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ارزشیابی دانشجونظام اول در فاز 

و نمودن ساختار و تشکیالت کمیته های علمیمشخص 
و شرح دانشکده  واحدهای اجرایی ارزیابی دانشجو در 

وظایف آن ها
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:شرح وظایف

و بر این اساس کمک به اهداف کلی تغییر ( Programmatic approach)اجرای ارزشیابی مبتنی بر رویکرد برنامه ای ➢

بی و عملکرد اعضای هیأت علمی در ارزیادانشجویان و ارتقاء و بهبود روند ارزشیابی تقویت )در نظام ارزشیابی دانشجو 

(دانشجویانسنجش توانمندی های 

شامل ساختار ونظام ارزشیابی دانشجو در دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیاصلی سه فاز کامل بر نظارت ➢

تشکیالت،  طراحی و اجرا، و تضمین کیفیت

بر وظایف تیم علمی ارزیابی، کارگروه آزمون در گروه های آموزشی، و تیم اجرایی ارزشیابی دانشجونظارت ➢

دانشکدهمسول واحد ارزشیابی

دکتر حسین احمدی
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:شرح وظایف

ارائه گزارش عملکرد به حیطه ارزشیابی دفتر توسعه آموزش دانشکده➢

ساخت ابزارهای ارزشیابی➢

بررسی استاندارد بودن سؤاالت آزمون➢

ارزیابیعلمی تیم 
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EDOمسول 

سرکار خانم  نیلوفر -

محقق

مسول واحد ارزیابی

دکتر حسین احمدی-

یک نفر عضو هیات علمی از هر گروه 

آموزشی

باقرزادهرفعت خانم --

خانم دکتر مریم سلیمانی موحد-

خانم دکتر رقیه اسکروچی-

آقای دکتر حسین احمدی-

آقای دکتر حسام سیدین-

خانم دکتر پروین ابراهیمی-

یک نفر کارشناس

خانم فریبا افشاریان-

موسوی خانم اعظم سادات-

خواه 



:شرح وظایف کارگروه آزمون در گروه های آموزشی

استخراج اهداف و پیامدهای آموزشی از کوریکولوم مربوطه➢

مشخص نمودن سیستم های مناسب ارزشیابی دانشجو➢

(Blueprint)آزمونمشخصات تدوین جدول ➢

سؤاالت آزمون قبل از اجرای آنPeer reviewبرگزاری جلسات ➢

بررسی اعتراضات دانشجویان➢

ارائه گزارش برگزاری آزمون به واحد ارزشیابی دانشکده➢
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کارگروه آزمون در گروه های آموزشی

دو نفر از اعضای هیات علمی گروه

آقای محمدرضا علی بیگ-

خانم دکتر رقیه اسکروچی-

EDOنماینده گروه در 

خانم رفعت باقرزاده-

دخانم دکتر مریم سلیمانی موح-

خانم دکتر رقیه اسکروچی-

آقای دکتر حسین احمدی-

آقای دکتر حسام سیدین-

خانم دکتر پروین ابراهیمی-

گروهمدیر 

خانم دکتر فرحناز صدوقی-

آقای دکتر ابولقاسم گرجی-

خانم دکتر افسانه دهناد -

آقای دکتر سیروس پناهی-

آقای دکتر عزیز رضاپور-

سیدینآقای دکتر حسام -



:شرح وظایف تیم اجرایی ارزشیابی دانشجو

توزیع پرسشنامه ها➢

جمع آوری داده ها➢

استخراج داده ها➢

وارد نمودن داده ها در برنامه های آماری مرتبط➢
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تیم اجرایی

دو نفر کارشناس

خانم اعظم سادات موسوی خواه-

خانم فریبا افشاریان-

مسول واحد ارزیابی

دکتر حسین احمدی-

معاون آموزشی

جناب آقای دکتر آیدین آرین خصال-
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