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 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 مقدمه

ی از كاركردها یكیوجود داشته است و به عنوان  یعال یطة آموزشدر امر آموزش و پرورش و به خصوص در ح یربازد زیابی ارزشا

 یكی. دارد ها دانشگاه یآموزش یفیتو بهبود ك یآموزش یموفق برنامه های اجرا یح،صح یزیر در برنامه ینقش مهم یدانشگاه مدیریت

نحوه تعامل با  یی تفهیم،توانا یان،قدرت ب یس،تدر یوهش یرندهاست كه در برگ ی اساتیدآموزش رفتار یادگیری، ینداز عوامل مهم در فرآ

 ین. از ای شودمحسوب م ی عملكردهاكننده اعتبار و سودمند یینبه عنوان عامل تع یابیارزش امروزه است. یانضباط كار یترعاو  دانشجو

 یها تیفعال یاییضعف آنها به منظور ارتقاء و پو و از نقاط قوت یو آگاه نیعملكرد مدرس یفیتسنجش ك برای مداوم یابیرو از ارزش

 شود. یم ی استفادهآموزش

اما براساس متون یكی از بهترین و جامعترین روش های ارزشیابی وجود دارد.  یداسات آموزشی عملكرد یابیارزش یبرا یمختلف یروش ها

درجه می باشد. براساس این روش، نمره ارزشیابی استاد تنها منوط بر نظر  161روش  عملكرد اعضای هیات علمی در دانشگاه، استفاده از

یک شخص خاص و یک بعد از ابعاد عملكردی عضو هیات علمی نخواهد بود  و بصورت كل نگر همه ابعاد و زوایای فعالیت استاد را از 

 دیدگاه اشخاص مختلف و دست اندركار مورد سنجش قرار خواهد داد.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان اقدام به طراحی و واحد ارزشیابی اساتید مركز مطالعات و توسعه آموزش ین اساس بر هم

 یو هماهنگ نمودن برنامه ها یتبه منظور هدادرجه نمود كه  161پیاده سازی نظام ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه براساس روش 

 تدوین شده است.  "اعضای هیات علمیعملكرد آموزشی كیفیت شیوه نامه ارزشیابی "ه، دانشگا استاد در سطح یابینظام ارزش

 کلی فهد
درجه جهت ارتقا، بهبود و توسعه كیفیت  161سنجش، ارزشیابی و نظارت بر فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی از طریق ارزشیابی 

 آموزش علوم پزشكی در دانشگاه

 اهداف اختصاصی:
 اساتید عملكرد آموزشی ارزشیابی و سنجش نوین های روش توسعه 

  اعضای هیأت علمیآموزشی كیفیت تعیین ساختار، فرایند و نكات اجرایی نظام ارزشیابی 

 شفاف نمودن كاربرد نتایج ارزشیابی در تصمیم گیری های مدیریتی در خصوص اعضای هیأت علمی 

  كمک به اصالح عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی 

 بازخورد نتایج ارزشیابی عملكرد به اعضای هیات علمی 

 اعضای هیات علمی در  عملكردآموزشی ه ارزشیابیدیران، اساتید و فراگیران با نحوآشنایی مسئولین، م

 دانشگاه
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 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

آموزشی اعضای  )فرایند و ابزارهای ارزشیابی( پیوست شماره هفت)دستورالعمل ارزشیابی كیفیت عملكرد 4این آیین نامه در اجرای ماده 

هیات علمی( شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشكی، تدوین 

   اسناد باالدستی مد نظر بوده است. تعدادی از این اسناد در ذیل آورده شده است. استفاده ازشده است. در تهیه آن، 

 0130 -0136انشگاه علوم پزشكی زنجان سال برنامه راهبردی د   

  0130آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی كشور مورخ 

  ( 27/4/0135/دش تاریخ 7421/35آخرین نسخه از آیین نامه ارتقاء)شماره  2از ماده  2و  0بند 

 یوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه ش  7پیوست شماره  -هیات علمیشیابی كیفیت عملكرد آموزشی اعضای دستورالعمل ارز

   27/4/0135اعضا هیات علمی مصوب 

 مصوب شورای دانشگاه زنجاندانشگاه علوم پزشكی عمل ترفیع پایه اعضای هیات علمی دستورال 

 دامنه و حدود آیین نامه. 1ماده 
دانشگاه علوم پزشكی زنجان با  معاونت آموزشیدر شكی مركز مطالعات و توسعه آموزش پزارزشیابی اساتید  احدوبه همت  این آیین نامه

آن شامل ارزشیابی كیفیت و حدود و دامنه است ارزشیابی اعضای هیات علمی تدوین شده  نظاماجرایی  هدف تعیین ساختار و فرآیند

 عملكرد آموزشی اساتید شاغل در دانشگاه علوم پزشكی زنجان می باشد. 

 صطالحاتتعاریف، اختصارات و ا .2ماده 
 دانشگاه علوم پزشكی زنجان دانشگاه: 2-1

هر یک از دانشكده های موجود در دانشگاه علوم پزشكی زنجان شامل: پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی، دانشکده:  2-2

 پرستاری و مامایی زنجان، فناوریهای نوین و دانشكده بهداشت و پیراپزشكی، پرستاری ابهر 

، در اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، تعهد خدمت و طرح نیروی انسانیو اساتید مدعو ه دانشگا عضو هیات علمی استاد: 2-3

كه كیفیت عملكرد آموزشی وی در نظام ارزشیابی استاد مورد شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام هریک از مرتبه های علمی 

 ارزشیابی قرار می گیرد.

