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 مقدمه: 

تحقق به يك فرايند نظام دار براي جمع آوري ، تحليل و تفسير اطالعات گفته مي شود كه به منظور تعيين ارزشيابي 

نقش عمده آموزش عالي ، تربيت نيروي انساني متخصص و مورد نياز جامعه با كسب  (.1)اهداف مورد نظر انجام مي گيرد 

يكي از عوامل اصلي كه مي تواند آموزش را از حالت  در حيطه عملكردي خود است و هتوانايي الزم جهت وظايف مربوط

به بهبود روحيه و فعاليت شركت كنندگان  دارزشيابي آموزشي مي توان(.2)ارزشيابي است تبديل كند ايستا به مسيري پويا 

همين درر د(.2)و نيروي انساني باشدامكانات مادي بهره وري مناسب ازعامل مهمي در آگاهي ايشان و نيز  ودر ارزشيابي 

و مركز آموزشي مورد  آموزشي خوداهداف در رسيدن به  اساتيدعبارت است از تعيين ميزان موفقيت  استادراستا ارزشيابي 

در جهت بهبود و اصالح  اساتيداهداف زيادي را بر شمرده اند كه مهمترين آنها كمك به  استادبراي ارزشيابي  (.1) نظر

درباره استخدام ، ترفيع ،ارتقاء و مانند راهبردي به مديران براي تصميم گيري هاي  روش ها و فعاليت هاي آموزشي وكمك

مي باشد.مطالعه اي در دانشگاه واشنگتن  اقدامي ضرورياساتيد اينهاست ، بنابراين ترديدي نيست كه ارزشيابي از كار 

يس اساتيد و ارتقاي آموزش نشان مي دهد در صورت عدم وجود سيستم ارزشيابي مستمر امكان ارتقاي كيفي تدر

 امكانپذير نمي باشد.

مدل هاي مختلفي براي ارزشيابي اعضاي هيئت علمي وجود دارد كه ارزشيابي توسط مسئولين ، همكاران و نيز 

دانشجويان و خودارزيابي نمونه هاي از آن است كه از ميان روشهاي ذكر شده ارزشيابي هيئت علمي توسط دانشجويان از 

نشان مي دهد تركيبي جديد مطالعات (.4)مواردي است كه در دانشگاهها و موسسات آموزشي به كار رفته استرايجترين 

  از گزينه هاي فوق نتايج ارزشمندي در بر خواهد داشت.

در ادامه فرمهاي پنجگانه ارزشيابي اساتيد كه بر طبق شاخصهاي وزارت بهداشت ،بخشنامه شرح وظايف اعضاي هيات 

پزشكي ،آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي و كسب نظر صاحبنظران حوزه آموزش پزشكي به روش دلفي علمي علوم 

 تهيه شده است ،به پيوست ارائه مي گردد.

 دکتر دنیا صدری                                                                                                         
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 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 "خودارزیابی"فرم  ارزیابی  از اساتید  -1فرم شماره 

 

های دقیق و صادقانه شما احترام به حقوق فراگیران . پاسخ پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه تنظیم شده است

 و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوده و اطالعات حاصله به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد.

 

 دانشکده: نام استاد:

 تاریخ تکمیل: گروه:

 

 

 ضعیف  متوسط خوب  عالی  عنوان ردیف

     مطالب درسي به دانشجويان توانايي انتقال مناسب 1

     تسلط كامل بر محتواي درس 2

     كالس قدرت ساماندهي و مديريت 3

     نوين تدريس ميزان آشنايي با دانش هاي 4

     شركت فعال در شوراها وجلسات تخصصي 5

     در طراحي سواالت آزمون همكاري 6

     شده در كالس شركت منظم و برنامه ريزي 7

     بادانشجويان داشتن تعامل در برخورد 8

     امكان دسترسي به استادتوسط دانشجويان 9

     آراسته بودن به ارزش ها، فضايل و شئونات استادي 10

     دانشجو محوري توجه به اهميت مفهوم 11

     امكان ارائه مشاوره وراهنمايي آموزشي به دانشجويان 12

     نشجويانداشتن جاذبه و دافعهمنطقي در برخورد با دا 13

     انتقاد پذير بودن 14

     ايجاد خود باوري و اميددر دانشجويان نسبت به آينده 15
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 دانشکده فرم  ارزیابی  اساتید ازنظر معاون آموزشی - 2فرم شماره                                             

 

ظیم شده است. پاسخ های دقیق و صادقانه شما احترام به حقوق فراگیران پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه تن

 و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوده و اطالعات حاصله به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد.

