
 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرايندهاي حیطه ارزشیابی

 ارزيابي فعاليت اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ارتش 
با تکميل فرم خود ارزيابي و پايش مستمر

 دکتر ايرج ميرزائي ديزگاه، دکتر شاهرخ فرزام پور، دکتر کامران آزما، دکتر بابک شکارچي، *دکتر عليرضا خوشدل، 
دکتر فائزه دهقان، دکتر ليال فوالدوند، دکتر محمد نصر دادرس

* نويسنده مسئول و ارائه دهنده

هدف کلي
آگاهي اعضا هيات علمي از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي 
و اجرايي براي ايجاد انگيزه جهت ارتقا سطح علمي دانشگاه 

و ثبت مستمر فعاليت ها 

اهداف اختصاصي
انسجام بخشيدن به فعاليت هاي اعضا هيات علمي 1ـ 

مانيتورينگ روند رشد و ميزان توانمندي اعضا هيات علمي  _2
ارتقاء انگيزه در اعضا هيات علمي 3ـ 

تسهيل در ارتقا مدارج علمي 4ـ 
تسهيل در ارزيابي ساليانه توسط دانشکده در راستاي اتخاذ  5ـ 

تصميمات مناسب
و  آموزشي  گروه هاي  ارزيابي  راستاي  در  برداري  بهره  6ـ 

دانشکده، 
دسترسي به نقاط قوت و ضعف اعضا هيات علمي جهت  7ـ 

نيازسنجي برنامه هاي توانمند سازي
برنامه ريزي جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت 8ـ 

بهره برداري در تدوين برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت  9ـ 
و دراز مدت

10ـ آگاهي اعضا هيات علمي از ميزان فعاليت خود 

مقدمه
يکي از مشکالت مهم در دانشگاههاي در حال رشد کشور 
طوالني شدن توقف در يک مرتبه علمي و عدم احراز شرايط 
ارتقاء است که هم ناشي از بي انگيزگي اساتيد و هم تاثير پذير 
از رويکرد منعطف اين دانشگاهها براي حفظ اعضاي هيئت 
علمي است. به عالوه ارائه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و 
اجرايي يه صورت انفرادي و پراکنده به بخش هاي مختلف 
دانشکده و دانشگاه توسط اعضاي هيئت علمي، عالوه بر وقت 
گير بودن ممکن است باعث ازقلم افتادن يا ناديده گرفتن بعضي 
از فعاليت ها شود. از طرف ديگر اگر مدرسين بازخورد به موقع 
از فعاليتهاي خود نداشته باشند ممکن است در تنظيم برنامه 
و تکميل الزامات ارتقاء دچار کاستي شوند. همچنين پايش 
مستمر اين فعاليتها نقاط ضعف و قوت اساتيد را بازتاب داده و 
به نياز سنجي برنامه هاي توانمند سازي دانشگاه و يا تسهيالت 
و تمهيدات مناسب براي اعضاي هيئت علمي کمک ميکند. به 
منظور ساماندهي به اين امر بايد مالکها و معيارها و رسالت 
هر دانشگاهي را در تدوين فرآيند ارزشيابي مد نظر قرار داد. 
مثاًل از آن جايي که رسالت دانشگاه علوم پزشکي ارتش با 
دانشگاه هاي ديگر تفاوت دارد الزم است فعاليت اساتيد اين 

دانشگاه در راستاي رسالت آن باشد. 

