلوب است 

شريات و ... ( در صورت عدم وجتود  ن –کتب  -نيازهاي مالي گروه ) تهيه لوازم  و  باشدبراساس بودجه پيشنهادي 

 مكتوب و اجرايي گردد. ،بودجه پيشنهادي و عملكرد بودجه ائي

 :2-5مالکجدول تعيين وضعيت 

وجود ساز وکار مشخص براي تعيين  :2-5مالک وضعيت 

 بودجه و هزينه

 مطلوب ≥5/0

 نيمه مطلوب 5/0-52/0

 نامطلوب ≤25/0

 

 

 : 2-5ک چك ليست مال                     

    (25/0)   ؟گردد ميارائه به دانشكده  : آيا بودجه پيشنهادي ساالنه از طرف گروه 1-5-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0مطلوب         بلي
25/0 

 0        غير مطلوب  خير

 (125/0گروه براساس بودجه پيشنهادي بوده است؟ ) )هزينه(  بودجهعملكرد آيا : 2-5-2

 متياز کسب شدها وضعيت 

 125/0      مطلوب بله 

 0625/0   نيمه مطلوب تا حدودي  0625/0

 0312/0    غير مطلوب خير 
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در صورت عدم وجود بودجه پيشتنهادي و   نشريات و ... ( –کتب  -نيازهاي مالي گروه ) تهيه لوازمآيا  : 3-5-2

 ) توسط مدير گروه پاسخ داده شود (  (125/0)  . گردد ميمكتوب و اجرايي  ،عملكرد بودجه ائي

 امتياز کسب شده وضعيت 

 125/0      مطلوب بله

 0625/0   نيمه مطلوب تا حدودي  125/0

 0312/0    غير مطلوب خير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ارزيابي ونظارت اعضاي گروه ( توبيخ مه هاي تشويق وبرنا :2-6مالک 

 نمره (  1)  :2-6 مالکنشانگرهاي 

  

 

 

 :2-6مالک تعريف وضعيت مطلوب 

 متوارد  ≥% 80در آن برنامته  و.باشدداشته وجود برنامه مدون جهت ارزيابي ونظارت اعضاي گروه لوب است مط

 . جهت تشويق و توبيخ اعضاي گروه اجرا گردد

 :2-6مالکجدول تعيين وضعيت 

 آئين نامه هاي داخلي گروه  :2-6مالک وضعيت 

 مطلوب ≥75/0

 نيمه مطلوب 625/0-5/0

 نامطلوب ≤375/0

 

 امتياز کسب شده 2-5وضعيت مالک 

  مطلوب ≥5/0

 نيمه مطلوب 5/0-25/0 4375/0

 نامطلوب ≤25/0

  2-6نشانگرهاي مالک  امتياز 1

 برنامه مدون جهت ارزيابي ونظارت اعضاي گروه وجود  : 1-6-2 5/0

 اجراي برنامه مدون تشويق و توبيخ درصد:2-6-2 5/0
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 2-6چك ليست مالک            

 (5/0گروه وجود دارد؟   ) زيابي ونظارت اعضاي گروه در داخل: آيا برنامه مدون جهت ار1-6-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0مطلوب         بلي

 25/0نيمه مطلوب  تا حدودي 25/0

 0       غير مطلوب  خير

 (5/0)؟ گردد ميآن برنامه جهت تشويق و توبيخ اجرا  درچنددرصد موارد : در صورت پاسخ مثبت2-6-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0           مطلوب ≥% 80

 25/0      نيمه مطلوب 50%-80% 5/0

 125/0       غير مطلوب ≤ 50%

 

 

 

 

 

 

 نمره ( 1) : نحوه گزينش و استخدام هيئت علمي2-7مالک 

 :2-7نشانگرهاي مالک 

  2-7نشانگرهاي مالک  امتياز 1

 مكتوب و روشن  به صورت فرآيند جذب هيئت علميوجود : 1-7-2 5/0

براساس فرآينتد  فرآيند جذب هيئت علمي در گروه  ياجرا درصد: 2-7-2 5/0

 مدون

 :2-7ک مالتعريف وضعيت مطلوب 

 موارد ≥% 90در آن فرآيند .وباشدداشته مكتوب و روشن وجود  به صورت فرآيند جذب هيئت علميمطلوب است 

 . براساس فرآيند مدون اجرا گردد

 :2-7مالکجدول تعيين وضعيت 

 نحوه گزينش و استخدام هيئت علمي :2-7مالک وضعيت 

 مطلوب ≥75/0

 نيمه مطلوب 625/0-5/0

 نامطلوب ≤375/0

 امتياز کسب شده 2-6وضعيت مالک 

  مطلوب ≥75/0

 نيمه مطلوب 625/0-5/0 75/0

 نامطلوب ≤375/0
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 2-7چك ليست مالک              

  5/0: آيا فرآيند جذب هيئت علمي در گروه بصورت روشن و مكتوب مي باشد؟1-7-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0مطلوب         بلي
5/0 

 0      غير مطلوب  خير

 5/0؟گردد ميجذب هيئت علمي گروه براساس فرآيند مدون شده انجام  چنددرصد موارد: 2-7-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0مطلوب          < 90% 

 25/0    نيمه مطلوب % 50-90% 5/0

 125/0     غير مطلوب      <% 50

 

 امتياز کسب شده 2-7وضعيت مالک  

 مطلوب ≥75/0
1 

 نيمه مطلوب 625/0-5/0

 نامطلوب ≤375/0

 

 : ارزيابي عملكرد مدير گروه :2-8مالک

 نمره (  3:  ) 2-8مالکنشانگرهاي 

  2-8نشانگرهاي مالک  امتياز 3

 اطالع مدير گروه از قوانين و آئين نامه ها و اختيارات درصد: 1-8-2 5/0

 پيگيري مشكالت توسط مدير گروه  درصد: 2-8-2 5/0

 رعايت ضوابط و مقررات آموزشي  درصد: 3-8-2 5/0

 ي هيئت علمي مشارکت اعضا جلبتوانايي در  درصد :4-8-2 5/0

 تشكيل و اداره جلسات گروه درصد: 5-8-2 5/0

 توانايي ارزيابي اعضاي هيئت علمي گروه و برنامه آموزشي درصد :6-8-2 5/0

 

 :2-8مالک تعريف وضعيت مطلوب 

گتروه   مشكالت داشته باشد.و مدير گروه از قوانين و اختيارات و آئين نامه ها اطالع موارد ≥% 90در مطلوب است

توانايي ارزيابي اعضاي هيئت علمي گروه و برنامه  و، نمايد رعايت را ضوابط و مقررات آموزشي و،نمايدپيگيري  را

را تشكيل و اداره جلسات شوراي گتروه   ومشارکت اعضاي هيئت علمي ، جلبتوانايي در نيز داشته باشدو آموزشي

                                            داشته باشد.
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 :2-8مالکجدول تعيين وضعيت 

 نحوه گزينش و استخدام هيئت علمي :2-8مالک وضعيت 

 مطلوب ≥125/2

 نيمه مطلوب 25/1 -2
 نامطلوب ≤1

 

 

 

 

 

  توسط اعضاي گروه تكميل گردد( )                     :2-8چك ليست مالک          

 (0/ 5)دارد؟ کافي نامه هاي آموزشي آگاهي ضوابط و آئين چنددرصد از مدير گروه -1-8-2            

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0          مطلوب    < 90% 

 25/0       نيمه مطلوب % 50-90% 5/0

 125/0       غير مطلوب      <% 50

 (25/0)مشكالت و خواسته هاي گروه را پيگيري مي کند؟  درچنددرصد موارد، : مدير گروه1-2-8-2

 امتياز کسب شده توضعي 

 25/0              مطلوب  < 90% 

 125/0        نيمه مطلوب % 50-90% 25/0

 0/0 625        غير مطلوب      <% 50

توانايي انتقال مشكالت و پي گيري آن را در ارتباط حضتوري بتا   درچنددرصد موارد، مدير گروه -2-2-8-2

 25/0مسئولين دانشگاه را دارد؟ 

 امتياز کسب شده توضعي 

 25/0           مطلوب  < 90% 

 125/0       نيمه مطلوب % 50-90% 25/0

 0/0 625       غير مطلوب      <% 50

 (5/0)ضوابط و مقررات آموزشي را رعايت مي کند؟ درچنددرصد موارد،مدير گروه  -3-8-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0       مطلوب       < 90% 

 25/0        نيمه مطلوب % 50-90% 5/0

 125/0     غير مطلوب        <% 50

35/0 

125/0 

0 

35/0 

125/0 

0 
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 (25/0)مشارکت ساير اعضاي هيات علمي را دارد؟ جلبتوانايي الزم در  ،موارددرچنددرصد مدير گروه -1-4-8-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0      مطلوب  < 90% 

 125/0   نيمه مطلوب % 50-90% 25/0

 0/0 625    غير مطلوب      <% 50

 

نظر اعضاي گروه آموزشي را در مورد بكارگيري اعضتاي هيئتت    درچنددرصدموارد، مدير گروه -2-4-8-2

   25/0علمي جديد مدنظر دارد؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0           مطلوب  < 90% 

 125/0       نيمه مطلوب % 50-90% 25/0

 0/0 625       غير مطلوب      < 50%

 0 /25برگزار مي کند؟  )ماهانه( جلسات شوراي گروه را به طور منظم درچنددرصدموارد، مدير گروه -1-5-8-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0              مطلوب  < 90% 

 125/0        نيمه مطلوب % 50-90% 25/0

 0/0 625        غير مطلوب      <% 50

 25/0جلسات شوراي گروه را به طور مناسب اداره مي کند؟  درچنددرصدموارد، مدير گروه: 2-5-8-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0          مطلوب  < 90% 

 125/0       نيمه مطلوب % 50-90% 25/0

 0/0 625        غير مطلوب      <% 50

  25/0ارزشيابي مي کند؟  EDCبراساس فرم هاي اعضاي گروه را  رصدموارد،درچندد مدير گروه -1-6-8-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0            مطلوب  < 90% 

 125/0      نيمه مطلوب % 50-90% 25/0

 0/0 625       غير مطلوب      <% 50

 
 
 

 

 

35/0 

125/0 

0 

35/0 

125/0 

0 

35/0 

125/0 

0 

125/0 

0 

125/0 

0 

35/0 

35/0 
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 25/0هاي اجرايي گروه را انجام مي دهد؟ ارزيابي از برنامه  درچنددرصدموارد، مدير گروه -2-6-8-2

 امتياز کسب شده وضعيت 

 25/0             مطلوب  < 90% 

 125/0       نيمه مطلوب % 50-90% 25/0

 0/0 625        غير مطلوب      <% 50

 

 

 : ارزيابي عملكرد مدير گروه2-8مالک 

 امتياز کسب شده وضعيت ارزيابي عملكرد مدير گروه

 مطلوب ≥125/2
3 

625 0/2-

125/1 

 نيمه مطلوب

 نامطلوب ≤1

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125/0 

0 

35/0 
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 فصل سوم       
 

 
      

 

 آموزشي حوزه برنامه -

  اجراي دوره هاي آموزشي -
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  امتياز  (30)حوزه برنامه آموزشي                              

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (Who/what/whom/where/when  تعريف دقيق فعاليتهاي آموزشي )   -3-1مالک 

 

 :3-1مالک تعريف وضعيت مطلوب 

ها Mustlearnاساسبر(Who/what/whom/where/wheفعاليتهاي آموزشي ) موارد%100در مطلوب است

 .وتدوين شده باشد دقيق تعريف وساير رشته ها دانشجويان پزشكيو دستياران طب ايراني براي دوره هاي 

 

 وضعيت حوزه برنامه آموزشي

 مطلوب ≥125/20

 نيمه مطلوب 125/10  - 20
 نامطلوب ≤10

 حوزه برنامه آموزشيي مالک ها  ( امتياز30) 
 (   Who/what/whom/where/when: تعريف دقيق فعاليتهاي آموزشي ) 1-3 4
 : تناسب محتواي دوره هاي آموزشي با اهداف         2-3 3
 درسي                            : مشارکت در برنامه ريزي 3-3 2

 : اجراي برنامه هاي آموزشي                                4-3 12
 : ميزان استفاده از طرح درس و روشهاي تدريس       5-3 8
 بالينيو  : يكپارچگي علوم پايه 6-3 1

 3-1نشانگرهاي : مالک  ( امتياز4)

دستياران طب ها براي  Must learnتدوين فعاليت آموزشي بر اساس   تعريف و-1-1-3 2

 ايراني 
دانشجويان براي   ها  Must learnتدوين فعاليت آموزشي بر اساس   تعريف و -2-1-3 1

 پزشكي 

                 ها براي ساير رشته هاMust learn  ساس اتدوين فعاليت آموزشي گروه بر   تعريف و -3-1-3 1
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 تعريف دقيق فعاليتهاي آموزشي:  3-1چك ليست  مالک 

 

 :3-1مالکجدول تعيين وضعيت 

 تعريف دقيق فعاليتهاي آموزشي -3-1مالکوضعيت 

 مطلوب ≥8/2

 نيمه مطلوب 7/2-4/1

 نامطلوب ≤3/1

 

 

     

 دوره آموزشي
Who what whom where when غير مطلوب نيمه مطلوب مطلوب امتياز جمع 

امتياز 

 کسب شده

دستياران طب 

  ايراني 

6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 3 4/2≤ 6/0-2/1 6/0≥ 3 

دانشتتتجويان 

 پزشكي

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5/0 4/0≤ 3/0-2/0 1/0≥ 5/0 

 5/0 ≤1/0 2/0-3/0 ≥4/0 5/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 سايررشته ها

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 امتياز( 3)  : تناسب محتواي دوره هاي آموزشي با اهداف3-2ک مال       

 3-2نشانگرهاي  مالک  امتياز 3

  (هاMust learn )يآموزش با اهداف دستياران طب ايراني تناسب محتواي آموزشي  درصد-1-2-3 1

  (هاMust learn ي)آموزش با اهداف دانشجويان پزشكيتناسب محتواي آموزشي  درصد -2-2-3 1
   (هاMust learn ي)آموزش با اهداف سايررشته هاتناسب محتواي آموزشي  درصد -3-2-3 1

 

 

 امتياز کسب شده 3-1وضعيت مالک 

 4 مطلوب ≥8/2
 

 نيمه مطلوب 7/2-4/1

 نامطلوب ≤3/1
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 3-2 الکمچك ليست 

 :3-2مالک تعريف وضعيت مطلوب 

ساير رشته  و دانشجويان پزشكي ، دستياران طب ايراني  براي دوره هايمحتواي آموزشي  %100در مطلوب است

                                    متناسب باشد.  (هاMust learn ي)آموزش با اهداف ها

 

 :3-2مالکجدول تعيين وضعيت 

: تناسب محتواي دوره هاي آموزشي 3-2مالک وضعيت 

 با اهداف

 مطلوب ≥8/2

 نيمه مطلوب 7/2-4/1

 نامطلوب ≤3/1

 

 

     

 نمره 1تدوين شده است؟  دستياران طب ايراني هاي دوره  Must learn : آيا1-1-2-3

  وضعيت هامتياز کسب شد

1 
 بله     1مطلوب           

 خير        5/0        غير مطلوب 

 (ها Must learnمتناسب بااهداف آموزشي) دستياران طب ايراني ه درسي برنام چنددرصد محتوي: 2-1-2-3

  1 طراحي شده است؟

  وضعيت امتياز کسب شده

1 

 %100  1مطلوب           

 % 75-%100       5/0    مطلوب    نيمه

 %75کمتراز 0       غيرمطلوب     

 

 نمره 25/0   تدوين شده است؟ دانشجويان پزشكيهاي دوره  Must learn : آيا1-2-2-3

  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 
 بله   25/0مطلوب           

 خير 125/0        غيرمطلوب  

 Mustاهداف آموزشي) متناسب با نشجويان پزشكيدابرنامه درسي دوره  :چنددرصد محتوي 2-2-2-3

learn 25/0 طراحي شده است؟ (ها 
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  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 

 %100  25/0             مطلوب 

 % 75-%100       125/0       مطلوب  نيمه

 %75کمتراز 0            غيرمطلوب

 نمره 25/0   ده است؟تدوين شها ساير رشته هاي   Must learn: آيا 1-3-2-3

  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 
 بله   25/0مطلوب           

 خير       125/0        مطلوب  غير

 (ها Must learnاهداف آموزشي) متناسب باها ساير رشته برنامه درسي  چنددرصد محتوي :2-3-2-3

 25/0 طراحي شده است؟

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 گروه در برنامه ريزي درسي اعضاي : مشارکت3-3مالک      

               

 2امتياز   3-3نشانگرهاي مالک 

 1 گروه در برنامه ريزي درسي دروس تئوري اعضاي مشارکت درصد-1-3-3

 1 گروه در برنامه ريزي دروس عملي اعضاي مشارکتدرصد -2-3-3

 
 
 
 
 

 

  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 

 %100  25/0        مطلوب     

 % 75-%100       125/0     مطلوب    نيمه

 %75کمتراز 0           غيرمطلوب  

 امتياز کسب شده 3-2وضعيت مالک 

 مطلوب ≥25/2
3 

 نيمه مطلوب 2-2/1
 نامطلوب ≤1
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 :3-3مالک تعريف وضعيت مطلوب 

                                       شته باشند.دا عملي مشارکتو گروه در برنامه ريزي درسي دروس تئوري اعضاي %80 مطلوب است

 :3-3مالکجدول تعيين وضعيت                                                                               

 گروه در برنامه ريزي درسي               اعضاي مشارکت: 3-3مالک وضعيت 

 مطلوب ≥5/1

 نيمه مطلوب 5/1-1
 امطلوبن ≤1

 
 

 

 

 نمره 1يزي درس تئوري مشارکت دارند؟  اعضاء گروه در برنامه ر درصد چند-1-3-3

 امتياز کسب شده   وضعيت اهداف

 1        مطلوب  ≥% 80

 5/0       نيمه مطلوب  50%-80% 1

 0         غير مطلوب ≤ 50%

 نمره 1رکت دارند؟ اعضاء گروه در برنامه ريزي درس باليني مشا چنددرصد -2-3-3

 امتياز کسب شده   وضعيت اهداف

 1 1           مطلوب ≥% 80

 5/0      نيمه مطلوب  50%-80%

 0       غير مطلوب  ≤ 50%

 

 امتياز کسب شده 3-3وضعيت مالک 

  مطلوب ≥5/1
 نيمه مطلوب 5/1-1 2

 نامطلوب ≤1

 

 
 
 
 
 
 

 

 3-3چك ليست مالک 
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 امتياز( 12اي آموزشي  ): اجراي برنامه ه3-4مالک           

 :3-4مالک تعريف وضعيت مطلوب 

                                    . ارائه گردد تدوين شدهبرنامه هاي آموزشي طبق برنامه   موارد %75 در مطلوب است

 :3-4مالکجدول تعيين وضعيت                                                                               

 اجراي برنامه هاي آموزشي  : 3-4مالک وضعيت 

 مطلوب ≥125/8

 نيمه مطلوب 8-125/4
 نامطلوب ≤4

 

 3-4چك ليست نشانگرهاي مالک        

 2؟ گردد ميارائه  ي برنامه آموزش طبق کالس تئوري  چنددرصد-1-4-3    

  وضعيت امتياز کسب شده

2 

 ≥% 75         2        مطلوب    

 %50-%75     1         نيمه مطلوب

 ≤ %50     0             غير مطلوب

 2؟ گردد ميارائه  يبرنامه آموزش طبقژورنال کالب  چنددرصد -2-4-3  

  وضعيت امتياز کسب شده

2 

 ≥% 75  2مطلوب           

 %50-%75 1        ب نيمه مطلو

 ≤ %50        0          غير مطلوب 

 2؟ گردد ميارائه برنامه آموزشي  طبق Case Report چنددرصد -4-3 -3

  وضعيت امتياز کسب شده

2 

 ≥% 75         2مطلوب           

 %50-%75     1        نيمه مطلوب 

 ≤ %50 0         غير مطلوب 

 4انجام مي گيرد؟آموزشي طبق برنامه آموزش سرپايي ) درمانگاه(  دچنددرص -4-4-3

  وضعيت امتياز کسب شده

 ≥% 75 4مطلوب        2

 )اجراي برنامه هاي آموزشي(  : 3-4نشانگرهاي مالک  امتياز
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 %50-%75 2      نيمه مطلوب

 ≤ %50 0          غيرمطلوب

  2طبق برنامه آموزشي انجام مي گيرد؟ کنفرانس هاي علمي  چنددرصد -5-4-3

  وضعيت امتياز کسب شده

2 

 ≥% 75 2مطلوب       

 %50-%75 1      نيمه مطلوب

 ≤ %50 0       غيرمطلوب 

 

 

 

 

 

 

 

 امتياز(        8:  ميزان استفاده از طرح درس و روشهاي تدريس  )3-5مالک 

 

     :3-5مالک يف وضعيت مطلوب تعر                                                 

از روش هاي نوين آموزشي و طرح درس استتفاده  برنامه هاي آموزشي جهت ارائه موارد   %80در  مطلوب است

                                    گردد و طبق طرح درس ارائه گردد. 

