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 دانشکده اساتید آموزش کیفی و کمی ارزشیابی: 2هدف کلی 

 ها درس طرح آزمونها، تدریس، قوت و ضعف نقاط آوردن دست هب هدف اختصاصی )کمی (:

 مختلف آزمونهای از استفاده با آموزش کیفیت نزولی یا صعودی روند مقایسه استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

1 
 در کامل درسهای طرح وجود 1011آبان  1011مهر  مدیران گروه آموزشی گروههای همه در جامع درسهای طرح بارگزاری و تکمیل

 سایت

 نتایج ارزیابی  1011اسفند  1011مهر  ارزشیابی کمیته دانشکده شده برگزار آزمونهای ارزیابی 2

 درسی و آموزشی های برنامه توسعه و سازی بهینه: 1هدف کلی 

 اساتید و دانشجویان ارتقای به مربوط آموزشی های برنامه اجرای و ریزی برنامه هدف اختصاصی )کمی (:

 فوق هدف به نیل جهت در اساتید و دانشجویان ظرفیتهای و معنوی و مادی فرصتهای و امکانات از استفاده استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

 ارزیابی های فرم نتایج 1011شهریور 1011شهریور توانمندسازی کمیته اساتید توانمندسازی جهت در آموزشی کارگاههای رگزاریب 1

2 
 ریزی برنامه میتهک ارشد و کارشناسی دانشجویان مدون کارگاههای برگزاری

 اموزشی

 ارزیابی های فرم نتایج دوم یمسالن اول یمسالن

 ارزیابی های فرم نتایج 1011شهریور 1011شهریور پاسخگو آموزش کمیته دانشکده اساتید توسط کالپ ژورنال برگزاری 3

0 
 ریزی برنامه کمیته دانشجویان توسط کالپ ژورنال برگزاری

 اموزشی

 ارزیابی های فرم نتایج 1011اسفند  1011آبان 

5      
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3 
 ارزیابی نتایج 1011دی  1011مهر  ارزشیابی کمیته دانشکده در شده برگزار تئوری و عملی کالسهای ارزیابی

 ارزیابی نتایج 1011آبان  1011مهر  ارزشیابی کمیته دانشکده های رشته کلیه درونی ارزیابی 0

 سایت در روز بهCV  وجود 1011شهریور  1011تیر  مدیران گروه سایت در اساتید CV  رسانی روز به 5

 

 

 دانشکده دانشجویان آموزش کیفی و کمی ارزشیابی: 3هدف کلی

 عملی و تئوری آموزش در دانشجویان مشارکت میزان و انگیزه رکود، قوت، و ضعف نقاط آوردن دست به هدف اختصاصی )کمی (:

 مختلف های ارزیابی با آموزشی نظر از دانشجویان مستمر پایش استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

1 
 هر پایان از بعد آموزشی گروههای آسکی آزمون برگزاری

 کارورزی

 هر پایان از بعد

 کارورزی

 آسکی مستندات

2 
 دوره انتهای منتخب گروههای فاینال آزمون برگزاری

 آموزشی

 دوره انتهای

 آموزشی

 فاینال مستندات

3 
 بوک الگ وجود ترم طول در ترم طول در آموزش مدیر وEDO الکترونیکی بوک الگ طراحی

 قبول مورد الکترونیکی

 سایت در فرایندها وجود ترم طول در ترم طول در سایت مسئول دانشکده سایت در فرایندها و ها فرم بارگزاری 0

5      
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 درسی های برنامه بازنگری: 0هدف کلی 
 بهداشت وزارت از ابالغی درسی های برنامه برخی بازنگری هدف اختصاصی )کمی (:

 دانشکده و دانشجویان نیازهای و اهداف مطابق مناسب نسبتا کوریکولوم به دستیابی استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

 صورتجلسات 1011دی  1011آبان  EDO  شورای گروهها آموزشی کوریکولومهای بازبینی 1

2      

3      

0      

5      

 

 مجازی آموزش: 5هدف کلی 
 مجازی آموزش از استفاده سمت به دانشجویان و اساتید هدایت و تشویق هدف اختصاصی )کمی (:

 ...و ها هزینه آمد، و رفت کاهش مجازی، آموزش جهت در آموزش حوزه مناسب امکانات از استفاده استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

1 
 ترم با همزمان مجازی آموزش کمیته مجازی بصورت تئوری کالسهای تشکیل

 تحصیلی

 سامانه نوید ترم ایانپ

2 
 ترم با همزمان مجازی آموزش کمیته مجازی آموزش کالسهای به مربوط اسالیدهای آرشیو

 تحصیلی

 تحویل اسالید ترم ایانپ

3      

0      

5      
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 استراتژیک برنامه تدوین: 6هدف کلی 
 EDC استراتژیک برنامه راستای در آموزش توسعه دفتر استراتژیک برنامه تدوین هدف اختصاصی )کمی (:

 استراتژیک برنامه با EDO  عملیاتی های برنامه همراستایی و همسویی استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

 استراتژیک برنامه وجود 1011پاییز  1011پاییز  EDO  شورای دانشکده آموزش توسعه دفتر استراتژیک برنامه تدوین 1

2      

3      

0      

5      

 

 آموزش در پژوهش: 7هدف کلی
 آموزشی حیطه در پژوهش انجام به اساتید هدایت و آموزش امر در پژوهشی های اولویت عیینت هدف اختصاصی )کمی (:

 فوق هدف به نیل جهت در دانشگاه آموزش توسعه مرکز با همسویی استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع مسئول انجام کارنام فرد  ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

1 
 به اساتید هدایت و آموزش امر در پژوهشی های اولویت تعیین

 آموزشی حیطه در پژوهش انجام

 در پژوهش اولویتهای وجود 1011زمستان  1011تابستان  پژوهی دانش کمیته

 شده آپدیت آموزش

 کارگاه مستندات 1011آبان  1011آبان  پژوهی دانش کمیته علمی هیات اعضای برای آموزش در پژوهش کارگاه رگزاریب 2

3      

0      

5      
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 فعالیتها ارزیابی: 8هدف کلی
 مستمر ارزشیابی روند مبنای بر دانشجویان و اساتید عملکرد بهبود طریق از آموزشی وری بهره ارتقاء هدف اختصاصی )کمی (:

 ها کاستی نمودن مرتفع جهت در بازخورد برای فضایی نمودن فراهم استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

1 
 نظر از اساتید آموزشی های فعالیت و تدریس نحوه ارزشیابی

 دانشجویان

 ارزشیابی تایجن مستمر مستمر ارزشیابی و ارزیابی کمیته

2 
 و آموزشی معاون نظر از آموزشی های گروه مدیران ارزشیابی

 گروه اعضاء

 ارزشیابی تایجن مستمر مستمر ارزشیابی و ارزیابی کمیته

 ارزشیابی تایجن مستمر مستمر ارزشیابی و ارزیابی کمیته گروه مدیر نظر از گروه اعضاء ارزشیابی 3

 ارزشیابی تایجن مستمر مستمر ارزشیابی و ارزیابی کمیته گروه همکاران سایر نظر از گروه اعضاء ارزشیابی 0

 ارزشیابی تایجن مستمر مستمر ارزشیابی و ارزیابی کمیته (ارزیابی خود)  خود از گروه اعضاء ارزشیابی 5

 

 : 9هدف کلی
  هدف اختصاصی )کمی (:

  استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

1      

2      

3      

0      

5      
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 : 11هدف کلی
  هدف اختصاصی )کمی (:

  استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان شروعزمان  نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

1      

2      

3      

0      

5      

 