، دكترای عمومی، تخصصی بالینی،  PhDهای كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و ن دورهشامل دانشجویا گیران:فرا 2-4

  فوق تخصصی بالینی است كه عضو هیات علمی در آموزش آنها مشاركت دارد.

را های آموزشی عضو هیات علمی مورد ارزشیابی ریزی و نظارت بر فعالیتشامل افرادی هستند كه مسئولیت برنامه :مدیران 2-5

بر عهده دارند. این افراد برای اساتید دروس نظری و عملی شامل رئیس دانشكده، معاون آموزشی دانشكده )در مورد دانشكده 

معاون  ، نظر می دهند(، معاون تخصصی و فوق تخصصی پزشكی عمومی، معاون تحصیالت تكمیلیآموزشی پزشكی، معاون 

 باشد. مدیر گروه می مراكز آموزشی درمانی و آموزشی 
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 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

كه وظیفه رسیدگی و اظهار نظر در مورد ارتقا و سایر مواردی كه در آیین نامه عالی ترین نهاد علمی دانشگاه  هیات ممیزه: 2-6

 استخدامی اعضای هیات علمی آمده است را به عهده دارد.

آید كه متشكل نشگاه به شمار میهای كلی دامشی و تبیین سیاست گیری درباره خطاز اركان مهم تصمیم :شورای دانشگاه 2-7

مدیر مركز مطالعات و توسعه ، ها و پژوهشكده ها، مؤسسات و نمایندگان شوراهای رسمی دانشگاهاز هیأت رئیسه، رؤسای دانشكده

 .است آموزش علوم پزشكی

یالت تكمیلی، شورایی متشكل از معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی، مدیر تحص :شورای آموزشی دانشگاه 2-8

مطالعات و توسعه آموزش پزشكی و كلیه معاونین آموزشی دانشكده ها و مراكز آموزشی مركز نمایندگان رئیس دانشگاه، مدیر 

به منظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و كمک به امور اجرایی و فراهم درمانی می باشد كه 

 .زمینه فعالیتهای آموزشی، تشكیل می شود آوردن امكانات در

آیین نامه جامع نظام ارزشیابی كیفیت عملكرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم  آیین نامه ارزشیابی استاد: 2-9

 پزشكی زنجان

 ارزشیابی كیفیت عملكرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی زنجان ارزشیابی استاد: 2-11

 هریک از گروه های آموزشی موجود در دانشكده های مختلف در دانشگاه علوم پزشكی زنجان روه آموزشی:گ 2-11

 (EDC) مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی زنجان مرکز مطالعات: 2-12

انی دانشگاه علوم پزشكی دفتر توسعه آموزش پزشكی هریک از دانشكده ها و مراكز آموزشی درم دفتر توسعه: 2-13

 (EDO)زنجان

 واحد ارزشیابی استاد مستقر در مركز مطالعات دانشگاه علوم پزشكی زنجان واحد ارزشیابی: 2-14

 سامانه مدیریت آموزشی :سما 2-15

 های آموزشی اساتید فعالیت .3ماده 
به اعضای هیات علمی آموزشی های  عرصه ها و فعالیت آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشكی، 2بر اساس ماده 

 شامل موارد زیر می باشند: منظور ارزشیابی كیفیت عملكرد آموزشی آنان 

 .آموزش نظری1-0

 . كار در آزمایشگاه1-2

 های كوچک )بالینی و غیر بالینی( . كار در گروه1-1

 . آموزش بالینی )سرپایی، بستری، اتاق عمل و ...(1-4

 وزش در عرصهآم. 1-5

 )داوری و راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها( فعالیت های تحقیقاتی. 1-6

 . مشاركت در آموزش صبحگاهی1-7

 . مشاركت در كنفرانس های آموزشی 1-8
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 طراحی و بازنگری طرح درس. 1-3

 طراحی و برگزاری انواع آزمون ها. 1-01

 ات علمی . مشاركت در برنامه های توانمندسازی اعضای هی1-00

 مشاركت در برنامه های توسعه آموزش. 1-02

 استادارکان اجرایی ارزشیابی  .4ماده 
مركز دانشگاه، معاونت آموزشی دانشگاه،  در دانشگاه علوم پزشكی زنجان شامل: هیأت ممیزه، شورای استاداركان اجرایی ارزشیابی 

 وظایف و مسئولیت های هریک در زیر شرح داده شده است: می باشد كه ، دانشكده ها و كمیته رسیدگی به شكایاتمطالعات

 هیأت ممیزه 4-1
 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی سال  2گذاری در خصوص فرایند ها و موارد مرتبط با ارزشیابی استاد به استناد ماده  سیاست

0135 

  آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی 0ده ما 2استفاده از نتایج ارزشیابی كیفیت عملكرد آموزشی اساتید، موضوع  بند 

 شورای دانشگاه 4-2
 0135آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی سال  2تصویب آیین نامه جامع ارزشیابی استاد به استناد ماده  4-2-0

 ارزشیابی استاد مركز مطالعات واحدتصویب موارد پیشنهادی  4-2-2

 های مرتبط م گیریاستفاده از نتایج ارزشیابی در تصمی 4-2-1

 و پیش بینی اقدامات الزم برای ارتقاء عملكرداساتید ایج ارزشیابی عملكرد آموزشی بررسی گزارش ساالنه نت 4-2-4

