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داًطگبُ ػلَم  داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی اسصضیبثی کیفیت ػولکشد آهَصضی اػضبی ّیبت ػلویًظبم جبهغ  ضیَُ ًبهِ

 پضضکی تْشاى
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 هقذهِ:  -1

ػلوی اص هَاسد هْن ٍ ضشٍسی دس سًٍذ استقب کیفیت آهَصش ثِ ضوبس  اسصضیبثی کیفی ػولکشد آهَصضی اػضبی ّیبت     

تذٍیي  ٍ کوک ثِ استقب یبد گیشی دس داًطجَیبى خَاّذ ضذ. اسبتیذ هی آیذ. ایي اسصضیبثی هٌجش ثِ استقب کیفیت ػولکشد

ٍ ثب دس ًظشگشفتي اّذاف رکش ضذُ خَاّذ ثَد. ًتبیج حبصل اص اسصیبثی هْوی دس جْت تحقق  مضیَُ ًبهِ اسصضیبثی گب

توبهی هَاسد هَجَد ٍ تؼییي کٌٌذُ دس اسصضیبثی ّیبت ػلوی سجت آگبّی ثْتش ّیبت ػلوی اص ٍضؼیت آهَصش ٍ ثْجَد 

ػولکشد آهَصضی اسبتیذ ضذُ  ٍ ّن چٌیي ًتبیج قبثل اػتوبدی جْت استفبدُ دس هَاسدی ًظیش تجذیل ٍضؼیت استخذاهی، 

  َد.تشفیغ سبالًِ ٍ هَاسد دیگش خَاّذ ث

 

 تَضیح: -2

ًظبم جبهغ اسصضیبثی کیفیت ػولکشد آهَصضی اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُ  ًبهِ آئیيایي ضیَُ ًبهِ دس ساستبی اجشای     

 ػلَم پضضکی تْشاى ثشای اػضب ّیبت ػلوی داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی تذٍیي ضذُ است.

 

 تعاریف: -3

 ُهٌظَس اص داًطکذُ دس ایي ضیَُ ًبهِ داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی داًطگبُ ػلَم پضضکی تْشاى است. :داًطکذ 

سالهت  ، پشستبسیپشستبسی سبلوٌذی کبسضٌبسی اسضذ ،کبسضٌبسی پشستبسی)پشستبسی ّبی سضتِ هٌظَس: سضتِ •

ٍیژُ پشستبسی پشستبسی کَدکبى ٍ  ،شاحیج -سٍاى پشستبسی، پشستبسی داخلی ، پشستبسی هشاقجت ّبی ٍیژُ،جبهؼِ

 .است، دکتشی ثْذاضت ثبسٍسی( هبهبییکبسضٌبسی اسضذ کبسضٌبسی هبهبیی، )هبهبیی سضتِ ّبی ٍ (ًَصاداى

رکش ضذُ  ٍ هبهبیی دس سضتِ ّبی سیداًطکذُ پشستب جذیذ ّش ٍسٍدی دٍسُ: هٌظَس اص دٍسُ دس ایي ضیَُ ًبهِ،  •

 است.  پشستبسی ٍ هبهبیی

  اسصضیبثی اص ّش کالس اًجبم  هی تَاًذ ضبهل کالس ّبی هتؼذد ثبضذ.دس ّش ًیوسبل کالس: ٍسٍدی جذیذ

 خَاّذ ضذ.

 :تخصصی) دکتشی ٍ اسضذ کبسضٌبسی کبسضٌبسی، سغح سِ دس هذسک ثِ هٌجش تحصیلی هقغغ هٌظَس هقغغ 

(Ph.D.است. 
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 کِ هسئَلیت آهَصش اسبتیذ هذػَ ٍ آهَصضی کبسضٌبسبىٍ  هٌظَس اػضبی ّیبت ػلوی :ػضَ ّیبت ػلوی

 سا ثِ ػْذُ داسًذ، هی ثبضذ. داًطجَیبى ثبلیٌیٍ  تئَسی ٍ ػولی

 

