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 مقاله پژوهشی 

 

 یهادانشگاهدر  علمیهیأت یاعضا یآموزش یابینظام ارزش یقیتطب یبررس

 رانیا یعلوم پزشک

 

 ، محمد کریمی*مسلم چرابیناحمد اکبری،  ،یقیحق یمهد

 

 

 چكيده

 یمتنوع آموزش یهافعالیت تیفیاز ک نانیو اطم فیتوص یبرا یمستمر و چند بعد ندیفرا کی علمیهیأت یاعضا یآموزش یابیارزشمقدمه: 

  شد. انجام رانیا یمنتخب علوم پزشک یهادانشگاه یدر برخ دیاسات یآموزش یابینظام ارزش یبررسهدف با مطالعه  نیا. است دیاسات

جامعه . دیدر آن استفاده گرد یجرج برد یبا استفاده از الگو یقیاست و از روش مطالعات تطب یفیپژوهش از نوع توص نیا: هاروش

 دیمدرس، شه تیتهران، ترب یعلوم پزشک یهادانشگاهشامل   QSبندیبر اساس رتبه رانیا یدانشگاه برتر علوم پزشک 5شامل  یآمار
 تیفیک یابیابزار پژوهش پرسش نامه استخراج شده از دستورالعمل ارزش. بودهدفمند گیری نمونه شو رو بود و اصفهان رازیش ،یبهشت

 . بود 1395مصوب سال  هادانشگاه علمیهیأت یاعضا ینامه ارتقا نییبرگرفته از آ علمیهیأت یاعضا یعملکرد آموزش

و  یعلم ییتوانا ،باطضنظم و ان تیرعا. هستند دانشکده نیمسؤولگروه و  ریاطالعات دانشجو، همکار، مد یمنابع گردآور نیترمهمنتايج: 

 رییتغ یبرا یابیارزش. است یابیمشترک ارزش یو مقررات از محورها نیقوان تیو همکاران، رعا انیتعامل با دانشجو س،یتدر تیفیک ،یآموزش
با ارسال نامه محرمانه به خود  یابیبازخورد ارزش. شودمی به صورت مشترک استفاده دیمرتبه اسات یارتقاساالنه،  عیترف ،یاستخدام تیوضع

 است.مؤثر پروانه مطب  دیو تمد یطرح تمام وقت ،یاستخدام تیوضع رییتغ انه،یسال یارتقا ،یشغل شرفتیپ در کم یابینمره ارزش. استاد است

دانشگاه را پوشش داده و  یو اهداف عملکرد ییو اجرا یپژوهش ،یمختلف آموزش یهابتواند حوزه دیبا یابینظام ارزش کیگيري: نتيجه

و با استفاده  کنند ییشناسادر این زمینه  رااگر نقاط ضعف دانشگاه خود  یابیرسد متخصصان ارزشمی به نظر. کند یرویپ یاز نظم منطق
منجر  ،قرار دهند ینیمورد بازب هادانشگاه ریسا یابیارزش یهاسیستمبا  سهیمختلف و مقا بعدر کنار استفاده از منا یفیو ک یکم یابیاز ارزش

 . خواهد شد دیاسات یابیارزش تیفیبهبود ک به

 

 طرح تحول در آموزش ،یدانشگاه علوم پزشک ارزشیابی استاد، ،یآموزش یابینظام ارزشهای کلیدی: واژه
 246تا  237 (:20)21؛ 1400 تير علوم پزشكي/آموزش در مجله ايراني 

 
 

                                                 
دانشگاه  شابور،یواحد ن ،یتیترب( گروه علوم اری)استاد نیدکتر مسلم چرابنویسنده مسؤول:  *

 moslemch2015@gmail.com. رانیا  شابور،ین ،یآزاد اسالم

 شابور،یواحد نگروه علوم تربیتی،  ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو ،یقیحق یمهد

دکتر  (؛mehdihaghighy@gmail.com). رانیا شابور،ین ،یدانشگاه آزاد اسالم

  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،واحد بردسکن ،یتیعلوم ترب(، گروه اری)استاد یاحمد اکبر

(، اریاد)است یمی(؛ دکتر محمد کرakbari.180@gmail.com). رانیبردسکن، ا

 مقدمه

توسعه اقتصادي، اجتماعی،  يکی از اركان اساسی رشد و

تمامی . سیاسی كشورها آموزش است فرهنگی و

                                                                              
. رانیا شابور،ین ،یدانشگاه آزاد اسالم ور،یشایواحد ن ت،یریگروه مد

(karimi.740@gmail. com) 

 15/4/400، تاریخ پذیرش: 30/3/400، تاریخ اصالحیه: 12/2/400مقاله:  تاریخ دریافت
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نظران عقیده دارند كه اگر اجراي نظام صحیح صاحب

