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  ام خدابن
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي
   پزشكي علوممركز مطالعات و توسعه آموزش

  

  دانشگاههاي علوم پزشكي  EDCارزيابي دروني   يمعيارها 
  
  

   حاكميت و رهبري: اول حيطه
  برنامه ريزي استراتژيك -الف 

  
  نا مطلوب  نسبتا مطلوب  مطلوب  معيار

   در مركزستراتژيكبرنامه ا وجود -1
  .استبرنامه تدوين شده و استاندارد  :بمطلو

  برنامه تدوين شده، ولي استاندارد نيست :نسبتا مطلوب
  .تدوين نشده است   ايبرنامه :نامطلوب

  

      

   برنامه هاي عملياتي انجام  -2
   انجام مي شودهمسو با برنامه استراتزيك برنامه هاي عملياتي : بمطلو

 شود انجام  مي همسو با برنامه استراتزيك بخشي از برنامه ها :نسبتا مطلوب
   نيست رنامه ها همسوهيچيك ازب :نامطلوب

  

      

   وجود نظام پايش و ارزشيابي برنامه استراتزيك-3
    مي شود اجرابصورت كاملبرنامه  وجود دارد و نظام :بمطلو

  مي شود ام بر حسب مورد انج برنامه ليووجود دارد  نظام :نسبتا مطلوب
  وجود ندارد نظامي :نامطلوب

    

      

   وجود نظام گزارش دهي از ميزان تحقق برنامه هاي عملياتي -4
  گزارش دوره اي از پيشرفت همه برنامه وجود دارد  : بمطلو

   وجود دارد هاگزارش دوره اي از پيشرفت بخشي از برنامه :نسبتا مطلوب
  گزارش دوره اي وجود ندارد :نامطلوب

  

      

  
  



 ٢

  
  حاكميت و رهبري: حيطه اول 

   ميزان تعامل مركز با ساير نهادهاي دانشگاه–ب 
      

  

  نا مطلوب  نسبتا مطلوب  مطلوب  معيار
  عضويت و شركت مديردر شوراي آموزشي دانشگاه -1

  عضو است و بطور فعاالنه و مستمر شركت مي كند :بمطلو
  شركت مي كندعضو است ولي بطور نامنظم و غير فعال : نسبتا مطلوب

  عضو نيست  :نامطلوب

      

  عضويت و شركت مدير در شوراي پژوهشي دانشگاه -2
  عضو است و بطور فعاالنه و مستمر شركت مي كند :بمطلو

  عضو است ولي بطور نامنظم و غير فعال شركت مي كند: نسبتا مطلوب
  عضو نيست :نامطلوب

      

      در دانشكده هاEDOوجود  -3
   ئين نامه مربوطه ايجاد و فعال استبراساس آ: بمطلو

  ستيبراساس آئين نامه مربوطه ايجاد ولي  فعال ن :نسبتا مطلوب
    نشده است ايجاد  داشته و لي ضرورت :نامطلوب

      

   هادانشكده  EDOوجود مسئول با شرح وظايف مشخص در  -4
مسئول با سوابق آموزشي مرتبط و شرح و ظايف مشخص وجود  : بمطلو
   دارد

 ي يا شرح و ظايف مشخصدارد سوابق غير مرتبط  يامسئول :  :سبتا مطلوبن
   ندارد

  مشخص است   نا سوابق غير مرتبط و شرح و ظايف دارايمسئول :نامطلوب
  

      

  EDO براجراي برنامه هاي EDCپايش و نظارت  -5
 EDC بصورت مستمر به EDOگزارش تمام فعاليت هاي   : بمطلو

  ارائه مي گرددEDO به EDCتمر از منعكس و بازخورد مس

 به يا ناقصمستمر غير بصورت EDOگزارش فعاليت هاي    : :نسبتا مطلوب
EDCاز يا ناقص مستمر نيز غير منعكس و بازخورد EDC به EDO ارائه 

 مي گردد

  گزارشي ارائه نمي شود :نامطلوب

      

  



 ٣

  
  حاكميت و رهبري: حيطه اول 

     منابع-ج 
  

  نا مطلوب   مطلوبنسبتا  مطلوب  معيار
ساعات كار % 70بيش از ( وجود مدير يا معاون تمام وقت  -1