محل اجراي فرآيند: دانشکده پزشکي 
گروه فرآيندي: ارزيابي اعضاي هيأت علمي

تاريخ اجرا: از مهر 1388
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بررسي هاي انجام شده از سوي دفتر توسعه آموزش پزشکي 
دانشکده نشان داد که ميزان اطالع اعضاي هيئت علمي از 
دارد. همچنين  آنها رابطه  ارتقاء  با سرعت  ارتقاء  مالکهاي 
آسيب شناسي مکانيسم ارتقاء داليل چندي را به عنوان عوامل 
موثر نشان داد: اول اين که اعضاي هيئت علمي نمي دانستند 
بسياري از فعاليت هايي که انجام داده بودند داراي امتياز بوده 
و لذا آن ها را ارائه نمي دادند و فراموش مي شد. ثانيًا ميزان 
فعاليت آموزشي در پايان هر نيمسال معموال به اعضاي هيئت 
علمي منعکس نمي شد و در نتيجه ميزان فعاليت هاي آموزشي 
مخصوصًا مشترک مشخص نمي شد. ثالثًا مديران گروهها در 
ارزيابي فعاليت هاي اعضاي هيئت علمي خود نقش چنداني 
نداشتند و از آن ها بي اطالع بودند. چهارم اين که ثبت فعاليت ها 
انسجام نداشت و و به صورت متفرق ثبت و يا گواهي مي شد. 
پنجم اين که اعضاي هيئت علمي گاهي نمي دانستند که آيا 
مدارک خود را تحويل داده اند و يا نه. ششم اين که چون 
امتيازات کسب شده معموال در زمان ارتقا بررسي مي شد و 
هر سال براي تمام اعضا محاسبه نمي گرديد لذا به موقع به 
اعضاي هيئت علمي منعکس نمي شد و در نتيجه چون از 
زمان کسب امتياز گذشته بود و به ياد نداشتند و نمي توانستند 
به نتايج اعتراض داشته باشند. و هفتم اين که از مفاد آئين 
نامه ارتقا اطالع کافي نداشتند و لذا نمي توانستند فعاليت هاي 
خود را در جهت ارتقا مديريت کنند. و در نهايت مالک هاي 
الزم جهت ارتقاء با بقيه موارد متفاوت بود. لذا دانشگاه علوم 
پزشکي ارتش ضمن تشکيل "مديريت امور هيئت علمي" 

فرآيند خودارزيابي را به اجرا در آورد.

روش اجرا
بر اساس آئين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و 
بر اساس اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکي ارتش، فرم 
فعاليت اعضاي هيأت علمي در سه ماده آموزشي، پژوهشي 
و اجرايي تنظيم و تمام بندهاي آئين نامه ارتقاء و همچنين 

موارد خاص دانشگاه علوم پزشکي ارتش در آن گنجانده شد. 
برخي از فعاليت ها، ممکن است به طور واضح در آئين نامه 
ارتقا وجود نداشته باشد و در فرم وارد نشده باشد. در قسمت 
" ديگر فعاليت ها " فرم تهيه شده آورده شده که اعضاي هيئت 
علمي نوع فعاليت را مشخص مي کنند. به هر فعاليت کد ويژه 
و به هر عضو کد عضويت اختصاص يافته و مرکز پيام گير 
SMS دانشگاه به اين منظور تنظيم شد. هر عضو هيئت علمي 

بايد فعاليت خود را به صورت )کد فعاليت * کد عضويت* 
تاريخ( به مرکز پيام گير SMS ارسال کند. به عالوه هيئت 
علمي در فرم تهيه شده، در ستون ويژه فعاليت خود را نوشته 
و در اواخر شهريور و اسفند در دو نوبت به همراه مستندات 
به مدير گروه مربوطه براي تأئيد و ارسال به دايره هيئت علمي 
دانشکده تحويل مي دهد و مدير گروه در ستون ديگر نظر خود 
را اعالم مي نمايد. در دايره هيئت علمي فرم ارزيابي شده و 
امتيازات کسب شده استخراج و به ذينفع و مسئولين مربوطه 
ارسال مي گردد. موارد فوق بين دفتر توسعه آموزش پزشکي 
دانشکده، EDC دانشگاه و مديريت هيئت علمي به صورت 
Shared file نگهداري و بهره برداري شده و پس از حصول 

امتياز الزم براي ارتقاء به وزارت بهداشت منعکس خواهد شد. 
در فاز اول اين فرم به صورت آزمايشي در دانشکده پزشکي 
اجرا مي شود و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت 
آن، بازنگري و سپس به صورت کاماًل الکترونيک در خواهد 
آمد. بدين ترتيب سيستم پيامهاي ارسالي از هيئت علمي را 
به صورت خودکار امتياز دهي مي کند که پس از تاييد مدير 
گروه تغيير رنگ پيدا ميکند و وقتي به 90% امتياز الزم براي 
ارتقا رسيد alarm فعال مي شود تا توسط کارشناس مميزي 

بررسي و رفع اشکال شود.