آموزش موفق باشد، بر بسیاري از مشکالت و معضالت 

آيد و جامعه را به سوي پیشرفت و ترقی سوق می فائق

اجراي نظام صحیح آموزش مستلزم . خواهد داد

شك يکی ي دقیق علمی و اجرايی است و بیهايريزبرنامه

ن براي آگاه شدن از چگونگی میزان مسؤوالاز اقدامات 

خود، ارزشیابی نیروي انسانی  اهداف برنامه تحقق

توان از می ارزشیابی ابزاري است كهدر واقع . (1)است

 ي آموزش عالی استفاده كرد وهاآن براي تحقق هدف

ي اساسی به سوي پیشرفت هاتوان به وسیله آن گاممی

 يامر یابیهرچند ارزش. (2)اهداف نظام آموزشی برداشت

توان به نکات می انجام آن ااست و ب يو ضرور یمنطق

برد، اما الزمه آن  یو عملکردها پ هاو مثبت برنامه یمنف

حساس و  ح،یو ابزار سنجش صح ستمیس كيوجود 

 ردیصورت گ حیبه نحو صح یابیاست تا هم ارزش قیدق

حساسیت امر . (3)آن به حداقل برسد یو هم تبعات منف

، هاي آموزشی در دانشگاههاآموزش و توجه به فرآيند

در  ضرورت ارزشیابی را كه بهبود كیفیت آموزش و

سیستم آموزشی كشور  ینهايت بهبود و كارايی اثر بخش

 . (4دهد)می كید قرارأرا به دنبال خواهد داشت، مورد ت

ي آموزشی هانظامي مهم در همه هااز ارزشیابی يکی

. (5)علمی استهیأتي اعضاي هاارزشیابی از فعالیت

ارزشیابی استاد، فرآيندي است كه از آن حداقل براي دو 

و بهبود كیفیت تدريس و آموزش و ارتقا منظور 

هاي شغلی مانند انتخاب، گزينش، تداوم گیريتصمیم

بنابراين ترديدي نیست . شودمی تفادهاسارتقا اشتغال و 

. (6)اقدامی ضروري است دیكه ارزشیابی اسات

از  یابیرا در زمره ارزش دیاسات یابیان، ارزشظرنصاحب

 يهاروشكنند كه بندي میكاركنان آموزشگاه دسته

آموزش  وهیاز ش یمانند مشاهدات كالس را یمتنوع

از  ینظرخواه گر،ين دمسؤوال اي رانيمدرس توسط مد

معلم  یابیارزش ،پركردن پرسشنامه قياز طر انيدانشجو

به وسیله همکاران شامل و اغلب  یابیاز كار خود و ارزش

روش  نيا یدگیچیعلت پ .شودمی محسوب دهیچیپ يامر

و گیري اندازه يهاروشو  ليوسا یدقتبی و يكم اعتبار

از منابع  كي چیه رايسنجش مورد استفاده است؛ ز

 يرا كه برااي رانهیو غیر سوگ قیدق طالعاتا یاطالعات

. دهدنمیبه دست  ،هستند يسالم ضرور یابیارزش كي

كنند می شنهادیپ دیاسات یابیمتخصصان ارزش ن،يبنابرا

 د،يبه عمل آ دیاز اسات يسالم تر یابیارزشاين كه  يبرا

به الزم را  يهاموجود داده یاز همه منابع اطالعات ديبا

از آنها  یبیرا براساس ترك يیآورد و قضاوت نهادست 

 . (7)انجام داد

انجام شده  دیاسات یابیدر مورد ارزش یمختلف مطالعات

پرداخته شده است  یمتفاوت يهااست كه در آنها به جنبه

زارع و ، يمهدو، (8و همکاران) یبه عنوان مثال باستان

و  ي(، پازارگاد10)یو صادق یصالح ،یماني(، بر9)یمینع

و  ي(، چركز1)يو دلفان آذر یسیبن (،11)انیبیخط

مکارم و  ،ي(، موسو13)يريو وز يويخد(، 12همکاران)

 تی( به اهم15)یخیو ش ياحمد، یقی(، وث14منش) يادیبن

 یات آموزش عالمؤسسدر  دیاسات یابیو ضرورت ارزش

به  هاپژوهش نيا يهاافتهيبه طور خالصه  اند،پرداخته

 یآموزش تیفیك یابیكند كه ارزشمی موضوع اشاره نيا

شده انجام  نییاز قبل تع يارهایمع يكه در راستا دیاسات

اعتبار و  شيافزا و یآموزش تیفیك بهبود باعث ،ردیگ

پژوهش نتايج . شودمی یات آموزش عالمؤسسشهرت 

( و 17)یو عرب بافران ي(، جواد16)ينژاد و ناظريمهد

دهنده آن است كه ( نشان18)يو شاهسوار یآقاس

زا و در بیآس انيدانشجو قياز طر سيتدر تیفیك یابيارز

توسط  یابیاز ارزش دیو اسات است نيیپاسطح 

 . ندارند تيرضا انيدانشجو

 ياعضا یآموزش یابیارزش نظام یبررس نهیزم در

در  ياديمطالعات ز رانيا يهادانشگاهدر  علمیهیأت

 وهیش (11)انیبیو خط ياما پازارگاد ستیدسترس ن

به  یخارج يهادانشگاهرا در  دیاسات یآموزش یابیارزش

 يعملکرد اعضا یابیارزش يبرا يیمنظور ارائه الگو
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 ان،یبیو خطاند داده ارقر یپرستار مورد بررس علمیهیأت

