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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

 

 شیوه نامه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید از دیدگاه دانشجو

 از دیدگاه دانشجو شیوه نامه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید عنوان شیوه نامه:

 هدف و توصیف شیوه نامه:

تئوری، دروس عملی و  دانشجو در ارتقاء کیفی آموزش، ضروری است در طول ترم و در پایان ترم کیفیت تدریس دروسیت نقش و نظر با توجه به اهم

بی ارزشیا کردن و یکسان نمودن روندمندطهآزمایشگاهی و کارآموزی و کارورزی به اساتید مربوطه انعکاس داده شود. لذا بدین سبب این شیوه نامه به منظور ضاب

ماده به شرح زیر توسط کمیته ارزشیابی  9 درو مختلف  علوم پزشکی جهرم در تمام گروههای علوم پایه و بالینی و رشته های اساتید در دانشگاه کیفیت تدریس

 مرکز مطالعات و توسعه تهیه و تنظیم شده است.

 اعضای کمیته ارزشیابی اساتید در دانشگاه:: 1ماده

 مدیران محترم گروههای علوم پایه و بالینی و دانشکده پزشکی، رئیس دانشکده پرستاری ، رئیسedcمدیر  ،معاون آموزشی دانشگاه

 اعضای کمیته ارزشیابی اساتید در دانشکده ها:: 2ماده

 دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، رئیس دانشکده، کارشناس مسئول ارزشیابی در دانشکده آموزش مدیر دفتر توسعه

 :ارزشیابی به اساتید: نحوه بازخورد نتایج 3ماده

انه به ولدر جداگنتایج حاصل از ارزیابی در فرم های مشخص به استاد مربوطه بصورت محرمانه اطالع داده خواهد شد. کلیه نمرات سالهای قبل و آتی نیز در ف

 تبه و تصمیات حیاتی استفاده می شودذخیره می گردد. از نتایج ارزشیابی استاد در ترفیع سالیانه، ارتقاء مر PDFنام استاد مربوطه و بصورت 

 :ابی استاد از دیدگاه دانشجو: درصد نمره ارزشی4ماده

 کل نمره می باشد %02درصد نمره ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو به میزان 

 : زمان ارزشیابی: 5ماده

 بالینی دو هفته قبل از پایان ترم می باشدزمان انجام ارزیابی توسط دانشجویان غیر : علوم پایه اساتیدزمان ارزشیابی  -1

 : زمان انجام ارزشیابی توسط دانشجویان بالینی ما بین دو ترم و به صورت دستی می باشد  بالینی اساتیدزمان ارزشیابی -0
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 فرآیند ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال فرم همکار از همکار ،مدیرگروه از همکار، معاون آموزشی  و فرم 

 خودسنجی به اساتید بصورت دستی

 بازخورد نمرات ارزشیابی به صورت دستی و محرمانه به خود اساتید

ذخیره کردن نمرات ارزیابی از سایت در 

 فولدر جداگانه

بی تهیه گزارش نهایی از نمرات ارزشیا

 اساتید

همکاری در جهت رفع مشکالت 

 دانشجویان زمان ارزشیابی

تمدید زمان مدت ارزشیابی از طریق نرم 

 افزار

اطالع رسانی به کل دانشجویان از طریق 

 سایت و بنر

همکاری و هماهنگی در فعال کردن 

 سایت پایش

دادهمکاری با شرکت رویا پرداز ماد جهت انعقاد قرار  

تدریس اساتید در چند ترممقایسه روند کیفیت   
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یانه و ارتقاء فیع سالری شامل موارد زیر می باشد که در زمان تاساتید از منابع غیر دانشجوی سارزشیابی کیفیت تدریی :6ماده

 :می شودانجام   edcاساتید این ارزشیابی توسط 

 %42نظرخواهی ازدانشجو     -1

 %12نظرخواهی ازهمکار        -0

 %11)مدیر گروه، معاون آموزشی، ریاست دانشگاه(   نظرمدیران -3

 %11خودسنجی   -4

 %12ارائه طرح درس دوره یا روزانه به دانشجویان    -1

    %12تحلیل آزمونها )تعیین سختی وقدرت تمیرسئوال(  -6

 

 تاثیر نتایج ارزشیابی دانشجو در فرایند کار استاد:: 7ماده

دوران بالین  ومرکز مطالعات و توسعه موظف است که نتایج ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بر اساس سال ورودی دانشجویان پزشکی در پایان دوره علوم پایه 

 نماید. ع رسانیو به گروههابی ذی ربط اطال یابی را مورد آسیب شناسی قرار دادهرا مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و نتایج ارزش (مقطع کارآموزی)

 کاربرد نتایج ارزشیابی:: 8ماده

 سال کار 1استفاده از نمرات ارزشیای در ترفیع سالیانه به ازاء هر -1

 رتبهمارتقاء -0

 به عنوان یکی از مالکهای تعیین استاد نمونه قرار داده شود-3

 

 .و بیمارستانها هستند edoکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و اجراکننده آنها کارشناسان دفاتر مر مجری اجرای شیوه نامه :: 9ماده

 

 به عنوان پیشنهاد ارائه اطفااگر نتایج ارزشیابی اساتید چند دوره مورد تایید اکثر دانشجویان نبود این کار چه تاثیری برفرایند کار استاد خواهد داشت  پیشنهاد:

 دهید.

 