 :3-5مالکجدول تعيين وضعيت                                                                               

ميزان استفاده از طرح درس و روشهاي  :3-5مالک وضعيت 

   توسط اعضاء گروه تدريس

 مطلوب ≥125/8

 نيمه مطلوب 8-125/4
 نامطلوب ≤4

 
 

 امتياز کسب شده 3-4وضعيت مالک 
 مطلوب ≥8

10 
 نيمه مطلوب 8-4

 نامطلوب ≤4

 : 3-5نشانگر هاي مالک  امتياز
 استفاده از روشهاي متفاوت تدريس توسط اعضاء گروه درصد -1-5-3 3

 استفاده از طرح درس در ارائه دروس تئوري توسط اعضاء گروه  درصد -2-5-3 2
 استفاده از طرح درس در ارائه دروس باليني توسط اعضاء گروهدرصد-3-5-3 3



 

 

 

 

47 

                                                                                                                                                                                                       

 تكميل گردد ( EDC) توسط                            :3-5چك ليست مالک 

 امتياز 3کنند ؟اعضاء گروه از الگوهاي مختلف تدريس در اجراي برنامه آموزشي استفاده مي چند درصد  -1-5-3

) براساس ارزشيابي امتياز کسب شده

EDC) 

  وضعيت

3 

 ≥% 80      3       مطلوب    

 %50-%80 5/1     نيمه مطلوب 

 ≤ %50       0      غير مطلوب 

           2از طرح درس استفاده مي نمايند ؟  ارائه دروس تئوريچند درصد از اعضاء گروه در  -2-5-3

) براساس ارزشيابي ب شدهامتياز کس

EDC) 

  وضعيت

2 

 ≥% 80           2مطلوب        

 %50-%80     1    نيمه مطلوب

 ≤ %50       0     غير مطلوب

استفاده مي  Cours Planازطرح درس و  دانشجويان پزشكيدوره ارائه دروس چنددرصدازاعضاءگروه در -1-3-5-3

           5/1؟ نمايند

) براساس ارزشيابي سب شدهامتياز ک

EDC) 

  وضعيت

5/1 

 ≥% 80          5/1مطلوب         

 %50-%80     75/0      نيمه مطلوب

 ≤ %50          0         غير مطلوب 

 Cours Planازطرح درس و ساير رشته هاي پزشكي  دوره  چنددرصد ازاعضاءگروه درارائه دروس باليني-2-3-5-3

           5/1نمايند؟ استفاده مي 

) براساس ارزشيابي امتياز کسب شده

EDC) 

  وضعيت

5/1 

 ≥% 80           5/1مطلوب         

 %50-%80     75/0    نيمه مطلوب 

 ≤ %50       0        غير مطلوب

 

 

 

 

 

 امتياز کسب شده 3-5وضعيت مالک 

  مطلوب ≥5/6
 نيمه مطلوب 5/6-4 8

 نامطلوب ≤4
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 امتياز(       1)طب سنتي ايران در برنامه هاي آموزشي يا تلفيق  ادغام  :  3-6مالک * 

 :3-6مالک تعريف وضعيت مطلوب 

 طب سنتي ايران در کوريكولوم آموزش پزشكي ادغام  و اجرا گردد.  درس  مطلوب است

 

 نمره 5/0   شده است؟ با گروه پزشكي ادغام و اجرا  درس طب سنتي ايران : آيا 1-6-3

  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 
 بله   25/0مطلوب           

 خير       125/0        مطلوب  غير

 

 نمره 5/0   شده است؟ ادغام و اجرا ساير رشته ها  با ايران درس طب سنتي آيا : 2-6-3

  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 
 بله   25/0مطلوب           

 خير       125/0        مطلوب  غير

 

 :3-6مالکجدول تعيين وضعيت 

 ادغام طب سنتي ايران در برنامه هاي آموزشي :3-6مالک وضعيت 

 مطلوب ≥75/0

 نيمه مطلوب 0/ 5 -75/0

 نامطلوب ≤5/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 3-6نشانگر هاي مالک  امتياز

 تلفيق طب سنتي ايران با گروه پزشكي   -1-6-3 5/0

 ساير رشته ها  تلفيق طب سنتي ايران با    -2-6-3 5/0

 امتياز کسب شده 3-6وضعيت مالک 

  مطلوب ≥75/0
 نيمه مطلوب 75/0-5/0 1

 نامطلوب ≤5/0
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 فصل چهارم    
 

 

 

 

 

      

 حوزه هيأت علمي

 وظايف عضو هيئت علمي

 اعضاء هيئت علمي گروه
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 ( امتياز  15مي : ) حوزه هيات عل -4                   

 

 مالک ها امتياز 

 ترکيب و توزيع اعضاء هئيت علمي              -1-4 3

 توانمنديهاي آموزشي اعضاء هئيت علمي  -2-4 3

 :توزيع فعاليتهاي اعضاء هئيت علمي -3-4 6

 در بخش آموزش -1 

 در بخش پژوهش   -2

 در بخش درمان  -3

 لمي از امكانات رفاهي و خدمات هئيت عمندي اعضاي رضايت  -4-4 2

 نوآوري وخالقيت-5-4 1
 جمع امتيازات 15

         دانشكده پزشكي( براساس نظريه)    امتياز 3  :ترکيب و توزيع اعضاء هئيت علمي -4-1مالک  *

 ) ترکيب و توزيع اعضاء هيأت علمي (   4-1نشانگرهاي مالک  امتياز 3

    به تعداددانشجويان ت علمياعضاء هئيسرانه  نسبت -1-1-4 

 رتبه دانشگاهي هئيت علمي ميانگين درصد  -2-1-4 

 وضعيت استخدامي هئيت علمي  درصد-3-1-4 

 تعيين نسبت مطلوب سرانه هيئت علمي به دانشجو

 باشدهيئت علمي دانشجو يك  دوبه ازاي هر           :مطلوب 

 باشد  هيئت علميدانشجو يك  سهبه ازاي هر           :نيمه مطلوب        

 باشد هيئت علميدانشجو يك  چهاره ازاي هرب          :نامطلوب    

 :4-1مالک تعريف وضعيت مطلوب 

اعضتاي  رتبه دانشتگاهي  باشد و ميانگين درصد  ≥ Xدرگروه نسبت سرانه هيئت علمي به دانشجو مطلوب است

 وضعيت استخدامي رستمي دراعضاء گروه  ≥% 50و  باشد   داشته و دانشياري  يياراستادرتبه    ≥%50گروه هئيت علمي

 باشند.                    

   =X/21                                                                  تعدادکل اساتيد گروه                                        

 :4-1مالکجدول تعيين وضعيت 

 ترکيب و توزيع اعضاء هيأت علمي :4-1مالک وضعيت 

 مطلوب امتياز( 3) 

 نيمه مطلوب امتياز(  2)

 نامطلوب امتياز(  1)
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 4-1چك ليست مالک            

 

  =X/21( امتياز1چگونه است ؟  )به دانشجو وضعيت گروه از نظر سرانه هئيت علمي -1-1-4

 امتياز کسب شده وضعيت 
 1مطلوب                 2

 5/0نيمه مطلوب         3 نيمه مطلوب 5/0
 0غير مطلوب          4

     دانشيارو  ياراستاد         امتياز( 1) چگونه است ؟ براساس فرمول مقابل از نظر رتبه دانشگاهي ترکيب اعضاي گروه-2-1-4

 تعدادکل اساتيد گروه                                                                                                                                                                       

 امتياز کسب شده وضعيت 

 1مطلوب                 نفر(≥3)   ≥40%

 5/0نيمه مطلوب         نفر(2-1)   10%-40% 5/0

 0غير مطلوب          (0) <  10%

 (امتياز1) ؟ دارند وضعيت استخدامي رسمياعضاء گروه  چنددرصد-3-1-4

 امتياز کسب شده وضعيت 

 1مطلوب                   نفر(≥3)   ≥% 50

 5/0نيمه مطلوب           نفر(1-2)  %30-50بين  5/0

 0غير مطلوب             (0)  % 30 کمتر از 

 

 امتياز کسب شده 4-1وضعيت مالک 
  مطلوب ≥2

 نيمه مطلوب 5/1-1 5/1

 نامطلوب ≤5/0

 

 امتياز 3:  توانمندي آموزشي گروه - 4-2مالک *

 امتياز 3 توانمندي آموزشي گروه  4-2نشانگرهاي مالک 

  ميانگين سابقه تدريس اعضاء هئيت علمي -1-2-4

  ضاء هئيت علميميانگين کارگاهها ودوره هاي مرتبط باآموزش پزشكي گذرانده شده اع -2-2-4

  ميانگين تعداد پروژه هايا فرايندهاي مرتبط با آموزش پزشكي اعضاء هئيت علمي -3-2-4

  ليف اعضاء هئيت علميأميانگين تعدادترجمه ويات -4-2-4
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 4-2چك ليست مالک 

 

 :4-2مالک تعريف وضعيت مطلوب 

 .باشد ≥سال  5 ، (ي اعضاي گروهجمع سوابق آموزش) بر اساس فرمول ميانگين سابقه تدريس اعضاء هئيت علمي مطلوب است

 کل اعضاي گروه                                                                                                                                       

 

   بر اساس فرمول ميانگين کارگاهها ودوره هاي مرتبط باآموزش پزشكي گذرانده شده اعضاء هئيت علميو 

 .باشد ≥4 ، جمع کارگاهها ودوره هاي آموزشي گذرانده شده اعضاي گروه 

                کل اعضاي گروهتعداد
       

 در گروه وجود داشته باشد.   اعضاء هئيت علمي پروژه يا فرايندهاي مرتبط با آموزش پزشكييك  تعداد حداقل 

 در گروه وجود داشته باشد. ت علمياعضاء هئي ترجمه وياتاليفحداقل يك   

                                                                                                                           

 

                                                                                           

 :4-1مالکن وضعيت جدول تعيي

 ترکيب و توزيع اعضاء هيأت علمي :4-1مالک وضعيت 
 مطلوب ≥2

 نيمه مطلوب 5/1-1

 نامطلوب ≤5/0

            

 

 

 

             

 جمع سوابق آموزشي اعضاي گروهامتياز(  1)چقدر است ؟ گروه ميانگين سابقه تدريس اعضاء هئيت علمي  -1-2-4

 اعضاي گروه کل                                                                                                                                                                             

 امتياز کسب شده وضعيت 

 1مطلوب                  ≥سال  5

 5/0   نيمه مطلوب       سال  5تا  3بين  5/0

 0غير مطلوب          سال   3کمتر از 
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 امتياز(1) ؟چقدر است آموزش پزشكي گذرانده شده اعضاء هئيت علمي گروه دوره هاي مرتبط با و کارگاههاميانگين  -2-2-4

 جمع کارگاهها ودوره هاي آموزشي گذرانده شده اعضاي گروه

 کل اعضاي گروهتعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/0)؟  وجود داردگروه  در  و پروتكل هاي تشخيصي درماني  پروژه هايا فرايندهاي مرتبط با آموزش پزشكي حداقل يك -3-2-4

 امتياز(  

 

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0 5/0طلوب                 م بلي

 25/0نيمه مطلوب   در حال تدوين

 .مطلوب           نا خير 

 

 امتياز(   5/0)ليف اعضاء هئيت علمي گروه  چقدر است ؟ أترجمه وياتيك  تعداد حداقل  -4-2-4

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0مطلوب                 بلي

 0مطلوب          نا خير 5/0

 

 امتياز کسب شده 4-2وضعيت مالک 

  مطلوب ≥5/2

 نيمه مطلوب 2-25/1 5/2
 نامطلوب ≤1

 

 توزيع فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي :  4-3مالک 

 :4-3نشانگرهاي مالک  -

 متياز کسب شدها  امتياز ها ميانگين کارگاه

 مطلوب 1 ≥4

1 
9/3-3 75/0 

 5/0 2-9/2 نيمه مطلوب

9/1-1 25/0 

 نامطلوب 0 <9/0
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 6امتياز    توزيع فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي   4-3نشانگرهاي مالک 

  در بخش آموزش باليني     براساس ساعات صرف شدهتوزيع فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي   -1-3-4

  در بخش آموزش تئوري   براساس ساعات صرف شدهتوزيع فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي   -2-3-4

    واجرايي علميدر بخش پژوهش  براساس ساعات صرف شدهتوزيع فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي   -3-3-4

  در بخش درمان   براساس ساعات صرف شده  توزيع فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي -4-3-4

 

 

 :4-3مالک تعريف وضعيت مطلوب  -

تئوري  ،در بخش آموزش باليني  براساس ساعات صرف شدهتوزيع فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي   مطلوب است

                                           باشد.  4-3هاي مالک  چك ليست  نشانگر براساس فرمول جدول  درمانواجرايي علمي وپژوهش 

 :4-3 مالکجدول تعيين وضعيت     

 ترکيب و توزيع اعضاء هيأت علمي :4-3مالک وضعيت 
 مطلوب ≥4

 نيمه مطلوب 4-2
 نامطلوب ≤2

 

 

 

 ساعات صرف شدهبراساس توزيع فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي   4-3نشانگرهاي مالک 

 کيس ريپورت  گزارش    –(      5/2)آموزش باليني -1-3-4

 کنفرانسهاي بخشي -      کارورز(     دستيار و ) با حضور       

 آموزش درمانگاهي -

 ژورنال کالب -

 حضور در امتحانات پايان بخش -

 

    (75/0 )آموزش تئوري  -2-3-4

 کالسهاي ساير رشته هاي درون دانشگاهي -

 تدريس در کارگاهها و بازآموزي ها  -                                                             

   آماده سازي مطالب جهت کالس -                                              

                                                                                                                                          

   (75/0) فعاليتهاي پژوهشي  -3-3-4

 مشارکت در اجراي سمينارها )داوري مقاالت و کتب( -                                                             
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 هدايت پايان نامه -                                                             

 مجري طرح تحقيقاتي  -

 ژوهشي مكتوبمقاالت پ -

 تحقيقاتيمايشگاه هاي زآحضور در مراکز و -

 سخنراني درکنگره هاي علمي داخل و خارج  -

 

         ( 1)فعاليتهاي اجرايي علمي   

 دانشگاهي )ارزيابي، بسته گياهان دارويي و ...(شرکت در کميته هاي  -

 ، دستياري و ... (  EDCجلسات مرتبط ) شرکت در  -

 جلسات گروهشرکت در  -

 مشارکت در برگزاري سمينارها و کنگره هاي علمي  -

 

  

       ( 1 )آموزش (  حينفعاليت درمان )  -4-3-4

 ارجاع به ساير متخصصين با توجه به نياز به مشاوره  -                               

 ساير موارد )حضور در فعاليت هاي جهادي و اردوهاي درماني و ....( -

 شرح حال گيري در درمانگاه   -                                                                                         

 اعمال يداوي   -                                                                                            

 داروشناسي )مفرده و مرکبه شناسي(     -                                                                                            
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 : فعاليت اعضاء هيئت علمي در بخش آموزش ) بر اساس نظريه دانشكده پزشكي ( 4-3مالک  هاينشانگرچك ليست 

 

ميانگين ماهانه امتياز فعاليت  نوع فعاليت حيطه فعاليت

 در يك سال تحصيلي

آموزش باليني با حضور 

 ( 5/2کارورز ) دستياران و 

 25/0  مورديگزارش 

2 

 25/0  کنفرانس درون بخشي

 1   آموزش درمانگاه

 75/0    ژورنال کالب 

 25/0    حضور در امتحانات پايان بخش

                                                                            نمره 5/2امتياز از 

2 

 ( 75/0آموزش تئوري )

 25/0  شته هاي درون دانشگاهيکالسهاي سايرر

 25/0  تدريس در کارگاهها و بازآموزي ها              75/0

 25/0    آماده سازي مطالب جهت کالس 
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 نمره : 75/0امتياز از 

 

75/0  

فعاليتهاي پژوهشي 

(75/0  ) 

  

 

65/0 

 15/0  پايان نامه  هدايت    

 1/0    طرح تحقيقاتي مجري

 1/0    ت  پژوهشي مكتوبمقاال 

 1/0   حضور در مراکز تحقيقاتي

 1/0    حضور در آزمايشگاهها

 1/0   سخنراني در کنگره هاي علمي

 مشارکت در اجراي سمينارها )داوري مقاالت و کتب(

 نمره : 75/0امتياز از 

 

65/0  

 (1) علمي ييفعاليتهاي اجرا

زيابي . بسته دانشگاهي )ارشرکت در کميته هاي 

 25/0گياهان دارويي و ...(    

1 
 25/0   شرکت در جلسات گروه

  مشارکت دربرگزاري سمينارها وکنگره هاي علمي 

25/0 

   ، دستياري و ..(EDCشرکت درجلسات مرتبط ) 

25/0 

 نمره :                               1امتياز از  

 

                    
1 

 (1)هاي درمانيفعاليت

 

 25/0  شرح حال گيري در درمانگاه
1 

 25/0   اعمال يداوي

 داروشناسي )مفرده و مرکبه شناسي(
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 رضايت مندي اعضاي هيئت علمي از امكانات رفاهي و خدماتي :4-4مالک 