 گذاری الزم در حوزه ارزشیابی استاد سیاست 4-2-5

 معاونت آموزشی 4-3

 شورای آموزشی 4-3-1
 تصویب فرم های نظرسنجی ارزشیابی استاد4-1-0-0

 بررسی فرایندها و موارد مرتبط با ارزشیابی استاد 4-1-0-2

 استفاده از نتایج ارزشیابی استاد در موارد مرتبط 4-1-0-1

 مدیریت امور هیأت علمی 4-3-2
 استفاده از نتایج ارزشیابی استاد در جذب و ترفیع پایه اساتید  4-1-2-0

 تبدیل وضعیت اساتید در تمدید قرارداد وارزشیابی استاد استفاده از نتایج  4-1-2-2

 پزشکی علوم مطالعات و توسعه آموزش مرکز 4-4

 واحد ارزشیابی استاد 4-4-1 
مسئول كارشناس و توسعه آموزش پزشكی، مدیر واحد ارزشیابی، مسئول دفاتر توسعه،  مركز مطالعات: مدیر اعضا
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 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

-انتخاب می دانشگاه ابالغ معاون آموزشی و مركز مطالعات، اساتید صاحب نظر در ارزشیابی كه با معرفی مدیر ارزشیابی

 شوند. وظایف این واحد در زیر آورده شده است:

 طراحی، تدوین و بازنگری فرم های ارزشیابی مطابق با آئین نامه وزارت بهداشت و درمان 

 ر جمع آوری فراهم كردن بستر الزم نرم افزاری برای ارزشیابی الكترونیک اساتید با حفظ اصول رازداری و محرمانگی د

 و نگهداری اسناد مربوطه

  همكاری و نظارت در زمینه توسعه و ارتقای نرم افزار ارزشیابی استاد 

  برای ارجاع به معاون آموزشی دانشكده یا مسئول امور هیأت علمی دانشكده جهت  مدعو اساتیدبررسی نتایج ارزشیابی

 تصمیم گیری در مورد ادامه و یا قطع قرارداد با آنها

 رت بر تعریف دروس اساتید در سما توسط كارشناسان آموزش دانشكده ها برای ارزشیابینظا 

  هماهنگی، همكاری و نظارت بر فرایند جمع آوری اطالعات از طریق فرم های ارزشیابی بصورت الكترونیک 

 تحلیل پرسشنامه های تكمیل شده ارزشیابی استاد 

 معاون ای هیات علمی و ارائه گزارش مكتوب و مستند به رئیستهیه گزارش روند تغییرات نمرات ارزشیابی اعض /

 به منظور استفاده در تصمیم گیری ها و پیشنهاد تغییرات /مركز آموزشی درمانیدانشكدهآموزشی 

 تهیه و ارائه گزارش های دوره ای، سالیانه و حسب مورد و ضرورت از ارزشیابی اساتید برای مدیران و مسئوالن 

 رزشیابی و ارسال به اساتید، رؤسای دانشكده ها و هیأت ممیزه حسب موردصدور كارنامه ا 

 ارائه بازخورد تكمیلی ارزشیابی حسب درخواست 

  بررسی پیشنهادات واصله از سوی اساتید، مدیران و مسئوالن درخصوص ارزشیابی 

  پیشنهاد سیاست های الزم جهت ارتقاء سیستم ارزشیابی استاد 

 م برای ترغیب و الزام دانشجویان به تكمیل فرم های ارزشیابیپیشنهاد راهكارهای الز 

 های ارزشیابی اساتید  تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله از فرم 

 دانشکده ها 4-5

 رئیس دانشکده 4-5-1
 ارزشیابی اساتید دانشكده 4-5-0-0

 ارزشیابی استاد حسب مورد واحدشركت در جلسات  4-5-0-2

 اتمركز مطالعبررسی نتایج ارزشیابی ارسال شده از طرف  4-5-0-1

 ارائه بازخورد به اساتید با روشی مناسب 4-5-0-4

 استفاده از نتایج ارزشیابی در تصمیم گیری های مرتبط 4-5-0-5
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 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 معاون آموزشی 4-5-2
 ارزشیابی اساتید دانشكده 4-5-2-0

نظارت بر ثبت دقیق، كامل و به روز بودن اطالعات سیستم در خصوص اساتید مسئول درس،  4-5-2-2

آن واحد درسی را اخذ كرده اند، جهت استفاده در   اساتید همكار درس، نوع درس و دانشجویانی كه

 سیستم ارزشیابی

 دفتر توسعه دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی 4-5-3
 با نظارت و همكاری واحد ارزشیابی استاد  اساتیدبازنگری فرم های ارزشیابی مشاركت در  4-5-3-1

 اطالع رسانی در خصوص انجام ارزشیابی استاد  4-5-3-2

اهمیت ارزشیابی و اطمینان دادن در خصوص در خصوص  فراگیران و اساتیدتوجیه  4-5-3-3

 محرمانگی 

 در صورت لزوم ارزشیابی و ارائه راهكارها و پیشنهاد ها واحدشركت در جلسات  4-5-3-4

 مركز مطالعاتارزشیابی  واحداشكاالت سامانه سما به  انعكاس 4-5-3-5

 کمیته رسیدگی به شکایات 4-6
دانشگاه می باشد. اساتید و نتایج ارزشیابی عملكرد وظیفه این كمیته رسیدگی به شكایات واصله در خصوص فرایند 

 اعضای كمیته شامل:

 )رییس جلسه( معاون آموزشی دانشگاه 4-6-0

 )دبیر جلسه( مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی 4-6-2

 مربوطه /مركز آموزشی درمانیمعاون آموزشی دانشكدهرییس یا  4-6-1

 آموزشی دانشكده مربوطهگروه مدیر  4-6-4

 در حوزه آموزش علوم پزشكی با تایید معاون آموزشی دانشگاهیک نفر صاحبنظر  4-6-5

تصمیم گیری خواهد فرآیند بررسی و رسیدگی به شكایات باتوجه به صالحدید كمیته مذكور، درخصوص : 0تبصره 

 شد. 