يافته ها و نتيجه گيري
فرم تهيه شده در مهرماه 88 براي کليه اساتيد دانشکده پزشکي 
ارسال گرديد و مقرر گرديد که فرم تکميل شده به تأئيد مدير 
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گروه برسد و سپس همراه مستندات به دايره هيئت علمي 
دانشکده ارسال گردد. تعداد اندکي از اساتيد فرم را در موعد 
مقرر تکميل کردند و تعداد فرم هايي که به طور صحيح پر شده 
بود بسيار اندک بود ارزيابي ها نشان داد که اکثر اساتيد آگاهي 
کامل از مقررات آئين نامه )حيطه آموزشي، پژوهشي و اجرايي( 
ارتقا ندارند و لذا در تکميل فرم دچار مشکل شده اند.لذا يک 
کارگاه آشنايي با امتيازات ارتقاء برگزار و پس از اطالع رساني 
مجدد، فرمها دوباره در گروههاي آموزشي مورد بحث قرار 
گرفت و اصالحات مورد نظر به EDO ارسال شد. محتواي 
فرم اصالح شد و در سامانه الکترونيک قرار گرفت. هم اکنون 
تنظيم سامانه با پيام گير SMS در حال اجراست و از تابستان 

امسال بهره برداري مي شود.
ارائه اين طرح نه تنها به افزايش آگاهي اساتيد در مورد بندهاي 

مختلف مواد سه گانه ارتقا کمک مي کند و باعث ايجاد انگيزه در 
جهت کسب امتيازات بندهاي مختلف مي شود بلکه با بازخورد 
و مانيتورينگ به موقع متوجه کمبود امتيازات خود مي شوند. 
همچنين بر اساس نتايج ارزيابي مسئولين دانشکده و دانشگاه 
مي توانند از trend فعاليت اعضاي هيأت علمي آگاه شده و 
تصميمات و مداخالت مناسب را اتخاذ نمايند. با اين روش 
ابعاد مختلف فعاليت اعضاي هيئت علمي مشخص تر شده و 
با ايجاد تنوع روشهاي کسب امتيازات جهت ارتقاء، مي توان 
انگيزه آن ها را براي ارتقاي سطح علمي دانشگاه افزايش داد. 
از ديدگاه مديريتي نيز اين روش تمرکز اطالعات و عدم تمرکز 
در اجرا را ميسر مي سازد و روند رشد و ارتقاء اعضاي هيئت 

علمي را تسريع مي کند.
سطح اثرگذاري: دانشکده و دانشگاه
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دوره ارزيابي نيمسال......... سال تحصيلي --- 13 
گروه آموزشي مرتبه علمي    نام و نام خانوادگي عضو هيات علمي    

1. فعاليت هاي آموزشي )ماده 1( 

ب- کميت تدريس
ب-1 تدريس واحدهاي درسي نظري و عملي )ساعت( 

ب-2-1 آموزش هاي درون بخشي گروه هاي علوم پايه )غير از واحدهاي موظفي درسي( مخصوص گروه هاي علوم پايه

 امضا - مقام تأئيد كننده 20نمره از  الف  كيفيت تدريس

   

 

 

 مقطع تحصيلي

 تأئيد شده   اطالعات شما

 عملي نظري   عملي نظري مقام تأئيد كننده   امضا

جديدقديميجديدقديمي  جديدقديميجديدقديمي
          )واحد(دكتري عمومي 

          )واحد(كارشناسي و كارداني 

          )واحد(دكتري تخصصي، فلوشيپ 

          )واحد(كارشناسي ارشد 

  تهيه مواد آموزشي و كمك آموزشي 
 )جلسه(نظير پاورپوينت 

         

          )جلسه= موضوع (تهيه طرح درس 

          )ساعت( EDCو   EDOفعاليت در 

          ديگر فعاليت ها

      )ساعت(آماده سازي براي كار عملي 

 امضا - مقام تأئيد كننده تأئيد شده اطالعات شما نوع فعاليت

    )ساعت(كالس براي دانشجويان علوم پايه دكتري حرفه اي  

    )ساعت(كالس براي دانشجويان كارشناسي و كارداني 

    )ساعت( PhDكالس براي دانشجويان كارشناسي ارشد و 

    )ساعت(ژورنال كالب 

    )موضوع(اداره سمينار 

    )ساعت(جلسات مرور منابع درسي و آمادگي آزمون 

    )ساعت(جلسات رفع اشكال خارج از ساعت درسي 

    ديگر فعاليت ها
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ب 2-2 آموزش هاي باليني مخصوص گروه هاي باليني