  ) اداري روزانه در مركز حضور  دارد 
  يكي از آنها تمام وقت باشد :بمطلو

  هر دو نيمه وقت باشند: نسبتا مطلوب
  هم وجود نداشته باشد مديرمركز نيمه وقت و معاون  :نامطلوب

      

  )CVبا توجه به (تجربه مرتبط سابقه و وجود مديربا  -2
   سال5حداقل  داراي تجربه مرتبط :بمطلو

   سال2 بيش از داراي تجربه مرتبط: نسبتا مطلوب
   سال2داراي تجربه كمتر از  :نامطلوب

      

  EDCوجود هيات علمي ثابت يا پاره وقت در واحدهاي  -3
   حداقل يك نفر هيات علمي در همه واحدها وجود دارد: بمطلو
  يك نفرهيات علمي در برخي واحدها وجود دارد :تا مطلوبنسب

    هيات علمي در هيچيك از واحدها وجود ندارد :نامطلوب

      

و دسترسي به كتاب و مجالت آموزش پزشكي چاپي يا وجود  -4
   الكترونيكي جديد براي اعضاي مركز

  قابل دسترس است هميشه وجود دارد و  : بمطلو
   نيست قابل دسترسهميشهارد ولي وجود د  : :نسبتا مطلوب

    وجود ندارد :نامطلوب

      

  وجود وب سايت به روز -5
   مي شود به روز سايت هر هفتهاطالعات  : بمطلو

 مي شودبه روز سايت حداقل هر ماه اطالعات   :نسبتا مطلوب

   به روز نيست سايت وجود ندارد يا  اطالعات :نامطلوب

      

 ، رشـد و بالنـدگي        پاسـخگو  ريزي آموزش برنامه  : وجود واحدهاي    -6
اعضاي هيات علمي ، ارزشيابي، مركز مهارتهاي باليني، استعدادهاي درخشان ،           

   با مسئول مشخص براي هر واحدپژوهش در آموزش درمركز
  واحدهاي مذكور با مسئول مشخص وجود دارد : بمطلو

  مسئول مشخص دارندي موجودبرخي از واحدها  :نسبتا مطلوب

  د مسئو ل مشخص ندار وجود ياهيچيك از واحدها :لوبنامط

      



 ٤

   وجود فضاي فيزيكي اداري وآموزشي متناسب در مركز-7
به تعداد واحدهاي  يك سالن براي برگزاري كارگاهها وحداقل يك اتاق : بمطلو

  موجود در مركز وجوددارد
اق سالن وجود ندارد و به تعداد هر دو يا سه واحد يك ات  :نسبتا مطلوب
 وجوددارد

   اتاق براي تمامي فعاليت هاي مركز وجوددارد2 تا  1كال  :نامطلوب

      

  
          برنامه ريزي آموزشي: حيطه دوم 

      طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي: الف 
  نا مطلوب  نسبتا مطلوب  مطلوب  معيار

   طرح دوره و طرح درستدوينمشاركت مركز در  -1
ر فرايند تدوين تمامي طرح دوره ها و طرح به عنوان مشاور دمركز  :بمطلو

  درس ها مشاركت فعال دارد
طرح دوره ها  به عنوان مشاور در فرايند تدوين برخي ازمركز : نسبتا مطلوب

  و طرح درس ها مشاركت فعال دارد
   نداردي مشاركتهيچ گونه مركز:نامطلوب

      

   ارزشيابي طرح دوره ها و طرح درس ها  -2
مي گروههاي آموزشي تما ي رح دوره ها و طرح درس هاتمامي ط : بمطلو

  ارزشيابي مي شود
 از گروههاي برخي از طرح دوره ها و طرح درس ها در برخي :نسبتا مطلوب

  آموزشي ارزشيابي مي شود
   برنامه اي براي ارزشيابي وجود ندارد :نامطلوب

      

  مشاركت مركز در بازنگري برنامه هاي آموزشي -3
) قابل تغيير% 20( در بازنگري تمامي برنامه هاي آموزشي مركز : بمطلو

   .مشاركت فعال دارد
  ارد دمركز دربازنگري بخشي از برنامه هاي آموزشي مشاركت فعال :نسبتا مطلوب

