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 ارزشیابی
 
 ٍ کیفیت بْبَد آى ّذف کِ است فرآیٌذی ارزشیببی. ّستٌذ آهَزشی فرآیٌذ ّر هْن اجسای از ارزشیببی ٍ ارزیببی     

 فراّن را اهکبى ایي ٍ است آهَزشی ّبی فؼبلیت فرایٌذ در هْن ّبی ازجٌبِ یکی ٍ ببشذ هی برًبهِ اثربخشی ارتقبء

ّب در  ّبی هثبت ٍ رفغ ًبرسبیی قَت ٍ ضؼف را هشخص ًوَدُ ٍ بب تقَیت جٌبِ ًقبط آى ًتبیج اسبس بر تب سبزد هی

ّبی هٌبسب برداشتِ شَد. هتخصصبى ارزشیببی هراکس تَسؼِ آهَزش ضوي  ایجبد تحَل ٍ اصالح گردش کبرّب، گبم

ّب ٍ ّوچٌیي  ی برًبهِّبی هٌبسب برای ارزیببی داًشجَ، استبد ٍ برًبهِ در عراحی ٍ اجرای ارزیبب ّب ٍ رٍش هؼرفی شیَُ

 کٌٌذ. ّبی تشخیصی ٍ اعالع رسبًی فؼبلیت هی ّب ٍ ارزیببی ی تْیِ ٍ هؼتبرسبزی آزهَى در زهیٌِ
  

 پزشکی: معاونتEDO   اهداف کمیته ارزشیابی

 داًشجَیبى ارزشیببی ًَیي رٍشْبی از استفبدُ برًبهِ اجرای ٍ تذٍیي بر ًظبرت       -

 رائِ ببزخَرد آزهًَْب بِ داًشجَیبىا برًبهِ اجرای ٍ تذٍیي بر ًظبرت       -

 اسبتیذ تَسظ شذُ برگسار آزهًَْبی ٍتحلیل تجسیِ برًبهِ اجرای ٍ تذٍیي بر ًظبرت       -

 ٍ ّب گرٍُ هذیراى اسبتیذ، بِ ّب آزهَى ًتبیج بررسی ببزخَرد ارائِ برًبهِ اجرای ٍ تذٍیي بر ًظبرت       -

 آهَزش       هتَلیبى

ّبی هختلف برای استفبدُ از ًظرات داًشجَ، هذیرگرٍُ،  ببزًگری ٍ اجرای فرم تذٍیي، در هشبرکت       -

 هبفَق، ّوکبر ٍ خَد فرد در برًبهِ ارزشیببی استبد

 الکترًٍیکی بصَرت اسبتیذ ارزشیببی سیستن ایجبد بر ًظبرت       -

 یکیالکترًٍ بصَرت اسبتیذ بِ ارزشیببی ًتبیج ببزخَرد ارائِ سیستن بر ًظبرت       -

 اسبتیذ ارزشیببی ًتبیج اسبس بر آهَزشی هذاخلِ اػوبل برای هشخص برًبهِ اجرای ٍ تذٍیي بر ًظبرت       -

 درًٍی ارزیببی اًجبم در آهَزشی گرٍّْبی بب ّوکبری ٍ هشبرکت       -

 داًشگبّی ٍاحذّبی بیرًٍی ارزشیببی ّوبٌّگی ٍ ًظبرت       -



 تَسؼِ آهَزش ػلَم پسشکی ٍاحذّبی داًشگبّی دفبتر ػولکرد ارزشیببی       -
  

 ٍظبیف کویتِ ّبی ارزشیببی

ٍظبیف کویتِ ّبی ارزشیببی در دفبتر تَسؼِ آهَزش ٍاحذّبی داًشگبّی هجری ػلَم پسشکی، کِ هتشکل از  

تشکیل هٌظن جلسبت کویتِ، بِ هسؤل کویتِ ٍ اػضبء ّیئت ػلوی ػالقوٌذ ٍ تَاًوٌذ در ایي زهیٌِ هی ببشٌذ، ضوي 

 صَرت زیر تؼییي گردیذُ است:

 داًشجَ ارزیببی ًَیي رٍشْبی بکبرگیری جْت اسبتیذ آهبدگی برًبهِ کبهل اجرای ٍ تذٍیي       -

 داًشجَیبى بِ آزهًَْب ببزخَرد ارائِ برًبهِ اجرای ٍ تذٍیي       -

 اسبتیذ تَسظ شذُ برگسار آزهًَْبی ٍتحلیل تجسیِ برًبهِ اجرای ٍ تذٍیي       -

 آهَزش هتَلیبى ٍ گرٍّْب هذیراى ، اسبتیذ بِ آزهًَْب ًتبیج بررسی ببزخَرد ارائِ برًبهِ اجرای ٍ تذٍیي       -

 ّوکبر ، هبفَق ، هذیرگرٍُ داًشجَ، ًظرات از استفبدُ برای هختلف ّبی فرم اجرای ٍ ببزًگری ، تذٍیي       -

 استبد ارزشیببی برًبهِ در فرد خَد ٍ

 ایجبد سیستن ارزشیببی اسبتیذ بصَرت الکترًٍیکی در توبم گرٍّْبی آهَزشی       -

 آهَزشی گرٍّْبی توبم در الکترًٍیکی بصَرت اسبتیذ بِ ارزشیببی ًتبیج ببزخَرد ارائِ سیستن ایجبد       -

در توبم  اسبتیذ ارزشیببی ًتبیج اسبس بر آهَزشی هذاخلِ اػوبل برای هشخص برًبهِ اجرای ٍ تذٍیي       -

 ّبی آهَزشی گرٍُ

 درًٍی ارزیببی اًجبم در آهَزشی گرٍّْبی توبم بب ّوکبری ٍ راٌّوبیی       -

 ٍاحذّبی سبیر بیرًٍی ارزشیببی در داًشگبُ پسشکی ػلَم آهَزش تَسؼِ ٍ هغبلؼبت هرکس بب ّوکبری       -

 یداًشگبّ

 
                                  

 