 ارزشیابی اعضای هیات علمی: مذیریتی ساختار و تشکیالت

 

ػالٍُ ثش دفتش پبیص ٍ اسصضیبثی کِ ًقص ّوبٌّگی ٍ سبتیذ ثِ ضیَُ دقیق ٍ هَثش اثشای اجشای اسصضیبثی 

 ضشٍسی است:ی صیش ّوکبسی ثیي قسوت ّب ّذایتی فشایٌذ سا ثش ػْذُ داسد، 

 سبخت اثضاسّبی  کِ  ّستٌذ داًطکذُ کبسکٌبى ٍ ػلوی ّیبت اػضبی ثیي اص هٌتخت افشادی :ارزشیابی کمیته

ا ثِ ػْذُ س اسصضیبثی اص حبصل ّبی گضاسش اسائِ ٍ سبصی آهبدُاثضاسّب، اسصضیبثی ٍ ثشسسی سٍایی ٍ پبیبیی 

اػضبی ایي تین ثِ پیطٌْبد هذیش پبیص ٍ اسصضیبثی داًطکذُ ٍ ثب تبییذ هؼبًٍت آهَصضی اًتخبة هی . داسًذ

 گضاسش ًْبیی تَسظ هذیش پبیص ٍ اسصضیبثی ثِ هؼبًٍت آهَصضی داًطکذُ اسسبل خَاّذ ضذ.ضًَذ.  

  ّوکبسی ثب آهَصش داًطکذُ دس توبهی هشاحل کبس هطبٍسُ ٍ تَسؼِ  : هذیش دفتشداًطکذُدفتش تَسؼِ آهَصش

دفتش پبیص ثِ هٌظَس تذٍیي ٍ سبخت اثضاسّبی اسصضیبثی ٍ ثشسسی سٍایی ٍ پبیبیی ایي اثضاس ّب سا ثش ػْذُ 

 خَاّذ داضت.

 ُپشسطٌبهِ  ٍ جوغ آٍسی غتَصیثِ کوک ثذًِ کبسضٌبسی خَد هسئَلیت اداسُ آهَصش : اداسُ آهَصش داًطکذ

ثِ تحَیل  ًظبست ثش صحت تکویل فشم ّب ٍ، )آصهبیطگبُ ٍ پشاتیک( ٍ ػولی دسٍس ًظشیی اسصضیبثی ّب

 داضت.خَاّذ سا ثِ ػْذُ ٍ اسصضیبثی ثِ دفتش پبیص  فشم ّبی تکویل ضذُ هَقغ

 تَصیغ ٍ جوغ آٍسی فشم ّبی تکویل هسئَل ثب استفبدُ اص ثذًِ کبسضٌبسی خَد، اهَس ثبلیٌی: دفتش اهَس ثبلیٌی  دفتش

دفتش پبیص ٍ اسصضیبثی ثِ  ثِ هَقغتحَیل  ٍ، ًظبست ثش صحت تکویل فشم ّب ثبلیٌیاسصضیبثی ضذُ پشسطٌبهِ ّبی 

 خَاّذ ثَد.

  سا ثِ ػْذُ خَاّذ  ()قسوت هشثَط ثِ اسصیبثی هذیش گشٍُ هذیش گشٍُ کبس تکویل اسصضیبثی اسبتیذ: گشٍُ آهَصضیهذیش

 داضت.  
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 طراحی و اجرای ارزشیابی اعضای هیات علمی:

ّبی اسایِ  اسصضیبثی اسبتیذ دس چْبس هْبست داًص تخصصی، هْبست ّبی عشاحی)ثشًبهِ سیضی( آهَصضی، هْبست   

 اًجبم خَاّذ ضذ. هْبست ّبی هذیشیت دٍسُآهَصش)تذسیس( ٍ 

دس یک حیغِ تخصصی کست : هجوَػِ داًص ٍ تَاى هٌذی ّبیی است کِ اػضب ّیبت ػلوی دانش تخصصی -1

هْبست ٍ  دس ایي حیغِ ثِ سٍص ثَدى اعالػبت تخصصی هْنهَاسد  ًوَدُ ٍ تجشثِ کبفی دس ایي صهیٌِ سا داسا هی ثبضٌذ.