 2امتياز  رضايت مندي اعضاي هيئت علمي از امكانات رفاهي و خدماتي( )4-4نشانگرهاي مالک 

 2 مندي اعضاي هيئت علمي از امكانات رفاهي و خدماتي رضايتميانگين   -1-4-4

 

 :4-4مالک تعريف وضعيت مطلوب  -

ميانگين  براساس جدول ميانگين رضايت مندي اعضاي هيئت علمي از امكانات رفاهي و خدماتي مطلوب است

  ، خيلي خوب و خوب باشد.رضايت مندي
 

                          

 

 

 

 

 

 

 :4-4 مالکجدول تعيين وضعيت 

 

                                                                               

 

 

و ارجاع بيماران با ساير متخصصين  مشاوره

125/0 

فعاليت هاي درماني و  سايرموارد حضور در 

 125/0اردوهاي جهادي 

 نمره : 1امتياز از 

 

 

1 

 امتياز کسب شده 4-3وضعيت مالک 
  مطلوب ≥4

 نيمه مطلوب 4-2 4/5
 نامطلوب ≤2

 امتياز ميانگين رضايت مندي

 2 خيلي خوب

 5/1 خوب

 1 متوسط

 5/0 ضعيف

 0 خيلي ضعيف

 ميانگين رضايت مندي اعضاي هيئت علمي :4-4مالک وضعيت 

 مطلوب ≥5/1

 نيمه مطلوب 5/0 -1

 نامطلوب <5/0
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 (0-2)؟ چقدر است ميانگين رضايت مندي  براساس جدولخدماتي دردانشگاه اي هيئت علمي از امكانات رفاهي وميانگين رضايت اعض -1-4-4

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 نوآوري وخالقيت:4-5مالک 

 1امتياز  : 4-5نشانگرهاي مالک 

 0 دانشگاهEDCفرايندهاي آموزشي تاييدشده توسط   -1-5-4

 

 :4-5مالک تعريف وضعيت مطلوب 

 . شته باشددانشگاه توسط اعضاي گروه وجود داEDCيدشده توسط  فرايند آموزشي تايحداقل يك مورد  مطلوب است

 :4-5مالکجدول تعيين وضعيت                                                                               

 نوآوري وخالقيت :4-5مالک وضعيت 

 مطلوب 1  بلي

 نيمه مطلوب 5/0در حال تدوين 

 نامطلوب 0  خير
  

 
 
 
 
 

 

 امتياز ميانگين رضايت مندي

  خيلي خوب

  خوب

 1 متوسط

  ضعيف

  خيلي ضعيف

 امتياز کسب شده وضعيت ميانگين امتياز

 2مطلوب          ≥5/1

 1نيمه مطلوب      5/0 -1 1

 0غير مطلوب      <5/0

مندی اعضای هيئت علمي از امكانات  رضايت: 4-4چك ليست مالك 

 رفاهي و خدماتی
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  نوآوري وخالقيت: 4-5چك ليست مالک 

 

 (1توسط اعضاي گروه وجود دارد ؟ ) (دانشگاهEDCتاييدشده توسط  )آيا فرايند آموزشي  -1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 5/0       1مطلوب           بلي

       5/0مطلوب         نيمه  در حال تدوين

 0نا مطلوب         خير

 

 

 
 امتياز کسب شده       :4-5ک مالوضعيت 

 مطلوب 1
5/0 

          مطلوبنيمه  5/0
 نامطلوب 0
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 فصل پنجم
 

 

 

 

 

 

 

 حوزه دانشجويان
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 امتياز     5  حوزه دانشجويان  -5                                               

 

 

 امتياز مالکهاي حوزه دانشجويان

 5/0 ترکيب وتوزيع دانشجويان-1-5

 1  بااعضا ومدير گروه دانشجويان ارتباط -5 -2

 5/0 اجرا وارزشيابي برنامه هاي آموزشي گروه–دربرنامه ريزي دانشجويان  مشارکت -3-5

 5/0  دانشجويان پيشرفت وافت تحصيلي -5 -4

 5/0 آگاهي دانشجويان از حقوق ووظايف خود-5-5

 2 هشي دانشجويان فعاليت هاي پژو-6-5

 5 جمع امتياز                                              

 

 : ترکيب وتوزيع دانشجويان 5-1مالک 

 امتياز 5/0 :  5-1مالک  هاينشانگر

 25/0 دانشجويان تعدادميانگين  -1-1-5

 25/0 سن دانشجويانميانگين  -2-1-5

  

 

 :5-1مالک تعريف وضعيت مطلوب  -

 د.نباش  ≤سال  40   سن دانشجويان   نفرو  3-5طب سنتي ستياران تعداد د،  ورودي  درهردوره ب استمطلو

 

 :5-1 مالکجدول تعيين وضعيت                                                          

 ستياران طب سنتيد ترکيب و توزيع : 5-1مالک وضعيت 

 مطلوب ≥25/0

 لوبنيمه مط 25/0-125/0

 نامطلوب ≤125/0
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

63 

 

 امتياز(5/0)ستياران طب سنتي دترکيب وتوزيع  5-1چك ليست مالک               

  3/0؟  درهردوره چقدراست طب ايراني   دستياران  ميانگين تعداد  -1-1-5

ستياران طب دميانگين تعداد 

 سنتي

 امتيازکسب شده وضعيت

  3/0مطلوب         5-3

 2/0      نيمه مطلوب       2-3-21 2/0

     0نا مطلوب               2کمتر از 

 2/0درهردوره چقدراست؟   دستياران طب ايراني ميانگين سني   -2-1-5

 امتيازکسب شده وضعيت ميانگين سني دانشجويان

        2/0    مطلوب     ≤سال  40 

 1/0     نيمه مطلوب        سال 40 -45 1/0

     0     نا مطلوب             >ال س 45

 

 

دستياران ترکيب وتوزيع  :5-1مالک  وضعيت

 طب ايراني

 امتياز کسب شده

  مطلوب ≥4

 نيمه مطلوب 4/0-2/0 3/0

 نامطلوب ≤2/0

 

 

 ارتباط دانشجويان بااعضا ومدير گروه: 5-2مالک 

 

 :5-2مالک تعريف وضعيت مطلوب  -

 داشته باشند. مديرگروه دسترسي آسان و  بااعضاي هيئت علمي دستياران طب ايرانيموارد  %80 در مطلوب است

 

 

 امتياز 1 5-2نشانگرهاي مالک 

 5/0 طب سنتيانشجويان بااعضاي هيئت علمي گروه دسترسي آسان ددرصد -1-2-5

 5/0 طب سنتيدسترسي آسان دانشجويان بامديرگروه  درصد  -2-2-5
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 :5-2 مالکول تعيين وضعيت جد

 ارتباط دانشجويان بااعضا ومدير گروه : 5-2مالک وضعيت 

 مطلوب ≥3/0

 نيمه مطلوب 3/0-2/0

 نامطلوب ≤2/0

 

 

        5-2چك ليست نشانگرهاي مالک                   

د؟ ) ندار دسترسي آسان طب ايراني بااعضاي هيئت علمي گروه  موارد دستياران طب ايراني چنددرصددر  -1

 نمره 5/0يه دانشجويان ( نظر

 امتياز کسب شده وضعيت 

      5/0مطلوب    ≥% 80

 3/0  نيمه مطلوب %50-80بين  5/0

    0  غير مطلوب % 50 کمتر از 

) نظريته  دارنتد؟   دسترستي آستان   طب ايرانتي   يرگروهدم هب موارد دستياران طب ايراني چنددرصد در -2

 نمره 5/0دانشجويان (

 از کسب شدهامتي وضعيت 

   5/0مطلوب       ≥% 80

 3/0 نيمه مطلوب %50-80بين  5/0

 0   غير مطلوب % 50 کمتر از 

 

 

 امتياز کسب شده 5-2وضعيت مالک 

  مطلوب ≥5/0
 نيمه مطلوب 5/0-3/0 1

 نامطلوب ≤3/0
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 :5-3مالک تعريف وضعيت مطلوب  -

درارزشيابي گروه درصد موارد  100رنامه آموزشي گروه و در ب % 50 در  دستياران طب ايراني مطلوب است

 داشته باشند. مشارکت 

 :5-3 مالکجدول تعيين وضعيت 

اجرا وارزشيابي ، مشارکت دانشجويان دربرنامه ريزي  : 5-3مالک وضعيت 

 برنامه هاي آموزشي گروه

 مطلوب 5/0

 نيمه مطلوب 5/0-25/0

 نامطلوب 25/0<

 

 اجرا وارزشيابي برنامه هاي آموزشي گروه، دانشجويان دربرنامه ريزي مشارکت : 5-3مالک 

 امتياز 5/0 5-3نشانگرهاي مالک 

 2/0 .…برنامه ريزي گروه  مشارکت دانشجويان درميانگين درصد  -1-3-5

 2/0 ..…مشارکت دانشجويان در اجرا ي برنامه هاي آموزشي گروه ميانگين درصد  -2-3-5

 1/0 ……ارزشيابي گروه  مشارکت دانشجويان در صدميانگين در -3-3-5

 

  5 -3چك ليست نشانگرهاي مالک  

) پرسشنامه از ؟چنددرصد مي باشد طب ايرانيدربرنامه ريزي گروه  دستياران طب ايراني ميانگين مشارکت -1-3-5

 نمره 2/0(  دستياران طب ايراني

دستياران طب  ميانگين درصد مشارکت

 ايراني

 از کسب شدهامتي وضعيت

      3/0مطلوب    ≥% 50

 2/0  نيمه مطلوب 25% -49%  2/0

  0   غير مطلوب <% 25

چنددرصد متي   طب ايرانيدر اجراي برنامه هاي آموزشي گروه  دستياران طب ايراني ميانگين مشارکت -2-3-5

 نمره 2/0( دستياران طب ايراني ) پرسشنامه از  ؟ باشد

دستياران طب  ميانگين درصد مشارکت

 ايراني

 امتياز کسب شده وضعيت

   2/0مطلوب       ≥% 50
2/0 

 1/0   نيمه مطلوب 20% -49% 
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 0   غير مطلوب  <% 20

براساس فرمهاي ارزشيابي چنددرصد مي باشد؟) طب ايرانيدانشجويان درارزشيابي گروه  ميانگين مشارکت -3-3-5

 نمره 1/0پرشده( 

 امتياز کسب شده وضعيت انشجوياند ميانگين درصد مشارکت

   1/0مطلوب       ≥% 100

 05/0   نيمه مطلوب %50-80بين  0

 0    غير مطلوب % 50 کمتر از 

 

 امتياز کسب شده 5-3وضعيت مالک 

  مطلوب ≥3/0

 نيمه مطلوب 3/0-2/0 4/0

 نامطلوب ≤2/0

 

 

 دستياران طب ايراني: پيشرفت تحصيلي 5-4مالک 

 امتياز 5/0 5-4هاي مالک نشانگر

 25/0 دستياران طب ايراني در هر ترم تحصيلي معدلميانگين  -1-4-5

 25/0 دستياران طب ايراني درصد قبول شدگان آزمون جامع  -2-4-5

 

 :5-4مالک تعريف وضعيت مطلوب  -

درصد از  90شد و باالي با  16 مساويبيشتر  هر ترم تحصيليدر  دستياران طب ايرانيتحصيلي  معدل   مطلوب است

  دستياران در آزمون جامع نمره قبولي را کسب کرده باشند. 

 

 

 ) توسط آموزش دانشكده پزشكي تكميل گردد(         5-4چك ليست نشانگرهاي مالک   

 

 :5-4 مالکجدول تعيين وضعيت 

 دستياران طب ايراني در هر ترم تحصيلي معدلميانگين  : 5-4مالک وضعيت 
 25/0مطلوب   ≥16  

 125/0نيمه مطلوب  14-16بين 

 0نامطلوب    14کمتر از 
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 .باشد  ≥16هر ترم تحصيلي در  دستياران طب ايرانيتحصيلي  معدل   مطلوب است

 نمره  25/0؟  چقدر است  دستياران طب ايراني در هر ترم تحصيلي معدلميانگين  -1-4-5

 امتياز کسب شده وضعيت   رم تحصيليدستياران طب ايراني در هر ت معدلميانگين 
 25/0بمطلو ≥16

 125/0مطلوب  نيمه 14-16بين  25/0

 0نامطلوب  14کمتر از 

 

  درصد از دستياران در آزمون جامع نمره قبولي را کسب کرده باشند.  90باالي  مطلوب است

 

 :5-4 مالکجدول تعيين وضعيت 

 

 دستياران طب ايراني  درصد قبول شدگان آزمون جامع  : 5-4مالک وضعيت 

 52/0  مطلوب درصد دستياران  90باالي 

 125/0نيمه مطلوب 90-50

 0نامطلوب   50کمتر از 

 

 نمره  25/0؟  نمره قبولي را کسب کردند درآزمون جامع  دستياران طب ايرانيچند درصد از  -2-4-5

 امتياز کسب شده وضعيت ان طب ايرانيدستيار درصد قبول شدگان آزمون جامع 

 25/0بمطلو درصد دستياران 90باالي 

 125/0مطلوب  نيمه 90-50 125/0

 0نامطلوب  50کمتر از 

 

 

 

 

 

 امتياز 5/0  5-5نشانگرهاي مالک 

 2/0 برگزاري جلسات توجيهي -1-5-5

 3/0 تدوين شرح وظايف کتبي  – 2-5-5

 امتياز کسب شده 5-4وضعيت مالک 

 مطلوب 5/0

 نيمه مطلوب 25/0- 5/0 375/0

 نامطلوب 0/ 25≤
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 وظايف خود دانشجويان از حقوق ودستياران و آگاهي : 5-5مالک 

 :5-5مالک تعريف وضعيت مطلوب  -  

در آغاز هر دوره آموزشي جلسات توجيهي در خصوص شرح وظايف و مقررات و حقوق دستياران و   مطلوب است

درصد دستياران و دانشجويان از شرح وظايف و مقررات دوره آگاهي  100ار شود و در طول دوره دانشجويان برگز

 داشته باشند.

 :5-5 مالکجدول تعيين وضعيت 

 دانشجويان از حقوق ووظايف خوددستياران و آگاهي  : 5-5مالکوضعيت 

 مطلوب ≥4/0

 نيمه مطلوب 4/0-2/0
 نامطلوب 0

 

 

 

 5- 5 چك ليست نشانگرهاي مالک

 درابتداي دوره براي در جهت بيان شرح وظايف و مقررات دوره طب سنتي  جلسات توجيهي آيا -1-5-5

 2/0؟ شود ميبرگزاردانشجويان 

 امتياز کسب شده وضعيت 

      2/0مطلوب    بله 
2/0 

 0غير مطلوب  خير 

 3/0؟ه آگاهي دارنددستياران و دانشجويان از شرح وظايف و مقررات دور چند درصد از -2-5-5

 امتياز کسب شده وضعيت 

      3/0مطلوب    % 100

 2/0نيمه مطلوب  % 100-75 3/0

 0غير مطلوب  %75کمتر از 

 
 

 امتياز کسب شده 5-5وضعيت مالک 
  مطلوب ≥ 4/0

 نيمه مطلوب 4/0-2/0 5/0
 نامطلوب 0
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 امتياز( 2) فعاليت هاي پژوهشي دستياران و دانشجويان  5-6مالک 

 امتياز 2 5-6نشانگرهاي مالک 

 5/0 و مراکز تحقيقاتي درکميته تحقيقات دانشجوييعضويت  -1-6-5

 5/0 هاي پژوهشيبرگزاري سمينار مشارکت در   -2-6-5

 1 ارائه مقاالت مرتبط با طب سنتي توسط دستياران و دانشجويان -3-6-5

 

و مراکز تحقيقاتي داشته  درکميته تحقيقات دانشجوييعضويت دستياران و دانشجويان  درصد 50مطلوب است 

 باشند.

 داشته باشند.شرکت  پژوهشيدر برگزاري سمينار دستياران و دانشجويان  درصد 50مطلوب است 

دستياران و دانشجويان حداقل يك مقاله علمي در دوره تحصيلي عالوه بر مقاله اصلي  درصد 100مطلوب است 

  در کنگره يا نشريات مرتبط ارائه دهند.  منتج از پايان نامه

                                                         5-6مالک  هاينشانگرچك ليست 

  عضويت و مراکز تحقيقاتيدرکميته تحقيقات دانشجويي و دانشجويان  دستياران طب سنتي چند درصد -6-5 -1

                                     5/0دارند؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

      5/0مطلوب    50%  ≥  

 25/0نيمه مطلوب  % 50-25 25/0

 125/0مطلوب  نا 25%  <

 

 5/0   دارند؟مشارکت   پژوهشيدر برگزاري سمينار و دانشجويان  چند درصد دستياران طب سنتي   -6-5 -2

 امتياز

 امتياز کسب شده وضعيت 

      5/0طلوب   م 50%  ≥  

 25/0نيمه مطلوب  % 50-25 25/0

 125/0مطلوب  نا 25%  <

 

 

درصد دستياران و دانشجويان حداقل يك مقاله علمي در دوره تحصيلي عالوه بر مقاله اصلي  100آيا  -6-5 -3

 1ارائه مي دهند ؟ منتج از پايان نامه در کنگره يا نشريات مرتبط 
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 امتياز کسب شده وضعيت 

 1مطلوب    % 100

 5/0نيمه مطلوب  % 100-75 5/0

 25/0 مطلوب  نا %75کمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 امتياز کسب شده 5-6وضعيت مالک 
 مطلوب ≥1

 نيمه مطلوب 1-5/0 1

 نامطلوب ≤5/0
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 فصل ششم
 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه منابع آموزشي
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 امتياز( 12فضا ، امكانات ، تجهيزات آموزشي درماني : )) منابع آموزشي  -  6           
 
 

 وضعيت حوزه منابع آموزشي
 مطلوب ≥9

 نيمه مطلوب 9-5
 نامطلوب ≤ 5

 

 امتياز مالکها
 1   تجهيزات عمومي آموزشي -1-6

 2    آزمايشگاه  -2-6

 1    کالس -6 -3

 1    کتابخانه و اينترنت  -6 -4

 5/4    سالمتكده -5-6
 5/2   دزيانيبخش طب سنتي کلينيك   -6 -6

 12 جمع

 
 
 

امتيتاز   6-1-3 الک.مت امتيتاز   2/0  امتياز ( هر کدام 1ومي آموزشي )تجهيزات عم 6-1نشانگرهاي مالک 
 دارد.  1/0امتياز   6-1-5.و مالک 3/0

 ندارد ) غير مطلوب (   مستقل دارد ) مطلوب (   مشترک با ساير گروهها ) نيمه مطلوب (                

امتيازات کسب 

 شده

    مشترک با ساير گروهها   دارد                                              رايانه  -1-1-6

 ندارد 

2/0 

  2/0ندارد     مشترک با ساير گروهها   دارد                              تايپو دستگاه تكثير  -2-1-6

  3/0ندارد     مشترک با ساير گروهها   دارد            آموزشي رشيو و فيلم هايآ -3-1-6

  2/0ندارد     مشترک با ساير گروهها   دارد                ويدئو پروژکتور  -4-1-6

  1/0ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد                             وايت برد ماژيك  -5-1-6

 1 جمع

 

 

مستقل باشند و بقيه نشانگرها به صورت مشترک با ساير گروههتا در   6-1-3و  6-1-1مطلوب است نشانگرهاي 

 گروه موجود باشد. 
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  امتياز ( 2) طب سنتي بخش : تجهيزات تخصصي 6- 2مالک نشانگر هاي 

 

 امتياز 2 6-2نشانگرهاي مالک 

 3/1 ملزومات اولیه آزمایشگاه -1-2-6

 4/0  اعمال يداوي اتاق تجهيزات  – 2-2-6

 3/0 تجهيزات اتاق پزشك  -3-2-6

 

 

 1/1  تجهيزات  تخصصي آزمايشگاهي بخش مفردات طب سنتي   – 1-1-2-6

تجهيزات  عمومي )ميز .صندلي ...(آزمايشگاهي بخش مفردات  -2-1-2-6

  طب سنتي  

2/0 

 

 مطلوب است از هرکدام از تجهيزات اختصاصي يك مورد در آزمايشگاه موجود باشد.  2-6

اتاق  مطلوب است از هرکدام از تجهيزات عمومي مانند ميز ،صندلي، ....  يك مورد در آزمايشگاه موجود باشد.

