آئیي ًبهَ ُب
الف) کلیبت ّ چگًْگی تؼییي ضرذ ّظبیف اػضبء ُیئت ػلوی آهْزضی داًطگبُِب ّ داًطکذٍ ُبی ػلْم پسضکی ّ
هؤسسبت ّاثستَ ّازارت ثِذاضت درهبى ّ آهْزش پسضکی:
تْعقَ ًیشّی اًغبًی ثذّى تْخَ ثَ افضبی ُیئت فلوی ّ تجذیل آًِب اص فٌبفش هغتمل ثَ فٌبفش هْثش ّ ثذّى افضایؼ کبسایی
ّ دس فیي زبل زفؼ ّ استمبء اًگیضًٍ ،ؾبط ّ ًْآّسی آًِب اهکبى پزیش ًخْاُذثْد.
دعتیبثی ثَ تْعقَ ای پبیذاس ّ هذاّم دس ّزلَ اّل هٌْط ثَ ثبّس داؽتي ًیبص ثَ ایي تْعقَ دس ثیي افضبی ُیئت فلوی ّ ًیض دس
ثیي تقوین گیشاى آهْصؽی ّ پژُّؾی کؾْس اعت .دس تْعقَ ًیشّی اًغبًی دس ثخؼ ُبی آهْصؽی ّ پژُّؾی ُوبٌُگی ثیي
ًیبصُبی داًؾگبُِب ّ داًؾکذٍ ُبی فلْم پضؽکی ّ هْعغبت ّاثغتَ کَ ثش اعبط ثشًبهَ ساُجشدی داًؾگبٍ ،داًؾکذٍ ،هْعغَ
گشٍّ ثذعت آهذٍ ثبؽذ ّ ًیض ّؽبیف فشد ثَ فٌْاى فضْ ُیئت فلوی اص ضشّستِب اعت.
دس اداهَ ّ ثَ هٌؾْس اختقبس ثَ خبی داًؾگبُِب /داًؾکذٍ ُبی فلْم پضؽکی ّ هْعغبت ّاثغتَ اص کلوَ داًؾگبٍ اعتفبدٍ خْاُذ
ؽذ.
عیف گغتشدٍ ّؽبیف فضْ ُیئت فلوی دس ُفت زیغَ آهْصػ ،تسمیك ّ پژُّؼ ،تْعقَ فشدی ،فقبلیت ُبی اخشایی ّ
هذیشیتی ،اسائَ خذهبت دسهبًی ّ استمبء عالهت ّ فقبلیت ُبی تخققی دس خبسج اص داًؾگبٍ هی ثبؽذ .ایي زیغَ ُب فجبستٌذ
اص:

 -1آهْزش:
ؽبهل تذسیظ دسّط ًؾشی ،فولی ،کبسگبُی ،آصهبیؾگبُی ّ آهْصػ ثبلیٌی خْاُذ ثْد .لجْل هغئْلیت اعتبد ساٌُوب یب هؾبّس
داًؾدْیبى ،عشپشعتی پبیبى ًبهَ ُب ،تذسیظ ّ یب ؽشکت دس کٌفشاًظ ُبی آهْصؽی گشٍّ ،تذّیي ّ عشازی ثشًبهَ ُبی دسعی ّ
آصهبیؾگبٍ ،ثبصًگشی ثشًبهَ ُبی آهْصؽی ّ دسّط ،عشذ سّؽِبی اهتسبًی ّ ثشگضاسی اهتسبًبت ،ؽشکت دس ثشًبهَ ُبی
آهْصؽی فوْم هشدم ،تْلیذ ًشم افضاسُب ّ لْذ ُبی فؾشدٍ چٌذ سعبًَ ای ًیض اص خولَ فقبلیت ُبی آهْصؽی یک فضْ ُیئت
فلوی خْاُذ ثْد.

 -2تحقیق ّ پژُّص:
فقبلیت ُبی تسمیمبتی ؽبهل ثشسعی اّلْیت ُبی پژُّؾی ،اخشای عشذ ُبی پژُّؾی ،ساٍ اًذاصی آصهبیؾگبٍ ُبی تسمیمبتی،
اسائَ همبلَ دس عویٌبسُب ّ ُوبیؼ ُبی داخلی ّ خبسخی ،چبپ ّ اًتؾبس همبالت ،کتت فلوـی ّ تشخوَ کتت ،اختشاؿ ّ اثتکبس
خذیذ ّ اسائَ فقبلیت ُبی ًْیي دس زیغَ ُبی هختلف هی ثبؽذ .دس ایي استجبط ُوکبسی ثب هشاکض ّ هْعغبت آهْصؽی ّ پژُّؾی
ّ فٌبیـ داخلی ّ خبسخی ّ اسائَ عشذ ُبی هؾتشک ّ اخز گشاًت ّ خزة هٌبثـ هبلی خبسج اص داًؾگبٍ ثبیذ هذًؾش لشاس گشفتَ
ؽْد.
داسّی همبالت ،عشذ ُب ّ پبیبى ًبهَ ُبی پژُّؾی ّ ّیشاعتبسی هدالت ّ کتت فلوی اص همْالت دیگش فقبلیت ُبی پژُّؾی
اعت.