  هی ثبضذ. ػضَ ّیبت ػلوی  )دس هَاسد آهَصش ثبلیٌی(ّبی ثبلیٌی

 

 :هٌبثغ اًجبم اسصضیبثی     1-1

  داًطجَیبى تَسظ پشسطٌبهِتکویل عشیق ًظش سٌجی اص 

 

فشم ّبی ًظش سٌجی هشثَط ثِ ًْبیی  پس اص آهبدُ سبصی: ٍ اثضاس جوغ آٍسی اعالػبت ٍش اجشاس 1-2

ًشم افضاسی تکویل خَاٌّذ کبغزی یب ثِ ضکل  هَجَد ثش حست ضشایظ پشسص ًبهِ ّب،  داًطجَیبى

فشم ّب ثِ ضکل کبغزی، ٍظیفِ تَصیغ ٍ جوغ آٍسی فشم ّب ثِ ػْذُ اداسُ  تکویلدس صَست  ضذ.

تحت ًظش تکویل فشم ّب ٍ ثَدُ  اهَس ثبلیٌی)دسٍس ثبلیٌی( دفتش ( ٍ ٍ ػولی )دسٍس ًظشیآهَصش

تحَیل ًظبست ثش هسئَلیي اداسُ آهَصش ٍ اهَس ثبلیٌی هسئَل  .هسئَلیي تَصیغ خَاّذ ثَد هستقین

ًتبیج اسصضیبثی پس اص آًبلیض تَسظ دفتش فشم ّبی تکویل ضذُ ثِ دفتش پبیص ٍ اسصضیبثی  خَاٌّذ ثَد. 

دادُ  اعالع سبل تحصیلیًیودس پبیبى ّش  ثِ ضکل هحشهبًِ ثِ ػضَ ّیبت ػلویٍ اسصضیبثی پبیص 

  خَاّذ ضذ.

 

  داًطجَیبى: تَسظ صهبى اًجبم ًظش سٌجی 1-3

  کالساص ّش  .اسصضیبثی اًجبم خَاّذ ضذٍ دس ّش ًیوسبل  تشم تحصیلی ّفتِ اٍل 8پبیبى  دس 

ٍ ًفش اص داًطجَیبى ثشای پش کشدى فشم ّبی ًظش سٌجی دسٍس ًظشی  15 حذاقل تؼذاد کبسضٌبسی 

دس صَستی کِ استبد دس چٌذ کالس هتؼذد تذسیس داضتِ ثبضذ، اص ّوِ کالس اًتخبة هی ضًَذ. ػولی 
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جْت اسصضیبثی استبد کالس دس ّش حذاقل چْبس جلسِ تذسیس . داضتي خَاّذ ضذّب اسصضیبثی اًجبم 

ٍظیفِ تَصیغ ٍ جوغ آٍسی ٍ تحَیل فشم ّب ثِ دفتش پبیص ٍ اسصضیبثی ثِ ػْذُ اداسُ  .ضشٍسی است

 خَاّذ ثَد. آهَصش

  ًظش  ، هْبست ّبی ثبلیٌیسٌجص ٍ  دس دسٍس ثبلیٌی سٌجص ثِ سٍص ثَدى اعالػبت تخصصیثشای

خَاّذ اًجبم  یٍ قجل اص اًجبم اهتحبى پبیبً کبسٍسصی یب کبس آهَصی rotationدس پبیبى ّش سٌجی 

  است. ثِ دلیل هحذٍد ثَدى تؼذاد آًْب دس کبسآهَصیْب ضشٍسی توبهی داًطجَیبى ًظش سٌجی اص ذ.ض

ًظشی، دس هقبعغ  کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشی اص توبهی داًطجَیبى ًظش سٌجی دس دسٍس تجصشُ:  

 .ػولی ٍ ثبلیٌی  اًجبم خَاّذ ضذ

 