 و اتاق پزشك از تجهيزات مناسب برخوردار باشد.   ل يداوي اعما
 : ملزومات اولیه آزمایشگاه1لیست شماره 

 16. مالک  امتياز 250/0هر کدام مالک اول  15  امتياز( 3/1) آزمايشگاه مفردات  ملزومات

 دارد.  2/0امتياز  19و مالک  725/0 جمعا  18و  17و 

 امتيازکسب شده

 025/0   ندارد            دارد    بشر  انواع  - 6- 1-2

 025/0 ندارد             دارد    انواع ارلن  - 6- 2-2

 025/0       ندارد              دارد انواع قيف – 6- 3-2

 025/0     ندارد               دارد  100مزور   6- 4-2

 025/0 ندارد                 دارد     سانتي 10هاون چيني  6- 5-2

 025/0     ندارد                دارد  40الك مش  6- 6-2

 025/0      ندارد              دارد   کلونجر و متعلقات  6- 7-2

 025/0       ندارد          دارد     هيتر   6- 8-2

 امتياز کسب شده موجود تجهيزات عمومي آموزشي  6-1مالک  وضعيت

  مطلوب ≥6/0
 نيمه مطلوب 6/0-3/0 1

 نامطلوب 3/0کمتراز
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ترازوي و ترازو  آزمايشگاهي دقيق  6- 9-2

 آشپزخانه

 025/0 ندارد                   دارد 

 025/0 ندارد                   دارد   بن ماري 6- 10-2

 025/0 ندارد                    دارد  انكوباتور 11-2-6

 025/0 ندارد                   دارد سانتريفيوژ و لوله 6- 12-2

 025/0 ندارد                      دارد     آون 6- 13-2

 025/0          ندارد           دارد   کوره 6- 14-2

 025/0 ندارد                   دارد     آسياب برقي 6- 15-2

 ....    دارد              ندارد       روتاري دستگاه    2-6- 16

 ...    دارد              ندارد      سوف بالون دستگاه   6- 17-2

 ....    دارد              ندارد      پرکوالتوردستگاه   6- 18-2

     2/0دارد              ندارد      تجهيزات عمومي مانند ميز ،صندلي، ....   6- 19-2

 375/0  جمع امتياز 

  
 

 امتيازکسب شده امتياز 50/0هر کدام  امتياز( 4/0) اعمال يداوي اتاق 

  ندارد                   دارد       ام بادکش تجهيزات انج 6- 20-2

  ندارد                دارد       حجامت تجهيزات انجام  6- 21-2

  ندارد                دارد       فصدتجهيزات انجام  6- 22-2

     دارد              ندارد      زالو  تجهيزات انجام  6- 23-2

   ندارد              دارد      لكترو شوک ا  تجهيزات 6- 24-2

  ندارد                دارد      ترالي اورژانس 6- 25-2

  ندارد                دارد      ست احياء 6- 26-2

  ندارد               دارد   کپسول اکسيژن 6- 27-2

  3/0     جمع امتياز
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   کالسها: 6-3مالک  -

 امتياز 1 (کالسها) 6-3الک اي منشانگره

 25/0 فضاي فيزيكي  -1-3-6

 25/0 در دانشگاه دستياران طب سنتي  کالس اختصاصي-2-3-6

 25/0 کالس عمومي به صورت مشترک با ساير رشته ها -3-3-6

 25/0 تجهيز کالس ها به وسايل کمك آموزشي و سيستم رايانه -4-3-6

   

 :6-3مالک تعريف وضعيت مطلوب  - 

يك کالس  و باشد سروصداو ...( براي دانشجويان مناسب –تهويه –کالسها از نظر فضاي فيزيكي )نور مطلوب است

. شته باشد وجود دااختصاصي براي دوره هاي تكميلي و کالس عمومي براي ساير دانشجويان به صورت مشترک 

 .کالس ها به وسايل کمك آموزشي و سيستم رايانه تجهيز باشند 
 
 
 

 

 
 

 امتيازکسب شده امتياز  05/0  هر کدام  از(امتي 3/0) اتاق پزشك

  ندارد               دارد   گوشي پزشكي  28-2-6

  ندارد               دارد   چراغ قوه  29-2-6

  ندارد               دارد   اتوسكوپ   30-2-6

  ندارد              دارد   فشارسنج  6- 31-2

  ندارد               د  دار کامپيوتر   6- 32-2

  ندارد               دارد   تخت معاينه   6- 33-2

  3/0     جمع امتياز

 امتياز کسب شده موجودو عمومي تجهيزات تخصصي  6-2وضعيت مالک 

 مطلوب ≥5/1

 نيمه مطلوب 5/1-1 975/0

 نامطلوب 1کمتراز
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 :6-3 مالکجدول تعيين وضعيت 

 طب سنتي بخش در کالسها :6-3مالکوضعيت 

 مطلوب ≥75/0

 نيمه مطلوب 75/0-5/0

 نامطلوب 5/0 از کمتر

 

 (السها)ک 6-3چك ليست مالک                                   

  25/0نشجويان مناسب است ؟ ( براي داسروصداو ... –تهويه –نورها از نظر فضاي فيزيكي ) کالس آيا -1-3-6 

 امتياز کسب شده  وضعيت فضاي فيزيكي کالس

 ( 25/0مطلوب       ) بله

 ( 125/0نيمه مطلوب ) تا حدودي 125/0

 ( 0غير مطلوب    ) خير

 25/0وجود دارد ؟  و دستياران طب سنتي آيا کالس اختصاصي براي دوره تكميل تخصصي -2-3-6

 ياز کسب شدهامت وضعيت کالس اختصاصي

 25/0مطلوب            بله 

 125/0نيمه مطلوب   مشترک با ساير گروهها  125/0

 0غير مطلوب        خير 

 

 25/0وجود دارد ؟  ساير رشته ها به صورت مشترکبراي  عموميآيا کالس  -3-3-6

 امتياز کسب شده وضعيت عمومي کالس

 5/0مطلوب            بله 

 25/0نيمه مطلوب     ا ساير گروهها مشترک ب 25/0

 0غير مطلوب        خير 

 

 25/0؟به وسايل کمك آموزشي و سيستم رايانه تجهيز مي باشند کالس ها  آيا -4-3-6

 امتياز کسب شده وضعيت وسايل کمك آموزشي

 25/0مطلوب            بلي
25/0 

 0       مطلوب     نا        خير



 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 امتياز ( 1)مشترک    کتابخانه و اينترنت : 6-4مالک 

 امتياز  : 6-4نشانگرهاي مالک 

 4/0 فضاي فيزيكي کتابخانه و اينترنت مناسب درصد شرايط  -1-4-6

 2/0  با چاپ جديد text Bookع کتابهاي مرجتعدادسري  -2-4-6

 1/0 تعداد مجالت  - 3-4-6

 کتابخانه  در کارشناسحضور وجود و -4-4-6
 

1/0 

 2/0 ساعت کار کتابخانه و اينترنت  -5-4-6

  

 :6-4مالک تعريف وضعيت مطلوب  - 

ت علمي و دانشجويان % اعضاء هيئ 90بيش از  باشد.و%از شرايط مناسب برخوردار 85کتابخانه بيش از  مطلوب است

 وجود موجوددرکتابخانه دستياران طب ايرانيکتب مرجع جلد  10بيش از  داشته باشند. به کتابخانه دسترسي مناسب

در کتابخانته کارشتناس    داشتته باشتد.   وجتود  -اشتراک مجالت علمتي به % دسترسي 80بيش از  و داشته باشد.

 باشتد. ساعت   20ساعت کار مرکز اينترنت بيش از  و ساعت 12ز ساعات کار کتابخانه بيش ا حضورفعال داشته باشد.

 طب ايراني در کتابخانه وجود داشته باشد.  مستقل براي گروه ( Onlineکامپيوتر ) 

 

 :6-4 مالکجدول تعيين وضعيت 

 مشترک    کتابخانه و اينترنت :6-4مالکوضعيت 

 مطلوب ≥ 75/0

 نيمه مطلوب 75/0-5/0

 نامطلوب 5/0کمتراز

 
 

 (امتياز 1)  6-4چك ليست مالک 
 

  % 20  سر و صدا  -

  % 10   گرما و سرما -

  % 10   فضاي فيزيكي  -

  % 20    سايت کامپيوتري -

 امتياز کسب شده کالسها– 6-3مالک  وضعيت 

  مطلوب ≥75/0
 نيمه مطلوب 1-5/0 75/0

 نامطلوب 5/0کمتراز
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 % 20   مخزن کتاب و آرشيو مجالت -  % 20     قرائت خانه -

 
 1/0کتابخانه چند درصد از شرايط مناسب برخوردار است ؟  -1-1-4-6

 از کسب شدهامتي وضعيت 

 1/0مطلوب           % 85بيش از  –الف 

  05/0نيمه مطلوب    % 60-84بين  –ب  1/0

 0غير مطلوب    % 60کمتر از  -ج 

 1/0ساعت کار مرکز اينترنت چگونه است؟ -2-1-4-6

 امتيازکسب شده وضعيت 

 1/0 1/0مطلوب  ساعت 20بيش از  -الف

 05/0نيمه مطلوب  ساعت  12-20 -ب 

 0غير مطلوب    ساعت 12کمتراز  -ج

  1/0موجود چگونه است؟  رايانه  دسترسي -3-1-4-6

 امتيازکسب شده وضعيت 

 1/0مطلوب  گروه هر مستقل براي ( Onlineکامپيوتر )   -الف

 05/0نيمه مطلوب  مشترک با ساير گروه ( Onlineکامپيوتر )   -ب 1/0

 0غير مطلوب    (Onlineامپيوتر )عدم وجود ک  -ج

 
 1/0چنددرصد اعضاء هيئت علمي و دانشجويان به کتابخانه دسترسي مناسب دارند؟ -4-6 -4-1

 امتياز کسب شده وضعيت 

 1/0مطلوب           % 90بيش از  –الف 

 05/0نيمه مطلوب    % 70-90بين  –ب  1/0

 0غير مطلوب    % 70کمتر از  -ج 

 
 2/0  است؟ کتابخانه چقدرموجوددر ستياران طب ايرانيدعدادکتب مرجع ت-2-4-6

 امتيازکسب شده وضعيت 

 2/0مطلوب           جلد10بيشتر از 
2/0 

 1/0نيمه مطلوب    جلد  10-5

 0غيرمطلوب        جلد 5کمتر از 
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چگونه تخصصي و فوق تخصصي موجود در کتابخانه و خارجي داخلي  طب سنتي تعداد عناوين مجالت-3-4-6

 2/0  است؟

 امتيازکسب شده وضعيت 

 1/0 1/0مطلوب    %80بيش از 

 5/0نيمه مطلوب    %50-80بين 

 0غير مطلوب      %50کمتر از 

 

 1/0آيا در کتابخانه کارشناس وجود دارد ؟ -4-4-6

 امتيازکسب شده وضعيت 

 1/0مطلوب        بله 
1/0 

 0غير مطلوب    خير 

 2/0ار کتابخانه چگونه است ؟ ساعات ک -5-4-6

 امتيازکسب شده وضعيت 

 2/0مطلوب          ساعت   12بيش از  –الف 

 1/0نيمه مطلوب    ساعت    7-12بين –ب  1/0

 0غير مطلوب    ساعت   7کمتر از  -ج 

 

 

 

 

 

 نيروي انساني( –) فضاي فيزيكي  :سالمتكده-6-5مالک 

 امتياز  5/4  :6-5مالک  نشانگرهاي

 25/0 طب سنتي حداقل دونفر متخصصينوجود  -1-5-6

 25/0 حداقل دو اتاق تعداد اتاقها معاينه مستقل-2-5-6

 25/0 )اتاق و نيروي انساني( واحد پذيرش-3-5-6

 25/0 )اتاق و نيروي انساني( بايگاني -4-5-6

 25/0 سالن انتظار براي همراهان بيمار -5-5-6

 امتياز کسب شده   () کتابخانه و اينترنت 6-4مالک  وضعيت

 مطلوب ≥ 7/0
9/0 

 يمه مطلوبن 5/0 - 7/0

 نامطلوب ≤4/0
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 25/0 ) تجهيزات مورد نياز جهت معاينه بيماران ( -6-5-6

)متخصتتتص داروستتتاز  نيتتتروي انستتتاني متتتورد نياز  -7-5-6

 (و يا مرتبط با علوم دارويي و گياهي سنتي.پرستار.کارشناس گياهان دارويي

5/1 

وجتتود اطتتالع رستتاني و پتتذيرش مناستتب جهتتت مراجعتته   -8-5-6

 )بهياب(بيماران

25/0 

 5/0 مورد نياز داروخانه داروهاي  -9-5-6

 25/0 وجود کتب تخصصي  -10-5-6

 25/0 وجود کتاب خانه و قرائت خانه  -11-5-6

 25/0 وجود سالن کنفرانس و جلسات  -12-5-6

 5/4 جمع

 

 :6-5مالک وب تعريف وضعيت مطل -

سالن انتظار براي  ومعاينه مستقل  حداقل دو اتاقهمراه به طب سنتي  صمتخص حداقل دو سالمتكده در مطلوب است

جهتت پرونتده بيمتاران     ،بايگاني مناسب همراه با واحد پذيرش مستقل داشته باشد. وجودبيماران و همراهان آنها 

)متخصص داروستاز سنتي.پرستار.کارشتناس گياهتان    متناسب   نيروي انساني باشد. موجود طب سنتيدردرمانگاه 

اطالع رساني مناستب    فعال باشد. با اتاقهاي درمانگاه و تعداد بيماران( و يا مرتبط با علوم دارويي و گياهي دارويي

 يزيتپذيرش بيماران براساس فرآيند اصولي براي نوبت و و داشته باشد. جهت مراجعه بيماران به درمانگاهها وجود

 تجهيتز باشتد.  اتاق هاي درمانگاه به وسايل معاينه وآموزشي مورد نياز براي معاينه بيمتاران   .انجام گردد )بهياب( 

  .باشدموجود  جهز م کتابخانه، کتب تخصي و سالن کنفرانس  و فعال بوده داروخانه

 

 

 :6-5مالکجدول تعيين وضعيت 

 روي انساني(ني –) فضاي فيزيكي  :درمانگاه :6-5مالکوضعيت 

 مطلوب ≥ 5/3

 نيمه مطلوب 5/3-2

 نامطلوب  2کمتراز
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 6-5چك ليست مالک  

 25/0وجود دارد؟ در درمانگاه طب سنتيمتخصص  چند نفر -1-5-6

 امتيازکسب شده وضعيت درمانگاه اختصاصي متخصص

  25/0مطلوب  نفر و بيشتر 3

 125/0نيمه مطلوب نفر 2 125/0

 0غير مطلوب    کمتر از دو نفر

 25/0وجود دارد؟ طب سنتي اختصاصي  سالمتكدهاتاقها ي معاينه مستقل در آيا -2-5-6

 امتيازکسب شده وضعيت اتاقها ي معاينه مستقل

 25/0بمطلو اتاق و بيشتر 3
25/0 

 

 125/0نيمه مطلوب  اتاق  2

 0غير مطلوب    کمتر از دو اتاق

 25/0وجود دارد؟ طب سنتي  سالمتكدهر پذيرش مستقل د واحدآيا -5-6 -3

 امتيازکسب شده وضعيت واحد پذيرش

 25/0مطلوب  مستقل
 125/0نيمه مطلوب  مشترک 25/0

 0غير مطلوب    خير

 25/0مناسبي جهت پرونده بيماران وجود دارد؟و نيروي انساني  آيا بايگاني-5-6 -4

 امتيازکسب شده وضعيت بايگاني مناسب

 25/0 مطلوب مستقل
 125/0نيمه مطلوب  مشترک 25/0

 0غير مطلوب   خير

 

 25/0آيا سالن انتظار براي بيماران و همراهان آنها وجود دارد؟-5-6 -5

 امتيازکسب شده وضعيت سالن انتظار

 25/0مطلوب  مستقل
 125/0نيمه مطلوب  مشترک 25/0

 0غير مطلوب   خير

تجهيتز متي    طب ستنتي  بيماران  آموزشي مورد نياز براي معاينهسايل معاينه وبه و سالمتكدههاي  آيا اتاق-5-6 -6

 25/0باشد؟ 
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تجهيز اتاق هاي درمانگاه بته وستايل معاينته    

 وآموزشي

 امتيازکسب شده وضعيت

 25/0مطلوب  بله
 125/0مطلوب  نيمه تاحدودي 0

 0غير مطلوب    خير

 5/0و تعداد بيماران وجود دارد؟ سالمتكدهبا اتاقهاي  (پرستار ) اسبآيا نيروي انساني متن-5-6 -1-7

 امتيازکسب شده وضعيت نيروي انساني

 1مطلوب  ≥3    تعداد پرستار 
 5/0نيمه مطلوب   3-2  0

  25/0غير مطلوب    2کمتر از 

 

ان وجتود  و تعداد بيمار سالمتكدهبا اتاقهاي  متخصص داروساز سنتي( )آيا نيروي انساني متناسب -5-6 -2-7

 5/0دارد؟

 امتيازکسب شده وضعيت نيروي انساني

 1مطلوب  ≥3    تعداد پرستار 
 5/0نيمه مطلوب   3-2  0

  25/0غير مطلوب    2کمتر از 

 

بتا   )کارشناس گياهان دارويي و يا مرتبط با علوم دارويتي و گيتاهي(  آيا نيروي انساني متناسب -5-6 -3-7

 5/0ماران وجود دارد؟و تعداد بي سالمتكدهاتاقهاي 

 امتيازکسب شده وضعيت نيروي انساني

 1مطلوب  ≥3    تعداد پرستار 
 5/0نيمه مطلوب   3-2  0

  25/0غير مطلوب    2کمتر از 

 

 

 125/0وجود دارد؟ سالمتكدهآيا اطالع رساني مناسب جهت مراجعه بيماران به -5-6 -1-8

 امتيازکسب شده وضعيت اطالع رساني مناسب

 125/0مطلوب  بلي
 0625/0نيمه مطلوب  تا حدودي 0

 0غير مطلوب   خير

 125/0؟گردد ميانجام  )بهياب(  آيا پذيرش بيماران براساس فرآيند اصولي براي نوبت و ويزيت-5-6 -2-8



 

 

 

 

83 

 امتيازکسب شده وضعيت پذيرش بيماران

 125/0مطلوب  بله 
0 

 625/0نيمه مطلوب  تا حدودي

 0ب   غير مطلو خير

 

 

 5/0؟ وجود دارد  مورد نياز داروخانه داروهاي آيا -9-5-6

 امتيازکسب شده وضعيت   مورد نياز داروخانه داروهاي 

 0 5/0مطلوب   بله

 25/0مطلوب نيمه  تا حدودي 

 0غير مطلوب  خير

 

 25/0درس از نظر کتب ضروري تجهيز شده است؟  سالمتكدهآيا -10-5-6

 امتيازکسب شده وضعيت درس کتب ضروري کالس

 0 25/0مطلوب  بله 

 0غير مطلوب  خير

 

 25/0؟ وجود دارد امكانات کتاب خانه و قرائت خانه آيا -11-5-6

امكانات کتاب خانته و قرائتت   

  خانه 

 امتيازکسب شده وضعيت

 0 25/0مطلوب  بله 

 0غير مطلوب  خير

 
 

 25/0؟ ردوجود دا سالن کنفرانس و جلسات آيا -12-5-6

 امتيازکسب شده وضعيت سالن کنفرانس و جلسات

 25/0 25/0مطلوب  بله 

 0غير مطلوب  خير
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 طب سنتي  کلينيك ويژه دزياني بخشجهيزات و امكانات ت  -6-6ک مال  

 

 امتياز 5/2 ……بخش تجهيزات و امكانات  -6-6نشانگرهاي مالک 

 25/0 تعداد اتاق -1-6-6

 25/0 تعداد تختها -2-6-6

 25/0 ارتباط فيزيكي بين بخشها -3-6-6

 25/0 پرستار -4-6-6

 25/0 يداوياتاق انجام معاينه و اعمال -5-6-6

 25/0 کالس درس براي دانشجويان در بخش -6-6-6

 25/0 کتب اختصاصي  وجود -7-6-6

 25/0  ديتا پروژکتورامكانات   وجود -8-6-6

 Online 25/0به سيستم اينترنت  بخش بودن جهزم-9-6-6

 25/0 سيستم تهويه و سرويس بهداشتي -10-6-6

  

 :6-6مالک تعريف وضعيت مطلوب  -

تختت در هتر اتتاق     2تعتداد  بطوريكه حداکثر داشته باشد. وجود طب سنتيدر بخش  اتاق 6تر از بيش مطلوب است

اتاق معاينه و پروسيجر و پزشكان  استراحت اتاق باشد. با بخشهاي تخصصي ديگر مناسب طب سنتيارتباط بخش باشد.