بررسی خواهد  مركز مطالعات توسط واحد ارزشیابیدر مرحله اول  اساتید اعتراضات مربوط به ارزشیابی: 2تبصره

 و در صورت لزوم به كمیته رسیدگی به شكایات ارجاع خواهد شد. دش

خواهد اطالع  و مراجع ذیربط به صورت محرمانه به عضو هیات علمی استاد را اعتراضنتیجه كمیته مذكور : 1تبصره

 .داد
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 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 نحوه و فرآیند ارزشیابی استاد. 5ماده 
این منابع باید بتوانند بیشترین و معتبرترین  د جمع آوری گردد.متعداز منابع الزم است اطالعات درخصوص ارزشیابی اساتید 

. با توجه به تعامالت استاد با افراد در اختیار قرار دهندرا اطالعات را از نحوه عملكرد وی در هریک از نقش های مربوطه 

 در همین راستاكسب كرد.  باید از منابع اطالعاتی مختلف وی رامختلف، اطالعات الزم در مورد چگونگی عملكرد آموزشی 

بدین صورت كه برای ارزشیابی كیفیت  .گیرد درجه انجام می 161ارزشیابی در دانشگاه علوم پزشكی زنجان براساس شیوه 

مدیران گروه های آموزشی، معاونین آموزشی دانشكده خود ارزیابی، عملكرد آموزشی استاد از نظرات فراگیران، همكاران، 

)رجوع شود به استفاده می گردد. و معاون آموزشی دانشگاه روسای دانشكده ها  رمانی )اساتید بالینی(،آموزشی د ها/ مراكز

 (1-6ماده 

به منظور جمع آوری حداكثر اطالعات پیرامون عملكرد آموزشی استاد از پرسشنامه های تدوین شده توسط واحد  5-0

درجه درنظر گرفته شده است. )پیوست  161برای نظرسنجی بصورت پرسشنامه  01ارزشیابی اساتید استفاده می گردد. مجموعا 

 (.0-01شماره 

 است.قرار گرفته  واحد ارزشیابی یدمورد تائ با روش های علمی بررسی و روایی وپایایی پرسشنامه ها  5-2

، مهارت های طراحی تروز بودن اطالعاه بكلیه حیطه های فعالیت استاد در امر تدریس، در پرسشنامه های دانشجویان )  5-1

های ارائه آموزش و تدریس و ارزیابی دانشجو، مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریت دوره و منش  آموزشی، مهارت

حرفه ای استاد( و مدیران )نظم و انضباط آموزشی، انجام وظایف آموزشی محوله، مسئولیت پذیری در آموزش، رفتار حرفه 

 شده است.  ای، كیفیت تدریس( پوشش داده

 دارای فعالیت آموزشی انجام می شود.درخصوص اعضای هیات علمی صرفا فرآیند ارزشیابی اساتید  5-4

، با گروه های آموزشی سماضمن كنترل فرم های ارزشیابی جهت نمایش در مركز مطالعات، واحد ارزشیابی كارشناس  5-5

 شود.به اعضای هیأت علمی اعالم  تا زمان تكمیل فرم های ارزشیابی همكار نمایدمی  مكاتبه

توسط كارشناس ارزشیابی  از طریق سامانه ارزشیابی اساتیدهمكار و خودارزیابی( مدیران، هیأت علمی ) نظرات اعضای 5-6

-گان در زمان تعیین شده یادآوری میشود و در صورت عدم تكمیل، كارشناس ارزشیابی انجام آن را به ارزیابی كننداخذ می

 نماید.

با رعایت اصول  كلیه نتایج حاصل از ارزشیابی اساتیدواحد ارزشیابی استاد موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید تا  5-7

 مورد استفاده قرار گیرد.  گیمحرمان

ورت دانشكده به صد، جزئیات ارزشیابی استاد به رئیس باش( % 81)06كمتر از  اساتید ارزشیابی نمره كلدر صورتی كه   5-8

 گردد، تا در  صورت صالحدید بازخورد الزم به استاد مربوطه با حفظ محرمانگی ارائه گردد. اطالع رسانی می محرمانه

 فرهنگ سازی برای ارزشیابی اساتید توسط مركز مطالعات انجام می شود.   5-3
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 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 محاسبه خواهد شد.نمره  21بصورت یک نمره خام از سقف فرم های ارزشیابی اساتید  نتایج  5-01

 قابل سما گذشته در  در سال جاری و سال هایاساتید از نظر فراگیران آموزشی  كیفیت نتایج ارزشیابی عملكرد

 مشاهده توسط اساتید می باشد. 

 در سال جاری و سال های گذشته از نظر مدیران، همكار و خود ارزیابی  نتایج ارزشیابی عملكرد آموزشی اساتید

 ی بررسی و بصورت كارنامه كتبی و محرمانه اعالم خواهد شد.توسط واحد ارزشیاب

ارزشیابی اعضای هیأت و  هارزشیابی اعضای هیأت علمی علوم پایشامل قسمت  به دودانشگاه ارزشیابی اعضای هیأت علمی  5-00

 . رددتقسیم می گعلمی بالینی 

 از فراگیران خواهی نظرفرآیند  5-12
ها در كارآموزی این نظرسنجی  .آیدمی مر حداقل در هر سال یكبار بعمل از فراگیران بطور مست ظرسنجین 5-02-0

 (5تا  0 های شماره انجام شود. )پیوست دوره آموزشیهر در انتهای می تواند  ی بالینیو كارورزی ها

یابی برای او دارای اعتبار حداقل ساعتی كه یک استاد باید در دروس نظری تدریس داشته باشد تا ارزش 5-02-2

 ساعت 8 و كارآموزی و كارورزی حداقل آزمایشگاهی عملی دروس برای زمان این. استساعت  4، باشد

ارزشیابی آن در نتایج  ،ذكر شدهموارد كمتر از ساعات فراگیران در توسط ارزیابی  در صورت انجام است.

