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   ی کمیته ارزشیابی برنامه ھا

پیگیري نتايج پیشنھادات گروه آموزشی و پسخوراند وزارتخانه که در راستای طرح ارزيابی .1

 درونی صورت گرفته و تعیین موارد تحقق یافته و استخراج علت عدم تحقق سایر موارد

سال از انجام ارزیابی  3-5اجرای دور دوم برنامه ارزشیابی درونی برای گروه ھایی که حداقل .2

درونی دور اول  آنھا گذشته و شروع برنامه در گروه ھایی که ھنوز برنامه را آغاز ننموده اند بر 

  .اساس ساختاری يکسان

   )ارزشیابي مستمر دانشكده ھا ( اجراي ارزشیابي بیروني در كنار ارزشیابي دروني .3

 اجرای برنامه ارزشیابی از برنامه درسی.4

 بھبود روند ارزشیابي اساتید در دانشكده ھا توسط دانشجويان .5

ھمكاري با مراكز توسعه دانشكده ھا براي فعال كردن ھر چه بیشتر روند ارزشیابي در  .6

 تمامی سطوح

 ھمكاري با مركز توسعه دانشكده پزشكي براي برقراري ارزشیابي جامع بالیني  .7

شکده ھا و ارزيابی آزمون ھا قبل از انجام ازمون توسط تشکیل کمیته امتحانات در تمامی دان.8

گروه آموزشی و ارزیاب کمیته امتحانات و انالیز امتحانات اخر دوره و تجزيه وتحلیل نتايج به دست 

 آمده 

برگزاری کارگاه ھای آموزشی در خصوص گام ھای ده گانه ارزیابی درونی و ھدف نویسی و .9

  ابی درونیتعیین حیطه ھا با رويکرد ارزي

 شروع دور دوم ارزيابی درونی گروه ھای آموزشی   برنامه ريزي جھت.10

برگزاری کارگاه ھای آموزشی در خصوص روش ھای نوين ارزشیابی و طراحی آزمون ھای .11

 استاندارد 
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 استاندارد سازی روش ھای ارزيابی آموزش بالینی و تشکیل کمیته و تعیین ھمکاران ارزياب .12

در نظر گرفتن شرایط  تشویقی برای گروه ھایی که ارتقاء در طراحی آزمون ھای استاندارد .13

 داشته و يا از روش ھای نوين آموزشی استفاده می نمايند 

 اجرای دستورالعمل استاندارد و يکسان برای انتخاب اساتید نمونه  .14

 واحدارزشیابی فراھم نمودن شرايط الزم برای تحقق اھداف تعیین شده برای .15

   

 