    مشاركتي نداردهيچ گونه مركز  :نامطلوب

      

وجود برنامه مـدون بـراي آمـوزش دانـشجويان در مركـز              -4
  مهارتهاي باليني

 براي تمامي  ضروريبرنامه مدون جهت آموزش مهارتهاي باليني : بمطلو
   دانشجويان دوره هاي وجود دارد

مهارتها و برخي از گروه هاي برنامه مدون براي برخي از  :نسبتا مطلوب
   وجود دارد آموزشي
  برنامه اي وجود ندارد :نامطلوب

      



 ٥

رتهاي  در مركز مها   دستيارانوجود برنامه مدون براي آموزش       -5
  باليني
برنامه مدون جهت آموزش مهارتهاي باليني براي تمامي دستياران  : بمطلو

  دوره هاي مختلف باليني وجود دارد 
برنامه مدون براي برخي از دستياران دوره هاي مختلف باليني  :نسبتا مطلوب
  وجود دارد 

  برنامه اي وجود ندارد :نامطلوب

      

   مهارتهاي بالينيده درمركز اجراي برنامه هاي پيش بيني ش-6
 پيش بيني شده در مركز مهارتهاي باليني اجرا  هايتمامي برنامه : بمطلو

  شده است 
    اجرا شده است ، برخي از برنامه هاي پيش بيني شده :نسبتا مطلوب

  برنامه اي  اجرا نشده است :نامطلوب

      

          برنامه ريزي آموزشي: حيطه دوم 
   عه نگرجامبرنامه آموزش  : ب

  نا مطلوب  نسبتا مطلوب  مطلوب  معيار  
 به جامعه نگربرنامه آموزش  تدوينمشاركت مركز در  -1

   علوم پزشكي دانشجويان
 در تمامي رشته ها و جامعه نگرمركز در تدوين برنامه هاي آموزش  :بمطلو

   .مقاطع مرتبط مشاركت فعال دارد
برخي از  رشته ها و عه نگر  جاممركز در تدوين برنامه آموزش: نسبتا مطلوب

  . مقاطع مرتبط مشاركت فعال دارد
   ندارديمشاركت در تدوين برنامه ها اصال مركز   :نامطلوب

      

 به  جامعه نگرآموزش همكاري مركز در ارتقاي كيفي فيلدهاي  -2
   دانشجويان علوم پزشكي 

  همكاري علمي و پشتيباني دارديلدها فمركز در ارتقاي  : بمطلو
   همكاري علمي يا پشتيباني دارديلدها فمركز در ارتقاي  :بتا مطلوبنس

   مركز هيچگونه همكاري ندارد :نامطلوب

      

   پايش و ارزشيابي مركز در اجراي برنامه هاي آموزش -3
  جامعه نگر

  را پايش و ارزشيابي مي كند جامعه نگر تمامي برنامه هاي آموزشمركز : بمطلو
 را پايش و جامعه نگري از برنامه هاي آموزش برخمركز  :نسبتا مطلوب

  ارزشيابي مي كند
    برنامه اي براي پايش و ارزشيابي نداردمركز  :نامطلوب

      



 ٦

  
          برنامه ريزي آموزشي: حيطه دوم 

    برنامه هدايت دانشجويان استعداد درخشان در مركز : ج
      

  نا مطلوب  نسبتا مطلوب  مطلوب  معيار
   تي دانشجويان استعداد درخشان در مركزوجود بانك اطالعا -1

   وجود دارد به روز  كامل واطالعاتيبانك  :بمطلو
   ولي به روز نيستداردوجود بانك اطالعاتي : نسبتا مطلوب

  بانك وجود ندارد  :نامطلوب
  

      

   وجود برنامه مدون براي هدايت دانشجويان استعداد درخشان -2
   داردبرنامه مدون و كاملي وجود : بمطلو

   برنامه مدون است ولي كامل نمي باشد :نسبتا مطلوب
   برنامه اي وجود ندارد :نامطلوب

  

      

براي هدايت دانشجويان  اجراي برنامه هاي پيش بيني شده -3
  استعداد درخشان

  شده است برنامه ها بطور كامل اجرا: بمطلو
  بخشي از برنامه ها اجرا شده است :نسبتا مطلوب