 يهانظام یقی( به روش تطب19تراب)و اشك يپازارگاد

 يهادانشگاه یعلم ئتیه يعملکرد اعضا یابیارزش

 . نداهكرد یمختلف جهان را بررس

است كه  يیهاآن دسته از پژوهش یقیتطب مطالعات

و  هاشناخت شباهت و لیو تحل هيموضوع آن تجز

ات مؤسسو  نهادها، هادهيپد انیموجود م يهاتفاوت

 یابیارزش يهانظامرسد شناخت بهتر می به نظر. است

آنها با استفاده از  یقیتطب یو بررس یرانيا يهادانشگاه

 يهاو فرم هاهي، روهالدستورالعم يمحتوا مانند یمنابع

و  شودمی يگرسبب روشن دیاسات یابیموجود ارزش

خواهد داد نشان  یشيمایپ يهایرا بهتر از بررس هاتفاوت

 ياري یابینظام ارزش يتواند ما را در توسعه و ارتقامیو

 . رساند

 یپژوهش به بررس نيگفت در ا شیتوجه به موارد پ با

در  دیاسات یآموزش یابیو نظام ارزش وهیش یقیتطب

آنها با  سهيو مقا رانيا یعلوم پزشک يهادانشگاه یبرخ

پژوهش  كياز  یپرداخته شد كه خود بخش گريکدي

 یآموزش یابینظام ارزش یطراح نهیتر در زمبزرگ

 است رانيا یپزشکعلوم  يهادانشگاهمناسب  دیاسات

 ،یابیو نوع ارزش مسؤولنهاد  يیمانند شناسا یواهداف

مورد  يهاروشاطالعات و  آوريجمعمنابع  نییتع

وزن منابع و  ،یابیمحورها واهداف ارزش نییتع ،استفاده

 یابیبازخورد و برخورد با نمرات كم ارزش يهاروش

 یمنتخب علوم پزشک يهادانشگاه یدر برخ یآموزش

 . دنبال شد رانيا

 

 هاروش

از نوع  هاداده يگردآور يهاوهیپژوهش بر اساس ش نيا

با استفاده از  یقیاست و از روش مطالعات تطب یفیتوص

 (George F Beredi)يجرج اف برداي چهار مرحله يالگو

در آن  سهيو مقا يجوارهم ر،یتفس ف،یشامل توص

 . دياستفاده گرد

مد نظر پژوهش  يارهایمع نییبا تع فیمرحله توص در

مربوط به  یو اسناد كل یبررس هادانشگاه تيسا

، جداول و ها، فرمهاشامل دستورالعمل یابیارزش

قرار  يبردار ادداشتيو يیمورد شناسا هانامههویش

 یمورد بررس ریاسناد در مرحله تفس نيسپس ا. گرفت

بر اساس  ازین دمور اتيیقرار گرفت و جز یتخصص

-در مرحله سوم كه هم. شدند لیپژوهش تحل يهااریمع

و دو به دست  كيكه از مرحله  ینام دارد، اطالعات يجوار

جداگانه كنار هم  یهر دانشگاه در جدول يآمده بود برا

مورد  اتيیجز بیترت نيبد .شدبندي طبقه و قرار گرفت

در گام  تينها درو ديهر دانشگاه مشخص گرد ازین

و با  قیبه طور دقهاتشابهات و تفاوت سهيمقا ارمچه

و  یبررس هاتشابهات و تفاوت نهیدر زم اتيیتوجه به جز

 . و گزارش شدند سهيمقا

مند است و جامعه پژوهش هدف نياگیري روش نمونه

بر اساس  رانيا یدانشگاه برتر علوم پزشک 5 يآمار

 یو رتبه جهان يكشور گاهيجا بیبه ترت QSبندي رتبه

 تی(، ترب566) تهران یعلوم پزشک يهادانشگاهشامل 

و  (1373) رازی(، ش1074) یبهشت دی(، شه855) مدرس

 يبندنظام رتبه. (20شود)می ( را شامل1400) اصفهان

و مورد بندي رتبه يهانظام نياز معتبرتر یکياس . ویك

، ساالنه 2004كه از سال  است یقبول در آموزش عال

 یابيجهان را با استفاده از شش شاخص، ارز هادانشگاه

اطالعات مورد . دينمایم یبرتر را معرف يهاو دانشگاه

از  یجنظرسن قياز طربندي نظام رتبه نيا ازین

اسکوپوس و  ياستناد گاهيپا ان،يكارفرما ،انظرنصاحب

 يكنند، گردآورمی پر هادانشگاهكه خود  ياپرسشنامه

مدرس  تیالزم به ذكر است اگر چه دانشگاه ترب. شودمی

 یوابسته به وزارت علوم است اما دانشکده علوم پزشک

بطور عمده كه  یگروه آموزش 21از  شیآن با دارا بودن ب

 ريو سا ندينمامی تیفعال یلیتکم التیتحص طوحدر س

توانسته است  QSبندي مطرح در نظام رتبه يهاشاخص

 نیرا در ب 2019سال  يو دوم كشور یجهان 855 گاهيجا
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 . به خود اختصاص دهد یعلوم پزشک يهادانشگاه

