
 

 ومامايي ايران دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده پرستاري

 

 

ارزشيابي (evaluation)  

مقطعي و ارزشيابي نهايي با  آزمونها، ارزشيابيبندي براي پيشآماده سازي و پايايي امتحانات، معيارهاي رتبه

جهت آگاهي آنان از نحوه ارزشيابي و سپس  علمي تأكيد بر ايجاد انگيزه و تشويق و ارزشيابي همكاران هيئت

 .جهت ترفيع و ارتقاء مرتبه علمي همكاران هيئت علمي نتايج آن، به منظور استفاده از نتايج

  اين واحد در زمينه هاي زير فعاليت مي كند:

 ارزشيابي اساتيد 

 آيتم  آناليز( ارزشيابي دانشجو( 

 ارزشيابي برنامه هاي درسي 

 و اعتبار بخشي ارزشيابي دروني 

 

 ارزشيابي اساتيدالف( 

 خودارزيابي(  -)تئوري و باليني(مديرگروه -)تئوري و باليني( توزيع فرم هاي ارزشيابي )اظهارنظر دانشجو

  مديران گروه ها در هر نيمسال تحصيلي توسط

 نظري و باليني( جمع آوري فرم هاي ارزشيابي استاد( 

 فرم ارزشيابيجزيه و تحليل داده ها براساس هر ت  

 خوددر دروس نظري و باليني اساس جمع آوري اطالعات )ارزشيابي دانشجو از استاد در هر ترم بر ، 

و انجام عمليات  عضو هيئت علمي( از هر در تدريس نظري و باليني اساتيد ارزيابي و ارزيابي مدير گروه

 آماري و مشخص شدن نتايج 

  ارائه نتايج ارزشيابي و بازخورد به صورت محرمانه به تك تك اعضاء هيئت علمي 

 ارسال نتايج ارزشيابي جهت ترفيع ساالنه اعضاء هيئت علمي 

  ارزشيابي نتايجتهيه گزارشات و نمودارها از 

  ضرورت با اساتيد متقاضي برگزاري جلسات مشاوره و راهنمائي برحسب 
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  استفاده از سايتeval  جهت ارزشيابيonline  اساتيد توسط دانشجويان 

  انجام فرآيند ارزشيابيonline  دانشجويان از اساتيد و دريافت كارت ورود به جلسه امتحان بعد از

   انجام ارزشيابي

  به معاونت آموزشي جهت ترفيع اساتيدنهايي ارائه گزارش  

 پيگيري درخواست موردي اساتيد و رفع اشكاالت و ابهامات  

 بررسي سايت ارزشيابي و تهيه گزارشات و پي گيري نواقص مربوط به سايت ارزشيابي 

 

 ارزشيابي دانشجوب( 

  همكاري كميته آزمون ها با دفترEDO 

 پي گيري سواالت ارسالي كميته آزمون از اداره آموزش 

  آماده سازيbackup سيستم سماء قبل از شروع امتحانات 

  پي گيريupgrade نمودن نرم افزار آيتم آناليز يگانه در هر نيمسال 

 نتايج آزمون ها بررسي MCQ شركت يگانه( توسط نرم افزار خوانا(  

 آناليز نتايج سواالت MCQ شركت يگانه( توسط نرم افزار سنجش( 

  در هر نيمسالمشخص شدن ضريب دشواري و تميز سواالت 

  محرمانه  با سواالت طرح شده به صورتارائه بازخورد به اعضاء هيئت علمي در رابطه 

 نمودار به معاونت آموزشي و انعكاس به  ارزيابي سواالت چند گزينه اي اعالم نتايج بصورت گزارش و

 دانشگاه 

    ارائه بازخورد نتايج سواالت چند گزينه اي به اساتيد مربوطه بطور محرمانه  

     نتايج ارزشيابي و بازخورد به آنانارزشيابي اساتيد جهت ترفيع ساالنه و ارائه  
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 ارزشيابي برنامه هاي درسي ج(

 و ارزشيابي همكاري با واحد برنامه ريزي درسي EDC  دانشگاه 

 برنامه  تشكيل جلسات با مسئولين برنامه ريزي تئوري و باليني دروس پرستاري و مامايي جهت ارزشيابي

 هاي درسي 

  مستند سازي برنامه هاي تئوري و باليني دروس پرستاري و مامايي در دفترEDO  و دفتر برنامه ريزي

 تئوري و باليني پرستاري و مامايي

 پي گيري مراحل ارزشيابي برنامه در دانشكده شامل:

 دوين اهدافت  

 تهيه ابزار گردآوري اطالعات  

 ها توزيع پرسشنامه ها و چك ليست 

  ها با چك ليستبررسي مستندات 

 جمع آوري اطالعات  

 تجزيه و تحليل داده ها  

 تنظيم جداول و نمودارها  

 ارائه گزارش نهائي 

  واحد ارزشيابي دانشگاهارسال گزارش نهايي به 

  چاپ نتايج ارزشيابي برنامه هاي انجام شده 

  ارزشيابي برنامه هاي انجام شده 

o  (92ارشد طرح كشوري )ارزشيابي برنامه روانپرستاري مقطع كارشناسي 

o  ارزشيابي برنامهNICU (93) 

o ( 94ارزشيابي برنامه كارشناسي ارشد ويژه) 
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o ( 95ارزشيابي برنامه كارشناسي ارشد مامايي) 

o  (96برنامه كارشناسي ارشد سالمت جامعه )ارزشيابي 

o  (96) جامعه سالمت ارشد يكارشناسبازنگري برنامه 

o  ( 97ارزشيابي برنامه كارشناسي مامايي ) 

o (98ارزشيابي برنامه كارشناسي ارشد داخلي، جراحي) 

 و اعتبار بخشي د( ارزشيابي دروني

  تدوين برنامه بلند مدت ارزشيابي دروني در دانشكده ونظارت بر حسن اجراي آن در راستاي نيل به

 اهداف دانشگاه 

  ارزشيابي دروني برنامه ها در گروه اعتبار بخشي و  ارائه خدمات علمي، آموزشي و مشاوره اي به مجريان

 ها 

  در گروه هاي آموزشي منطبق بر الگوهاي مورد  و اعتبار بخشي نظارت بر حسن اجراي ارزشيابي دروني

 توافق وزارت متبوع

  برنامه هاي آموزشي از جنبه روش  يبخش تباراع وبررسي و تائيد نهايي گزارش هاي ارزشيابي دروني

 شناسي و ارائه بازخورد و ارسال آن به دانشگاه 

 انجام ساير امور مربوط به ارزشيابي دروني برنامه هاي منجر به مدرك 

 