ثشًبهِ سیضی، دس ایي قسوت سٌجص هْبست ّبی هشثَط ثِ : های طراحی)برنامه ریسی( آموزشی مهارت -2

سبهبًذّی ٍ اسایِ تجشثیبت یبدگیشی ثِ داًطجَیبى دس قبلت اسایِ عشح دسس، استفبدُ اص سٍش ّبی ًَیي ٍ خالقبًِ دس 

 اسصیبثی خَاّذ ضذ. ٍ کبس آهَصی کالستذسیس ٍ هْبست اداسُ 

 

 هٌبثغ اًجبم اسصضیبثی :   1 -2

 ًظش سٌجی اص عشیق تکویل پشسطٌبهِ تَسظ داًطجَیبى 

  ِهذیش گشٍُ تَسظًظش سٌجی اص عشیق تکویل پشسطٌبه 

 

فشم ّبی ًظش سٌجی هشثَط ثِ ًْبیی  پس اص آهبدُ سبصیسٍش اجشا ٍ اثضاس جوغ آٍسی اعالػبت:  2-2

عشح دسس، استفبدُ اص سٍش ّبی ًَیي  "سِ قبلت رکش ضذُّش ّش فشم ًظش سٌجی ، ٍ هذیش گشٍُداًطجَیبى 

 ثِ هَجَد ضشایظ حست ثش ّب ًبهِ پشسصسا اسصیبثی خَاّذ کشد.  "ٍ خالقبًِ دس تذسیس ٍ هْبست اداسُ کالس

 ٍ تَصیغ ٍظیفِ کبغزی، ضکل ثِ ّب فشم تکویل صَست دس. ضذ خَاٌّذ تکویل افضاسی ًشم یب کبغزی ضکل

 ٍ ثَدُ( ثبلیٌی دسٍس)ثبلیٌی اهَس  دفتش ٍ( ػولی ٍ ًظشی دسٍس) آهَصش اداسُ ػْذُ ثِ ّب فشم آٍسی جوغ

 هسئَل ثبلیٌی اهَس ٍ آهَصش اداسُ هسئَلیي. ثَد خَاّذ تَصیغ هسئَلیي هستقین ًظش تحت ّب فشم تکویل
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 آًبلیض اص پس اسصضیبثی ًتبیج. ثَد خَاٌّذ  اسصضیبثی ٍ پبیص دفتش ثِ ضذُ تکویل ّبی فشم تحَیل ثش ًظبست

 دادُ اعالع تحصیلی ًیوسبل ّش پبیبى دس ػلوی ّیبت ػضَ ثِ هحشهبًِ ضکل ثِ اسصضیبثی ٍ پبیص دفتش تَسظ

 . ضذ خَاّذ

 صهبى اًجبم ًظش سٌجی : 2-3

 :دس ّش ًیوسبل اسصضیبثی اًجبم خَاّذ ضذ. اص ّش  ّفتِ اٍل تشم تحصیلی 8دس  پبیبى  اص داًطجَیبى ٍ

ًفش اص داًطجَیبى ثشای پش کشدى فشم ّبی ًظش سٌجی دسٍس  15کالس کبسضٌبسی  تؼذاد حذاقل 

ًظشی ٍ ػولی اًتخبة هی ضًَذ. دس صَستی کِ استبد دس چٌذ کالس هتؼذد تذسیس داضتِ ثبضذ، اص 

است استبد حذاقل چْبس جلسِ تذسیس کالسی  ّوِ کالس ّب اسصضیبثی اًجبم خَاّذ ضذ. ضشٍسی

 داضتِ ثبضذ ٍ پس اص آى اسصضیبثی اًجبم ضَد.

 ًظش سٌجی دس پبیبى ّش  ، ثشای سٌجص هْبست ّبی عشاحی)ثشًبهِ سیضی( آهَصضی دس دسٍس ثبلیٌی

rotation  کبسٍسصی یب کبس آهَصی ٍ قجل اص اًجبم اهتحبى پبیبًی اًجبم خَاّذ ضذ. ضشکت توبهی

 داًطجَیبى دس ایي ًظش سٌجی الضاهی است. 