پژوهش پرسش نامه استخراج شده از دستورالعمل  ابزار

 علمیهیأت ياعضا یعملکرد آموزش تیفیك یابیارزش

مصوب  علمیهیأت ياعضا يارتقانامه نيیبرگرفته از آ

 يهاتميآ .بود یانقالب فرهنگ یعال يشورا 1395سال 

 ،نوع ،انجام یابزار شامل متول نيتوسط ا یمورد بررس

 ،منابع مورد استفاده ،یابیارزش ي، ابزارهاهاحوزه ،اهداف

بازخورد و نحوه برخورد با  يهاروشمنابع و  یدهوزن

ابزار با توجه  نيا يیايو پا يیروا. بود یابینمره كم ارزش

 يهادانشگاهو  دیاسات ديیأآن مورد ت یقانون بيبه تصو

به اطالعات مورد  یابیدست يبرا. است رانيا یعلوم پزشک

در  19 ديكووگیري همه طياز پژوهش با توجه به شراین

از عدم  یناش تيو محدود هادانشگاه یلیكشور و تعط

جهت انجام انواع  یابیبه كارشناسان ارزش یدسترس

تر به  یفیك ديبه اطالعات شا یمصاحبه به منظور دسترس

ماهه  6منتخب در  يهادانشگاه ینترنتيا تيسا یبررس

 ارائه شده یرسم ومستنداتشد پرداخته  1399اول سال 

منبع از انواع  70تعداد  شامل(است یاعتبار كاف ي)كه دارا

مورد موارد استخراج و  ريدستورالعمل، فرم و سا

 . استفاده قرار گرفت

 

 نتايج

 اياداره  هادانشگاه یدر تمام ،1بر اساس اطالعات جدول 

وجود دارد ومركز  دیاسات یابیتحت عنوان ارزش يواحد

دانشگاه به جز در  یمطالعات و توسعه آموزش پزشک

. امر است نيغالب ا مسؤولمدرس  تیدانشگاه ترب

در  یتجمع یابیارزش یآموزش یابینوع ارزش نيترعيشا

دانشگاه تهران  نیب نيدر ا. است یلیصهر سال تح انيپا

 یکیالکترون ستمیس قياز طر یكم یابیبا انجام ارزش

 انياز دانشجو یبا فرم نظرسنج یفیك یابیشعاع و ارزش

ترم به  انيترم و پا انیبا تکرار دفعات در م رازیو ش

 یلیسال تحص انيدر پا یو به صورت تجمع ینيشکل تکو

 ران،یفراگ نیهمچن. كنندمی عمل تمتفاو هادانشگاه هیبا بق

 سيیو ر یآموزش نیگروه، معاون رانيهمکاران، مد

 يهادانشگاه یابیمنابع ارزشترين از عمده هادانشکده

توان به می منابع گرياز د. هستند یعلوم پزشک

مدرس و خود  تیآموختگان برتر در دانشگاه تربدانش

. اصفهان اشاره نمود علوم پزشکی در دانشگاه یابيارز

ثبت  يهااز پرسشنامه اغلب یعلوم پزشک يهادر دانشگاه

از  يتركممختلف و در موارد  يهاشده در سامانه

)دانشگاه  یآموزش يویلفوپورت یمشاهده و بررس

 . شودمی تهران( استفاده

مورد استفاده  يدر مورد محورها هایبررس جينتا

 يیهاشباهت يمنتخب دارا يهانشان داد دانشگاه یابیارزش

 یعلم يیتوانا ،باطضنظم و ان تيبه عنوان مثال رعا ،هستند

و  انيتعامل با دانشجو س،يتدر تیفعال تیفیك ،یو آموزش

 تيعبارتند از رعا هامقوله ريسا. همکاران مشترک است

اصول  تيرعا ،یشناسوقت اي،رفتار حرفه ،یاسالم ئوناتش

دانشکده و گروه،  يهاتیمشاركت در فعال اي،اخالق حرفه

و  تیسازنده در گروه، ابتکار و خالق شنهاداتیارائه پ

 . انيبر دانشجو یاحساس يگذارتأثیر

 رییتغ يمنتخب برا يهادر دانشگاه یابیارزش جينتا از

به  دیمرتبه اسات يساالنه، ارتقا عیترف ،یاستخدام تیوضع

 هادانشگاه یاما در برخ ،شودمی صورت مشترک استفاده

پرداخت  ،قياحکام، اعطاء تشو ديتمد يبرا یابیاز ارزش

انتخاب  ،یتيريمد يهاپست ضيتفو اي انتصاب ،یتمام وقت

از مطب و  تیمحروم ژه،يو ازاتیامت ياستاد نمونه و اعطا

 . شودمی پروانه مطب استفاده ديتمد
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 ياعضا یآموزش یابیو اهداف ارزش هامقوله ،هاروش ،منابع ،یابیو نوع ارزش مسؤولدر مورد  هاافتهيخالصه  :1جدول 

