
  بسمه تعالی

 ارزشیابی کمیته

 اصلی هدف

 : شامل ارزشیابی فرا برنامه قوي اجراي و ارزشیابی ساختارهاي تدوین

اساتید ارزشیابی 

دانشجو ارزشیابی 

درسی هاي برنامه ارزیابی 

درونی ارزیابی 

 

 اعضای کمیته

 گلی ) مسئول(شادي خانم دکتر  -1

 ) عضو ( خانم دکتر سلمانی  -2
 جوزي ) عضو (خانم دکتر  -3

 خانم دکتر مرجان گلی ) عضو ( -4

 

اساتید ارزشیابی 
 .گردد واقع ارزیابی مورد باید علمی هیأت اعضاء کلیه آموزشی هاي فعالیت و تدریس ي نحوه تحصیلی نیمسال هر در

 اساتید ارزشیابی انواع

 دانشجویان توسط علمی هئیت عضو ارزشیابی  -1

 گروه اعضاء سایر توسط علمی هئیت عضو ارزشیابی -2

 مربوطه گروه مدیر توسط علمی هئیت عضو ارزشیابی -3

 بیمارستان /بخش ریاست توسط علمی هئیت عضو ارزشیابی -4

 دانشکده ریاست توسط علمی هئیت عضو ارزشیابی -5

 آموزشی معاون توسط علمی هئیت عضو ارزشیابی -6
  ارزشیابی خود توسط علمی هئیت عضو ارزشیابی -7

 

 وظایف شرح

 استاد ارزشیابی افزار نرم برنامه از استفاده با ارزشیابی هرفرم براساس ها داده وتحلیل تجزیه -1

 ارزیابی و ارزیابی خود بالینی، و نظري دروس در اساتید از دانشجو ارزشیابی اطالعات آوري جمع -2

 اساتید بالینی و نظري تدریس در مدیرگروه

 ارزشیابی نتایج از نمودارها و گزارشات تهیه -3



 علمی هئیت اعضاء تک تک به محرمانه صورت به بازخورد و ارزشیابی نتایج ارائه -4

 اساتید ترفیع جهت آموزشی معاونت به نهایی گزارش ارائه -5

 اساتید با ضرورت برحسب راهنمایی و مشاوره جلسات برگزاري -6
 ابهامات و اشکاالت رفع و اساتید موردي درخواست پیگیري -7

 ارزشیابی سایت به مربوط نواقص پیگیري و گزارشات تهیه و ارزشیابی سایت بررسی -8

 اساتید تشویقی برنامه -9

 

  دانشجو ارزشیابی 

 آموزش اداره از آزمون کمیته ارسالی سئواالت پیگیري -1

 علمی هئیت اعضاء به بازخورد ارائهو  افزار نرم توسط MCQ هاي آزمون و آنالیز نتایج  بررسی -2

 سئواالت بانک در شده اصالح سئواالت آوري جمع -3

 

درسی برنامه ارزشیابی 
 ارزشیابی کمیته و درسی ریزي برنامه کمیته همکاري جلسله تشکیل -1

 ارزشیابی جهت ها دانشکده در دروس بالینی و تئوري ریزي برنامه مسئولین با جلسات تشکیل -2

 هاي برنامه

 و تئوري ریزي برنامه دفاتر دانشکده و EDO دفاتر بالینی در و تئوري هاي برنامه مستندسازي -3

 بالینی

 

درونی ارزشیابی  

  ها دانشکده EDO مدیران /آموزشی هاي گروه مدیران با جلسات تشکیل -1

 /آموزشی هاي گروه در درونی ارزشیابی مجریان به اي مشاوره و آموزشی علمی، خدمات ارائه -2

 ها دانشکده

 ها دانشکده /آموزشی هاي گروه در درونی ارزشیابی پوروپوزال تهیه و بلندمدت برنامه تدوین -3

 ها دانشکده /آموزشی هاي گروه به درونی ارزشیابی هاي فرم ارسال -4

 مورد الگوي بر منطبق ها دانشکده /آموزشی هاي گروه در درونی ارزشیابی اجراي حسن بر نظارت -5

 توافق وزارتخانه
 