 استاد محاسبه نمی گردد.

كمتر  فراگیراندر صورتی كه تعداد  د.باشمی  حداقل دو نفر ت ارزیابی برای هر درسهتعداد فراگیران ج 5-02-1

 ، نتایج آن در ارزشیابی استاد محاسبه نمی گردد.از دو نفر باشد

 نظرخواهی از مدیران  فرآیند 5-13

معاون آموزشی دانشگاه، روسا و معاونین آموزشی دانشكده ها، معاون آموزشی مراكز آموزشی نظرات  5-01-0

معاون شود. اخذ می در سامانه ارزشیابی اساتید از طریق پرسشنامه یآموزش یگروه ها یرانو مددرمانی 

 یرانو مدآموزشی دانشگاه، روسا و معاونین آموزشی دانشكده ها، معاون آموزشی مراكز آموزشی درمانی 

و توانند عالوه بر سوابق می هابرای پاسخگویی به سواالت موجود در پرسشنامه یآموزش یگروه ها

 نمایند. های آموزشی عضو هیات علمی نیز استفاده م از مشاهده فعالیتمستندات موجود قبلی در صورت لزو

معاون آموزشی دانشگاه، روسا و معاونین آموزشی دانشكده ها، معاون آموزشی الزم است ارزشیابی توسط  5-01-2

برای هر عضو هیات علمی حداقل یک بار در سال انجام  یآموزش یگروه ها یرانو مدمراكز آموزشی درمانی 

 شود.

، با ارزیابی كننده مكاتبه سماهای ارزشیابی جهت نمایش در  زم است كارشناس ارزشیابی ضمن كنترل فرمال 5-01-1

 اعالم نماید.مركز مطالعات از طریق مدیریت  را و زمان تكمیل فرم های ارزشیابی
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 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

معاون آموزشی دانشگاه، روسا و معاونین آموزشی دانشكده ها، معاون آموزشی مراكز آموزشی نظرات  5-01-4

شود توسط كارشناس ارزشیابی اخذ می از طریق سامانه ارزشیابی اساتید یآموزش یگروه ها یرانو مددرمانی 

انجام آن را به ارزیابی كنندگان در زمان تعیین شده یادآوری  ورت عدم تكمیل، كارشناس ارزشیابیو در ص

 كند.می

معاون آموزشی دانشگاه، روسا و معاونین ت واحد ارزشیابی استاد موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید تا نظرا 5-01-5

به صورت كامال  یآموزش یگروه ها یرانو مدآموزشی دانشكده ها، معاون آموزشی مراكز آموزشی درمانی 

 محرمانه و با رعایت اصول رازداری نگهداری شود و مورد استفاده قرار گیرد. 

وسا و معاونین آموزشی دانشكده ها، معاون معاون آموزشی دانشگاه، رمیانگین نهایی نتایج نظرخواهی از  5-01-6

بطور مناسب و با باید )بدون ذكر نام مسئول(  یآموزش یگروه ها یرانو مدآموزشی مراكز آموزشی درمانی 

 داده شود.رعایت رازداری و حریم شخصی اعضای هیات علمی به ایشان بازخورد 

رصد می باشد و ارزشیابی روسای دانشكده ها، معاونین د 01: وزن امتیاز مربوط به معاون آموزشی دانشگاه 0تبصره 

 آموزشی مراكز آموزشی درمانی و مدیران ستادی معاونت آموزشی به عهده ایشان می باشد. 

 یو خود ارزیاب انهمکاراز نظرخواهی فرآیند  5-14

ل و خود ارزیابی برای هر عضو هیات علمی حداقل یک بار در سا انالزم است ارزشیابی توسط همكار 5-04-0

  (01و  3انجام شود. )پیوست

 مدیر و آموزشی گروه همكاران از نفر حداقل دو توسط داساتی ارزیابی ،انهمكار توسط داساتی ارزیابی در 5-04-2

 به مساوی طور به این بخش امتیاز همكار، نفر دو حداقل وجود عدم صورت در مسلما. شود انجام گروه

  شد. خواهد اضافه دانشكد آموزشی معاون/رئیس و  گروه مدیر

در صورت عدم تكمیل خودارزیابی توسط استاد،  با نظر به اهمیت انجام آن، امتیاز مذكور حذف و در   5-04-1

 محاسبه میانگین كل، وزن آن صفر محاسبه می گردد.

 توسط فراگیرانزمان اجرای ارزشیابی  5-15

پرسشنامه های ارزشیابی  ها از طریق سامانه ارزشیابی، امكان دسترسی فراگیران برای تكمیلدر نظر خواهی 5-05-0

 اساتید، قبل از مشاهده نمره می باشد.