 منتخب علوم پزشکی يهادانشگاهدر  علمیهیأت

 ي ارزشیابیهاروش ي ارزشیابیهامقوله اهداف ارزشیابی
 آوريجمعمنابع 

 اطالعات ارزشیابی
 نوع ارزشیابی

انجام  مسؤول

 ارزشیابی
 دانشگاه

مرتبه، ترفیع  ارتقاي

سالیانه، استاد نمونه 

سال، استاد سرآمد 

 آموزشی

رعايت نظم و انضباط درسی و 

توانايی علمی  -شئونات اموزشی

رفتار علمی و  -و آموزشی

 اجتماعی

پرسشنامه از طريق 

سامانه گلستان براي 

و فیزيکی فراگیران 

ن و مسؤوالبراي 

 مديران

 ،دانش اموختگان برتر

مدير گروه و  ،فراگیران

س يیر، معاون اموزشی

 دانشکده

 علمیهیأتدفترامور  تجمعی

در حوزه معاونت 

 آموزشی

تربیت 

 مدرس

تغییر وضعیت، 

فرصت مطالعاتی، 

ترفیعات سالیانه، 

ارتقاء، وقت 

جغرافیايی، محرومیت 

از مطب، تمديد پروانه 

 مطب

پرسشنامه از طريق  نظم و انضباط -كیفیت تدريس

سامانه ساعی و 

 فیزيکی

 ،همکاران ،فراگیران

س يیر، مديرگروه

معاون ،دانشکده

 آموزشی

تجمیعی 

 الکترونیك

اداره ارزشیابی 

امور  مركز

وابسته  علمییأته

به معاونت اموزشی 

مركز  ،دانشگاه

مطالعات و توسعه 

 آموزش دانشگاه

شهید 

 بهشتی

تغییر وضعیت 

استخدامی، تمديد 

احکام، اعطاء تشويق 

و ترفیع ساالنه، 

پرداخت تمام وقتی، 

انتصاب يا  ،ارتقاء

ي هاپستتفويض 

 مديريتی

انجام  ،باط آموزشیضنظم و ان

رفتار  ،وظايف آموزشی محوله

وقت -كیفیت تدريس ،حرفه اي

كیفیت تعامالت با  ،شناسی

رعايت  ،دانشجويان و همکاران

مشاركت و ارائه  ،اصول اخالقی

ابتکار و  ،پیشنهادات سازنده

 خالقیت

کترونیك و لپرسشنامه ا

مصاحبه با  ،فیزيکی

 مشاهده ،دانشجويان

مديران سطوح مختلف 

گروه دانشکده و 

 ،دانشجويان ،دانشگاه

 خود استاد،همکاران

تجمیعی 

فیزيکی و 

 الکترونیك

واحد ارزشیابی 

استاد مركز 

و توسعه مطالعات 

 اموزش پزشکی

 اصفهان

تبديل وضعیت 

استخدامی، ترفیع 

مرتبه،  ارتقايساالنه، 

ي هایتمسؤولفويض ت

 اجرايی، اعطاي 

 امتیازات ويژه

ي هامهارت ،مديريت ،دانش

گذاري احساسی  تأثیر ،ارتباطی

ي هاويژگی ،بر دانشجويان

 بر اساس اي حرفه

 ي دانشجويی و هاپرسشنامه

 مديرانهمکاران و 

سامانه نماد براي 

دانشجويان پرسشنامه/ 

بررسی مستقیم و غیر 

مستقیم فعالیت 

اموزشی عضو 

پرونده  /علمیهیأت

لیوي فوپورتاموزشی )

 اساتید(

 ،همکاران ،فراگیران

ن مسؤوالمديران و 

 ذيربط

ارزشیابی 

كمی )سیستم 

شعاع( و كیفی 

)فرم 

نظرسنجی از 

 دانشجويان(

واحد ارزشیابی 

طالعات و مركز م

توسعه آموزش 

وابسته به معاونت 

 آموزشی دانشگاه

 تهران

ترفیع سالیانه، پايه 

تشويقی، پايه سالیانه، 

جايزه تشويق  ،ارتقاء

 سالیانه آموزشی

رعايت نظم و انضباط درسی و 

توانايی علمی  ،موزشیآشئونات 

رفتار علمی و  ،و آموزشی

اجتماعی بر اساس 

ي دانشجويی، هاپرسشنامه

 ن دانشکدهمسؤوالهمکاران و 

پرسشنامه سامانه 

 جامع ارزشیابی سما

 ،دير گروه،-فراگیران

معاون آموزشی يا 

 س دانشکدهيیر

تکوينی )میان 

ترم و پايان 

ترم 

الکترونیك( و 

تجمیعی )پايان 

سال 

 تحصیلی(

واحد ارزشیابی 

اساتید مستقر در 

مركز مطالعات و 

توسعه اموزش 

 پزشکی

 زشیرا

 

 نهیدر زم هاافتهي ،2بر اساس اطالعات مندرج در جدول 

نشان دهنده تفاوت  یابیارزش يینمره نها یدهوزن

 یحداقل درصد وزن المث طوره . باست هادانشگاهعملکرد 

. درصد است 50و حداكثر آن  40 رینمره اخذ شده از فراگ
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 یبه بررس 100درصد اضافه بر  20در دانشگاه تهران 

