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  دکترای آموزش پزشکی تحصیلی: یرشتهو مقطع           آموزش پزشکی گروه آموزشی:     پزشکی دانشکده:

 عملی 5/0نظری،  5/0 د:نوع واح   1 تعداد واحد:ارزشیابی اعضای هیئت علمی در نظام سالمت    :نام درس

      ارزشیابی برنامه های آموزشی علوم پزشکی یش نیاز:پ

 منصوره تقوی نیا ) دانشجوی دکترای آموزش پزشکی( دستیار تدريس:    شعله بیگدلی    دکتر  :مدرس

  

 شرح دوره:

کلیدی ارزشیابی اعضای هیئت علمی با سیستم های ارزشییابی ملیی   در طول دوره فراگیران ضمن آشنایی با مفاهیم 

های آموزشی مورد استفاده قرار دهنید   وقعیتتوانند دانسته های خود را در ممیآشنا خواهند شد و آن و بین المللی 

هیای  هیا و سیاسیت گییاری   رییزی تأکید درس بر آن است که فراگیران بتوانند مبانی ارزشییابی را فعاننیه در برنامیه   

    آموزشی به کار بندند

 

 هدف کلی: 

 هایسیستمقد و تحلیل آشنایی با مفاهیم ارزشیابی اعضای هیئت علمی در نظام سالمت و اهمیت بکارگیری آن در ن

 ارزشیابی اعضای هیئت علمی نوین هایسیستم طراحیموجود و 

 

 :اختصاصیاهداف 

 :تواندمیدر پايان اين درس دانشجو 

 ند ک بنیادین ارزشیابی اعضای هیئت علمی را تعریفمفاهیم   1

 کاربردهای ارزشیابی اعضای هیئت علمی را بحث کند    2

 د را شرح دهعلمی های ارزشیابی اعضای هیئت چالش  3

اگون ارزشیابی اعضای هیئت علمی )خودارزیابی و پورتفولیوی معلم، مسئولین، همتایان، های گونروش  4

 ها بحث کند  ها و محدودیت( را از بُعد کاربرد، مزایا، چالشفراگیران

 های علوم پزشکی را نقد کند آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه  5

 )سعاد( را تحلیل کند  علوم پزشکی ایران اعضای هیئت علمی دانشگاه  سیستم ارزشیابی  6

 یاتیعمل یراهکارهاسیستم ارزشیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )سعاد(  یارتقا یبرا  7

 ارائه دهد 

و با ذکر علت سیستم ارزشیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )سعاد( را  ازنقد خود   8

 ارائه دهد   کار مناسب در قالب یک گزارشراه

ها سیستم ارزشیابی سایر دانشگاهخود را بر اساس  یعلم ئتیه یاعضا یابیارزش پیشنهادی ستمیس  9

  دینما یطراح خارجی( دانشگاه معتبر 5حداقل )

 شده را در کالس  بحث کند  یطراح یعلم ئتیه یاعضا یابیارزش ستمیس  10

 وش دهد به دیگران با احترام گ  11

 ها محترمانه شرکت کند  در بحث  12

 در برابر آراء موافق و مخالف به نحو شایسته برخورد کند   13
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ، سخنرانی تعاملی، بحث گروهی و سخنرانی

 

   وظايف و تکالیف دانشجو:

 درس اختصاص دهد یک ساعت به مطالعه مفید  لروز انه حداق 

 به انجام کارهای عملی درس بپردازد  حداقل یک ساعت روزانه 

 های کالسی حاضر شود  با آمادگی و مطالعه قبلی در بحث   

    تکالیف را در موعد مقرر به انجام رساند 

 

 وسايل کمک آموزشی:    

  پروژکتور اسالید، وایت برد

  

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  20شرکت فعال در بحث کالسی% 

 20 یارائه کالس% 

  30نقد و تحلیل انفرادی سیستم سعاد% 

 صفحه،  8-5) یعلم ئتیه یاعضا یابیارزشسیستم پیشنهادی  ی مکتوب گزارشارائه(A4 30 % 

 

   :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 فهرست منابع آموزشی
Do Altimetrics Work? Twitter and Ten Other Social Web Services 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0064841 
1 

Developing a faculty evaluation system 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED395536.pdf 
2 