 دس دسٍس ًظشی، ػولی  تجصشُ: دس هقبعغ  کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشی اص توبهی داًطجَیبى ًظش سٌجی

 اًجبم خَاّذ ضذ.ٍ ثبلیٌی 

 

 دس پبیبى  ثبلیٌی ٍ ػولی ،دسٍس ًظشی اسصضیبثی ذیش گشٍُ دس ساثغِ ثب اص هذیش گشٍُ: ًظش سٌجی اص ه

  سبل تحصیلی اًجبم خَاّذ ضذ.ًیوّش 

  ثِ دسٍس تجصشُ: ضشٍسی است کِ ػضَ ّیبت ػلوی عشح دسس ّش ًیوسبل تحصیلی سا ثِ تفکیک

اسایِ هستٌذات ثِ هذیش  تذسیسًَیي دس صَست استفبدُ اص سٍش ّبی  هذیش گشٍُ هشثَعِ اسایِ ًوبیذ.

 گشٍُ ضشٍسی است.
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دس ایي قسوت سٌجص هْبست ّبی هشثَط ثِ چگًَگی تذسیس ضبهل  :هارت های ارائه آموزش)تذریس(م -3

اسصضیبثی ثشقشاسی استجبط هَثش ثب داًطجَیبى، استفبدُ کبفی ٍ هَثش اص ٍسبیل کوک آهَصضی، اجشای دقیق عشح دسس ٍ 

 ًظش قشاس خَاّذ گشفت.سسیذى ثِ اّذاف آى  هذ 

 هٌبثغ اًجبم اسصضیبثی :  3-1

 ًظش سٌجی اص عشیق تکویل پشسطٌبهِ تَسظ داًطجَیبى 

 ًٍُظش سٌجی اص عشیق تکویل پشسطٌبهِ تَسظ هذیش گش 

فشم ّبی ًظش سٌجی هشثَط ثِ داًطجَیبى ًْبیی  پس اص آهبدُ سبصیسٍش اجشا ٍ اثضاس جوغ آٍسی اعالػبت:  3-2      

ثشقشاسی استجبط هَثش ثب داًطجَیبى، استفبدُ کبفی ٍ هَثش اص "هْبست ّبی هشثَط ثِ  ّش فشم ًظش سٌجی ،گشٍٍُ هذیش 

 ثش ّب ًبهِ پشسص سا پَضص خَاّذ داد. "سسیذى ثِ اّذاف اسصضیبثی ٍسبیل کوک آهَصضی، اجشای دقیق عشح دسس ٍ 

 کبغزی، ضکل ثِ ّب فشم تکویل صَست دس. ضذ خَاٌّذ تکویل افضاسی ًشم یب کبغزی ضکل ثِ هَجَد ضشایظ حست

 ثَدُ( ثبلیٌی دسٍس)ثبلیٌی اهَس  دفتش ٍ( ػولی ٍ ًظشی دسٍس)آهَصش اداسُ ػْذُ ثِ ّب فشم آٍسی جوغ ٍ تَصیغ ٍظیفِ

 ثش ًظبست هسئَل ثبلیٌی اهَس ٍ آهَصش اداسُ هسئَلیي. ثَد خَاّذ تَصیغ هسئَلیي هستقین ًظش تحت ّب فشم تکویل ٍ

 ٍ پبیص دفتش تَسظ آًبلیض اص پس اسصضیبثی ًتبیج. ثَد خَاٌّذ  اسصضیبثی ٍ پبیص دفتش ثِ ضذُ تکویل ّبی فشم تحَیل

 . ضذ خَاّذ دادُ اعالع تحصیلی ًیوسبل ّش پبیبى دس ػلوی ّیبت ػضَ ثِ هحشهبًِ ضکل ثِ اسصضیبثی

ٍسبیل کوک آهَصضی ًظیش پبٍسپَیٌت، دسصذ اص هستٌذات  ػضَ ّیبت ػلوی هشثَط ثِ  5حذاقل تجصشُ: ضشٍسی است 