 

 دانشکده: نام استاد:

 تاریخ تکمیل: گروه:

 

 

 ضعیف  متوسط خوب   عالی  عنوان ردیف

     هفتگي اعضاي هيات علمي حضور حضور منظم براساس جدول 1

     پشتكار در مسئوليت هاي محوله رعايت نظم و دقت و داشتن 2

     مشاركت در شوراهاي مركز وواحد 3

     اخالقي اسالمي پايبندي به ارزش هاي 4

     و رعايت احترام متقابل تعامل شايسته با همكاران 5

     علمي دانشگاه تالش براي ارتقاء كيفيت 6

     تكميل ساعات موظف تدريس 7

     ميزان رضايت دانشجويان ازنحوة تدريس و رفع اشكال و تعامل 8

     و برقراري نظم )حضور و غياب منظم(  توانايي مديريت كالس 9

     امتحاني و تنظيم ليست نمرات تصحيح به موقع اوراق 10
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 مدیر گروهفرم  ارزیابی  اساتید توسط  - 3فرم شماره 

 

پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه تنظیم شده است. پاسخ های دقیق و صادقانه شما احترام به حقوق فراگیران 

 و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوده و اطالعات حاصله به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد.

 

 دانشکده: نام استاد:

 تاریخ تکمیل: گروه:

 

 

 ضعيف  متوسط  خوب  عالي  عنوان رديف

     همكاري در ارائه دروس وكالس هاي رفع اشكال 1

     توجه به اولويت تخصصي درانتخاب دروس 2

3 
پايان نامه ها و رساله ها اعم از داوري ، راهنما و  ميزان همكاري در هدايت

 مشاوره

 
   

     فعاليت هاي پژوهشي و آثارپژوهشي 4

     ي جهت طرح سوال وويراستاري سوال و پاسخ به اعتراضاتهمكار 5

     مجازي و كمك درسي همكاري در توليد محتواي 6

     و تخصصي گروه مشاركت در شوراهاي عمومي 7

     داشتن پشتكار و نظم دراجراي مسئوليت هاي محوله 8

     رشته و گروهت تالش براي ارتقاء كيفي 9

     اخالقي وارزشيرعايت شئونات  10

11 
پيشنهادات ، انتقادات و ديدگاه هاي همكاران  واكنش منطقي و معقول به

 گروه

 
   

     و تخصصي داخلي و خارجي شركت در همايش هاي علمي 12

     همكاري با مركز و واحددر خصوص توسعه امكانات آموزشي گروه 13

     استفاده از امكانات وتجهيزات آموزشي در قالب فرآيند تدريس 14

     ميزان عالقه و پشتكار به انجام امور علمي و تحقيقي  15
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 فرم  ارزیابی  اساتید ازنظر همکار -4فرم شماره                                                                   

 

 

ر ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه تنظیم شده است. پاسخ های دقیق و صادقانه شما احترام به حقوق فراگیران پرسشنامه حاضر به منظو

 و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوده و اطالعات حاصله به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد.

 

 دانشکده: نام استاد:

 تاریخ تکمیل: گروه:

 

 

  ضعیف متوسط خوب  عالی  عنوان ردیف

     داشتن روحيه انتقاد پذيري 1

     برقراري ارتباط مناسب با همكاران 2

     برقراري ارتباط مناسب با دانشجويان 3

     همكاري در پذيرش واحدهاي درسي ارائه شده در گروه 4

     عالقمندي در نوآوري و به روز كردن اطالعات علمي 5

     آكادميك عضو هيات علمينظر كلي شما در مورد شايستگي هاي  6

     مسوليت پذيري در امور محوله  7

     رعايت اخالق حرفه اي و شئونات اسالمي 8

     به اشتراک گذاشتن توانمندي هاي آموزشي و پژوهشي با ساير همكاران 9

     تالش در جهت ارتقاي فعاليت هاي آموزشي گروه  10
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 فرم  ارزیابی  تدریس نظری اساتید  از نظر دانشجویان - 5فرم شماره                                                

 
 

 دانشکده: نام استاد:

 تاریخ تکمیل: گروه:

 دانشجوی گرامی:

ارزیابی صحیح  یکی از مهم ترین راههای بهبود کیفیت آموزش، ارزشیابی می باشد و شرکت شما به عنوان یک منبع اطالعاتی مهم نقش اساسی در

 .آموزش دارد، پاسخ های صادقانه و دقیق شما نشانه احترام به حقوق دانشجویان و اساتید دانشگاه است

 
 