  امه اي اجرا نشده استبرن :نامطلوب
    

      

مشاركت دانشجويان استعداد درخشان در تدوين برنامه هاي  -4
  مركز
   اكثر برنامه ها مشاركت دارند تدويندانشجويان در: بمطلو

   بخشي از برنامه ها مشاركت دارندتدويندانشجويان در  :نسبتا مطلوب
  دانشجويان اصال مشاركت ندارند :نامطلوب

      

 برنامه هاي اجرايدانشجويان استعداد درخشان در مشاركت  -5
  مركز
  دانشجويان دراجراي اكثر برنامه ها مشاركت دارند: بمطلو

  دانشجويان دراجراي بخشي از برنامه ها مشاركت دارند  :نسبتا مطلوب
  دانشجويان اصال مشاركت ندارند :نامطلوب
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  رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي:  حيطه سوم 

  
  نا مطلوب  نسبتا مطلوب  مطلوب  ارمعي

وجود برنامه نيازسنجي آموزشي مشخص براي ارائه كارگاههاي         -1
  آموزش پزشكي

  برنامه نيازسنجي كاملي وجود دارد   :بمطلو
  مي شودموردي  انجام نيازسنجي بطور  :نسبتا مطلوب

  اصال نيازسنجي انجام نمي گيرد  :نامطلوب
  

      

   زشي براساس نيازسنجيبرگزاري كارگاههاي آمو -2
  تمامي كارگاهها براساس نيازسنجي ارائه مي شود : بمطلو

   برخي از كارگاهها منطبق با نيازسنجي ارائه مي شود :نسبتا مطلوب
   كارگاهها بدون توجه به نيازها ارائه مي شود :نامطلوب

  

      

براي اجراي كارگاههاي ضروري آموزش پزشـكي       وجود برنامه مدون     -3
برنامه ريزي آموزشي ، روشهاي تدريس و روشهاي ارزيابي دانشجو جهت           نظير  

 تازه وارداساتيد 
  مي شوداجرا  تازه وارد براي تمامي اساتيد ي كاملبرنامه: بمطلو

  برنامه اجرا مي شود ولي كامل نيست :نسبتا مطلوب
  برنامه اي اجرا نمي شود :نامطلوب

    

      

  كارگاههاي ضروري آموزش پزشكيشركت كليه  اعضاي هيات علمي  در -4

  كليه اساتيد در تمامي كارگاهها ي ضروري شركت كرده اند: بمطلو
  اندكارگاهها شركت كرده برخي از  اساتيد و در بعضي از   :نسبتا مطلوب

  برگزارشده استبطور موردي كارگاه  :نامطلوب
  

      

 براي بكارگيري  مطالب كارگاهها  در پيگيريبرنامه   وجود-5
  محيط هاي آموزشي مرتبط

  كليه كارگاههاي برگزارشده پيگيري مي شود: بمطلو
   برخي كارگاهها پيگيري مي شود  :نسبتا مطلوب

  برنامه پيگيري وجود ندارد :نامطلوب

      



 ٨

  
        ارزشيابي: چهارم حيطه 

  
  نا مطلوب  نسبتا مطلوب  مطلوب  معيار

 ين ارزيابيبراي استفاده  از روشهاي نومدون وجود برنامه  -1
  دانشجو

برنامه مدوني در مركز براي آمادگي اساتيد جهت بكارگيري  :بمطلو
  و كامل اجرا مي شود روشهاي نوين ارزيابي دانشجو وجود دارد

  برنامه وجود دارد ولي بطور نامنظم اجرا مي شود: نسبتا مطلوب
  برنامه اي وجود ندارداصال  :نامطلوب

  

      

  ي ارائه بازخورد آزمونها به دانشجويان برا مدون وجود برنامه -2
  مدوني وجود دارد و كامل اجرا مي شود برنامه  : بمطلو

  برنامه وجود دارد ولي منطم اجرا نمي شود :نسبتا مطلوب
   برنامه اي وجود ندارد :نامطلوب

      

وجود برنامه مدون براي تجزيه وتحليل آزمونهاي برگزار شده          -3
  توسط اساتيد

   مدوني وجود دارد و كامل اجرا مي شودامه برن : بمطلو
  برنامه وجود دارد ولي منطم اجرا نمي شود :نسبتا مطلوب