استفبدُ اص سیستن آهَصش اص ساُ دٍس داًطگبُ ػلَم پضضکی تْشاى، استفبدُ اص فیلن ّب ٍ فبیل ّبی آهَصضی کِ دس عشح 

  .شدددسس استبد پیص ثیٌی ضذُ تَسظ هذیش گشٍُ ثِ ضکل تصبدفی دس ّش ًیوسبل تحصیلی ثشسسی گ

 

 صهبى اًجبم ًظش سٌجی :  3-3

  :ّفتِ اٍل تشم تحصیلی ٍ دس ّش ًیوسبل اسصضیبثی اًجبم خَاّذ ضذ. اص ّش  8دس  پبیبى اص داًطجَیبى

ًفش اص داًطجَیبى ثشای پش کشدى فشم ّبی ًظش سٌجی دسٍس  15کالس کبسضٌبسی  تؼذاد حذاقل 
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اص ًظشی ٍ ػولی اًتخبة هی ضًَذ. دس صَستی کِ استبد دس چٌذ کالس هتؼذد تذسیس داضتِ ثبضذ، 

کالس دس ضشٍسی است استبد حذاقل چْبس جلسِ تذسیس  ّوِ کالس ّب اسصضیبثی اًجبم خَاّذ ضذ.

 داضتِ ثبضذ.

 

  ثشای سٌجص هْبست ّبی اسائِ آهَصش)تذسیس( دس دسٍس ثبلیٌی،  ًظش سٌجی دس پبیبى ّش

rotation  کبسٍسصی یب کبس آهَصی ٍ قجل اص اًجبم اهتحبى پبیبًی اًجبم خَاّذ ضذ. ضشکت توبهی

 داًطجَیبى دس ایي ًظش سٌجی الضاهی است. 

  دس پبیبى ّش ٍ ثبلیٌی اص هذیش گشٍُ: ًظش سٌجی اص هذیش گشٍُ دس ساثغِ ثب دسٍس ًظشی ٍ ػولی

  سبل تحصیلی اًجبم خَاّذ ضذ.ًیو

 

هْبست ّبی هذیشیت دٍسُ ضبهل اػالم ثِ هَقغ ًوشات، هطخص ثَدى صهبى : ورهمهارت های مذیریت د -4

هالقبت ثب داًطجَیبى)دس دستشس ثَدى استبد(، سسیذگی ثِ هَقغ ثِ اػتشاضبت داًطجَیبى، سبصهبى دّی هٌبثغ ٍ 

 هی ثبضذ. هَصضی دٍسُآتسْیالت 

 هٌبثغ اًجبم اسصضیبثی :  4-1

  ِتَسظ داًطجَیبىًظش سٌجی اص عشیق تکویل پشسطٌبه 

 ًٍُظش سٌجی اص عشیق تکویل پشسطٌبهِ تَسظ هذیش گش 

پبیص ٍ اسصضیبثی ثب ّوکبسی هشکض تَسؼِ داًطکذُ،  دفتشسٍش اجشا ٍ اثضاس جوغ آٍسی اعالػبت: ضشٍسی است   4-2

ثِ اػالم  سا تْیِ ًوبیذ. ّش فشم ًظش سٌجی هْبست ّبی هشثَط ٍُفشم ّبی ًظش سٌجی هشثَط ثِ داًطجَیبى ٍ هذیشگش

ثِ هَقغ ًوشات، هطخص ثَدى صهبى هالقبت ثب داًطجَیبى)دس دستشس ثَدى استبد(، سسیذگی ثِ هَقغ ثِ اػتشاضبت 

 هَجَد ضشایظ حست ثش ّب ًبهِ پشسص داًطجَیبى، سبصهبى دّی هٌبثغ ٍ تسْیالت آهَصضی دٍسُ سا پَضص خَاّذ داد.

