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بررسي  پیرامون  دانشگاه  دوره چهارم شورای  بیستمین جلسه 

گزارش عملکرد استقرار نظام ارزشیابی دانشکده ها برگزار شد.

در جلسه روز یکشنبه 15 اسفند 95 که با حضور اعضای هیئت 

رییسه دانشگاه و روسای دانشکده ها با دستور جلسه بررسی استقرار 

نظام ارزشیابی در دانشکده ها در سالن اجاس دانشگاه برگزار شد 

و روسای دانشکده ها به ارائه عملکرد خود در این زمینه پرداختند.

دکتر جعفریان ضمن تشکر از دانشکده ها گفت: گزارش استقرار 

نظام ارزشیابی در دانشکده ها نشان دهنده این امر است که در 

این زمینه خوشبختانه به نتایج خوبی رسیده ایم. الزم است در 

وظایف  فرآیند جز  این  تأسیس  تازه  و  دانشکده های کوچک 

به صورت جدی  باید  ارزشیابی ها  و  تعریف شود  آن ها  آموزشی 

توسط دانشکده ها پیگیری شود.

وی در خصوص نتایج ارزشیابی ها گفت: اگر از نتایج ارزشیابی 

درست استفاده نشود، زحمات کشیده شده در این خصوص بی نتیجه 

می ماند. استفاده از این نتایج به دو صورت می تواند انجام شود، 

در درجه اول ارائه بازخورد به صورت معمول و تشریح وضعیت موجود 

است و در مرحله بعد که از اهمیت بیشتری برخوردار است استفاده 

از این نتایج در تصمیمات است. الزم است مکانیسمی طراحی شود و 

بیستمین جلسه دوره چهارم شورای دانشگاه برگزار شد

بررسي گزارش عملکرد استقرار 
نظام ارزشیابی دانشکده ها
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مشکات کلیدی در مدت زمان مشخص برطرف شود.

رییس دانشگاه اظهار داشت: در سومین جلسه پرسش و پاسخ 

با دانشجویان نکات جالبی به ویژه از سوی دانشجویان بین الملل 

 external مطرح شد که باید موردتوجه قرار گیرد. گاهی الزم است

reviewer برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی استفاده شود تا 

بتوانیم شرایط را دقیق تر بررسی کنیم. البته انتخاب فرد خارج از 

دانشگاه نیز باید با معیارهای مناسب صورت گیرد.

Á  ابزار مفاسبی براى تعامالت ارز5یابی 
دانشکدم ها

با  دانشکده  تعامات  برای  مناسبی  ابزار  ارزشیابی  افزود:  وی 

دانشگاه و گروه های آموزشی است که امکان تدوین مستندات 

و شواهد را به عنوان ماک تصمیم گیری ها می دهد و این وظیفه 

این  پیگیری  متولی  آموزشی صرفًا  معاونت  و  است  دانشکده ها 

امر است. یکی از خروجی های این برنامه نمایش میزان و نحوه 

فعالیت های آموزشی است که نشان می دهد وضعیت آن چگونه 

است. با این ابزار عاوه بر مشخص شدن مشکات و نواقص امکان 

بررسی درخواست های گروه های آموزشی و امکان انتخاب راهکار 

مناسب برای مشکات وجود دارد.

گفت:  دانشگاه  در  آموزش  اهمیت  بر  تأکید  با  دکتر جعفریان 

ارزشیابی معیاری برای بررسی عملکرد گروه های آموزشی است 

و با تحلیل نتایج آن ها می توان در راستای ارتقا کیفیت خدمات 

آموزشی اقداماتی انجام داد. محور فعالیت ما در دانشگاه آموزش 

نیز  دانشگاه خوبی  باشیم  داشته  مناسبی  آموزش  اگر  و  است 

خواهیم داشت؛ و نتایج این ارزشیابی در این امر مؤثر خواهد بود.

دکتر میرزازاده مدیر دفتر توسعه آموزش دانشگاه به ارائه گزارشی 

از درصد مشارکت دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در ارزشیابی 

اعضای هیئت علمی پرداخت و دانشکده مجازی، پیراپزشکی و 

پرستاری و مامایی را دارای بیشترین درصد مشارکت دانست.

دکتر جلیلی معاون آموزشی دانشگاه ضمن تشکر از روسای دانشکده ها 

گفت: با تشکر از پیشرفت های صورت گرفته در دانشکده ها برای 

موجود  از ظرفیت های  باید  موردنیاز  کارشناسی  نیروی  تأمین 

انتظارات ما  ازجمله گروه های آموزشی استفاده کرد. مهم ترین 

تحلیل نتایج خواهد بود. بازبینی شیوه نامه هر دانشکده نیز با توجه 

به تغییرات احتمالی در دستور کار معاونت آموزشی قرار دارد.

وی افزود: الزم است مفهوم ارزشیابی به عنوان بخش مهمی از کار 

برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تبیین شود که در پیشبرد 

اهداف این امر و برطرف شدن چالش ها بسیار مؤثر خواهد بود.

در پایان جلسه در خصوص محورهای سال 96 جشنواره عملکرد 

مجازی نوآورانه تصمیم گیری صورت گرفت.

با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از مسئوالن اقلیم کردستان

دفتر دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در دانشگاه سلیمانیه عراق افتتاح شد