Evaluating faculty for promotion and Tenure 

http://eric.ed.gov/?id=ED295516 
3 

Bibliometrics: The Leiden Manifesto for Research Metrics 

http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-

research-metrics-1.17351 

4 

A systematic review of faculty development initiatives designed to improve 

teaching effectiveness in medical education: BEME Guide No. 8 Medical 

Teacher, 2006, Vol. 28, No. 6 : Pages 497-526 

http://informahealthcare.com/doi/pdfplus 

5 

Bibliometrics: The citation game 

http://www.nature.com/nature/journal/v510/n7506/pdf/510470a.pdf 
6 

Bibliometrics: Problems and promises 

http://www.currentscience.ac.in/Volumes/108/02/0147.pdf 
7 

Metrics Market 

http://www.nature.com/polopoly_fs/1.15460 
8 

http://researchguides.uvm.edu/metrics 9 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0064841
http://researchguides.uvm.edu/metrics
http://researchguides.uvm.edu/metrics
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Centra, John A.Reflective Faculty Evaluation: Enhancing Teaching and 

Determining Faculty Effectiveness. The Jossey-Bass Higher and Adult 

Education Series. Jossey-Bass Inc., 350 Sansome St., San Francisco, CA 

10 

Determining Faculty Effectiveness. Assessing Teaching, Research, and 

Service for Personnel Decisions and Improvement. 

Centra, John A. Jossey-Bass Inc., 350 Sansome St., San Francisco, CA 

11 

 Arreola, R.A., Developing a Comprehensive Faculty Evaluation System: A 

Guide to Designing, Building, and Operating Large-Scale Faculty 

Evaluation Systems 3rd Edition 

12 

مورخ  776مصوب جلسه  آیین نامه ارتقاء  اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی 13

 شورای عالی انقالب فرهنگی 18/12/1394
 http://uaps.iums.ac.ir  در نشانی  و راهنمای کار با سیستم سعاددستورالعمل  14
(  پورتفولیوی معلم  مرکز مطالعات و توسعه آموزش 1396بیگدلی، سلطانی عربشاهی، میرحسینی ) 15

 معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 تا تئوری از رسالت بر نیمبت مدیریت(  1388) سوری مریم، مجتهدزاده ریتا دکتر محمدی، آیین 16

 دانشگاه شعاع سیستم معرفی و دانشگاه علمی تهیئ اعضای فعالیتهای کمی ارزشیابی مبانی عمل،

 تهران پزشکی علوم دانشگاه  تهران پزشکی علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.amazon.com/Raoul-A.-Arreola/e/B001JOY8WM/ref=dp_byline_cont_book_1
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 

 مدرس عنوان مطالب جلسه

 یف ترمو تعیین تکال اهداف درس 1

 کلیات ارزشیابی

 شعله بیگدلی دکتر

 تقوی نیامنصوره 

 مفاهیم و کاربردهای ارزشیابی اعضای هیئت علمی 2

 *ارائه دانشجویی

 دکتر شعله بیگدلی

 منصوره تقوی نیا

 های ارزشیابی اعضای هیئت علمیچالش 3

 ارائه دانشجویی

 دکتر شعله بیگدلی

 منصوره تقوی نیا

 اعضای هیئت علمیهای ارزشیابی روش 4

 خود ارزیابی و پورتفولیوی اساتید

 ارائه دانشجویی

 دکتر شعله بیگدلی

 منصوره تقوی نیا

 اعضای هیئت علمیهای ارزشیابی روش 5

 ارزشیابی توسط همتایان و فراگیران 

 ارائه دانشجویی

 دکتر شعله بیگدلی

 منصوره تقوی نیا

 ارتقاء نقد آئین نامه 6

 بحث گروهی

 ه بیگدلیدکتر شعل

 منصوره تقوی نیا

 تحلیل و نقد سیستم سعاد 7

 بحث گروهی

 دکتر شعله بیگدلی

 منصوره تقوی نیا

 سیستم پیشنهادی 8

 ارائه دانشجویی ) خالصه(

 دکتر شعله بیگدلی

 منصوره تقوی نیا

در بحث گروهی و  هبدقیقه  30 سپس دقیقه ارائه خواهد داشت، 15در هر جلسه هر دانشجو به مدت  *ارائه دانشجويی:

 اختصاص خواهد یافت  جمع بندی و پرسش و پاسخ به دقیقه  15نهایت 


