خالصه کارکرد سال  3131واحد ارزشیابی آموزشی
ارزشیابی آموزشی :
 -1اًجام ارسشیابی آهَسشی اس داًشجَیاى در سِ داًشکذُ تغذیِ  ،بْذاشت  ،هذیزیت ٍ اطالع رساًی پششکی بِ
طَرت پایلَت اس طزیك سیستن ارسشیابی سوا در ًین سال دٍم 1131-1131
 -1اًجام ارسشیابی آهَسشی اس ّوکاراى ٍ هذیزاى در سِ داًشکذُ تغذیِ  ،بْذاشت  ،هذیزیت ٍ اطالع رساًی
پششکی بِ طَرت پایلَت اس طزیك سیستن ارسشیابی سن در ًین سال دٍم 1131-1131
 -1اًجام ارسشیابی آهَسشی اس داًشجَیاى در سطح داًشگاُ اس طزیك سیستن سوا در ًین سال اٍل 1131-1131
 -1بزگشاری چٌذ جلسِ جْت ّواٌّگی سیستن سوا با هؼاًٍت آهَسشی هحتزم داًشگاُ
 -5اًجام ارسشیابی رٍتیي آهَسشی اس طزیك سیستن فاراى بزای داًشجَیاى ٍ ّوکاراى ٍ هذیزاى در سطح داًشگاُ
ارزشیابی درونی و بیرونی :
 -1جوغ آٍری ارسشیابی ّای درًٍی تواهی گزٍُ ّای آهَسشی داًشگاُ
 -1تْیِ هقذهات ( ابشار جوغ آٍری اطالػات ٍ چک لیست ّا ٍ بزًاهِ ریشی ّای اٍلیِ ) بزای اًجام ارسشیابی
بیزًٍی در سطح کل داًشگاُ
 -1هکاتبِ با گزٍُ ّای آهَسشی جْت ارسال ارسشیابی درًٍی طبك فزهت پیشٌْاد شذُ اس طزف ایي هزکش
 -1تْیِ بزًاهِ ارسشیابی بیزًٍی گزٍُ ّای آهَسشی داًشگاُ در اٍایل سال  1131در سطح داًشگاُ
 -5در خَاست اػتبار السم جْت اًجام ارسشیابی بیزًٍی در سطح داًشگاُ
ّ -6وکاری ًشدیک با دفاتز تَسؼِ داًشکذُ ّا بزای اًجام ارسشیابی درًٍی
تحلیل آزمون :

 -1بزرسی تحلیل ّای آسهًَْای داًشگاُ بِ خظَص تحلیل ّای آسهَى ارتقاء دستیاری بِ طَرت جشء بِ جشء ٍ
ریشِ یابی کاستی ّا ٍ هقایسِ گزٍُ ّای آهَسشی در ًحَُ طزاحی سَاالت با شاخض ّای جذیذ تؼزیف شذُ با
ّوکاری گزٍُ آهَسش پششکی ٍ ًظارت ٍ هذیزیت هستقین هذیز هحتزم هزکش هطالؼات بِ رًٍذ کار
 -1بزگشاری جلسات ّواٌّگی ٍ بزرسی ّای هختلف با هؼاًٍت تخظظی ٍ فَق تخظظی داًشکذُ پششکی در
رابطِ با ارتقاء سطح آسهًَْای ارتقاء دستیاری داًشکذُ پششکی
 -1دػَت اس داًشگاُ اطفْاى بزای هؼزفی ًزم افشار طزاحی آسهَى ًجوا بزای اػضای هحتزم ّیات ػلوی ٍ هذیزاى
گزٍُ ّای آهَسشی با هحَریت تْیِ بَدجِ بٌذی سَاالت
 -1بزگشاری جلسات هتؼذد با داًشکذُ پششکی ٍ هذیزاى هحتزم گزٍُ ّای آهَسشی در رابطِ با تْیِ بَدجِ بٌذی
سَاالت ارتقاء دستیاری بزای سال 1131
 -5بزگشاری کارگاُ ّای هتؼذد بزای تَاًوٌذ ساسی اساتیذ هحتزم در رابطِ با آیتن ّا ٍ هَضَػات تحلیل آسهَى
بزای تفسیز کارشٌاسی ًتایج تحلیل آسهَى ّای ارسال شذُ اس جاًب دفاتز تَسؼِ داًشکذُ ّا بزای آًْا
 -6اًجام  058هَرد تحلیل آسهَى در سال 31
برگساری کارگاه ضیافت اندیشه :
 -1بزگشاری ٍ طذٍر گَاّی کارگاُ ضیافت اًذیشِ بزای حذٍد ً 38فز اس اػضای هحتزم ّیات ػلوی در شْزیَر
هاُ
 -1بزگشاری ٍ طذٍر گَاّی کارگاُ ضیافت اًذیشِ بزای حذٍد ً 111فز اس اػضای هحتزم ّیات ػلوی در بْوي
هاُ

همکاری در تکمیل اطالعات طرح راد
شرکت فعال در جلسات هم اندیشی مرکس مطالعات و دفاتر توسعه دانشکده ها
همکاری در تهیه مقدمات جشنواره شهید مطهری در سطح دانشگاه