سيستتم   ديتتا پروژکتتور   امكانات  کالس درس اختصاصي مجهز به داشته باشد. وجود طب سنتي در بخش طب سنتي

 –) فضاي فيزيكي  طب سنتي سالمتكده : 6-5مالک وضعيت 
 نيروي انساني (

 امتياز کسب شده

 مطلوب ≥3  
 نيمه مطلوب 3-2 375/1

 نامطلوب    2کمتراز
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شتتي  اسيستم تهويته وسترويس بهد   داشته باشد.کتب ضروري براي دانشجويان در بخش وجود و  Online اينترنت 

 باشد. بخش مناسب

 

 :6-6مالکجدول تعيين وضعيت 

 طب سنتيبخش تجهيزات و امكانات  :6-6مالکوضعيت 

 مطلوب ≥5/1

 نيمه مطلوب 1-5/1

 نامطلوب 1 کمتراز

 

 

 

 6-6چك ليست مالک

 

 25/0وجود دارد؟  طب سنتيچه تعداد اتاق در بخش -1-6-6

 امتيازکسب شده وضعيت تعداد اتاق

  25/0مطلوب  اتاق 6بيشتر از 

 125/0نيمه مطلوب  اتاق  3-6بين  125/0

 0غير مطلوب      اتاق 3کمتر از 

 25/0؟ است تعداد تخت نسبت به هر اتاق چقدر -2-6-6

 امتيازکسب شده وضعيت ختتعداد ت

 25/0 25/0مطلوب  تخت در هر اتاق 2

 125/0نيمه مطلوب  تخت در هر اتاق 4-3 

 0غير مطلوب      تخت در هر اتاق 4بيشتر از 

 25/0با بخشهاي تخصصي ديگر مناسب است؟ طب سنتيآيا ارتباط بخش   -3-6-6

 امتيازکسب شده وضعيت طب سنتيارتباط بخش 

 25/0وب مطل بله 
 125/0نيمه مطلوب    تاحدودي 125/0

 0غير مطلوب   خير

 25/0وجود دارد؟ طب سنتيدر بخش  پرستارآيا -4-6-6

 امتيازکسب شده وضعيت پرستار

 25/0 25/0مطلوب  بله 
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 0غير مطلوب  خير

 25/0وجود دارد؟ طب سنتيپروسيجر  و آيا اتاق معاينه-5-6-6

ب طت اتاق معاينته و پروستيجر   

 سنتي

 امتيازکسب شده وضعيت

 25/0 25/0مطلوب  بله 

 0غير مطلوب  خير

 25/0اختصاصي براي دانشجويان در بخش وجود دارد؟ آيا کالس درس-6-6-6

 امتيازکسب شده وضعيت کالس درس اختصاصي

 0 25/0مطلوب بله 

 0غير مطلوب  خير

 

 25/0؟ آيا کالس درس از نظر کتب ضروري تجهيز شده است-7-6-6

 امتيازکسب شده وضعيت کتب ضروري کالس درس

 125/0 25/0مطلوب  بله 

 125/0نيمه مطلوب  تا حدودي

 0غير مطلوب  خير

 

 25/0وجود دارد؟ ديتا پروژکتورامكانات آيا -8-6-6

 امتيازکسب شده وضعيت 

 0 25/0مطلوب  بله

 0غير مطلوب  خير

 

 25/0وجود دارد؟ Onlineاينترنت مجهز به سيستم  آيا کالس درس-9-6-6

 امتيازکسب شده وضعيت سيستم اينترنت کالس درس

 25/0 25/0مطلوب  بله 

 0غير مطلوب  خير

 

 0/ 25شتي بخش مناسب است؟ا آيا سيستم تهويه وسرويس بهد-10-6-6

 امتيازکسب شده وضعيت شتيا سيستم تهويه وسرويس بهد

 25/0مطلوب  بله 
25/0 

 125/0ه مطلوب نيم تاحدودي

 0غير مطلوب   خير
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 امتياز کسب شده طب سنتي بخش تجهيزات و امكانات  6-6مالک وضعيت 

 مطلوب ≥75/1
5/1 

 نيمه مطلوب 75/1-1

 نامطلوب 1 کمتراز
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 فصل هفتم

 

 

 

 

 

 

 حوزه پژوهشي
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 امتياز (  8وهشي ) حوزه پژ -7               

 

 

 

 

 

 

 

 درسال ارزشيابي فعاليتهاي انفرادي اعضاء :7-1مالک 

 امتياز 5/2 7-1نشانگرهاي مالک 

 نمرات کسب شده  ميانگين 5/2   تاليف  -1-1-7

 5/1  ترجمه -2-1-7  5/2

 1  ارائه مقاله -3-1-7

 1  راهنمايي پايان نامه -4-1-7

 1  شرکت در پروژه هاي تحقيقاتي -5-1-7

 درسال ارزشيابي فعاليتهاي انفرادي اعضاء :7-1 مالک تعريف وضعيت مطلوب -

راهنمتايي   ،ارائه مقاله، رجمهت ،تاليف درخصوص ميانگين نمرات کسب شده فعاليتهاي انفرادي اعضاء مطلوب است

 باشد.  ≥2 براساس آئين نامه ارتقاء  درسال ارزشيابي شرکت در پروژه هاي تحقيقاتيو  پايان نامه

 :7-1 مالکجدول تعيين وضعيت 

درسال  فعاليتهاي انفرادي اعضاء :7-1مالکوضعيت 

 ارزشيابي
 مطلوب ≥2

 نيمه مطلوب 2-1

 نامطلوب 1کمتراز

 امتياز 8 مالک هاي حوزه پژوهشي

آثار وفعاليتهاي انفرادي توسط اعضاء گروه ) براساس فرم آئتين نامته ارتقتاء در خصتوص      -1-7

 فعاليتهاي پژوهشي(

5/2 

 1 خط مشي برنامه هاي مشخص گروه براي پژوهش -2-7

 2 پروژه هاي پژوهشي گروه  -3-7

 1 هاي برگزار شده توسط اعضاء گروه  سمينارها ، همايش -4-7

 5/1 امكانات پژوهشي -5-7

 پژوهشي  حوزه   وضعيت
 مطلوب ≥6

 نيمه مطلوب 6-4
 نامطلوب ≤4
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  ارتقاء براساس آئين نامه جمع نمرات کسب شده فعاليت پژوهشي افراد گروه=ميانگين نمرات کسب شده براساس آئين نامه ارتقاء                                                     

 تعدادافراد گروه                                                                                                                 

                                                                    

  :7-1چك ليست مالک 

 

 

 

 

 

 

 ي برنامه هاي مشخص گروه براي پژوهش:خط مش7-2مالک 

 امتياز  1 :7-2نشانگرهاي مالک 

 5/0 نياز سنجي براي پژوهش -1-2-7

 5/0 تعيين اولويتهاي تحقيقاتي گروه -2-2-7

 خط مشي برنامه هاي مشخص گروه براي پژوهش :7-2 مالک تعريف وضعيت مطلوب -

اولويتهتاي تحقيقتاتي    شود و انجامبراي پژوهش  سنتيطب گروه اعضاي هيئت علمي  ازنياز سنجي  مطلوب است

 .دوگروه مشخص ش

 

 :7-2 مالکجدول تعيين وضعيت 

خط مشي برنامه هاي مشخص گروه  :7-2مالکوضعيت 

 براي پژوهش
 مطلوب ≥1

 نيمه مطلوب 1-5/0

 نامطلوب 5/0کمتراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتياز کسب شده (درسال ارزشيابي ) فعاليتهاي انفرادي اعضاء7-1مالک  وضعيت
 مطلوب ≥2

 نيمه مطلوب 2-1 5/2

 نامطلوب 1کمتراز
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 :7-2چك ليست مالک 
 

 5/0انجام شده است؟   براي پژوهش  طب ايراني گروهعلمي اعضاي هيئت  ازآيا نياز سنجي -1-2-7

 امتياز کسب شده  وضعيت 

  5/0مطلوب  بلي

25/0 

 

 25/0نيمه مطلوب  در حال انجام

 0غير مطلوب  خير

  5/0آيا اولويتهاي تحقيقاتي گروه مشخص شده است؟    -2-2-7 

 امتياز کسب شده  وضعيت 

 5/0مطلوب  بلي

 25/0نيمه مطلوب  نجامدر حال ا 25/0

 0غير مطلوب  خير

        

 

 

 

 

 

 

 (بود نخواهد 2حداکثرجمع امتيازات بيش از)فعاليتهاي پژوهشي گروه:7-3مالک 

 امتياز 2 ) فعاليتهاي پژوهشي گروه( 7-3مالک نشانگرهاي  

  2 بين المللي   پروژه گروه -1-3-7

 5/1 ملي  پروژه گروه -2-3-7

 1در سطح دانشگاه    پروژه گروه -3-3-7

 

 فعاليتهاي پژوهشي گروه:7-3مالک  تعريف وضعيت مطلوب -

طتب  بصورت گروهي درگتروه   دانشگاه يا درسطح  ملي و يا بين اللمليتحقيقاتي پروژه  حداقل يك  مطلوب است

 .دوش انجام سنتي

 :7-3 مالکجدول تعيين وضعيت 

 فعاليتهاي پژوهشي گروه:7-3مالک وضعيت 

:خط مشي برنامه هاي مشتخص گتروه   7-2مالک   وضعيت

 براي پژوهش

 امتياز کسب شده

 مطلوب 1
 نيمه مطلوب 5/0 5/0

 نامطلوب 0
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 مطلوب ≥ 5/1

 نيمه مطلوب 0/ 75 -5/1

 نامطلوب 75/0کمتراز

 

 

 

 7-3چك ليست مالک 

 2؟ ستانجام شده ا طب ايراني درگروه بين اللملي تحقيقاتي پروژه آيا  -3-7 -1

 امتياز کسب شده  وضعيت بين اللمليتحقيقاتي پروژه 

 5/0مطلوب  بلي
0 

 0غير مطلوب  خير

      5/1انجام شده است؟طب ايراني درگروه ملي تحقيقاتي پروژه آيا  -3-7 -2

 امتياز کسب شده  وضعيت مليتحقيقاتي پروژه 

 25/0مطلوب  بلي
0 

 0غير مطلوب  خير

 1انجام شده است؟ طب ايراني درگروه  دانشگاهي  تحقيقاتي پروژهآيا  -3-7 -3

 امتياز کسب شده  وضعيت تحقيقاتيپروژه 

 مطلوب  بلي
1 

 0غير مطلوب  خير

 

 

 

 

 

حداکثرجمع امتيتازات بتيش   )ي مرتبط با طب سنتي سمينارها و همايش هابرگزاري و مشارکت در   -7-4مالک 

 (نخواهد بود 1از

 امتياز 1 (سمينارها و همايش ها ) مقاالت پژوهشي در اين سمينارها -7-4مالک نشانگرهاي 

 2/0 سمينارها و همايش هاي علمي در سطح استان   و مشارکت برگزاري تعداد -1-4-7

 3/0 سمينارها و همايش هاي علمي در سطح ملي  و مشارکت برگزاري تعداد  -2-4-7

ارها و همايش هاي علمي در ستطح بتين   ينسمو مشارکت  برگزاري تعداد -3-4-7

 المللي

5/0 

 امتياز کسب شده : فعاليتهاي پژوهشي گروه7-3مالک   وضعيت

  مطلوب ≥ 5/1
 نيمه مطلوب 0/ 75 -5/1 1

 نامطلوب 75/0کمتراز
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 7-4چك ليست مالک 

 

 سمينارها و همايش ها -7-4مالک  تعريف وضعيت مطلوب -

 .دوشبرگزاردر سطح استان   ياو ملي  ،لي ارها و همايش هاي علمي در سطح بين الملنسمي مطلوب است

 :7-4 مالکجدول تعيين وضعيت 

 سمينارها و همايش ها :7-4مالک وضعيت 

 مطلوب ≥ 75/0

 نيمه مطلوب 5/0- 75/0

 نامطلوب 5/0کمتراز

 

 

 

 

 نمره(2/0؟)گردد ميسمينارها وهمايش هاي علمي درسطح استان برگزارچه تعداد -1-4-7

 وهمايش هتاي علمتي  سمينارها  برگزاري

 درسطح استان

 امتياز کسب شده  وضعيت

  مطلوب بلي
2/0 

 0غير مطلوب  خير

 

 نمره(3/0؟)گردد ميبرگزار مليسمينارها وهمايش هاي علمي درسطح چه تعداد  -2-4-7

 سمينارها وهمايش هتاي علمتي   برگزاري

 مليدرسطح 

 امتياز کسب شده  وضعيت

  مطلوب بلي
3/0 

 0 غير مطلوب خير

 

 نمره(5/0) ؟گردد ميسمينارها وهمايش هاي علمي درسطح بين المللي برگزارآيا  -3-4-7

 

 سمينارها وهمايش هتاي علمتي   برگزاري

 درسطح بين المللي

 امتياز کسب شده  وضعيت

  مطلوب بلي
0 

 0غير مطلوب  خير
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 امكانات پژوهشي :7-5الک م

 امتياز 5/1 :7-5نشانگرهاي مالک 

طتب  مرکزتحقيقتات   -کارشناس پژوهشتي  -امكانات تسهيل کننده پژوهش)مشاورآمار-1-5-7

 مرکزهدايت تحقيقات باليني (– سنتي

5/0 

 -مجتالت  -کارگاه تحقيقتاتي ) آزمايشتگاه(   –امكانات تجهيزاتي پژوهش ) کامپيوتر  -2-5-7

 (اينترنت

5/0 

 5/0 وجود منابع مالي مستقل و امكانات مالي خارج از سيستم -3-5-7

 :7-5 مالکجدول تعيين وضعيت 

 فعاليتهاي پژوهشي گروه::7-5-1مالک وضعيت 
 مطلوب ≥ 1

 نيمه مطلوب 1-5/0

 نامطلوب 5/0متر از ک

 امكانات تسهيل کننده پژوهش :7-5-1مالک -

 امتياز5/0 امكانات تسهيل کننده پژوهش :7-5-1نشانگرهاي 

 125/0 مشاورآمار -1-1-5-7

 125/0 کارشناس پژوهشي -2-1-5-7

 125/0 طب سنتيمرکزتحقيقات  -3-1-5-7

 125/0 مرکزهدايت تحقيقات باليني -4-1-5-7

 
 
 
 
 
 
 
 

:  سمينارها و همايش ها) مقاالت پژوهشتي در  7-4مالک   وضعيت

 (ارهااين سمين

 امتياز کسب شده

 مطلوب ≥ 75

 نيمه مطلوب 75/0-5/0 5/0

 نامطلوب 5/0کمتراز
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 امكانات تسهيل کننده پژوهش :7-5-1مالک تعريف وضعيت مطلوب -

مرکزتحقيقتات   -دردانشتكده  کارشناس پژوهشي ومشاورآمارشامل :  امكانات تسهيل کننده پژوهش مطلوب است

داشتته   وجود به طور مستقل در گروه مرکزهدايت تحقيقات باليني در بيمارستان مربوطه-در دانشگاه  طب سنتي

 باشد.