 ضعیف  متوسط خوب عالی  موارد

     دانش تخصصي ، جامع نگري وژرف انديشي استاد در درس مربوطه. 1

     اشراف كامل استاد بر محتوايكتاب درسي.2

     فهيم و انتقالمطالب در خصوص مرور درستوانايي ت .3

     توانمندي علمي استاد درپاسخگويي به سواالت دانشجويان .4

     كوشش براي طرح مباحث جديد ومعرفي منابع جديد .5

     . ميزان آشنا نمودن دانشجويانبا نحوة امتحانات6

     ايجاد انگيزه و خالقيتاستاد در امر تدريس .7

     هم آوردن زمينه مشاركتدانشجويان در مباحث درسيفرا .8

     ميزان استفاده استاد ازامكانات و رسانه هاي آموزشي .9

     . استفاده مطلوب از شيوهها و روش هاي فعال و نوين آموزشي10

     و حضور وغياب  نحوة مديريت كالس وتوانايي اداره كالس .11

     رسي با ميزان ساعات تعيين شدهنحوة تنظيم ارائه مطالبد .12

     واكنش منطقي و معقول بهپيشنهادات ، انتقادات و ديدگاه هاي دانشجويان .13

     حضور به موقع و منظماستاد و استفاده بهينه از وقت كالس.14

     گشاده رويي ، رفتاراجتماعي مطلوب و تكريم دانشجو.15

     كتبي و شفاهييوه هاي .ارزشيابي مناسب فراگيران به ش16
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 دانشجویات از اساتید بالینیفرم  ارزیابی   -6فرم شماره 

 دانشجوی گرامی:
 یکی از مهم ترین راههای بهبود کیفیت آموزش، ارزشیابی می باشد و شرکت شما به عنوان یک منبع اطالعاتی مهم نقش اساسی در ارزیابی صحیح

 .انه و دقیق شما نشانه احترام به حقوق دانشجویان و اساتید دانشگاه استدارد، پاسخ های صادق بالینی  آموزش

 

 دانشکده: نام استاد:

 تاریخ تکمیل: گروه:

 

 ضعیف  متوسط خوب  عالی  عنوان ردیف

     رعايت اخالق پزشكي  1

     درمانگاه  بخش يادربه موقع  حضور  2

     يا بخش گاه در درماناستادباليني  ميزان تاثير و فعاليت  3

     در آموزش باليني  عمليمهارت هاي  4

     عالقمندي در نوآوري و به روز كردن اطالعات علمي 5

     نظر كلي شما در مورد شايستگي هاي باليني عضو هيات علمي 6

     مسوليت پذيري در امور محوله  7

     هشي ايجاد انگيزه در دانشجويان براي مطالعه و كارهاي پژو 8

     ميزات استقبال در مشاوره و راهنمايي به دانشجويان  9

     كيفيت آموزش استاد و ميزان بهره گيري دانشجو به صورت كلي  10
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 "نحوه نمره دهي و تفسير فرم هاي ارزشيابي اساتيد  "                                                

 
 "خودارزیابی"از خودارزیابی  اساتید فرم   -1فرم شماره 

 

 برای ضعیف .  1برای متوسط و  2برای خوب ،  3برای عالی ،  4جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم . 

 ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره 

 15-29 30-44  45-59 60 نمره ارزشیابی 

 

 

 

 ید  توسط معاون آموزشیفرم  ارزیابی  از اسات -2فرم شماره 

 

 برای ضعیف .  1برای متوسط و  2برای خوب ،  3برای عالی ،  4جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم . 

 

 ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره 

 10-19 20-29  30-39 40 نمره ارزشیابی 

 

 

 

 ر گروهفرم  ارزیابی  از اساتید  توسط مدی -3فرم شماره 

 

 برای ضعیف 1برای متوسط و  2برای خوب ،  3برای عالی ،  4جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم . 

 

 ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره 

 15-29 30-44  45 - 59 60 نمره ارزشیابی 
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 فرم  ارزیابی  از اساتید  توسط همکار -4فرم شماره 

 

 برای ضعیف 1برای متوسط و  2برای خوب ،  3برای عالی ،  4ی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب عمل می کنیم . جهت نمره ده

 ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره 

 10-19 20-29 30-39 40 نمره ارزشیابی 

 

 

 

 دانشجویانفرم  ارزیابی  از اساتید  توسط  -5فرم شماره 

 

 برای ضعیف 1برای متوسط و  2برای خوب ،  3برای عالی ،  4ه این ترتیب عمل می کنیم . جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر ب

 

 ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره 

 16-31 32-47 48-63 64 نمره ارزشیابی 

 

 توسط دانشجویانبالینی  فرم  ارزیابی  از اساتید   -6فرم شماره 

 

 برای ضعیف 1برای متوسط و  2برای خوب ،  3برای عالی ،  4مل می کنیم . جهت نمره دهی به پرسشنامه حاضر به این ترتیب ع

 

 ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نمره 

 10-19 20-29 30-39 40 نمره ارزشیابی 
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 نمره نهايي .........

 كيفيت آموزشي..........
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