 رازیاست و در دانشگاه ش افتهي صمستندات اختصا

 20درصد و در دانشگاه اصفهان  50ن مسؤوالو  رانيمد

مربوط به مستندات  100از سقف  یابیدرصد وزن ارزش

روش بازخورد به عضو  نيترجيسو را گرياز د. است

به صورت ارسال نامه محرمانه به استاد است  علمیهیأت

 دیمانند شه علوم پزشکی يهادانشگاه یاما در برخ

 علوم پزشکی گروه و در دانشگاه ريو تهران به مد یتبهش

 ارسال زیدانشکده ن سيیاصفهان به مركز مطالعات و ر

از  علمیهیأتكه عضو  یدر صورت نیگردد همچنمی

 یشغل شرفتیپ يجلو دينماكسب  تركمنمرات قابل قبول 

 ،یاستخدام تیوضع رییتغ ،انهیسالارتقاي مانند  يیايو مزا

در . شودمی مطب گرفته نهپروا ديتمد ،یطرح تمام وقت

 يمانند اصفهان موارد علوم پزشکی يهادانشگاه یبرخ

در مقاطع  سيو ممانعت از تدر یو كتب یمانند تذكر شفاه

 علوم پزشکی در دانشگاه. افتدمی اتفاق یلیتکم التیتحص

شود و علل می انجام نیمسؤولبا حضور  یجلسات رازیش

جهت جبران آن  يیكارهاو راه یبررس یابیافت ارزش

 . ددگرمی شنهادیپ

 

 هاي علوم پزشکی منتخبدر دانشگاه یابیوروش بازخورد و برخورد با نمرات كم ارزش هادر مورد وزن هاافتهيخالصه : 2 جدول

 دانشگاه وزن منابع روش بازخورد به استاد روش برخورد با نمره كم

، مديران و %40)نظر خواهی از فراگیران  ارسال نامه سالیانهارتقاي محرومیت از 

، بررسی مستندات و نظر %40ن مسؤوال

 (%20خواهی از ساير ذينفعان 

 تربیت مدرس

تغییر وضعیت/ فرصت محرومیت از 

مطالعاتی/ترفیعات سالیانه/ ارتقاء/ طرح تمام 

وقت جغرافیايی/ محرومیت از مطب/ تمديد 

 پروانه مطب

و  علمیهیأتنامه محرمانه به عضو 

 مدير گروه

، مديران و %40)نظر خواهی از فراگیران 

، بررسی مستندات و نظر %40ن مسؤوال

 (%20خواهی از ساير ذينفعان 

 بهشتیشهید 

تذكر حضوري يا كتبی، تذكر كتبی با درج در 

 يارتقاپرونده، عدم ترفیع پايا سالیانه، عدم 

 مرتبه، عدم اختصاص يکی از مقاطع فراگیران

ارسال كارنامه ارزشیابی بطور 

كامال محرمانه همراه با بازخورد 

و  علمیهیأتمركز مطالعات به عضو 

 س دانشگاهيیر

نشکده و معاونین س دايی، ر%40)فراگیران 

، مستندات %20، مدير گروه و تیم مرتبط 20%

20%) 

 اصفهان

 علمیهیأتبازخورد مکتوب به عضو  سالیانه يارتقامحرومیت از 

 و مركز مطالعات دانشگاه

، مديران و %50)نظر خواهی از فراگیران 

، بررسی %25، همکاران %25ن مسؤوال

مستندات و نظر خواهی از ساير ذينفعان 

 به مجموع نمرات فوق اضافه %20حداكثر 

 شود(می

 تهران

ین دانشکده و ارزشیابی با مسؤولجلسه با 

 هدف كشف علل افت و انجام ارزشیابی مجدد

، مديران و %50)نظر خواهی از فراگیران  ي محرمانه به استادهاارسال فرم

 (%50ن مسؤوال

 شیراز

 

 بحث

در  یشد با استفاده از منابع رسم یمطالعه سع نيادر 

 یآموزش یابینظام ارزش یقیدسترس به مطالعه تطب

. پرداخته شود رانيا یعلوم پزشک يهادانشگاهترين مطرح

آمده مراكز مطالعات و به دست بر اساس اطالعات 

مراجع ترين ی( از اصلEDC) یتوسعه آموزش پزشک

در دانشگاه  علمیهیأت ياعضا یآموزش یابیارزش

 یابیارزش ،یابینوع ارزش نيترعيشا. شوندمی شناخته

 یو تمام است یلیهر سال تحص انيدر پا یتجمع

از  یکيتوسط دانشجو را به عنوان  یابیارزش هادانشگاه

در دستور كار  یآموزش یابیمنابع ارزشترين یاصل

بر استفاده از نظرات  زین یمختلف قاتیدارند، تحق
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و  یس یدارند از جمله بن تأكید یابیدر ارزش انيودانشج