 ::7-5-1 مالکتعيين وضعيت جدول 

 فعاليتهاي پژوهشي گروه::7-5-1مالک وضعيت 

 مطلوب ≥25/0

 نيمه مطلوب 625/0-125/0

 نامطلوب ≤125/0

 

 

 125/0وجود دارد؟             دردانشكده آيا مشاور آمار -1-1-5-7

 امتياز کسب شده  وضعيت دردانشكده مشاور آمار

 125/0مطلوب  مستقل

 625/0  نيمه مطلوب رک با ساير مراکز تحقيقاتيمشت 625/0

 0غير مطلوب  خير

 125/0وجود دارد؟     گروه طب ايراني در آيا کارشناس پژوهشي -2-1-5-7

 امتياز کسب شده  وضعيت دردانشكده کارشناس پژوهشي

 125/0مطلوب  مستقل

 625/0  نيمه مطلوب مشترک با ساير مراکز تحقيقاتي 625/0

 0غير مطلوب  خير

  125/0در دانشگاه وجود دارد؟    طب سنتي ا مرکز تحقيقات يآ -3-1-5-7

در  طتب ستنتي   مرکز تحقيقات

 دانشگاه

 امتياز کسب شده  وضعيت

 125/0مطلوب  مستقل
0 

 625/0  نيمه مطلوب مشترک با ساير مراکز تحقيقاتي 

 0غير مطلوب  خير

 125/0اليني در بيمارستان مربوطه وجود دارد؟   آيا مرکز هدايت تحقيقات ب-4-1-5-7

مرکز هدايت تحقيقات باليني در 

 بيمارستان

 امتياز کسب شده  وضعيت

 125/0مطلوب  بلي
125/0 

 0غير مطلوب  خير

 5/0:      7-5-1چك ليست نشانگر مالک 
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 5/0 (مجالت – کارگاه تحقيقاتي ) آزمايشگاه( –:امكانات تجهيزاتي پژوهش ) کامپيوتر 7-5-2ک مال

 امتياز   5/0 : امكانات تجهيزاتي پژوهش7-5-3نشانگرهاي مالک 

 1/0 مجالت  -1-2-5-7

 1/0  کامپيوتر -2-2-5-7

 2/0  کارگاه تحقيقاتي ) آزمايشگاه (  -3-2-5-7

 1/0 اينترنت   -4-2-5-7

 

 5/0و امكانات تجهيزاتي پژوهش     دسترسي به اينترنت :7-5-2مالک   -

 : امكانات تجهيزاتي پژوهش7-5-2مالک تعريف وضعيت مطلوب -

مجله اختصاصي مرتبط با طب سنتي و امكانات پژوهشي شتامل کتامپيوتر و ختط     2مطلوب است گروه از حداقل 

 شگاهي برخوردار باشد. اينترنت مستقل و يك کارگاه تحقيقاتي آزماي

 

 :7-5-3 مالکجدول تعيين وضعيت 

 : امكانات تجهيزاتي پژوهش7-5-3مالکوضعيت 

 مطلوب ≥3/0

 نيمه مطلوب 3/0-2/0

 نامطلوب <2/0

 

 

 

 1/0مجالت اختصاصي وجود دارد؟  تعدادآيا براي پژوهش امكان دستيابي به آخرين اطالعات چه -1-2-5-7

 امتيازکسب شده وضعيت صيمجالت اختصا به دسترسي

 1/0 مطلوب مجله اختصاصي  يابيشتر 2وجود 
1/0 

 05/0نيمه مطلوب  مجله اختصاصي  1وجود 

 0مطلوب  نا  بدون اين مجالت

 امتياز کسب شده 7-5-1مالک   وضعيت

  مطلوب ≥5/0

 نيمه مطلوب 25/0-5/0 25/0

 نامطلوب  25/0کمتر از 

 5/0:      7-5-2نشانگر مالک چك ليست 
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 1/0وجود دارد؟  ستيابي به آخرين اطالعات کامپيوترامكان د آيابراي پژوهش-2-2-5-7

 امتيازکسب شده وضعيت کامپيوتر به دسترسي

 1/0مطلوب  زا براي پژوهشپيوتر مجکام

 05/0 نيمه مطلوب کامپيوتر مشترک 1/0

 0مطلوب  نا  بدون کامپيوتر 

 2/0آزمايشگاه وجود دارد؟  ه براي پژوهش امكان دستيايي بآيا-3-2-5-7

 امتيازکسب شده وضعيت ا آزمايشگاهيکارگاه  به دسترسي

 2/0مطلوب  آزمايشگاه مستقل

 1/0نيمه مطلوب  مشترکآزمايشگاه  1/0

 0مطلوب  نا بدون آزمايشگاه

 

 1/0؟  دسترسي به اينترنت جهت پژوهش در گروه چگونه است -4-2-5-7

 امتيازکسب شده وضعيت اينترنت به دسترسي

 1/0مطلوب  خط اينترنت مجزا براي پژوهش در گروه 

 05/0نيمه مطلوب  خط مشترک 1/0

 0 مطلوب نا بدون خط اينترنت 

 

 

 

 

 

 

 

 (5/0 امتيازوجود منابع مستقل و امكانات مالي خارج از سيستم  )حداکثر -7-5-3مالک   

 وجود منابع مستقل و امكانات مالي خارج از سيستم  : 7-5-3مالک تعريف وضعيت مطلوب -

بودجته   گتردد.و  بودجه پژوهشي در گروه از منابع درون دانشگاهي در بودجه ساالنه دانشگاه لحاظ مطلوب است

 گردد. پژوهشي در گروه از منابع برون دانشگاه از سازمان هاي مختلف ابالغ و قرارداد منعقد تخصيصي

 

 امتياز کسب شده 7-5-2وضعيت مالک 

 مطلوب ≥3/0
4/0 

 نيمه مطلوب 3/0-2/0

 نامطلوب <2/0
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 :7-5-3 مالکجدول تعيين وضعيت 

مكانات مالي خارج وجود منابع مستقل و ا: 7-5-4وضعيت مالک

 از سيستم  

 مطلوب 5/0

 نيمه مطلوب 25/0
 نامطلوب 0

 

 

 

 

 

 

 

 

  25/0  است؟ چگونه دانشگاه  درپژوهشي گروه  ساالنهبودجه  وضعيت -1-3-5-7

 امتياز کسب شده  وضعيت دانشگاه درپژوهشي گروه  ساالنهبودجه 

 25/0مطلوب  اختصاص بودجه مستقل

 125/0 مطلوبنيمه  اختصاص بودجه از ساير واحدهاي دانشگاه  125/0

 غير مطلوب  بدون منابع مالي 

 ستازمان هتاي مختلتف    و ياز منابع برون دانشگاه ساالنه پژوهشي تخصيص يافتهبودجه وضعيت  -2-3-5-7

 25/0 است؟چگونه 

 امتياز کسب شده  وضعيت يبودجه مستقل پژوهشي در گروه از منابع برون دانشگاه

اختصاص  )ابالغ( منابع مالي برون دانشگاهي جهت 

 فعاليتهاي پژوهشي گروه

 25/0مطلوب 

125/0 
جلب منابع مالي برون دانشگاهي جهت پژوهش توسط 

 گروه

 125/0 نيمه مطلوب

عدم منابع مالي برون دانشگاهي جهت فعاليت  پژوهشي 

 گروه

 0غير مطلوب 

 امتياز5/0   :7-5-3نشانگرهاي مالک 

 25/0 بودجه پژوهشي مستقل درگروه از منابع درون دانشگاهي      -1-4-5-7

 25/0 در گروه از منابع برون دانشگاهي    تخصيصيبودجه پژوهشي    -2-4-5-7

 5/0:      7-5-3نشانگر مالک چك ليست 
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وجود منابع مستقل و امكانات متالي ختارج از   : 7-5-3مالک   وضعيت

 سيستم  

 امتياز کسب شده

 مطلوب 5/0

 نيمه مطلوب 25/0 25/0
 امطلوبن 0

 امتياز کسب شده پژوهشي  امكانات:  7-5مالک   وضعيت
 مطلوب ≥ 1

 نيمه مطلوب 1-5/0 9/0

 نامطلوب 5/0کمتر از 

 امتياز کسب شده پژوهشي  حوزه   وضعيت
 مطلوب ≥6

 نيمه مطلوب 6-4 4/5
 نامطلوب ≤4
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 فصل هشتم
 

 
 
 

 يابيحوزه سنجش و ارزش
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 امتياز 14حوزه سنجش و ارزشيابي  -8

 

 

 

 امتياز    3 تنوع روشهاي سنجش   :8-1-1نشانگرهاي مالک 

  دروس تئوري روشهاي سنجش   1-1-1-8

  بالينيدروس  روشهاي سنجش   2-1-1-8

 

 

 امتياز  8 سنجش -8-1مالکهاي 

 3 تنوع روشهاي سنجش -1-1-8

 2 دانشجويان جهت سنجش ومدون برنامه ريزي مشخص -2-1-8

 3 تناسب سنجش با اهداف آموزشي -3-1-8

 

 امتياز    6   وجودسايربرنامه هاي ارزشيابي -8- 2مالکهاي

  5/1 نيكيبه صورت الكترو  گانهجارزشيابي پن -1-2-8

2-2-8- Log Book  1 

3-2-8-Reflaction(feed back)  5/0 

 2 )کمي و کيفي(  ارزيابي آزمون ها -4-2-8

 1 آزمون هاي جامعارزيابي  -5-2-8

 

 حوزه سنجش و ارزشيابي  وضعيت

 مطلوب ≥5/9

 نيمه مطلوب 4/9-7

 نامطلوب ≤ 9/6
 
 
 

 

 14امتياز  مالکهاي حوزه سنجش و ارزشيابي

 8 سنجش -1-8

 6 وجودسايربرنامه هاي ارزشيابي -2-8
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 :   تنوع روشهاي سنجش8-1-1مالک 

 

 :   تنوع روشهاي سنجش8-1-1مالک عريف وضعيت مطلوبت -

  (Maching) جورکردني،کوتاه پاسخ  ،ارزشيابي چهارگزينه اي روشهاياز  دروس تئوري سنجشدر مطلوب است

 ،True/False و  PMP  ارزشتيابي   روشهاي از دروس باليني سنجشدرOSCE ،   Essay ، DOPS  وPMP 

 .استفاده شود

 :8-1-1 مالک جدول تعيين وضعيت

 :   تنوع روشهاي سنجش8-1-1وضعيت مالک

 مطلوب ≥25/2

 نيمه مطلوب 2-1

 نامطلوب ≤75/0

 

 امتياز3:    8-1-1مالک هايچك ليست نشانگر

 5/1؟ شود مياستفاده  ارزشيابي روشهايازچه  دروس تئوري سنجشدر - 1-1-1-8

 5/1؟ شود ميارزشيابي استفاده  روشهايازچه  دروس باليني سنجشدر    2-1-1-8

 
 
 

 

 

 امتيازکسب شده وضعيت دروس تئوري روشهاي سنجش

  2-5/1   مطلوب 5/0 √نه اي     چهارگزي

 1-5/0نيمه مطلوب  25/0 √کوتاه پاسخ         1

 25/0مطلوب نا 25/0 √(Maching) جورکردني
True/False 25/0 

PMP 25/0 

 زکسب شدهامتيا وضعيت دروس باليني روشهاي سنجش

OSCE 5/0 1-5/1   مطلوب  

4/0 

 

Essay 3/0  1-5/0نيمه مطلوب 
DOPS 4/0 25/0مطلوب نا 

PMP 1/0 

Min-Cex 2/0 
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 برنامه ريزي مشخص ومدون جهت سنجش دانشجويان -8-1-2 ک مال
 

 امتياز 2:   8-1-2چك ليست نشانگرهاي مالک 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه ريزي مشخص ومدون جهت سنجش دانشجويان:   8-1-2مالک بتعريف وضعيت مطلو -

وجتود  م طتب ستنتي   در بختش  دوره بتاليني  دروس تئوري و سنجشروش هاي مختلف  برنامه مدون جهت مطلوب است

 واجراگردد.

        

 

 

 

 

 

  

 

 ( 5/0  ؟ داردوجود  سنتيطب در بخش  دروس تئوري سنجشروش هاي مختلف  برنامه  مدون  جهتآيا  -1-2-1-8   

 امتياز کسب شده  وضعيت دروس تئوري سنجشروش هاي مختلف  وجود

 5/0مطلوب  بلي

 25/0نيمه مطلوب تاحدودي 5/0

 0غير مطلوب  خير

 (5/0وجود دارد؟  ) طب سنتيدر بخش  دوره باليني سنجشروش هاي مختلف  برنامه  مدون  جهتآيا  -2-2-1-8

 امتياز کسب شده  وضعيت دوره باليني سنجشف روش هاي مختل وجود

 5/0مطلوب  بلي

 25/0نيمه مطلوب تاحدودي 0

 0غير مطلوب  خير

 امتياز کسب شده تنوع روشهاي سنجش   :8-1-1مالک    وضعيت

  مطلوب ≥25/2

 نيمه مطلوب 2-1 4/1

 نامطلوب ≤75/0

 :   تنوع روشهاي سنجش8-1-2وضعيت مالک

 مطلوب ≥5/1

 نيمه مطلوب 25/1-75/0

 نامطلوب ≤5/0

 امتياز 2 8-1-2 نشانگرهاي مالک 

 1 دروس تئوري وباليني سنجشروش هاي مختلف  وجود برنامه  مدون  جهت -1-2-1-8

اجراي برنامه مدون روش هاي مختلف ارزشيابي دروس تئوري  -2-2-1-8

 وباليني

1 
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    امتياز( 3)  تناسب سنجش با اهداف آموزشي -8-1-3مالک

 (5/0)؟شود مي جراا طب سنتي در بخش دروس تئوري سنجشروش هاي مختلف  برنامه  مدون  جهتآيا  -3-2-1-8

 امتياز کسب شده  وضعيت دروس تئوري سنجشجرا روش هاي مختلف ا

 5/0مطلوب  يبل

 25/0نيمه مطلوب تاحدودي 5/0

 0غير مطلوب  خير

 (5/0؟)شود مي جراا طب سنتيدر بخش  دوره باليني سنجشروش هاي مختلف  برنامه  مدون  جهتآيا  -4-2-1-8

 امتياز کسب شده  وضعيت دوره باليني سنجشجرا روش هاي مختلف ا

 5/0مطلوب  بلي

 25/0نيمه مطلوب تاحدودي 25/0

 0غير مطلوب  خير

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 3امتياز   8-1-3نشانگرهاي مالک 

 1 تناسب روشهاي سنجش با اهداف آموزشي در دروس تئوري  درصد-1-3-1-8

طب   دستياري دوره تناسب روشهاي سنجش با اهداف آموزشي درصد -2-3-1-8

 سنتي

5/1 

 5/0  کارآموزي دورهتناسب روشهاي سنجش با اهداف آموزشي  درصد -3-3-1-8

 

 تناسب سنجش با اهداف آموزشي -8-1-3مالک تعريف وضعيت مطلوب -

 ودوره طتب ستننتي   و دوره وس تئتوري روشهاي سنجش با اهداف آموزشي در % 75ا ت%100بين  مطلوب است

 باشد. تناسبمزي آموکار

 :8-1-3 مالکجدول تعيين وضعيت 

 تناسب سنجش با اهداف آموزشي -8-1-3وضعيت مالک

 مطلوب ≥25/2

برنامه ريزي مشتخص جهتت    :   8-1-2مالک    وضعيت

 سنجش

 امتياز کسب شده

  مطلوب ≥5/1

 نيمه مطلوب 25/1-75/0 75/1

 نامطلوب ≤5/0
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 نيمه مطلوب 2-1

 نامطلوب ≤75/0

 

 

 

 (گردد ميارزشيابي EDC )توسط                   8-1-3چك ليست نشانگرهاي مالک 

 

 ( 1چند درصد است )دستياري طب سنتي تناسب روشهاي سنجش با اهداف آموزشي دروس تئوري  -1-3-1-8

 امتيازکسب شده وضعيت تناسبدرصد 

 1           مطلوب %75-%100بين 
 5/0    نيمه مطلوب %70-%75بين  1

 25/0  غير مطلوب  %  70کمتر از 

 ؟چند درصد است طب سنتيباليني دستياري  دوره تناسب روشهاي سنجش با اهداف آموزشي -2-3-1-8

(5/1 ) 

 امتيازکسب شده وضعيت تناسبدرصد 

 1     مطلوب      %85-%100بين 
 5/0نيمه مطلوب    %70-%85بين  5/0

 25/0غير مطلوب   %  70کمتر از 

 

 صد است؟چند در پزشكي زيآموکار روس تئوريدتناسب روشهاي سنجش با اهداف  آموزشي  -3-3-1-8

(25/0 ) 

 امتيازکسب شده وضعيت تناسبدرصد 

 1           مطلوب %75-%100بين 
 5/0  نيمه مطلوب   %70-%75بين  25/0

 25/0    غير مطلوب %  70کمتر از 
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    ارزشيابي پنچگانه -8-2-1مالک

        پنچگانه    پنچگانه

 ؟چند درصد است پزشكي زيآموکارباليني  دورهتناسب روشهاي سنجش با اهداف  آموزشي  -3-3-1-8

(25/0 ) 

 امتيازکسب شده وضعيت اسبتندرصد 

 1           مطلوب %75-%100بين 
 5/0  نيمه مطلوب   %70-%75بين  0

 25/0    غير مطلوب %  70کمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        ارزشيابي پنچگانه -8-2-1مالک تعريف وضعيت مطلوب -

معاونتت   وخودشتان ) خودارزيتاب (  وهمكتاران   و ارزشيابي اعضاء هيئت علمي توسط مدير گروه مطلوب است

کارورزي(  انجام متي   –در دروس باليني ) کارآموزي  و ويان در دروس تئوريتوسط دانشجوآموزشي دانشكده 

 .شود

 :8-2-1 مالکجدول تعيين وضعيت 

تناسب سنجش با اهداف   :   8-1-3مالک    وضعيت

 آموزشي

 امتياز کسب شده

 مطلوب ≥25/2
 نيمه مطلوب 2-1 75/1

 نامطلوب ≤75/0

 5/1امتياز  8-2-1شانگرهاي مالکن

 1/0 ارزشيابي مدير گروه  -1-1-2-8

معاون  –خودارزياب  –ارزشيابي اعضاء هيئت علمي )همكار  -2-1-2-8

 آموزشي دانشكده ( 

3/0 

 3/0 نظر سنجي دانشجويان در دروس تئوري  -3-1-2-8

 3/0 نظرسنجي دانشجويان در دروس باليني  -4-1-2-8

 2/0 اوب ارزشيابي پنجگانه تن -5-1-2-8

 3/0 ارجاع بازخورد ارزشيابي به هيئت علمي  -6-1-2-8
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        ارزشيابي پنچگانه -8-2-1وضعيت مالک

 مطلوب ≥1/1

 نيمه مطلوب 6/0 -1

 نامطلوب ≤5/0

 

 (گردد ميارزشيابي EDC)توسط                8-2-1چك ليست مالک  

   1/0 ؟توسط مدير گروه انجام مي شود اعضاء هيئت علمي آيا ارزشيابي  -1-1-2-8

 امتياز کسب شده  وضعيت ارزشيابي اعضاء هيئت علمي توسط مدير گروه

 1/0مطلوب  بلي
1/0 

 0غير مطلوب  خير

 (  1/0) ؟توسط همكاران انجام مي شود اعضاء هيئت علمي آيا ارزشيابي  -1-2-1-2-8

 امتياز کسب شده  وضعيت عضاء هيئت علمي توسط همكارانارزشيابي ا

 1/0مطلوب  بلي
1/0 

 0غير مطلوب  خير

 ( 1/0) ؟آيا ارزشيابي اعضاء گروه توسط خودشان ) خودارزياب ( انجام مي شود  -2-1-2-8 -2

 امتياز کسب شده  وضعيت ارزشيابي اعضاء گروه توسط خودشان

 1/0مطلوب  بلي
1/0 

 0لوب غير مط خير

 ( 1/0) ؟شود آيا ارزشيابي اعضاء گروه توسط معاونت آموزشي دانشكده انجام مي   -3-2-1-2-8