ج- طراحي يا راه اندازي آزمايشگاه يا کارگاه )به شرط موجود نبودن در واحد مربوطه( 

د- پايان نامه ها )يك بار و در زمان پايان جلسه دفاع ثبت شود.( 

ه  - جوايز آموزشي و پژوهشي

 امضا - مقام تأئيد كننده تأئيد شده اطالعات شما نوع فعاليت

    به شرط حضور  دانشجو) ساعت(آموزش سرپايي و درمانگاه 

    به شرط حضور  دانشجو) ساعت(راند در بخش  بيمارن بستري

    به شرط حضور دانشجو) ساعت(اتاق عمل 

    )موضوع(كنفرانس پزشكي 

    )جلسه(گزارش صبحگاهي، ژورنال كالب، گراند راند : اداره برنامه آموزشي

    )موضوع(اداره سمينار 

    )شب(كشيك شب 

    logbookتهيه و پياده سازي 

    ديگر فعاليت ها

 

 امضا - مقام تأئيد كننده تأئيد شده اطالعات شما 

    )مورد(آزمايشگاه آموزشي  

    )مورد(پژوهشي  set upآزمايشگاه  يا 

    )مورد(مراكز آموزش مهارت ها 

    )مورد(بخش آموزشي 

    )مورد(رشته تحصيلي جديد 

    ديگر فعاليت ها

 

 فعاليت
 تأئيد شده  اطالعات شما

 امضا - مقام تأئيد كننده
 مشاوره راهنمايي  مشاوره راهنمايي

      پايان نامه دانشجويان عمومي دكتري حرفه اي (مورد)

      پايان نامه دستياران (مورد)

      (مورد) پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد

      (مورد) PhDپايان نامه دانشجويان 

      هاي تحقيقاتي نخبگان معرفي شده  طرح

 

 امضا - مقام تأئيد كننده تأئيد شده اطالعات شما 

    دانشگاهي

    كشوري

    بين الملي
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و- دانش پژوهي آموزشي
با تأئيد EDC دانشگاه )به شرط 1. به کارگيري در داخل يا خارج دانشگاه يا 2. انتشار نتايج در همايش هاي علمي به صورت 

سخنراني و يا پوستر يا 3. دعوت براي ارائه مشاوره يا داوري يا 4. دريافت جوايز آموزشي )دانشگاه يا کشوري(( 

ز- فرصت هاي مطالعاتي

2- فعاليت هاي تحقيقاتي و نوع آوري )ماده 2( 
الف- مقاالت )بعد از چاپ و يا نمايه شدن در سايت هاي مربوطه( 

ب- خالصه مقاالت )چاپ شده درمجله، کتابچه کنگره، لوح فشرده، منابع الکترونيکي معتبر( 

 امضا - مقام تأئيد كنندهتأئيد شده اطالعات شما فعاليت

    )مورد) (course plan( و پياده سازي طرح دوره ) تدوين(ارائه 

    )مورد) (course plan( بازنگري و پياده سازي طرح دوره 

    )مورد) (كوريكولوم( و پياده سازي برنامه آموزشي رشته تحصيلي ) تدوين(ارائه 

    )مورد) (كوريكولوم( و پياده سازي برنامه آموزشي رشته تحصيلي بازنگري 

    )مورد(CPC،PBLپياده سازي روش هاي نوين آموزشي مثل آموزش تلفيقي، 

    )مورد(طراحي و پياده سازي روش هاي نوين ارزيابي فراگيران 

    )مورد(طراحي و پياده سازي روش هاي نوين ارزيابي اعضاي هيĤت علمي 

    )مورد(طراحي و پياده سازي روش هاي نوين ارزيابي دوره هاي آموزشي 

    )ساعت(پياده سازي استانداردهاي پايه پزشكي 

    )ساعت(ارزيابي دروني گروه 

    پژوهش در آموزش

    ديگر فعاليت ها

 

 امضا - مقام تأئيد كننده تأئيد شده اطالعات شما 

    )ماه(داخل كشور 

    )ماه(خارج كشور 

 

 فعاليت
 تأئيد شده   اطالعات شما

 امضا - مقام تأئيد كننده
فارسيالتين  فارسيالتين

      مقاالت تحقيقي اصيل

      گزارش موارد نادر

      مقاالت مروري

      مقاالت متا آناليز

      short communication, commentariesمقاالت متفرقه نظير نامه به سردبير، 

      مقاالت الكترونيك

      ديگر مقاالت
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جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 32