 -3تْسؼَ فردی:
تالػ ثَ هٌؾْس افضایؼ تْاًبیی ُبی فشدی(داًؼ ّ هِبست ُب) یک فضْ ُیئت فلوی کَ فِذٍ داس هغئْلیت ُبی هذسط،
پژُّؾگش ،دسهبًگش ّ زفؼ عالهت خبهقَ خْاُذ ثْد ،هی ثبؽذ .افضبی ُیئت فلوی هی ثبیذ ثشاعبط ًتبیح زبفل اص اسصؽیبثی
عبلیبًَ خْد عقی دس ثشًبهَ سیضی ثَ هٌؾْس سفـ کبعتی ُبی ازتوبلی ّ اص ثیي ثشدى ًمبط ضقف ّ تمْیت ًمبط لْت ّ ًیض ثَ
سّص ًوْدى آگبُی ُبی فوْهی ّ تخققی خْد ثٌوبیٌذ .دس ایي استجبط گزساًذى دّسٍ ُبی کْتبٍ هذت ّ هیبى هذت داخلی ّ
خبسخی ،ؽشکت دس ُوبیؼ ُب ّ کبسگبٍ ُبی هختلف ّ آهْصػ اص ساٍ دّس ثبیذ دس ًؾش گشفتَ ؽْد .فضْ ُیئت فلوی هْؽف

اعت دس عٌْات هؾخـ ؽذٍ ستجَ فلوی ثبالتش سا کغت ًوبیذ ّ فالٍّ ثش استمبء داًؼ فشدی هِبست ُبی الصم سا خِت اًتمبل
داًؼ خْد ثَ فشاگیشاى سا کغت ًوبیذ.

 -4فؼبلیت ُبی اخرایی ّ هذیریتی:
ثب تْخَ ثَ عبختبس داًؾگبُِب دس ّصاست ثِذاؽت ،دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی ،پزیشػ هغئْلیت ُبی اخشایی ّ هذیشیتی یکی اص
ّؽبیف هِن افضبی ُیئت فلوی کَ تْاًبیی ایي اهش سا داسًذ هی ثبؽذ .دس ایي استجبط لجْل هغئْلیت ُبی هختلف دس ثخؼ،
گشٍّ ،داًؾکذٍ ،ثیوبسعتبى ّ داًؾگبٍ ،فضْیت دس ؽْساُب ّ کویتَ ُبی هختلف ،لجْل هغئْلیت دس زْصٍ ُبی عتبدی ّصاست
هتجْؿ ّ ؽْساُب ّ هدبهـ آى ،هؾبسکت دس ثشًبهَ سیضی ّ هذیشیت اعتشاتژیک اص اُن ایي ّؽبیف هی ثبؽذ.

 -5ارائَ خذهبت درهبًی ّ ارتقبء سالهت:
دس داًؾگبُِب ّ داًؾکذٍ ُبی فلْم پضؽکی ثشخی اص افضبی ُیئت فلوی ّؽیفَ هغتمین اسائَ خذهبت دسهبًی سا ثش فِذٍ
داسًذّ ،لی ثغْس کلی افضبی ُیئت فلوی ایي داًؾگبُِب ثَ ًسْی دس استمبء عالهت خبهقَ ًمؼ داسًذ .دس استجبط ثب اسائَ
خذهبت دسهبًی ،اًدبم ثشًبهَ ُبی ّیضیت ثیوبساى دس ثخؼ ّ دسهبًگبٍ ،اًدبم فول ُبی خشازی هختلف ،ؽشکت دس تیوِبی
خشازی ،اًدبم هؾبّسٍ ُبی پضؽکی ،اًدبم اهْس پبساکلیٌیکی هختلف(ؽبهل فقبلیتِبی آصهبیؾگبُی ،سادیْلْژی ،اًذّعکْپی،
افوبل تؾخیقی للت ّ فشّق ّ ّ )...ؽشکت دس ثشًبهَ ُبی کؾیک ؽجبًَ(آًکبلی) اص اُن ایي فقبلیت ُب هی ثبؽٌذ.