    برنامه اي وجود ندارد :نامطلوب

      

وجود برنامه مدون براي ارائه بازخورد بررسي نتايج آزمونهـا           -4
  به اساتيد ، مديران گروهها و متوليان آموزش

  ارد و كامل اجرا مي شود مدوني وجود دبرنامه  : بمطلو
  برنامه وجود دارد ولي منطم اجرا نمي شود :نسبتا مطلوب

    برنامه اي وجود ندارد :نامطلوب

      

اسـتفاده از نظـرات دانـشجو،       وجود فرم هاي مختلف بـراي        -5
   ارزشيابي استاددر برنامهمديرگروه ، مافوق ، همكار و خود فرد 

   مي شوداستفادههمه آنها فرم هاي مختلف وجود دارد و  : بمطلو
  كاملفرم هاي مختلف وجود دارد و لي بطور : نسبتا مطلوب

  شود استفاد ه نمي
  فرم هاي محدودي وجود دارد :نامطلوب 
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  وجود سيستم ارزشيابي اساتيد بصورت الكترونيكي  -6
  در تمامي گروههاي آموزشي وجود دارد : بمطلو

   جود دارددر برخي از گروهها و  :نسبتا مطلوب
  چنين سيستمي وجود ندارد :نامطلوب

      

وجود سيستم ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد بصورت  -7
  الكترونيكي

  در تمامي گروههاي آموزشي وجود دارد : بمطلو
   در برخي از گروهها وجود دارد  :نسبتا مطلوب

  چنين سيستمي وجود ندارد :نامطلوب

      

اعمال مداخله آموزشي بر اساس  براي  وجود برنامه مشخص-8
  نتايج ارزشيابي اساتيد

  انجام مي گيرددر تمامي گروههاي آموزشي  مداخله: بمطلو
   انجام مي گيرد در برخي از گروهها مداخله  :نسبتا مطلوب

   وجود ندارد براي مداخلهبرنامه اي :نامطلوب

      

ام  مشاركت و همكاري مركز با گروههاي آموزشي در انج-9
  ارزيابي دروني

  گروههاي آموزشي براي ارزيابي دروني همكاري داردمركز با تمامي: بمطلو
   برخي از گروهها همكاري دارد مركز با  :نسبتا مطلوب

  مركز مشاركتي در انجام ارزيابي دروني ندارد :نامطلوب

      

  پژوهش در آموزش: م پنجحيطه 
   پژوهش –الف 

  طلوبنا م  نسبتا مطلوب  مطلوب  معيار
وهش ژيازسنجي براي تعيين اولويت هاي پوجود برنامه ن -1

  درآموزش دانشگاه
   مي شوداجراو وجود دارد برنامه  :بمطلو

  گيرد مورد استفاده قرار نميبرنامه وجود دارد ولي : نسبتا مطلوب
  اصال برنامه اي وجود ندارد :نامطلوب

      

د طـرح هـاي  براي ارائه مشاوره در مور     برنامه مشخص وجود   -2
  پژوهش در آموزش

  و اجرا مي شودبرنامه مشخصي وجود دارد  :بمطلو
  حسب مورد انجام مي شودبرنامه وجود دارد ولي بر: نسبتا مطلوب

  برنامه مشخصي وجود ندارد :نامطلوب

      



 ١٠

  اجراي طرح هاي داراي اولويت پژوهش در آموزش -3
    شودمي  اجرا ها دقيقاً بر اساس اولويتطرح ها  : بمطلو

  همخواني نسبي داردطرح ها با اولويت ها  :نسبتا مطلوب
    ها ندارد همخواني با اولويتطرح ها  :نامطلوب

      

  انتشار مقاالت پژوهش در آموزش در مجالت داخلي -4
   هيات علميعضو  نفر 30 مقاله به ازاي هر 1بيش از ساليانه : بمطلو

  هيات علميعضو نفر70 ازاي هر مقاله به1بيش از  ساليانه  :نسبتا مطلوب
  وكمتر  از حد مطلوب

  هيات علميعضو  نفر 70 مقاله به ازاي هر 1 از  كمترساليانه :نامطلوب

      