د- نوآوري

 امضا - مقام تأئيد كننده تأئيد شده اطالعات شما فعاليت

  فارسي التين فارسي التين 

      )پوستر،سخنراني(خالصه مقاله 

      مقاله تحليلي كامل

 
 امضا - مقام تأئيد كننده تأئيد شده اطالعات شما كتاب -ج

  تجديد چاپ چاپ اول تجديد چاپ چاپ اول 

      تأليف  كتاب

      ترجمه كتاب

 

 امضا - مقام تأئيد كنندهتأئيد شدهاطالعات شما فعاليت

  -طراحي سيستم ها و روش ها و خدمات جديد در جهت حل معضالت آموزشي
 )مورد(بهداشتي و درماني در سطح كشور و يا در سطح نيروهاي مسلح  - پژوهشي

   

  -و خدمات جديد در جهت حل معضالت آموزشي ها و روش ها طراحي سيستم
 )مورد(بهداشتي و درماني در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه  - يپژوهش

   

    )مورد(اختراع و اكتشاف ثبت شده داخل و خارج كشور 

    )مورد(درماني نوين -ي تشخيصيها ي جديد پزشكي مانند اجراي روشها فعاليت

    )مورد(مدل سازي وسايل پزشكي و آزمايشگاهي و ساخت قطعه 

    )مورد(توليد مواد براي آزمايشات پزشكي و توليدات دارويي جديد 

    )مورد(تدوين راهنماي طبابت باليني كشور و نيروهاي مسلح 

    ها ديگر فعاليت
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دکتر ايرج ميرزائي ديزگاه و همکاران 33ارزيابي فعاليت اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ارتش با تکميل فرم ...

3- خدمات اجرايي

 فعاليت
اطالعات 

 شما
 - مقام تأئيد كنندهتأئيد شده

 امضا

    )ساعت) (مثل طرح سوال(فعاليت در كميته ها و شوراهاي رسمي وزارتخانه 

رياســت دانشــگاه، رياســت بهداشــت ودرمــان، معــاون دانشــگاه،  رياســت دانشــكده، رياســت  
راكز پژوهشـي، مشـاور   ، معاون دانشكده، رياست مEDCپژوهشكده، رياست بيمارستان، رياست 

رياست دانشگاه، مدير گروه آموزشي، معـاون بيمارسـتان، رياسـت بخـش، رياسـت آزمايشـگاه،       
، اسـتاد راهنمـا و يـا اسـتاد     ها ، ديگرمديريتها و گروه ها رياست درمانگاه، معاون آموزشي بخش

 ها ، ديگر فعاليت)ماه(مشاور آموزشي 

   

    )سال(تخصصي -علمي يها عضويت فعال در هيأت مديره انجمن

    )مورد(عضو هيأت تحريريه مجله در سال 

    )مورد(سردبير مجله در سال 

    )ساعت(انجام پروژه كاربردي مربوط به عواقب جنگ تحميلي 

    )ساعت(ها داوري طرح

    )ساعت(داوري پايان نامه 

    )ساعت(داوري مقاله 

    )ساعت(ويراستاري  علمي، ادبي و هنري كتاب 

ي آموزشـي  هـا  ي دانشگاه، دانشكده، بيمارستان و گـروه ها عضويت و شركت در شوراها و كميته
 )ساعت(

   

    )ساعت....) (مانند تحليل و ارزيابي آزمون و(ارزشيابي آموزشي و پژوهشي 

    )ساعت(ي آموزشي و پژوهشيها و برنامهها مديريت دوره

    )ساعت(همكاري در ايجاد مراكز تحقيقاتي 

    )ساعت(و مؤسسات دولتي  ها همكاري علمي، پزشكي و فني با نهادها، سازمان

    )ساعت) (با تأئيد معاونت دانشجويي و فرهنگي(همكاري مؤثر در امور فرهنگي و تربيتي 

    )امتياز -ساعت -مورد(هشي ي آموزشي و پژوها شركت در كارگاه، همايش، سمينار، كنگره

    )ساعت(تدريس در كارگاه، سمينار و يا همايش آموزشي و پژوهشي 

    )مورد(ي آموزشي و پژوهشي ها رئيس و يا دبير اجرايي كارگاه، همايش و يا كنگره

    ها ديگر فعاليت

 
 امضا - مقام تأئيد كننده تأئيد شده اطالعات شما هاي تحقيقاتي طرح

    )مورد(مجري طرح تحقيقاتي 

    )مورد(همكار طرح تحقيقاتي 
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