در . (22)یحاتم ،(21و همکاران) يدی(، ام1)يدلفان آذر

در  ریاستاد توسط فراگ یابیارزش هادانشگاهاكثر 

و سما  نماد ،یمانند گلستان، ساع كیالکترون يهاسامانه

 نیگروه، معاون رانيهمکاران، مد نیهمچن. ردیگمی انجام

منابع ترين از عمده هادانشکده سيیو ر یآموزش

 زین Thomson) )(23)تامسون. هستند دیاسات یابیارزش

ن دانشگاه، همکاران و مسؤوالتوسط  یابیبه ارزش

توسط  یابیمشاهده كالس و ارزش ،یابيخودارز

آموختگان برتر در دانش. كندمی اشاره انيدانشجو

 آوريجمعمنابع  گرياز د زیمدرس ن تیدانشگاه ترب

علوم  در دانشگاه. هستند دیاسات یابیارزش طالعاتا

جهت  زیاستاد ن یآموزش يویلفوپورتتهران از  پزشکی

 . شودمی اطالعات استفاده آوريجمع

توان می دیاسات یآموزش یابیارزش يمحورها نهیزم در

 ،یو آموزش یعلم يیتوانا ،نظم و انضباط تيگفت رعا

و همکاران از  انيتعامل با دانشجو س،يتدر تیفعال تیفیك

كه  یقاتیاست در تحق یابیمشترک ارزش يجمله محورها

خان يوردو اله يوي( و خد24و پاپ زن) یتوسط رجب

 اشاره ارهایمع نيبه ا زیاست ن شده( انجام 13)يريوز

 يهاپرسش نامه یكه در بررس يیهامقوله ريسا. شودمی

 ديمنتخب استخراج گرد يهادانشگاه دیاسات یابیارزش

 اي،رفتار حرفه ،یشئونات اسالم تيشامل رعا

مشاركت در  اي،اصول اخالق حرفه تيرعا ،یشناسوقت

 ،سازنده شنهاداتیدانشکده و گروه، ارائه پ يهاتیفعال

 انيبر دانشجو یاحساس يگذارتأثیرو  تیابتکار و خالق

 . است

 رییتغ يبرا یابیارزش جيپژوهش نشان داد از نتا يهاافتهي

مرتبه به ارتقاي ساالنه و  عیترف ،یاستخدام تیوضع

 زین هادانشگاهشود اما همه می صورت مشترک استفاده

 یابیارزش جيموارد بسنده ننموده و از نتا نيبه ا صرفاً

 ،یپرداخت تمام وقت ،قياحکام، اعطاء تشو ديتمد يبرا

انتخاب استاد  ،یتيريمد يهاپست ضيتفو اي انتصاب

 دياز مطب و تمد تیمحروم ژه،يو ازاتیامت ينمونه و اعطا

 جيبه نقل از نتا یعبداله. كنندمی پروانه مطب استفاده

 يهانظامدر اكثر  كندبیان می Adams))(25) آدامز قیتحق

پرداخت  ،یمرتبه علمارتقاي  ه،يپا عیترف یآموزش عال

بر اساس  علمیهیأت يبه اعضا ازاتیتام ريپاداش و سا

 . رديپذمی آنان صورت يعملکردها

قرار  یپژوهش مورد بررس نيكه در ا يگريموارد د از

است كه  یابیارزش يینمره نها به یدهگرفت نحوه وزن

 زین نهیزم نيمنتخب در ا يهادانشگاهنشان داد  جينتا

 40 یدر برخ ریحداقل نمره فراگ كنند مثالًمی متفاوت عمل

 یبرخ. است درصد نمره كل 50حداكثر  یو در برخ

 يدرصد را برا 100مازاد بر  یز وزنین هادانشگاه

 جينتا نیهمچن. رندیگمی از مستندات در نظر یابیارزش

نشان داد  یابیارزش جيپژوهش در مورد نحوه اعالم نتا

 يبه اعضا یابیارزش جيبازخورد نتا هادانشگاه یدر تمام

اما در  ،به صورت مکتوب و محرمانه است علمیهیأت

گروه و مركز  ريبه مد هادانشگاه یدر برخ جيحال نتا نیع

 تركمنمره . گرددمی ارسال زیدانشکده ن سيیمطالعات و ر

 يیايمنجر به از دست دادن مزا یآموزش یابیارزش 14از 

طرح تمام  ،یاستخدام تیوضع رییتغ انه،یسالارتقاي مانند 

از  هادانشگاهاز  یشود وبرخمی پروانه مطب ديتمد ،یوقت

 . كنندمی يریجلوگ یلیمتک التیدر مقاطع تحص سيتدر

 ستمیس یقیتطب یتاكنون به بررساين كه توجه به  با

 تركم یرانيا یعلوم پزشک يهادانشگاهدر  یابیارزش

تواند توجه می مطالعه نيپرداخته شده است ا

را به  نیمحقق ريو سا یابیگذاران حوزه ارزشاستیس

 دينوع جلب نموده و در نوع خود جد نياز ا یقاتیتحق

گیري در دوران همه كه يیگردد اما از آنجامی محسوب

امکان مصاحبه با صاحبان  عمالً ،ديانجام گرد 19 ديكوو

 یابیارزش نهیدر زم یمورد بررس يهادانشگاهدر  نديفرا

پژوهش  نيا يهاتيتوان از محدودمی فراهم نشد كه آنرا

 تيشده در وب سا يارذبرشمرد اگر چه مستندات بارگ

دارد و قابل استناد  یو رسم یجنبه قانون كامالً هادانشگاه
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 یابیارزش ستمیمطالعه نشان داد س نيا جينتا. است

متفاوت با  يهانهیزم یبرخ يمنتخب دارا يهادانشگاه

 زیه قوت ننقط ديشا هاتفاوت نياست كه ا هادانشگاه ريسا

به  ازیموارد ن نينظر در امحسوب گردد اما اظهار

به . متفاوت خواهد داشت يیهاروشبا تر بیش قاتیتحق

 2شود با انتخاب حداقل می شنهادیر پژوهشگران پيسا

نفعان  ياز ذ یو نظر سنج یدانشگاه مختلف علوم پزشک

و  رانيمد ان،ي)دانشجو دیاسات یآموزش یابیارزش

 گريدانشگاه خود و دانشگاه د وهیبه ش ( نسبتدیاسات

 یابیارزش ستمیس تیمقبول زانیدر قالب ماي سهيمقا

امکان مصاحبه با  تشك در صوریب. انجام دهند

كار خواهد افزود  يبر غنا زین یابیان ارزشظرنصاحب

 یابیارزش ستمیس یگردد با بررسمی شنهادیپ نیهمچن

به  یتراز اول جهان يهادانشگاهدر  دیاسات یآموزش

 يهادانشگاه يبرا یآموزش یابیارزش دينظام جد یطراح

 قيآن از طر تیو سپس مقبول شود پرداخته یداخل

 . ردیقرار گ یمورد بررس گذاراناستیسنفعان و يذ

 