  انتشار مقاالت پژوهش در آموزش در مجالت خارجي -5
  هيات علميعضو  نفر 70 مقاله به ازاي هر 1  بيش از ساليانه:ب مطلو

  هيات علميعضو   نفر 120مقاله به ازاي هر  1  بيش ازساليانه :نسبتا مطلوب
    نفر عضو هيات علمي120 مقاله به ازاي هر 1 كمتراز ساليانه : نامطلوب

      

  ارائه مقاالت پژوهش در آموزش در سمينارهاي داخلي -6
   نفر عضو هيات علمي15 مقاله به ازاي هر 1  بيش ازساليانه: بمطلو

   نفر عضو هيات علمي30له به ازاي هر  مقا1 ازبيش ساليانه  :نسبتا مطلوب
   هيات علميعضو  نفر30هر مقاله به ازاي 1 از كمتر ساليانه:نامطلوب

      

  ارائه مقاالت پژوهش در آموزش در سمينارهاي خارجي -7
   نفر هيات علمي30 مقاله به ازاي هر 1بيش از  ساليانه: بمطلو

و كمتر از   نفر هيات علمي70 مقاله به ازاي هر1بيش از   ساليانه:نسبتا مطلوب
  حد مطلوب
   نفر عضو هيات علمي70 مقاله به ازاي هر 1 كمتر از ساليانه :نامطلوب

      

بكارگيري نتايج  طرح هاي پژوهش وجود برنامه مشخص براي  -8
  در آموزش

   وجود دارد و اجرا مي شود مشخصيبرنامه:بمطلو
   اجرا مي شوددلي برحسب موربرنامه وجود دارد و  :نسبتا مطلوب

   نداردوجود اي برنامه :نامطلوب

      

  انتشار كتاب در زمينه هاي مختلف آموزش پزشكي -9
   كتاب4 تا 2 ساليانه: بمطلو

   كتاب1ساليانه   :نسبتا مطلوب
  ساليانه صفر كتاب :نامطلوب

      

  
  
  



 ١١

  پژوهش در آموزش: م پنجحيطه 
  دانش پژوهي آموزشينوآوري و  : ب
  

  نا مطلوب  بتا مطلوبنس  مطلوب  معيار
   دانش پژوهي در دانشگاهنوآوري و  وجود كميته -1

كميته بر طبق آئين نامه مربوطه ايجاد وجلسات آن بطور مستمر  :بمطلو
  منطبق بر شرح وظايف تشكيل مي شود

كميته بر طبق آئين نامه مربوطه ايجاد ولي جلسات موردي : نسبتا مطلوب
  تشكيل مي شود

 ولي جلسه اي تشكيل ر طبق آئين نامه مربوطه ايجادكميته ب :نامطلوب
  .نشده است 

      

وجود سازوكار مناسب براي آموزش و ارائه مشاوره به اعـضاي           -2
  دانش پژوهينوآوري و هيات علمي براي انجام فعاليت هاي 

سازوكار وجود دارد و براي كليه اعضاي هيات علمي متقاضي ،  :بمطلو
  ئه مي شوداراآموزش و مشاوره الزم 

وردي ــاوره مــازوكار وجود دارد ولي آموزش و مشـس : نسبتا مطلوب
   ارائه مي شود

 ســـازوكار وجود ندارد ولي آموزش و مشــاوره موردي ارائه :نامطلوب
  مي شود

      

 دانـش    نـوآوري و    اطالع رساني مناسب فعاليت هاي مـصوب       -3
  پژوهي

 علمي از طريق وب سايت كليه فعاليت هاي مصوب اعضاي هيات :بمطلو
اطالع رساني ...دانشگاه و انتشار در خبرنامه يا بولتن يا فصلنامه يا مجله 

  مي شود
  و آن هـم    برخي فعاليت هاي مصوب اعـضاي هيـات علمـي          : نسبتا مطلوب 

 از طريق وب سايت دانشگاه و انتشار در خبرنامه يا بولتن يا             بصورت موردي 
  ني مي شوداطالع رسا. ..فصلنامه يا مجله 

 اطـالع رسـاني   " فعاليت هاي مصوب اعضاي هيات علمي اصـال        :نامطلوب
  نمي شود

      

  