 ارزشيابي اعضاء گتروه توستط معاونتت آموزشتي    

 دانشكده

 امتياز کسب شده  وضعيت

 1/0مطلوب  بلي
1/0 

 0غير مطلوب  خير

 (  3/0شود ) نجام ميا دستياران طب سنتيآيا ارزشيابي اعضاء گروه توسط  -3-1-2-8

 امتياز کسب شده  وضعيت ارزشيابي اعضاء گروه توسط دانشجويان

 3/0مطلوب  بلي
0 

 0غير مطلوب  خير

 انجام (ساير گروههاي پزشكي )پرستاري.مامايي. تغذيه. پزشكيدر آيا ارزشيابي اعضاء گروه توسط دانشجويان -4-1-2-8

 ( 3/0) د؟مي شو

 امتياز کسب شده  وضعيت سط دانشجويانارزشيابي اعضاء گروه تو

 3/0 3/0مطلوب بلي
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 0غير مطلوب  خير

  2/0  ؟طبق برنامه انجام مي شودگانه چهار ارزشيابي  -5-1-2-8

 امتيازکسب شده وضعيت گانهچهارتناوب ارزشيابي 

  2/0            مطلوب بلي

 1/0      نيمه مطلوب  خير 2/0

  3/0؟  طبق برنامه انجام مي شودارزشيابي به هيئت علمي  ارجاع بازخورد -6-1-2-8

 امتيازکسب شده وضعيت ارجاع بازخورد ارزشيابي به هيئت علمي

  3/0            مطلوب بلي

 15/0       نيمه مطلوب  خير 3/0

 

 

 

 

 

 

 Log Book -8-2-2 مالک 

 

 Log Book  -8-2-2مالک تعريف وضعيت مطلوب

 داشته باشد واجراگردد. وجود طب سنتيدر بخش Log Book مطلوب است

 :8-2-2 مالکجدول تعيين وضعيت 

 Log Book  -8-2-2وضعيت مالک

 مطلوب ≥75/0

 نيمه مطلوب 5/0

 نامطلوب ≤25/0

 

 

 امتياز1  :8-2-2چك ليست نشانگرهاي مالک  

 ( 25/0وجود دارد؟  )طب سنتي   در بخش دوره کارآموزيLog Bookآيا  -1-1-2-2-8

Log Book امتياز کسب شده  وضعيت طب سنتيدوره 

 25/0   مطلوب بلي
25/0 

 0    غير مطلوب خير

 امتياز کسب شده 8-2-1وضعيت مالک

 مطلوب ≥1/1
2/1 

 نيمه مطلوب 6/0 -1

 نامطلوب ≤5/0
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 Reflection(Feed back) -8-2-3 مالک
 

 (25/0وجود دارد؟  ) دانشجويان پزشكي  زيآمودوره کارLog Bookآيا  -2-1-2-2-8

Log Bookامتياز کسب شده  وضعيت زيرآمودوره کا 

 25/0   مطلوب  بلي
0 

 0   غير مطلوب  خير

 (25/0؟)شود مي جراا در بخش طب سنتي Log Bookآيا  -2-2-2-8 -1

Log Book امتياز کسب شده  وضعيت طب سنتيدوره 

 25/0    مطلوب بلي

 125/0 نيمه مطلوب تا حدودي 125/0

      0     غير مطلوب خير

 (25/0؟)شود مي جرااموزي آدوره کارLog Bookآيا   -2-2-2-2-8

Log Bookامتياز کسب شده  وضعيت دوره کارورزي 

 25/0    مطلوب بلي
0 

 0     غير مطلوب خير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Reflection(Feed back) -8-2-3مالک تعريف وضعيت مطلوب -

 اجراگردد. طب سنتيدر بخش  دستياراندوره کارآموزي و  Reflection(Feed back) مطلوب است

 

 :8-2-3 مالکجدول تعيين وضعيت 

 Reflection(Feed back)  -8-2-3وضعيت مالک

 مطلوب 5/0

 لوبنيمه مط 25/0

 امتياز کسب شده Log Book :   8-2-2مالک    وضعيت

  مطلوب 75/0  باالي 

 

375/0 

 نيمه مطلوب 5/0-75/0

 نامطلوب 1از کمتر 
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 امتياز(2ارزيابي آزمون ها ): 8-2-4مالک 
 

 

 

 

 

 

 

 امتياز5/0 :8-2-3چك ليست نشانگرهاي مالک      

  

 (25/0؟)شود مي جراا طب سنتي دوره دستياران   Reflection(Feed back)آيا  -1-3-2-8

 امتياز کسب شده  وضعيت 

 25/0مطلوب  بلي

 125/0نيمه مطلوب   گهگاهي 125/0

 0غير مطلوب  خير

 

 (25/0؟)شود مي جراا وزيآمدوره کار Reflection(Feed back)آيا  -2-3-2-8

 امتياز کسب شده  وضعيت 

 25/0مطلوب  بلي

 125/0نيمه مطلوب   گهگاهي 0

 0غير مطلوب  خير

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ارزيابي آزمون ها جدول تعيين وضعيت

 

 
 8-2-3 نشانگرهاي مالک

 

 امتياز5/0

 25/0 طب سنتيدوره Reflection(Feed back) اجراي   -1-3-2-8 

 25/0 زيآمودوره کارReflection(Feed back) اجراي     -2-3-2-8

 امتياز کسب شده Reflection(Feed back)    :8-2-3مالک    وضعيت

  مطلوب 5/0

 نيمه مطلوب 25/0-125/0 125/0
 نامطلوب 0
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 :8-2-4 مالک

 : ارزيابي آزمون ها8-2-4وضعيت مالک

 مطلوب ≥5/1

 نيمه مطلوب 6/0 375/1-25

 نامطلوب ≤5/0

 

 

 امتياز  2 8-2-4 نشانگرهاي مالک

 5/0 وجودسازکارمدون جهت اجراي ارزيابي آزمون ها  -1-4-2-8 

 5/0 آزمون هاي ارزيابي شدهدرصد    -2-4-2-8

 5/0 نتايج ارزيابي آزمون هاآناليز -3-4-2-8 

 5/0 ارزيابي آزمون ها بازخورد درصد   -4-4-2-8

 

 : ارزيابي آزمون ها8-2-4مالک عريف وضعيت مطلوبت -

% 80بيشتتر از   وجودداشته باشتدو   جهت ارزيابي آزمون هانرم افزار ارزيابي  سازکارمدون همانند مطلوب است

در  ارزيابي کيفتي شتود.   ها آزمون سواالت قبل از  %80بيشتر از  باشند. سئواالت تهيه کرده آرشيو اعضاء گروه 

درصد موارد به اعضاي هيئت علمتي   100د ارزيابي کمي بعد از برگزاري آزمون انجام شود. در درصد موار 100

  بازخورد داده شود. 

 

 

 

 8-2-4مالک  هايچك ليست نشانگر

 

 (25/0)وجوددارد؟  جهت ارزيابي آزمون هانرم افزار ارزيابي  سازکارمدون همانند آيا-1-4-2-8

 

 

 

 

 
2 

 25/0سئواالت تهيه کرده اند؟  آرشيو چند درصد اعضاء گروه  -2-1-4-2-8

 امتيازکسب شده وضعيت 

 امتيازکسب شده وضعيت 

 25/0 25/0     مطلوب بله 

 125/0نيمه مطلوب    تا حدودي 

 0      غير مطلوب خير 
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 25/0 25/0مطلوب               %80بيشتر از 

 125/0        نيمه مطلوب  %50-%80بين 

 0         غير مطلوب   %50کمتر از 

 5/0؟  شده اندآزمون ها ارزيابي کيفي  قبل از برگزاري -2-4-2-8

 امتيازکسب شده وضعيت 

 5/0 5/0مطلوب               %80بيشتر از 

 25/0      نيمه مطلوب    %50-%80بين 

 0        غير مطلوب     %50کمتر از 

 

  5/0؟آناليز مي شود   EDOون ها توسط آيا نتايج ارزيابي آزم-3-4-2-8

 امتيازکسب شده وضعيت   EDOارزيابي آزمون ها توسط 

  5/0مطلوب               بله

 25/0     نيمه مطلوب      گاهگاهي 5/0

 0            غير مطلوب خير

؟  خورد داده شده اندباز در گروه، به اعضاي هيئت علمي  آزمون ها نتايج ارزيابي  چند درصد -4-4-2-8

5/0 

 

 

 

 

 

 

 
 امتياز 1      8-2-5چك ليست نشانگر مالک    

 امتيازکسب شده وضعيت 

  5/0مطلوب               %80بيشتر از 

 25/0     نيمه مطلوب     %50-%80بين  5/0

 0           غير مطلوب %50کمتر از 

 امتياز کسب شده ارزيابي آزمون ها    :8-2-4مالک    وضعيت

 مطلوب ≥5/1
2 

 بنيمه مطلو 6/0 375/1-25

 نامطلوب ≤5/0
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ارزيابي آزمون هاي جامع     :8-2-5مالک    وضعيت

 دستياران با ساير دانشگاهها

 امتياز

 1  مطلوب بله

 5/0  نيمه مطلوب در دست اقدام

 0  نامطلوب خير

 

 

اران طب سنتي با ساير دانشگاهها در طول سال تحصيلي مطلوب است برنامه ارزيابي آزمون هاي جامع دستي

 حداقل يكبار مقايسه گردد.

 

 

 

ي جامع دستياران بتا ستاير   ارزيابي آزمون ها    :8-2-5مالک    وضعيت

 دانشگاهها 

 امتياز کسب شده

 مطلوب 1بلي  
 نيمه مطلوب 5/0در دست اقدام  5/0

 نامطلوب 0خير 

 امتياز کسب شده حوزه سنجش و ارزشيابي  وضعيت

 مطلوب ≥5/9

 نيمه مطلوب 4/9-7 1/7

 نامطلوب ≤ 9/6
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 فصل نهم
 

 

 

 

 

 

 حوزه دانش آموختگان  
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 امتياز  1 دانش آموختگان: -9 حوزه مالک

 

 امتياز  1  هامالک

 5/0 وجود ساز و کار مشخص در گروه براي ارتباط با دانش آموختگان -1-9

 25/0 بازنگري در برنامه آموزشي با استفاده از بازخورد دانش آموختگان -2-9

در حيطه فعاليت هاي  ميزان استفاده از دانش آموختگان در گروه -3-9

 درماني.آموزشي.پژوهشي.

25/0 

 1 جمع امتياز

 حوزه دانش آموختگان: تعريف وضعيت مطلوب -

ارتباط با دانش آموختگان وجودداشته باشد. بازنگري در برنامه  وجود ساز و کار مشخص در گروه براي مطلوب است 

آموزشي با استفاده از بازخورد دانش آموختگان انجام شود. در سال ارزشيابي آثار علمتي دانتش آموختگتان در    

مقاالت و نشريات معتبر چاپ شده باشد. از دانش آموختگان دربرنامه ريزي هاي آموزشي وپژوهشي گروه استتفاده  

 ردد.گ

 حوزه دانش آموختگان:جدول تعيين وضعيت 

 حوزه دانش آموختگان:وضعيت 

 مطلوب ≥75/0

 نيمه مطلوب 25/0-5/0

 نامطلوب 25/0کمتراز

 

 

 امتياز 1 :9چك ليست نشانگرهاي مالک

 5/0آيا وجود ساز و کار مشخص در گروه براي ارتباط با دانش آموختگان وجوددارد؟ -1-9

 شده  امتياز کسب وضعيت 

 5/0مطلوب  بلي

 25/0نيمه مطلوب   در دست اقدام  25/0

 0غير مطلوب  خير

 25/0؟شود ميآيا بازنگري در برنامه آموزشي با استفاده از بازخورد دانش آموختگان انجام -2-9

 امتياز کسب شده  وضعيت 

 25/0مطلوب  بلي

 125/0نيمه مطلوب  گهگاهي 0

 0غير مطلوب  خير
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 25/0؟گردد مياستفاده  گروه آموزشي وپژوهشيدرماني  برنامه ريزي هاي از دانش آموختگان درآيا  -3-9

 امتياز کسب شده  وضعيت 

 25/0مطلوب  بلي

 125/0نيمه مطلوب  تا حدودي  125/0

 0غير مطلوب  خير

 

 

 امتياز کسب شده دانش آموختگان     :9حوزه  مالک هاي  وضعيت

 مطلوب ≥75/0
 نيمه مطلوب 5/0-25/0 375/0

 نامطلوب 25/0کمتراز
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 فصل دهم
 

 

 

 يافته ها
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 فصل نهم

 
 : نتايج ارزيابي حوزه رسالت و اهداف آموزشي 1جدول 

 رديف

امتياز  مالک

 کل

امتياز کسب 

 شده

درصد 

امتياز 

کسب 

 شده

نيمه  مطلوب

 مطلوب

 نامطلوب

   *  5/1 5/1 وجود رسالت و اهداف آموزشي مدون  1-1

   *  9375/0 1 مشارکت اعضاء گروه در تدوين بيانيه رسالت و اهداف   2-1

3-1 
 رعايت قواعد هدف نويسي و طبقه بندي

 نگرش (   –مهارت  –) دانش  
5/0 5/0  *   

4-1 
آگاهي اعضاء هيئت علمي و کارکنتان ارشتد از رستالت و    

 اهداف  
1 1  *   

   *  875/0 1 ي توسط اعضاء گروه بازنگري اهداف آموزش 5-1

   *  8125/4 5 جمع کل

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 1مالک  هاي حوزه 

   * 1-1مالک 

   * 1-2مالک 

   * 1-3مالک 

   * 1-4مالک 

   * 1-5مالک 

   * 1حوزه 
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 : نتايج ارزيابي حوزه مديريت و سازماندهي  2جدول 

 رديف
امتياز  مالک

 کل

متياز کسب ا

 شده

درصد 

امتياز کسب 

 شده

نيمه  مطلوب

 مطلوب

 نامطلوب

   *  5/0 5/0 نحوه انتخاب  مدير گروه  -1-2 -1-2

   *  25/1 5/1 : ويژگي ها و وظايف مدير گروه2-2 -2-2

3-2- 
ميزان استقالل گروه در برنامه ريزي آموزشتي و   -3-2

 سازماندهي فعاليت
1 1  *   

4-2- 
ميتزان   –امه هاي داخلي گروه ) شفافيت آئين ن -4-2

 تاييد(-کفايت –آگاهي دست اندرکاران 
5/1 375/1  *   

5-2- 
حدود سازکار مشخص براي تعيين بودجه، هزينه  -5-2

 هاي گروه و نحوه هزينه آن
5/0 4375/0   *  

6-2- 
   *  75/0 1 برنامه تشويق و توبيخ ) ارزيابي و نظارت اعضاي گروه ( 

   *  1 1 نحوه گزينش و استخدام هيئت علمي  -7-2

8-2- 

) اطالع از قوانين و اختيارات وآئين  ارزيابي عملكرد مدير گروه

نامه ها ، پيگيري مشكالت  گروه، رعايت ضوابط و مقررات آموزشتي ،  

توانايي در جذب مشارکت اعضاي هيئت علمي ، تشكيل و اداره جلسات 

 شوراي گروه(

 

3 
 

3  *   

   *  3125/9 10 کلجمع 

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 2حوزه مالک  هاي 

   * 2-1مالک 

  * 2-2مالک 
 

   * 2-3مالک 

   * 2-4مالک 

  *  2-5مالک 

   * 2-6مالک 

   * 2-7مالک 

   * 2-8مالک 

   * 2حوزه 
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   : نتايج ارزيابي حوزه برنامه آموزشي  3جدول 

 رديف

امتياز  مالک

 کل

از امتي

کسب 

 شده

درصد 

امتياز 

 کسب شده

نيمه  مطلوب

 مطلوب

 نامطلوب

1-3 
تعريف دقيق فعاليتهاي           

what/whom/where/when)) 
4 4  *   

   *  3 3 تناسب محتوي دوره هاي آموزشي با اهداف 2-3

   *  2 2 مشارکت در برنامه ريزي درسي 3-3

   *  10 12 اجراي برنامه هاي آموزشي 4-3

   *  8 8 ميزان استفاده از طرح درس و روشهاي تدريس 5-3

   *  1 1 يكپارچگي علوم پايه و باليني  6-3

   *  28 30 جمع کل حوزه

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 3مالک  هاي حوزه 

   * 3-1مالک 

   * 3-2مالک 

   * 3-3مالک 

   * 3-4مالک 

  * 3-5مالک 
 

  * 3-6مالک 
 

   * 3حوزه 
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 : نتايج ارزيابي حوزه هيأت علمي  4جدول 

 رديف

امتياز  مالک

 کل

امتياز 

کسب 

 شده

درصد 

امتياز 

 کسب شده

نيمه  مطلوب

 مطلوب

 نامطلوب

1-4 
 ترکيب و توزيع اعضاء هئيت علمي             

3 5/1   *  

2-4 
 توانمنديهاي آموزشي اعضاء هئيت علمي 

3 5/2  *   

3-4 

 ليتهاي اعضاء هئيت علمي در بخش آموزش توزيع فعا -

 توزيع فعاليتهاي اعضاء هئيت علمي در بخش پژوهش   -

 توزيع فعاليتهاي اعضاء هئيت علمي در بخش درمان  -

6 4/5  *   

4-4 
 ميزان رضايت هئيت علمي از امكانات رفاهي و خدمات 

2 1   *  

  *   5/0 1 نوآوري وخالقيت 5-4

  *   9/10 15 جمع کل 

 

 

 مطلوب ان مطلوبيمه ن مطلوب 4مالک  هاي حوزه 

  *  4-1مالک 

   * 4-2مالک 

   * 4-3مالک 

  *  4-4مالک 

  *  4-5مالک 

  *  4حوزه 
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 ) توسط دانشكده پزشكي تكميل گردد (: نتايج ارزيابي حوزه دانشجويان   5جدول 

 رديف

امت مالک

ياز 

 کل

امتياز 

کسب 

 شده

درصد 

از امتي

کسب 

 شده

مطلو

 ب

نيمه 

مطلو

 ب

نامط

 لوب

  *   3/0 5/0 ترکيب وتوزيع دانشجويان 1-5

   *  1 1 ارتباط دانشجويان بااعضا ومدير گروه  2-5

3-5 
اجرا وارزشيابي –مشارکت دانشجويان دربرنامه ريزي 

 برنامه هاي آموزشي گروه
5/0 4/0  *   

  *   375/0 5/0 پيشرفت وافت تحصيلي دانشجويان  4-5

   *  5/0 5/0 آگاهي دانشجويان از حقوق ووظايف خود 5-5

  *   1 2 فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان  6-5

   *  575/3 5 جمع کل 

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 5مالک  هاي حوزه 

  *  5-1مالک

   * 5-2مالک 

   * 5-3مالک 

   * 5-4مالک 

   * 5-5مالک 

  *  5-6مالک 

   * 5وزه ح
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 : نتايج ارزيابي حوزه منابع آموزشي ) فضا ، امكانات و تجهيزات آموزشي و درماني (    6جدول 

 رديف
 مالک

امتياز کسب  امتياز کل

 شده

درصد امتياز 

 کسب شده

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب

   *  1 1 تجهيزات عمومي آموزشي 1-6

 *    975/0 2 تجهيزات تخصصي 2-6

   *  75/0 1 کالس 3-6

   *  35/1 1 کتابخانه و اينترنت 4-6

 *    375/1 5/4 سالمتكده 5-6

6-6 
بخش طب سنتي کلينيك 

 دزياني 
5/2 5/1   *  

  *   05/7 12 جمع کل

 