 جوغ ٍ تَصیغ ٍظیفِ کبغزی، ضکل ثِ ّب فشم تکویل صَست دس. ضذ خَاٌّذ تکویل افضاسی ًشم یب کبغزی ضکل ثِ

 ّب فشم تکویل ٍ ثَدُ( ثبلیٌی دسٍس)ثبلیٌی اهَس  دفتش ٍ( ػولی ٍ ًظشی دسٍس)آهَصش اداسُ ػْذُ ثِ ّب فشم آٍسی
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 ّبی فشم تحَیل ثش ًظبست هسئَل ثبلیٌی اهَس ٍ آهَصش اداسُ هسئَلیي. ثَد خَاّذ تَصیغ هسئَلیي هستقین ًظش تحت

 ضکل ثِ اسصضیبثی ٍ پبیص دفتش تَسظ آًبلیض اص پس اسصضیبثی ًتبیج. ثَد خَاٌّذ  اسصضیبثی ٍ پبیص دفتش ثِ ضذُ تکویل

 .ضذ خَاّذ دادُ اعالع تحصیلی ًیوسبل ّش پبیبى دس ػلوی ّیبت ػضَ ثِ هحشهبًِ

 صهبى اًجبم ًظش سٌجی : 4-3 

  :ّفتِ اٍل تشم تحصیلی ٍ دس ّش ًیوسبل اسصضیبثی اًجبم خَاّذ ضذ. اص ّش  8دس  پبیبى اص داًطجَیبى

ًفش اص داًطجَیبى ثشای پش کشدى فشم ّبی ًظش سٌجی دسٍس  15کالس کبسضٌبسی  تؼذاد حذاقل 

دس صَستی کِ استبد دس چٌذ کالس هتؼذد تذسیس داضتِ ثبضذ، اص ًظشی ٍ ػولی  اًتخبة هی ضًَذ. 

ضشٍسی است استبد حذاقل چْبس جلسِ تذسیس کالسی  . ب اسصضیبثی اًجبم خَاّذ ضذّوِ کالس ّ

 داضتِ ثبضذ ٍ پس اص آى اسصضیبثی اًجبم ضَد.

  ثشای سٌجص هْبست ّبی هذیشیت دٍسُ دس دسٍس ثبلیٌی،  ًظش سٌجی دس پبیبى ّشrotation 

ذ. ضشکت توبهی داًطجَیبى دس کبسٍسصی یب کبس آهَصی ٍ قجل اص اًجبم اهتحبى پبیبًی اًجبم خَاّذ ض

 ایي ًظش سٌجی الضاهی است. 

  :ٍُدس پبیبى ّش  ٍ ثبلیٌی ًظش سٌجی اص هذیش گشٍُ دس ساثغِ ثب دسٍس ًظشی ٍ ػولی اص هذیش گش

  سبل تحصیلی اًجبم خَاّذ ضذ.ًیو

  ِدفتش تَسؼِ تَسظ استبد ثِ آهَصضی  ای تَسؼِ ّبی عشحتجصشُ: ضشٍسی است هستٌذات اسای

 اسایِ ضَد. سبل تحصیلیًیوآهَصش دس پبیبى ّش 

 

درج در ٍب ، تَهاسیَىاس طزیق ا ًاهِاس طزیق ارسال شیَُّا در خصَص اًدام ارسشیابی اساتیذ بِ رساًیاطالع

اساتیذ خذیذ اًدام خَاّذ شذ. ّن چٌیي در ابتذای رساًی بِ اساتیذ خذیذالَرٍد در خلسِ هؼارفِ اطالع ،سایت

 خَاّذ شذ.دادُ ّز تزم سهاى اًدام ارسشیابی ، بِ اساتیذ اس طزیق اتَهاسیَى اطالع 

پس اص آًبلیض تَسظ دفتش  دسصذ دس کل اسصضیبثی،  25ّش هَسد اسصش ثب احتسبة  ًتبیج کل چْبس هَسد ًظشسٌجی اًجبم ضذُ

در صَرتی کِ ًتیدِ ارسشیابی استاد هثبت )باالتز  .حشهبًِ ثِ استبد اعالع دادُ خَاّذ ضذپبیص ٍ اسصضیبثی ثِ ضکل ه



 