 باشد. می های ارزشیابی استاد ارائه كارت ورود به جلسه آزمون ارتقاء دستیاران، منوط به تكمیل فرم 5-05-2
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 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 . تحلیل نتایج 6ماده 
 پرسشنامه هاروند تحلیل نتایج حاصل از  6-1

 در هر نیمسال تحصیلی هر عضو هیات علمی مامی دروسدر تفراگیران ارزیابی میانگین نمره . 6-0-0

 در هر نیمسال تحصیلیهر عضو هیات علمی و برای هر درس فراگیران برای ارزیابی میانگین نمره . 6-0-2

  از استاد ارزیابی همكارانمیانگین نمره  . 6-0-1

 از استاد  میانگین نمره مدیریتی. 6-0-4

 آموزشی عضو هیات علمینمره كل ارزشیابی عملكرد . 6-0-5

 ها، بصورت زیر عمل خواهد شد:بندی نتایج حاصل از نظرخواهیبرای جمع  6-2

نمره ارزشیابی هر استاد میانگین حسابی از میانگین نمرات ارزیابی دانشجویان از اساتید و میانگین نمرات . 6-2-0

 مدیران از ارزیابی اساتید با لحاظ نمودن وزن مربوطه باشد.

 معاون دانشكده، رئیس گروه، مدیران) علمی هیأت اعضای ارزشیابی نمره نبودن كامل صورت در 6-2-2

 .گردد محاسبه 21 از تناسب به آن، وزن و حذف مذكور امتیاز ،(همكار و دانشكده آموزشی

 فرص آن وزن كل، میانگین محاسبه در و حذف مذكور امتیاز خودارزیابی، نمره نبودن كامل صورت در 6-2-1

  .گردد محاسبه

(( 21)عالی( 06)خوب( 02)متوسط( 8) ضعیف( 4) ضعیف بسیار) ترتیب به ارزشیابی های گویه دهی وزن  6-2-4

  .می گردد تعریف ارزشیابی سامانه در

 (11)پیوستهریک از ارزیابان در نتایج ارزشیابی به شکل زیر می باشد.  وزن.  6-3
درصد سایر  21ها و  دانشجویان تحصیالت تكمیلی، دستیاران، فلوشیپدرصد  21درصد ) 41: فراگیران  6-1-0

 دانشجویان( 

: در صورت نبود برنامه آموزش به دانشجویان تحصیالت تكمیلی كل نمرات ارزشیابی فراگیران به 0تبصره

ه سایر دانشجویان اختصاص می یابد. در مواردی نیز كه فقط دستیار تخصصی یا فلوشیپ دارند، كل نمره ب

 این گروه اختصاص می یابد. بهارزشیابی 

 هیأتاعضای  به مربوط)درصد برای تمام دانشكده ها، به غیر از دانشكده پزشكی 01: رئیس دانشكده 6-1-2

 درصد5( : بالینی علمی
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 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

اعضای  به مربوط)درصد برای تمام دانشكده ها، به غیر از دانشكده پزشكی 01معاون آموزشی دانشكده:  6-1-4

 درصد 01درصد و معاون آموزشی مركز آموزشی درمانی :5( : بالینی علمی هیأت

 درصد 21مدیرگروه آموزشی :  6-1-5

 درصد 01همكاران هیأت علمی: 6-1-6

 درصد 01خودارزیابی:  6-4-7

 ذینفعان.  ارائه نتایج به  6-4

واحد ارزشیابی استاد مركز  توسطیات علمی به صورت كامال محرمانه ارزشیابی عملكرد آموزشی هر عضو ه نتایج

 درصورت درخواست به اطالع ذینفعان رسانده می شود. مطالعات و توسعه آموزش پزشكی 

 نتایج اعالم متعاقب . اقدامات7ماده 
 کاربردهای نتایج ارزشیابی استاد .  7-1

یران، فراگیران و همكاران، اعضای هیات علمی پیرامون نحوه عملكرد خود و اطالع از نظرات مد ارتقای اگاهیعالوه بر 

یر گروه از نمرات ارزشیابی آگاه نمودن رئیس دانشكده، معاون آموزشی و مد كاربردهای نتایج ارزشیابی،یكی دیگر از 

در اطالعات مربوط به ارزشیابی اساتید  همچنین. می باشدهای مدیریتی  استفاده از نتایج مذكور در تصمیم گیری استاد و 

رئیس دانشگاه و در اختیار با رعایت محرمانگی ر صورت صالحدید برای تصمیم گیری های مدیریتی و و د مواقع لزوم

  قرار خواهد گرفت. معاون آموزشی دانشگاه 

 

 ماده در تاریخ............ در شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان تصویب شده است. 7این آیین نامه در 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

05 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 پیوست ها
 

 آزمایشگاهی/عملی دروس در فراگیران توسط علمی هیأت عضو آموزشی کیفیت عملکرد ارزشیابی : فرم1یوست پ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

06 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 یدر دروس نظر یرانتوسط فراگ یعلم یأتعضو ه یآموزش یفیتعملکرد ک یابیفرم ارزش: 2پیوست 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

07 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

در دروس  یرانتوسط فراگ یعلم یأته عضو یآموزش یفیتعملکرد ک یابیفرم ارزش: 3پیوست 

 ی/کارورزیکارآموز
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

08 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

توسط  یعلم یأتعضو ه یآموزش یفیتعملکرد ک یابیفرم ارزش: 4پیوست 

یاراندست

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

-ی)نظر یبیدر دروس ترک یرانتوسط فراگ یعلم یأتعضو ه یآموزش یفیتعملکرد ک یابیفرم ارزش: 5پیوست 

 (یعمل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 دانشکده یستوسط رئ یعلم یأتعضو ه یآموزش یفیتعملکرد ک یابیفرم ارزش :6وست پی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 مدیر گروهتوسط  یعلم یأتعضو ه یآموزش یفیتعملکرد ک یابیفرم ارزش :7پیوست 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