 گيرينتيجه

 یابیارزش يهاروشاي سهيمقا یپژوهش به بررس نيا

 یتراز اول علوم پزشک يهادانشگاهدر  دیاسات یآموزش

در  یتجمع یابینشان داد كه ارزش جينتا. پرداخت رانيا

است كه از  هادانشگاه تأكیدمورد  یلیهر سال تحص انيپا

 نیگروه، معاون رانيهمکاران، مد ران،یفراگ قيطر

از  يشود و مواردمی انجام هاشکدهدان سيیو ر یآموزش

 ،یو آموزش یعلم يیتوانا ،نظم و انضباط تيرعا لیقب

 ،و همکاران انيتعامل با دانشجو س،يتدر تیفعال تیفیك

 ،یشناسوقت اي،رفتار حرفه ،یشئونات اسالم تيرعا

 يهاتیمشاركت در فعال اي،اصول اخالق حرفه تيرعا

سازنده در گروه و  شنهاداتیدانشکده و گروه، ارائه پ

 را مختلف يهاپرسشنامه قيرا از طر تیابتکار و خالق

 رییحاصل در تغ جيدهد و نتامی قرار یمورد بررس

 ،دیمرتبه اساتارتقاي ساالنه،  عیترف ،یاستخدام تیوضع

 انتصاب ،یپرداخت تمام وقت ،قياحکام، اعطاء تشو ديتمد

و  هانتخاب استاد نمون ،یتيريمد يهاپست ضيتفو اي

پروانه  دياز مطب و تمد تیمحروم ژه،يو ازاتیامت ياعطا

در  یابیانجام ارزش ياگر چه مبنا. شودمی مطب استفاده

 تیفیك یابینامه ارزشنيیآ یمورد بررس يهادانشگاه

در  هادانشگاه نياما ا ،است علمیهیأت ياعضا یآموزش

 زین يیهاتفاوت يخود دارا یابیمختلف نظام ارزش ياجزا

رفع اشکال و  يبراتر بیشرسد می كه به نظر هستند

كه همواره مورد اختالف  دیاسات یابینظام ارزش تيتقو

از نظر محقق متخصصان . است دهيگرد جادينظر بوده ا

با  ديرا با دیاسات یابیارزش ستمیس هادانشگاه یابیارزش

مانند  یابیو شناخته شده ارزش یعلم ياستفاده از الگوها

مانند  يگريدر كنار استفاده از منابع د دارمهدف يالگو

 يدهايخود استاد، بازد كارشناسان حوزه آموزش،

متناسب با  يمستندات عملکرد یو بررس یكالس

 یكم يهاروشدانشگاه و  يراهبرد بلند مدت، يهابرنامه

 . قرار دهند ینیمورد بازب یفیو ك

 

 قدرداني

 يهاافتهياز  یپژوهش بخش نيااين كه با توجه به 

دانشگاه آزاد  یآموزش تيريرشته مد ينامه دكترانيپا

 دیاز اسات لهیوس نيبد است 162380074با كد  شابورین

 . گرددمی مشاور و دانشگاه مزبور تشکر ،محترم راهنما
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A comparative study of the educational evaluation system of faculty 

members in Iranian universities of medical sciences 
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Abstract 

 
Introduction: Educational evaluation of faculty members is a continuous and multidimensional process to 

describe and promote the quality of various educational activities of professors. This study endeavored to 

investigate the educational evaluation system of professors in some universities of medical sciences in Iran.  

Methods: This descriptive study with the comparative method of study was conducted through George 

Brady model. The population includes the top five universities of medical sciences in Iran based on QS 

rankings, including Tehran, Tarbiat Modares, Shahid Beheshti, Shiraz, and Isfahan. The sampling method is 

Census. The instrument was a questionnaire extracted from the guidelines of educational quality 

performance of faculty that taken from the regulations for the promotion of faculty members of universities 

approved in the academic year 2016.  

Results: The important sources of information are students, colleagues, department heads, and faculty 

officials. Observance of discipline, scientific and educational ability, quality of teaching, interaction with 

students and colleagues, observance of rules and regulations are among the common axes of evaluation. 

Evaluation is used to change the employment status, annual promotion and promotion of professors. 

Evaluation feedback was provided with confidential letter to the professor. Low evaluation score hampers 

the Job promotion, annual promotion, change of employment status, full-time, and Medical office license.  

Conclusion: An evaluation system needs to cover different areas of education, research, administration, and 

the functional goals of the university and follow a logical order. It seems that identifying the weaknesses of 

university and using quantitative and qualitative evaluation alongside using different sources and comparing 

with the evaluation systems of other universities to review will promote the quality of evaluation of 

professors.  
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