 -6فؼبلیت ُبی تخصصی در خبرج از داًطگبٍ:
اسائَ خذهبت غیش هغتمین دس استجبط ثب تخقـ ّ ؽغل فشد ثب اًتؾبسی کَ اص اّ هی سّد دس ایي زیغَ لشاس هی گیـشد .ایي
خذهـبت هی تْاًذ ثَ هْعغـَ آهْصؽـی ّ یب خبهقـَ اسائَ گشدد .اص ایي فقبلیت ُب هی تْاى هؾبسکت دس اًدوي ُب ّ گشٍّ ُبی
زشفَ ای ،اسائَ خذهبت هؾبّسٍ ای فلوی ّ تخققی ثَ خبهقَ ،ؽشکت دس گشدُوبیی ُب ّ هْاسدی اص ایي لجیل سا ًبم ثشد.

چگًْگی تؼییي ضرذ ّظبیف اػضبء ُیئت ػلوی :
ّؽبیف عبالًَ فضْ ُیئت فلوی ثش اعبط عیبعتِب ّ ساُجشدُبی داًؾکذٍ ّ داًؾگبٍ عی خلغَ ای دس ؽشّؿ عبل تسقیلی ثب
هذیش گشٍّ آهْصؽی(زغت ّضقیت ثب سئیظ ثخؼ) تقییي هی گشدد .هجٌبی ایي خلغَ تفبُن اعت اهب دس فْست فذم تفبُنً ،ؾش
هذیش گشٍّ لغقی خْاُذ ثْد .دس ایي خلغَ هؾخـ خْاُذ ؽذ چَ هیضاى اص اّلبت فضْ ُیئت فلوی فشف ُش یک اص
فقبلتِبی ؽؼ گبًَ فْق خْاُذ گشدیذ ّ ًْؿ هغئْلیتِب دس خقْؿ ّؽبیف آهْصؽی ،پژُّؾی ،خذهبت دسهبًی ّ عبیش زیغَ ُب
دلیمبً هؾخـ خْاٌُذ گشدیذ .دس تقییي ؽشذ ّؽبیف فضْ ُیئت فلوی هْاسد صیش هذًؾش لشاس خْاُذ گشفت.
ایي ّؽبیف هتٌبعت ثب عْاثك خذهت دس داًؾگبٍ ،هشتجَ داًؾگبُی ،تقذاد فشاگیشاى ّ ّازذُبی هْؽف گشٍّ دس عبل تسقیلی دس
ًؾش گشفتي تقذاد هٌبعت فشاگیش دس گشٍّ آهْصػ گیشًذٍ ثب تْخَ ثَ سّػ تذسیظ ّ هقبدل عبصی ثش اعبط فقبلیت ُبی هختلف
فضْ ُیئت فلوی دس ُشیک اص زیغَ ُب خْاُذ ثْدّ .صى ُش کذام اص زیغَ ُب ثش اعبط ًیبصعٌدی گشٍّ ّ داًؾکذٍ هشثْعَ ّ
ثش اعبط ثشًبهَ سیضی ساُجشدی گشٍّ ،داًؾکذٍ ّ داًؾگبٍ خْاُذ ثْد .ثذیِی اعت کَ یک فضْ ُیئت فلوی آهْصؽی ثبیذ
ثیؾتشیي فقبلیت سا دس زیغَ آهْصؽی اسائَ ًوبیذ.
دس ًتیدَ زغت هغئْلیتی کَ اص ّؽبیف ؽؼ گبًَ فْق یب تلفیمی اص آى ثَ فضْ ُیئت فلوی دادٍ هی ؽْد(افن اص فضْ ُیئت
فلوی گشٍّ ،سئیظ ثخؼ ،هذیش گشٍّ) ّؽبیف ّی تقییي هی ؽْد .هثالً اص فضْ ُیئت فلوی فوذتبً اًتؾبس آهْصػ ،پژُّؼ ّ
دسهبى ّ اص هذیش گشٍّ فالٍّ ثش هْاسد لجل فوذتبً هذیشیت اًتؾبس خْاُذ سفت.

ثشپبیؼ زضْس فیضیکی افضبء ُیئت فلوی تبکیذ هی گشدد .ایي پبیؼ هتٌبعت ثب اهکبًبت داًؾکذٍ ،ثیوبسعتبى ّ گشٍّ ّ ثب
سفبیت ؽئْى داًؾگبٍ ّ افضبی ُیئت فلوی ّ ثَ ًسْ هٌبعت اًدبم گیشد.