رکز دانشکده/ م یتوسط معاون آموزش یعلم یأتعضو ه یآموزش یفیتعملکرد ک یابیفرم ارزش :8پیوست 

 یدرمان یآموزش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 

 یعلم یاتتوسط همکار عضو ه یداسات یآموزش یفیتعملکرد ک یابیفرم ارزش :9پیوست 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 

 یداسات یآموزش یفیتعملکرد ک یابیفرم خود ارزش :11پیوست 

 
 

 

 

 

 



 

15 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 ارزیابی اساتید و میزان تأثیرگذاری آنها به تفکیک دانشکده ها:11پیوست 

 

 ع ارزیابی اساتید و میزان تاثیرگذاری آنها به تفکیک دانشکده هاانوا
 ضریب تاثیر نوع ارزیابی )ارزیاب کنندگان( نوع درس سمت دانشکده

 پزشکی

عضو هیات علمی 

 پایه

دروس نظری/ 

 عملی/آزمایشگاهی

  02% (undergraduateفراگیران )

  02% *(postgraduateفراگیران )

 %02 خود ارزیابی

 %02   **همکاران هیأت علمی

 %02 مدیر گروه آموزشی 

 %02  معاون آموزشی

 %02 ***رئیس دانشکده

عضو هیات علمی 

 بالینی
 کارآموزی/کارورزی

 02% (undergraduateفراگیران )

 %02 *33دستیاران تخصصی بالینی

 %02 خود ارزیابی

 %02 **همکاران هیأت علمی 

 %02 مدیر گروه آموزشی 

 %5 ***رئیس دانشکده

 %5 معاون آموزشی دانشکده

 %02 معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی

داروسازی 

 دندانپزشکی

پرستاری و 

 مامایی

بهداشت و 

 پیراپزشکی

 عضو هیات علمی

دروس نظری/ 

عملی/آزمایشگاهی/ 

 کارآموزی/کارورزی

 02% (undergraduateفراگیران )

 02% *(postgraduateفراگیران )

 %02 ****خود ارزیابی

 %02  **همکاران هیأت علمی

 %02 مدیر گروه آموزشی 

 %02 معاون آموزشی

 %02 ***رئیس دانشکده 

 44% (undergraduateاتی )ضریب تاثیر فراگیران دوره های مقدم (،postgraduateدر صورت عدم وجود فراگیران دوره های تکمیلی ) *

 محاسبه خواهد شد.

ارزیابی اساتید توسط حداقل دو نفر از همکاران گروه آموزشی انجام می شود. مسلما در صورت عدم وجود حداقل دو نفر همکار، امتیاز این  **

 .بخش به طور مساوی به مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده اضافه خواهد شد
 یل فرم ارزشیابی توسط رئیس دانشکده ، امتیاز این بخش به امتیاز معاون آموزشی دانشکده اضافه خواهد شد. در صورت عدم تکم ***

 می گردد محاسبه صفر آن وزن کل، میانگین محاسبه در و حذف مذکور امتیاز  خودارزیابی، نمره نبودن کامل صورت در**** 

 

 



 

16 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 شگاهی توسط دانشجویان در سمافرایند ارزشیابی اساتید در دروس نظری/عملی/آزمای

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شروع هر  معاونت آموزشی دانشکدهمکاتبه با 

جهت ورود اطالعات دروس  نیم سال تحصیلی

 توسط کارشناس آموزش  اساتید

 ارزشیابی ازفعال سازی برنامه 

 EDCپایان ترم توسط کارشناس ارزشیابی امتحانات شروع 

 

وب سایت  ،به دانشجویان از طریق اساتید مشاور اطالع رسانی

 نصب در برد آموزشی دانشکده/ دانشگاه و

 انجام ارزیابی توسط دانشجویان

 EDCسی اطالعات ثبت شده توسط کارشناس مسئول ارزشیابیبرر

 تعیین نمرات ارزشیابی استاد

  نیمسال تحصیلی پایان هردر 

 دانشکده EDO کنترل اطالعات توسط مدیر/کارشناس

 EDCو نظارت توسط کارشناس ارزشیابی 

 



 

17 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 فرایند ارزشیابی اساتید در دروس کارآموزی/کارورزی در سما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

معاونت آموزشی دانشکده جهت ورود  مکاتبه با

توسط کارشناس آموزش اطالعات دروس اساتید 

 در شروع دوره 

 پایان دوره در ارزشیابی استاد،فعال سازی برنامه 

 EDCتوسط کارشناس ارزشیابی  

 

وب سایت  ،به دانشجویان از طریق اساتید مشاور اطالع رسانی

 نصب در برد آموزشی دانشکده/ دانشگاه و

 انجام ارزیابی توسط دانشجویان

 EDCوسط کارشناس مسئول ارزشیابیبررسی اطالعات ثبت شده ت

 تعیین نمرات ارزشیابی استاد

  نیمسال تحصیلی پایان هردر 

 

 دانشکده ها  EDOکنترل اسامی اساتید توسط مدیر/کارشناس 

 EDCنظارت توسط کارشناس ارزشیابی و 

 



 

18 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 خودارزیابی و ارزشیابی استاد توسط همکار در سمافرایند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیر 

 

  بلی                                                                          

 

 

  فعال سازی برنامه ارزشیابی

 شهریور هر سال 15از اول مرداد تا  

 

اساتید توسط مدیر گروه، وب سایت دانشکده/ اطالع رسانی به 

 مرداد ماه دانشگاه و برد آموزش، جهت تکمیل فرم ارزشیابی از اول 

 