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 6مالک  هاي حوزه 

   * 6-1مالک

 *   6-2مالک 

   * 6-3مالک 

  * 6-4مالک 
 

 6-5 مالک
  

* 

  *  6-6مالک 

  *  6حوزه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

124 

 : نتايج ارزيابي حوزه پژوهشي     7جدول 

امتياز  امتياز کل مالک رديف

 کسب شده

درصد امتياز 

 کسب شده

نيمه  مطلوب

 مطلوب

 نامطلوب

1-7- 
براستاس فترم   ) آثار وفعاليتهاي انفرادي توسط اعضاء گروه 

 هاي پژوهشي(آئين نامه ارتقاء در خصوص فعاليت
5/2 5/2  *   

  *   5/0 1 خط مشي برنامه هاي مشخص گروه براي پژوهش -2-7

  *   1 2 پروژه هاي پژوهشي گروه  -3-7

  *   5/0 1 سمينارها ، همايش هاي برگزار شده توسط اعضاء گروه  -4-7

5-7 

 

امكانات 

 پژوهشي

  

 

: امكانتتات تستتهيل کننتتده  1-5-7

  *   25/0 5/0 پژوهش

و  امكانات تجهيزاتي پژوهش :2-5-7

 اينترنت
5/0 4/0  *   

 وجود منابع مالي مستقل: 3-5-7

5/0 25/0   *  

  *   4/5 8 جمع کل

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 7مالک  هاي حوزه 

 * 7-1مالک
 

 

  *  7-2مالک 

  *  7-3مالک 

  *  7-4مالک 

  *  7-5مالک 

  *  7حوزه 
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 : نتايج ارزيابي حوزه سنجش و ارزشيابي    8جدول 

 مالک رديف
امتياز 

 کل

درصد امتياز  امتياز کسب شده

 کسب شده

نيمه  مطلوب

 مطلوب

نامطلو

 ب

 سنجش  -1-8

 

  *   4/1 3 تنوع روشهاي سنجش -1-1-8

برنامه ريزي مشخص  -2-1-8

 ومدون جهت سنجش دانشجويان
2 75/1   

* 
 

اهداف  تناسب سنجش با -3-1-8

 آموزشي
3 75/1  

 
*  

2-8- 

وجودسايربر

نامه هاي 

  ارزشيابي

   *  2/1 5/1  ارزشيابي پنچگانه -1-2-8

2-2-8- Log Book  1 375/0   *  

3-2-8-Reflaction(feed 

back)  
5/0 125/0   *  

   *  2 2 ارزيابي آزمون ها -4-2-8

ي ارزيابي آزمون ها -5-2-8

 گاههاجامع با ساير دانش
1 5/0  

 
* 

 

  *   1/7 14 جمع کل

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 8مالک  هاي حوزه 

  *  -8-1-1مالک

 * -8-1-2مالک 
 

 

  *  -8-1-3مالک 

   * -8-2-1مالک 

  *  -8-2-2مالک 

 *  -8-2-3مالک 
 

  * -8-2-4مالک 
 

 *  -8-2-5مالک 
 

  *  8حوزه 
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 دانش آموختگانزه : نتايج ارزيابي حو 9جدول 

 مالک رديف

امتياز 

 کل

امتياز 

کسب 

 شده

درصد 

امتياز 

کسب 

 شده

نيمه  مطلوب

 مطلوب

 نامطلوب

1-9- 
وجود ساز و کار مشخص در گروه براي ارتباط بتا  

 دانش آموختگان
5/0 25/0   * 

 

2-9 
بازنگري در برنامه آموزشي با استفاده از بازخورد 

 دانش آموختگان
25/0 0    

* 

3-9- 
در  ميزان استفاده از دانش آموختگان در گروه

 فعاليت هاي درماني .آموزشي. پژوهشي
25/0 125/0   * 

 

  *   375/0 1 جمع کل

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 9مالک  هاي حوزه 

  *  9-1مالک

 *   9-2مالک 

  *  9-3مالک 

  *  9حوزه 
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 ازدهميفصل 

 

 بحث و نتيجه گيري
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 باشد: صل ارزيابي به شرح ذيل مينتايج حا

 1داشت  )جدول شمارهدرجه  مطلوب امتياز  8125/4با کسب    حوزه رسالت و اهداف آموزشيدر قسمت ارزيابي 

.) 

 (. 2داشت )جدول شماره .درجه مطلوبامتياز   3125/9گروه با کسب  حوزه مديريت و سازماندهي نتيجه ارزيابي 

 (. 3داشت ) جدول شماره  درجه  مطلوبامتياز  28با کسب    موزشيحوزه برنامه آنتيجه ارزيابي 

 (.  4داشت  ) جدول شماره  .درجه  نيمه مطلوبامتياز   9/10با کسب    حوزه اعضاء هيأت علمينتيجه ارزيابي 

 (.5داشت  )جدول شماره  مطلوبنيمه درجه امتياز   575/3با کسب   حوزه دانشجوياننتيجه ارزيابي 

درجته نيمته   امتياز    05/7)فضا، امكانات و تجهيزات آموزشي و درماني( با کسب  منابع آموزشيرزيابي نتيجه ا

 (.6است ) جدول شماره مطلوب 

 (. 7است )جدول شماره نيمه مطلوب امتياز درجه  4/5با کسب  حوزه پژوهشنتيجه ارزيابي 

 (.8است )جدول شماره  مطلوبنيمه جه درامتياز   1/7با کسب   حوزه سنجش و ارزشيابينتيجه ارزيابي 

 (.9است. )جدول شماره  درجه نيمه مطلوبامتياز   375/0با کسب     دانش آموختگانحوزه نتيجه ارزيابي 

 کسب گرديد.  درجه نيمه مطلوبامتياز و با  100از کل  525/76امتياز ناشي از ارزيابي فوق 

 فصل اول:در حوزه رسالت و اهداف آموزشي
رسالت و اهداف  که بايد  تدوين استدر حال توسط اعضاء گروه  براي اولين بار گروه نوپا بوده و اهداف آموزشي :   1-5الک وضعيت م

 آموزشي گروه تكميل گردد. 

 

 فصل دوم: حوزه مديريت گروه و ساختار سازماني
به تائيتد مقامتات ارشتد     الزم است نگارش و در گروه تصويب شده است . آئين نامه هاي داخلي:  2-4در مالک 

 .آموزشي دانشگاه برسد

يمه وضعيت ن، اي تعيين بودجه ،هزينه هاي گروه و نحوه هزينه آن رحدود ساز و کار مشخص ب: 2-5-1در مالک  

 شود.  مطلوب بوده است. از طرف دانشكده بودجه پيشنهادي ساالنه از طرف گروه ها درخواست نمي

راي تعيين بودجه و هزينه ها، بودجه پيشنهادي از طرف گتروه ستاالنه ارائته    در مالک وجود ساز و کار مشخص ب

شود و تا کنون از طرف دانشكده و امور مالي خواسته نشده است و عملكرد بودجته گتروه براستاس بودجته      نمي

 پيشنهادي وجود ندارد. 

عمال انجام متي   اعضاي گروهدر مالک برنامه تشويق و توبيخ برنامه مدون جهت ارزيابي و نظارت :  2-6مالک 

بصورت مكتوب وجود ندارد. بنابراين بته نظتر متي رستد  جهتت متديريت       به صورت برنامه مدون و  شود ولي

  وسازماندهي گروه، برنامه مكتوب نگاشته شود.
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   آموزشي و اجراي دوره هاي آموزشي فصل سوم: حوزه برنامه
 

وضعيت مطلوب را امتياز .28با کسب  حوزه برنامه آموزشي وزهدر اين بررسي بهترين نتيجه ارزيابي مربوط به ح

در حوزه برنامه آموزشي علي رغم اينكه وضعيت مطلوب دارد ولي بديهي استت کته   اختصاص داده است . بخود 

 استفاده از الگوهاي مختلف تدريس مي تواند در بهبود کيفيت آموزش بسيار موثر باشد.

ي و درمانگاه نيمه مطلوب است.  نياز است مسايل آموزشي در حيطه درصد آموزش سرپاي 3-4-4در مالک 

 .درمانگاه  مانند کمبود دارويي . کمبود هيات علمي . کمبود مراجعه بيماران با تبليغ مناسب ... اصالح شود

 فصل چهارم: حوزه هيأت علمي،وظايف عضو هيئت علمي
در حوزه هيئت علمي، باشد.  نشجو کم و نيمه مطلوب ميضعيت گروه از نظر سرانه هئيت علمي به داو:  4-1مالک 

نيمته مطلتوب    اعضاء گروه وضعيت استخدامي رسمي شود . تعداد سرانه هيئت علمي در گروه، کمبود احساس مي

مسلم است کادر هيئت علمي ثابت و سرانه هيئت علمي به دانشجويان قادر است به ارتقاء درجه علمي  آنچه است . 

 تر نمودن کيفيت برنامه هاي آموزشي کمك نمايد.دانشگاه و به

پژوهشتي و   -در مالک توانمندي آموزشي تعداد تاليف و ترجمه ونيز در توزيع فعاليتهاي آموزشتي : 4-2مالک 

 درماني امتياز الزم کسب شد.

ن ميانگين رضايت مندي اعضاي هيئت علمي از امكانات رفاهي و خدماتي براستاس جتدول ميتانگي     :4-4مالک 

 باشد.  رضايت مندي، متوسط مي

 فصل پنجم:حوزه دانشجويان
در حوزه دانشجويان با توجه به امتياز کسب شده آنها در برنامه ريزي و در اجراء ارزشيابي برنامه هاي آموزش 

گروه مشارکت داشتند و از وظايف خود آگاهي داشتند و نيز در فعاليت هاي پژوهشي مشارکت دارنتد. بنتابراين   

مشارکت فعال و بهبود فرآيند يادگيري بديهي است اين حوزه نياز به توجه جدي و اصتالح نقتاط ضتعف و    جهت 

 کاستي ها دارد.

اقدامات مقتضي مطلوب است در اين زمينه  دستياران طب سنتي درمراکزتحقيقاتي همكاري ندارند. :  5-6مالک  

 .  جهت مشارکت و فعاليت دستياران انجام گردد

 زه منابع آموزشيفصل ششم:حو
: بخشي از ملزومات آزمايشگاه مفردات  تهيه شده است ولي برخي از ملزومات چون روتاري ،  6-2مالک 

 پرکوالتور و ... نياز است که تهيه شود. هنوز فضاي مناسب و تخصصي نيز براي آزمايشگاه در نظر گرفته نشده است. 

به ازاي هر دوره  دانشجو يك کالس گزارش شده است ولي مطلوب وضعيت ينكه در مالک عليرغم ا:  6-3مالک 

 . و بعضا باعث مشكالتي در شروع کالس مي گردد تئوري اختصاصي جهت دستياران وجود ندارد
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: در بخش کتابخانه و اينترنت، تعداد کتاب مرجع و اشتراک مجالت علمي و خارجي در حتد مطلتوب    6-4مالک 

مستتقل بتراي    Onlineوجود کامپيوتر در صورت امكان  نشجو يان وجوددارد.است.کامپيوتر مشترک براي کليه دا

  دستياران  گروه طب ايراني مي تواند فرصت هاي بهتر و بيشتر يادگيري براي فراگيران فراهم کند.

 سالمتكدهنتايج ارزيابي در حوزه سالمتكده نامطلوب گزارش شده است. با وجود افتتاح و راه اندازي :  6-5مالک 

مهيا  ارائه خدماتدر حوزه نيروي انساني و تجهيزاتي تاکنون شرايط  ، به دليل برخي کمبودها طب ايراني

در سالمتكده متخصص داروساز سنتي، پرستاربه تفكيك جنسيتي،کارشناس نيروي انساني مورد نياز نگرديده است.

 گياهان دارويي و يا مرتبط با علوم دارويي و گياهي مي باشد. 

کلينيك دزياني اتاق آموزشي مناسب همراه با امكانات آموزشي مطلوب از جمله : در بخش طب سنتي  6-6مالک 

کتاب هاي تخصصي و ...  براي دستياران در شرايط نيمه مطلوب مي باشد. بهتر است جايگاه مناسب براي آموزش 

 به دانشجويان فراهم شود.

 فصل هفتم:حوزه پژوهشي 

مطلوب برخورد بوده است. توانمندي و فعاليت هاي انفرادي اعضاي گروه نيمه درجه  ارزيابي حوزه پژوهش از

 براساس فرم آئين نامه ارتقاء در خصوص فعاليتهاي پژوهشي مطلوب بوده است.

نياز به وجود امكانات مالي و حمايتي از سوي  جهت برگزاري سمينار و همايش ها و انجام پروژه هاي پژوهشي 

و مناسب براي حمايت از طرحهاي تحقيقاتي مي  مستقل مالي منابعمراکز تحقيقاتي مي باشد.  آموزش مداوم و 

  تواند در بهبود و تقويت فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي گروه بسيار موثر باشد.

 طب سنتي وجود ندارد. براي فعاليت هاي تحقيقاتي  مستقل :  آزمايشگاه 7-5-2مالک 

 ش و ارزشيابيفصل هشتم: حوزه سنج

روش هاي مختلف سنجش دوره امتياز نيمه مطلوب را کسب کرده است.  :  تنوع روش هاي سنجش در اين حوزه  8-1مالک 

 . نياز به بازنگري داردباليني در بخش  طب سنتي کلينيك دزياني 

شده است که استفاده از روشهاي متنوع و نوين ارزشيابي فراگيران بيشتر از سئواالت چهارگزينه ايي استفاده 

 .ازساير روش ها زمينه را براي سنجش بيشترقابليت هاي فراگيران فراهم مي کند 

   .شود ارزشيابي توسط دستياران انجام نمي:  8-2مالک 

 فصل نهم: حوزه دانش آموختگان
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بتا  مي رستد   . به نظراز درجه نيمه مطلوب برخوردار شده است 375/0در حوزه دانش آموختگان با کسب امتياز 

باشد و همچنين با عنايت به اين که بسياري از نتواقص ايتن    توجه به اينكه دسترسي به فارغ التحصيالن آسان نمي

باشد کسب چنين نتيجه اي  صرفا دال بر نقصان برنامه آموزشي در گتروه   حيطه مربوط به يك گروه آموزشي نمي

ختگان و اهميتي که اين افراد بعنتوان محصتول نهتايي و    مذکور نيست. با وجود اين کسب بازخورد از دانش آمو

فرآيند سيستم آموزشي دارند ايجاب مي نمايد که براي قضاوت در باره برنامه، مورد ارزشيابي قرار گيرنتد. بتا   

ايجاد سازوکار مشخص و مدون در گروه براي ارتباط با دانش آموختگان و استفاده از بازخورد آنها در بتازنگري  

هاي آموزشي و با انجام پژوهش ها برآورد نيازهاي مهارتي و شناختي و همجنين تناسب اهداف آموزشي با برنامه 

 گردد. نيازهاي شغلي اين امر محقق مي

 

 پيشنهادات :

طب سنتي جهت مديريت و اولويت بندي تتامين نيازهتاي   ها از جمله گروه منابع مالي تخصيص يافته به گروه  -1

 .اعالم گردد گروه

هاي رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم پشتيباني و مدير گروه محترم طب ايراني و  با مساعدت و پيگيري -2

با حضور مشاور  1398آذر  13دفتر فني دانشگاه فضاي مناسب سالمتكده طب ايراني ايجاد شده است که در تاريخ 

تتاح گرديد. با احداث سالمتكده طتب ايرانتي   اردکاني و مسئولين دانشگاه رسماً اف وزير جناب آقاي دکتر شمس

محلي مناسب و فضاي کافي براي گروه طب ايراني  ايجاد شده است که الزم است در حفظ و ارتقاي اين سالمتكده 

تالش بيشتري مبذول گردد. لذا ضروري است که نيروهاي متخصص نيز براي بهره برداري بيشتر از اين فضا هتا و  

 ردند. امكانات نيز تامين گ

طب سنتي و همچنين مكتان مناستب بتراي ستاخت     ساخت فرآورده هاي جهت راه اندازي آزمايشگاه مفردات و 

داروهاي مورد نياز دستياران به منظور انجام پژوهش و انجام پايان نامه ها عالوه بر تجهيز و راه اندازي اين بخش 

 .باشد کاردان گياهان دارويي نيز مي نياز به نيروي متخصص داروساز سنتي به همراه کارشناس و يا

و در جهت داير و فعال بودن سالمتكده در دو شيفت الزم است جذب نيروي متخصص طب ايراني غير هئيت علمتي  

 نيز انجام شود تا دسترسي عموم مردم به پزشكان متخصص در کل هفته برقرار گردد. قالب طرح درمان 

 تفكيك جنسيت مرد و زن وجود داشته باشد . همچنين در بخش اعمال يداوي پرستار به 

کارشناس پژوهش جهت اهداف پژوهشي در اين سالمتكده مستقر باشد. چرا که يكتي از اهتداف احتداث ايتن     

 باشد.  سالمتكده ها مستند کردن مطالب دانش پيشنيان و استفاده آنها توسط ساير پزشكان و دانش پزشكي مي

جهت پيشبرد امور اداري گروه و دستياران ، فرصتت مناستبي بتراي     تمام وقتبا بكارگيري نيروي کارشناس  -3 

د در امر درمان، ننيروهاي اعضاي هئيت علمي گروه فراهم شود تا با افزايش انگيزه هاي آموزشي و پژوهشي بتوان

 د.نآموزش و پژوهش تاثير بيشتري داشته باش
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برگزاري کالس هاي آموزشي مورد نياز توانمنتد ستازي   از جمله تامين منايع مالي طرح ها و  شرايط مناسب -4

براي فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي در امر ارتقاء اعضاء هيئت علمي گروه و تسريع و تسهيل در تصتويب   اساتيد

 .گرددفراهم طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي 

توسط  انجام  ارزشيابي .زشيابي تقويت شرايط مناسب براي مشارکت کليه دانشجويان و دستياران در فرايند ار -5

 در سامانه ارزشيابي تعريف گردد.  در هر ترم تحصيلي دستياران طب ايراني

راه اندازي مرکز تحقيقات طب تا امكان  مساعدت هاي الزم انجام شده هيات علمي پژوهشي در زمينه جذب-6

.فراهم گرددان طب سنتي  دستيار وامكان پژوهش تخصصي در اين حيطه براي اعضا هيئت علمي و سنتي  

پيشنهاد مي گردد در خصوص وضعيت استخدامي ساير اعضاي گروه جهت پايداري و ثبات مديريت گروه نسبت  -7

 به تبديل وضعيت ساير اعضا اقدام گردد. 

 استفاده گردد.ي فراگيران در سنجش بيشتر قابليت هاي فراگيران از روشهاي متنوع و نوين ارزشياب -8

استفاده اعضاء هيئت علمي از امكانات موجود از جمله امكانات موجود در دانشگاه جهت تسهيالت رفاهي براي  -9

 ، سامان دهي وضعيت اتاق اساتيدمانند سالن ورزشي و ... استفاده از ظرفيت هاي موجود داخل دانشگاه از جمله

 برنامه ريزي گردد.

 

 