11 
 

 استاد، اًتخاب ًوًَِ در سطح هذیزیت گزٍُ استاداًتخاب ًوزُ ارسشیابی بزای اس ًوزُ هؼیار داًشکذُ( باشذ، 

هَرد  ّای هزتبط(خشٌَارُدر ) در سطح داًشگاُ، استفادُ استفادُ در هؼیارّای ارتقا، ًوًَِ درسطح داًشکذُ

 خَاّذ بَد.استفادُ 

ٍ هؼاٍى هذیز گزٍُ  ،بِ استادتز اس ًوزُ هؼیار داًشکذُ( باشذ )پاییي هٌفی ًتیدِ ارسشیابی استاددر صَرتی کِ 

ای تَسط هذیزگزٍُ ٍ ػضَ ّیأت ػلوی بِ صَرت سپس خلسِ اػالم خَاّذ شذ.هحزهاًِ آهَسشی بِ طَر 

ػلل احتوالی ٍ راّکارّای حل هَضَع بزگشار ٍ در ًْایت در خصَص حل هسالِ بِ تَافق هحزهاًِ خْت بزرسی 

ًتایح خلسِ بصَرت هحزهاًِ در دفتز هذیز گزٍُ ٍ دفتز پایش ٍ دفتز هؼاٍى آهَسشی صَرتدلسِ رسٌذ. هی

داد. ّن ًگْذاری خَاّذ شذ. استاد هزبَطِ اقذاهات السم را در خصَص ارتقای کیفیت تذریس اًدام خَاّذ 

 چٌیي هذیز گزٍُ اس کالس استاد هزبَطِ بِ طَر تصادفی ارسیابی خَاّذ داشت.

 در هزاحل بؼذ:  در صَرت ػذم رفغ هشکل، 

صَرت ػذم ارتقای ٍ در صَرت گزفتِ هذیز دفتز پایش(  ٍ هذیز گزٍُ تَسط )ارسشیابی  بزرسی هدذد فزآیٌذ -

ْت اصالح دادُ خَاّذ شذ ٍ یا درس هَرد ًظز بِ استاد فزصت دیگزی بِ استاد خارسشیابی استاد هزبَطِ، 

 یگزی بزای تذریس ٍاگذار هی شَد.د

 هؼزفی خَاّذ شذ. تَاًوٌذساسیهزبَطِ خْت استاد ّن چٌیي  -

ضشٍسی است دس صَست ٍجَد اختالف یب هطکل خبصی دس کالس دسس، استبد هشاتت سا ثِ دفتش پبیص ٍ  -

پس اص ثشسسی ٍاسسبل جْت  اػالم ًظش هؼبًٍت هحتشم آهَصضی ،  اسصضیبثی ثِ ضکل کتجی اعالع دّذ تب

 اسصضیبثی اص آى کالس صَست ًپزیشد.

ًتیجِ  دسیبفتسٍص پس اص  11حذاکثش دس صَست ٍجَد اػتشاض استبد ًسجت ثِ ًتبیج اسصضیبثی، استبد هی تَاًذ  -

پس اص اسسبل ثِ دفتش پبیص ٍ  ثِ صَست کتجی ثِ هذیش گشٍُ هشثَعِ اعالع دّذ تبهشاتت سا  ،اسصضیبثی

ٍ  ّوبٌّگ ًجَدى ًوشُ اسصضیبثی ثب ٍاقؼیت هَجَدًتبیج اسصضیبثی هجذدا هشٍس ضذُ ٍ دس صَست اسصضیبثی، 
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ثِ ػضَ ّیبت اسصضیبثی ٍ ًتیجِ هؼذل ثبالتش کالس اًجبم ضذُ  15اسصضیبثی اص ، سَاثق ػلوی ٍ سفتبسی استبد

 دادُ ضَد.   عػلوی اعال

سدی کِ ًظش هذیش گشٍُ یکی اص ضشٍط اًجبم ًظش سٌجی است، اسصضیبثی ػولکشد هذیش گشٍُ  دس توبهی هَا -

 خَاّذ ضذ.  تَسظ هؼبًٍت آهَصضی اًجبم