 اساتیدانجام ارزیابی توسط 

 شهریور هر سال15از اول مرداد تا 

 EDCبررسی اطالعات ثبت شده توسط کارشناس ارزشیابی

 شهریور هر سال 24تا 

فرم ارزشیابی در زمان مقرر، آیا 

معاون آموزشی  مکاتبه با تکمیل شده است؟

تکمیل فرم جهت  ،دانشکده

 شده ارزشیابی در مهلت تعیین 

 تعیین نمرات ارزشیابی استاد

 سال  پایان هردر 

 



 

19 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

اساتید توسط کارشناس تهیه لیست اسامی 

 در هر سال  EDCارزشیابی

 

 

 فرآیند ارزشیابی استاد توسط روسای دانشکده ها/ معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و

 معاونین آموزش بالینی مراکز آموزشی و درمانی 

 
  

 

 

    

  

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

          
             

             
 
 
 
 
 

             خیر
 

 
 
 
                           

        بلی
 

       

  به سما اساتیدورود اطالعات 

  EDCتوسط کارشناس ارزشیابی 

 

 اساتید برنامه ارزشیابی فعال سازی 

 شهریور هر سال 15 تااول مرداد از 

آیا فرم ارزشیابی استاد 

در موعد مقرره تکمیل 

 شده است؟

 تکمیل فرم جهت یادآوری

 مهلت مقرردر  های ناقص

 تعیین نمرات ارزشیابی استاد

 سال پایان هردر 

 

 مکاتبه با دانشکده/ مرکز جهت انجام ارزشیابی 

در سما توسط  یابی اساتیدکنترل فرم های ارزش

 EDC ارزشیابی کارشناس



 

31 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 

ایند ارزشیابی اساتید توسط دستیار تخصصی و فوق تخصصی بالینی در سمارف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیر                                                                     

 

 

 بلی                                                                             

 تکمیل فرم ارزیابی     

 

 

 عدم تکمیل فرم ارزیابی

  

توسط  اطالعات معاونت آموزشیبا واحد فناوری  مکاتبه

جهت ورود اسامی دستیاران و  EDC  کارشناس

 هر سال تحصیلی دراساتید بالینی 

 اساتید  ارزشیابیفعال سازی برنامه 

 اران به آزمون ارتقاء  از معرفی دستیقبل  یك ماه

 

دستیاران جهت تکمیل فرم ارزشیابی، توسط مدیر گروه، اطالع رسانی به 

 برد آموزشی و وب سایت کارشناس آموزش،

 تکمیل فرم ارزشیابی توسط دستیاران

 تعیین نمرات ارزشیابی استاد

 سال پایان هردر 
 

فرم ارزشیابی در موعد آیا 

 مقرر تکمیل شده است؟

 با EDCمکاتبه توسط کارشناس 

دستیاری تخصصی و معاون آموزشی 

فوق تخصصی دانشکده پزشکی 

 ستیاران دجهت یادآوری به 

دستیاران و اساتید بالینی توسط مسئول  دروس، اطالعاتکنترل 

EDO  ارزشیابیکارشناس نظارت توسط  ومرکز EDC 

اعالم نقص پرونده ثبت نام در 

آزمون ارتقاء به دستیار توسط 

کارشناس دستیاری دانشکده 

 پزشکی

 

اعالم تأیید تکمیل فرم ارزشیابی توسط 

دستیاری معاون آموزشی  به EDCکارشناس 

جهت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی 

 ع رسانی به کارشناسان دستیاریاطال

عدم ثبت نام دستیار 

 در آزمون ارتقاء

 



 

30 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 

 فرآیند فعال سازی برنامه ارزشیابی اساتید در سما

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخصیص ارزشیابی در دوره علوم پایه 

 تعریف عنوان دوره ارزشیابی

 انتخاب نوع ارائه درس در نیمسال

 لی

 
 

 تعریف عنوان فرم ارزیابی

 اب عنوان دانشکدهانتخ

ذخیره اطالعات جهت فعال شدن برنامه 

 ارزشیابی

 انتخاب عنوان گروه آموزشی

 انتخاب مقطع تحصیلی

 انتخاب رشته تحصیلی

 انتخاب عنوان نوع درس ارزشیابی

 تعریف عنوان نیمسال تحصیلی

 انتخاب عنوان گروه آموزشی



 

31 

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

 

 هیـأت علمی رآیند ارسال نتایج ارزشیابی اعضایف

 

 

 

 
 

 

 

 

 خیر

 

 

 

 
 بلی

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیر

 

 

 

 بلی

 

استخراج  نمرات ارزشیابی اساتید در پایان هر 

سیستم سما بعداز اتمام دوره نیمسال تحصیلی از 

 ارزشیابی توسط کارشناس ارزشیابی 

استخراج نمرات نهایی شده ارزشیابی )فراگیران،مدیران گروههای 

آموزشی ،روسای دانشکده ها،همکاران و خودارزیابی( آموزشی،معاونین 

 و رتبه بندی آن در جدول فعالیتهای آموزشی تا پایان شهریور ماه 

ارسال کارنامه ارزشیابی به اعضای هیأت 

 علمی تا پایان مهرماه به صورت محرمانه

ارسال جدول نهایی نتایج ارزشیابی اعضای هیأت علمی برای مدیر 

 جهت تایید نهایی   EDCمرکز

غربالگری دروس ارزیابی 

 شده)حذف دروس غیر مرتبط و....(
آیا ارزشیابی اساتید توسط 

فراگیران مطابق برنامه 

 درسی انجام شده است؟ 

 

نتایج ارزشیابی مورد 

 EDCتایید مدیرمرکز 

 قرار می گیرد؟

 

صالحی در صورت نیاز انجام موارد ا

 می گیرد


