
 
 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کیفیت تدریس اساتید فرآیند ارزشیابی   

 
ت تدریس ارزشیابی کیفی   

ربط ، مدیرگروه از همکار، معاون آموزشی و مسئولین ذیارزیابی همکار از همکار ارزشیابی از دیدگاه دانشجو در هر ترم   

  االنهسبا شرکت رویا پرداز ماد  تمدید قرارداد

 

دن سایت همکاری و هماهنگی در فعال کر
پایش

 دن سایت پایش

از پایان ترم  هفته قبل 2تم ماد زمان انجام ارزشیابی در سیس
 تمدید زمان مد  ارزشیابی از  ری  نرم اف ار 

از پایان ترم   
ا الع رسانی به کل دانشجویان قدیمی و 

/بنر/سامانه edcاز  ری  سایت جدید 
 نوید/گروه مفدا/سامانه پیامکی

ا الع رسانی جهت دانشجویان جدید 
و معرفی نرم اف ار  در جلسه معارفه

 مرک  توسعه بطور اختصاصی 

رسانی در صور  نیاز از  ری  منابع ا الع تمدید زمان مد  ارزشیابی از  ری  نرم اف ار  

یابیتعامل با دانشجویان جهت رفع مشکل ورود به سیستم توسط کارشناس ارزش  

 اتمام زمان ارزشیابی

دتهیه گ ارش نهایی از نمرا  ارزشیابی اساتی  

وزشی/ گروه آم یابی سامانه پایش برحسب دانشکدهذخیره کردن نمرا  ارزش  
 

اه دانشجویانا الع به اساتید جهت مشاهده نتایج ارزشیابی کیفیت تدریس از دیدگ  
 

دبازخورد نمرا  ارزشیابی به اساتید از  ری  نامه اتوماسیونی جهت اساتی  
 

ه بازخورد نمرا  ارزشیابی ب
امور هیا  علمی جهت 

ضعیتترفیع/ ارتقاء/ تغییر و  
 

ابی در تحلیل مقایسه ای نتایج ارزشی
ل او ارسگروهها توسط کارشناس آمار 

داربرای گروههای ذیربط بصور  نمو  

 

ارسال نمرا  
 ارزشیابی به
 دانشکده ها

 

 سترسی رئیس و معاوند
مرا  دانشکده پرستاری به ن
 ارزشیابی دانشکده

 

edcدریافت گ ارش توسط  از  
دانشکده ها در خصوص روند ارائه 

  ههابازخورد نتایج به اساتید و گرو

 

اتید ذیربطزشیابی از دانشکده ها به اسارسال گ ارشی از فرآیند بازخورد نتایج ار  
 

 ارزیابی از همکاران و مسئولین تا کنون
 بصور  دستی انجام می گردید

ال سیستم پایش در حال حاضر فعال که در از س
و  رددمی گبصور  الکترونیکی استفاده  0011

 ارزیابی توسط همکاران انجام می گردد

ا(آوسیستم مکمل ارزشیابی)سامانه هم   

 

 ارزشیابی کیفی  ارزشیابی کمی

 ارزشیابی کیفی 

 بررسی دیدگاه دانشجویان در
گروههای کوچک  ی جلسا  

 بصور  شورا

نشست های منظم با 
یند اساتید در خصوص فرا

دریسزشیابی کیفیت تار  

 با  رح سواال  باز 
مشکال بیان چالش ها و   

 بیان انتظارا 


