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  )Teacher Evaluation(رنامه ارزشیابی استاد ب
  

   ھدف كلي

از طريق بھبود عملكرد اساتید بر مبناي ) Educational Productivity(ارتقاء بھره وري آموزشی 

  ارزشیابي مستمر و جامع

  

    اھداف اختصاصي

  ارائه بازخورد به اساتید جھت اصالح و بھبود تدريس     

  ارتقای توانایی قضاوت عضو ھیأت علمي از خود)Self-judgment (  

  افزايش انتقادپذيري در اعضاي ھیأت علمي    

  افزايش مسئولیت پذيري دانشجو     

  افزايش قابلیت قضاوت در دانشجو     

  ايجاد احساس مشاركت در فعالیت ھاي آموزشي    

  بررسي نقاط قوت و تأكید بر آن    

  تھیه مالك ھا و شاخص ھاي معتبرتر و پاياتر ارزشیابي    

 تعیین و استفاده از منابع معتبرتر ارزشیابي 

  

در طی این فرايند نحوه تدريس و فعالیت ھاي آموزشي تمامی اعضای ھیأت علمي، یک بار در ھر 

. سال تحصیلی و در برخی دانشکده ھا یک بار در ھر نیم سال تحصیلی، مورد ارزيابي واقع مي گردد

ھدف . داین ارزیابی با استفاده از نظرات فراگیران و نیز مسئوالن در رده ھاي مختلف صورت می پذیر



 ارزشیابی کمیتھ  –مرکز مطالعات و توسعھ آموزش علوم پزشکی  -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی قزوین
   

  .از استفاده از نظرات فراگیران و مسئوالن، جلوگیري از تك بعدي بودن امر ارزيابي مي باشد

  

واحد ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی قزوين به طرق مختلف اقدام به ارزشیابی اعضاء ھیئت علمی 

تدریس دروس یکی از فعالیتھا در این پروسه، نظر خواھی از دانشجویان در مورد نحوه . می نماید 

تئوری و بالینی اساتید با استفاده از پرسشنامه ھای طراحی شده وتجزیه و تحلیل و استخراج نتایج 

. و ارائه باز خورد الزم به دانشکده و اساتید محترم می باشد

 

بدون تردید فرآیند ارزشیابی دریک برنامه ریزی مدون و سیستماتیک آموزشی از ارکان اصلی 

با توجه به تنوع مالکھای موفقیت آموزشی معلمان لذا .جایگاه ویژه ای میباشدمحسوب و دارای 

روشھای ارزشیابی از کار آنھا نیز بسیار متنوع خواھد بود یکی از متداولترین و ارزشمند ترین روشھای 

است که ) با استفاده از فرمھای ارزشیابی(ارزشیابی کار اساتید استفاده از نقطه نظرات دانشجویان

ر طول دوره تحصیلی درباره میزان شایستگی معلمان به قضاوت می نشینند مرکز مطالعات و د

توسعه آموزش پزشکی پس از سپری شدن دو سوم از طول زمان ھر نیمسال تحصیلی و با 

ھماھنگی واحد آموزش و حضور در عرصه ھای آموزشی اقدام به ارزشیابی اساتید مینمودلیکن با 

ا و تعدد فعالیتھای آموزشی و با وجود فیلد ھای مختلف آموزش پزشکی تنوع عنایت به پیچیدگی ھ

فرمھای ارزشیابی عمًال دسترسی مناسب و بموقع فراگیران جھت انجام ارزشیابی عملکرد اساتید را 

علیرغم برنامه ریزی و ھماھنگی الزم دچار مشکل مینموده است لذا با ھدف تسھیل و اجرای دقیق 

د اعضای ھیئت علمی با استفاده از نقطه نظرات دانشجویان و به جھت جلوگیری از ارزشیابی عملکر

صرف ھزینه ھا و اتالف زمان مفید فراگیران ،کارشناسان و کارکنان و استفاده از تکنولوژی و فناوری بر 

آن شدیم با طراحی و نصب و راه اندازی نرم افزار تحت وب ارزشیابی استاد توسط دانشجو مشکالت 

اد شده فوق را عمدتًا مرتفع نموده بطوریکه با استفاده از یکدستگاه رایانه جھت راه اندازی ی

ارزشیابی تحت وب و بکارگیری اینترنت جھت سھولت در تکمیل دقیق فرمھا با سطح دسترسی باال 

ان و در زمانھائی که فراگیران وقت کافی دارند موجب پیشگیری از صرف ھزینه ھا و اتالف وقت فراگیر

با این . کارکنان و زمان مفید کالس درس و ھمچنین انجام مکاتبات متعدد و بیمورد گردیده است

تمھیدات ارزشیابی ھمه اعضا ھئیت علمی با دقت بیشتر بدون صرف ھزینه ھای خاص و در ھر 

محل اجرائی فرآینددر دانشکده ھا ، مراکز آموزشی . مکان و در ھر زمان مقتضی انجام میشود

مانی ،پاویون ،بخش ، منزل و یا ھر مکان دیگر که امکان دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد در

زمان اجرای فرآیند در طول ھر نیمسال تحصیلی و در ھر زمان و یا موقعیتی که .قابلیت اجرایی دارد

 امکان دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد وفراگیر شناخت کافی از نحوه تدریس استاد و
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دقیقه قابل اجرا خواھد  5ویژگیھای مختلف شخصیتی و حرفه ای او کسب نماید طی مدت حداکثر 

  .بود 

مراجعه و با / http://w.sama.qums.ac.irدانشجویان جھت تکمیل فرمھا الزم است به آدرس اینترنتی

  .ه فرمایندتایپ شماره دانشجویی بعنوان نام کاربری و شماره شناسنامه بعنوان کلمه عبور مراجع

  

  :موارد استفاده از نتایج ارزشیابی اساتید

  

  جھت ارتقاء مرتبه اساتید محترم -1

  جھت تبدیل وضعیت اساتید محترم -2

  جھت تعیین استاد نمونه در ھر سال -3

  جھت اعطاء بورس و فرصت مطالعاتی به اساتید محترم -4

مورد نیاز اساتید و برنامه ریزی  جھت مشخص نمودن کارگاھھا ، کالسھا و دوره ھای آموزشی -5

  .جھت اجرای آن مي باشد 

 

  

 

 

  

  

  

  

   

 


