
 دانشگاه علوم پزشکی ایران ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش چک لیست

 .................................................................. نام و نام خانوادگی مدیر دفتر توسعه:..............         ....................................... دفتر توسعه آموزش دانشکده/مرکز

 ......................................... تاریخ ارزشیابی:.........        ............................................. :نام و نام خانوادگی ارزیاب/ارزیابان

 امتیاز عنوان فعالیت 
  (3عالي )     ( 2خوب )     ( 1متوسط ) (     0ضعیف ) آموزشي مركز/دانشكده آموزشي شوراي جلسات در فعال شركت و عضويت 1

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف ) آموزشي مركز/دانشكده آموزشي بخشي اعتبار فرآيند در فعال مشاركت 2

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف ) دانشكده/مركز آموزشي آموزش توسعه دفتر عملیاتي و راهبردي برنامهو اجراي  تدوين 3

اط مناسب با مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و ساير دفاتر توسعه )شامل ارائه گزارشات فصلي و ارتب 4

 شركت فعال در جلسات هماهنگي دفاتر توسعه و ...(

  (3(      عالي )2(      خوب )1ط )(      متوس0ضعیف )

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف ) آموزشي مركز/دانشكده علمي هیأت اعضاي از آموزشي نیازسنجيانجام  5

 دانشگاه سازي توانمند جامع برنامه چهارچوب در علمي هیأت اعضاي سازي توانمند هاي برنامه درفعال  مشاركت 6

 پزشكي، دانشكده آموزش توسعه دفتر و EDC نظارت با آموزشي هاي پمفلت تولید كارگاه، برگزاري شامل)

 (... و آموزشي مطالب ارائه در مشاركت ترغیب و مجازي هاي گروه تشكیل مفید، مطالعاتي منابع معرفي

 

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف )

 گروه به بازخورد ارائه و EDC همكاري با آموزشي مركز/دانشكده در شده برگزار آموزشي برنامه هاي ارزشیابي 7

 آموزشي هاي

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف )

 مركز/دانشكده در شده برگزار هاي آزمون تحلیل و نظارت برگزاري، در همكاري شامل فراگیران ارزشیابي 8

 بازخورد ارائه و آموزشي

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف )

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف ) آنها به سازنده بازخورد ارائه و فعال صورت به آموزشي مركز/دانشكده علمي هیأت اعضاي ارزشیابي 9

 توسط شده اجرا هاي درس طرح و ها دوره طرح بازنگري و تدوين در همكاري) آموزشي ريزي برنامه در مشاركت 10

 (آموزشي مركز/دانشكده در آموزشي هاي گروه و ها بخش

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف )

 در پژوهش هاي طرح الويت تعیین و نیازسنجيشامل ) آموزشي پژوهي دانش و آموزش در پژوهش توسعه 11

 هاي طرح اجراي در مشاركت و همكاري - EDC به گزارش ارائه و آموزشي مركز/دانشكده نیاز بر مبتني آموزش

 ارسال فرآيند و پژوهشي و آموزشي هاي جشنواره مورد در علمي هیأت اعضاي سازي آشنا - آموزش در پژوهش

 (و ... پژوهي دانش هاي فعالیت انجام جهت علمي هیأت اعضاي ترغیب - پژوهي دانش هاي فعالیت داوري و

 

 

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف )

 توسط الكترونیک آموزشي مدياهاي و محتواهاي تولید در حمايت و همكاريشامل ) مجازي آموزش توسعه 12

 و رساني اطالع - شده ارائه آموزشي برنامه هاي سازي مجازي - آموزشي مركز/دانشكده علمي هیأت اعضاي

 (مجازي آموزش هاي دوره در شركت براي علمي هیأت اعضاي ترغیب

 

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف )

 پیشبرد در( خاص هاي كمیته قالب در) مناسب توانمندي داراي و مند عالقه علمي هیأت اعضاي مشاركتجلب  13

 آموزشي مركز/دانشكده آموزش توسعه دفتر اهداف

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف )

 مركز/دانشكده آموزش توسعه دفتر اهداف پیشبرد در( خاص هاي كمیته قالب در) فراگیران مشاركتجلب  14

 آموزشي

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف )

 اندازي راهشامل ) آموزشي مركز/دانشكده آموزش توسعه دفتر اهداف پیشبرد جهت سازماني برون هاي همكاري 15

 - مراكز/ها دانشكده ساير توسعه دفاتر با همكاري - آموزش توسعه دفتر مختص اينترنتي صفحه رساني بروز و

 (و ... پزشكي آموزش گروه با فعال ارتباط برقراري

 

  (3(      عالي )2(      خوب )1) (      متوسط0ضعیف )

 خصوصاً) ها حیطه همه در فراگیران و علمي هیأت اعضاي مركز، آموزشي معاون به آموزشي هاي مشاوره ارائه 16

 آموزشي، ريزي برنامه پژوهي، دانش و نوآورانه هاي طرح آموزش، در پژوهش آموزشي، هاي ساخت زير توسعه

 (جشنواره و ارزشیابي

 

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0) ضعیف

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف ) برنامه ريزي و فعالیت در جهت اعتالي اخالق و منش حرفه اي 17

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف ) عدالت و توانمندي بر مبتني آموزش آموزشي، پاسخگويي افزايش جهت دربرنامه ريزي و فعالیت  18

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف ) پزشكي آموزش زمینه در دانشجويان و اساتید پروري نخبه و دانشجويان پرورش جهت پويا محیطي ايجاد 19

آموزش و پايبندي به برنامه هاي میان مدت و بلند جانشین پروري در جهت استمرار فعالیت هاي دفتر توسعه  20

 مدت

  (3(      عالي )2(      خوب )1(      متوسط )0ضعیف )

  در صورت برنامه ريزي و اجراي فعالیت خالقانه جهت توسعه آموزش دانشكده/مركز آموزشي اينجا ذكر شود. *

 ................................................ مجموع امتیازات

  (60تا  50(          عالی )50تا  35(          خوب )35تا  15(          متوسط )15تا  0ضعیف ) نتیجه نهایی ارزشیابی

 