خوغ آّری هستٌذات
ثب تْخَ ثَ هْاسد پیؾگفت ّ پظ اص تفبُن دس هْسد ؽشذ ّؽبیف یک فضْ ُیئت فلوی دس عی عبل تسقیلی ،فضْ ُیئت
فلوی الذام ثَ خوـ آّسی هغتٌذات ثشای اًدبم فقبلیتِب دس ُشیک اص زیغَ ُبی ؽؼ گبًَ خـْاُذ کشد .ایي هغتٌـذات هی تْاًذ
ؽـبهل هْاسد صیش ثبؽـذ اهب هٌسقـش ثَ ایٌِب ًیغت ّ هی تْاًذ هْاسد دیگشی سا کَ داًؾگبٍ تقییي هی کٌذ سا ًیض دس ثش ثگیشد.

 -1آهْزش
 اسائَ ثشًبهَ تذسیظ کالعِبی ًؾشی ّ فولی ّ دس فْست استجبط ؽبهل آهْصػ ثبلیٌی(ثیوبسعتبًی  -دسهبًگبُی) ّ فیلذ کَتْعظ ّی تذسیظ ؽذٍ ثب رکش ًْؿ سّػ آهْصؽی ّ تقذاد فشاگیشاى ّ ًسٍْ اسصیبثی آًبى کَ ثَ گْاُی سئیظ ثخؼ ّ هذیش گشٍّ
هشثْعَ سعیذٍ ثبؽذ.
 تذّیي  ّ Course Planاسعبل یک ًغخَ ثَ داًؾکذٍ ّ تْخیَ فشاگیشاى دس ؽشّؿ ُش کالط اسائَ هتْى آهْصؽی ّ یب ًْاسُبی آهْصؽی فْتی یب تقْیشی یب لْذ ُبی فؾشدٍ آهْصؽی هغتٌذاتی کَ زبکی اص دعتیبثی فشاگیشاى ثَ اُذاف آهْصؽی افالم ؽذٍ دسط هشثْعَ ثبؽذ. هغتٌذاتی کَ زبکی اص دس دعتشط ثْدى فضْ ُیئت فلوی ثشای فشاگیشاى دس عْل دّسٍ آهْصؽی ثشای پبعخگْیی ثَ عؤاالتآًِب ثبؽذ.
 اثذاؿ ّ ًْآّسی دس فقبلیت ُبی آهْصؽی. اسائَ ًتبیح اسصیبثی فشاگیشاى اص ًسٍْ تذسیظ فضْ ُیئت فلوی. لیغت ّ ؽشذ دسّعی کَ ًسٍْ تذسیظ آًِب تْعظ فضْ ُیئت فلوی هْسد ثبصًگشی لشاس گشفتَ ّ تغییش کشدٍ اعت. لیغت عبفبت ّ فٌبّیي تذسیظ ؽذٍ دس دّسٍ ُبی آهْصػ هذاّم ُوشاٍ ثب رکش سّػ آهْصؽی گضاسػ فقبلیت ُبی هؾبّسٍ ای ثشای فشاگیشاى. عبفبت زضْس دس ثشًبهَ ُبی آهْصؽی گشٍّ( ژّسًبل کالة ،گضاسػ فجسگبُی ،گشاًذ ساًذ ،گشاصػ هشگ ّ هیشّ )...ًسٍْ فقبلیت دس آًِب.
 تقذاد ّ فٌبّیي ّ همبعـ تسقیلی پبیبى ًبهَ ُبیی کَ تست عشپشعتی فضْ ُیئت فلوی دس همبعـ صهبًی یکغبل ثَ پبیبىسعیذٍ ّ یب دس دعت اخشا هی ثبؽٌذ.

 -2تحقیق ّ پژُّص
 افالم فقبلیت ُبی پژُّؾی خْد ثَ هذیش گشٍّ ّ اص آى عشیك ثَ داًؾکذٍ دس اثتذای عبل تسقیلی. تقذاد ّ فٌبّیي همبالت چبپ ؽذٍ دس هدالت پضؽکی ثب رکش ًْؿ هدلَ(داخلی -ثیي الوللی) ُوشاٍ ثب کپی همبلَ. تقذاد ّ فٌبّیي خالفَ همبالت اسائَ ؽذٍ دس ُوبیؼ ُب ّ هدبهـ داخلی ّ خبسخی ُوشاٍ ثب کپی خالفَ همبالت. -کتبة یب فقل کتبة تبلیف یب تذّیي یب تشخوَ ؽذٍ.

 عشذ ُبی پژُّؾی هقْة دس زبل اخشا ثب رکش دسفذ تمشیجی پیؾشفت ّ هیضاى اّلبتی کَ فشف آًِب دس عی یکغبل ؽذٍاعت.
 اختشافبت ّ اکتؾبفبت ُوشاٍ ثب گْاُی تبییذ آى. دس هذت هقیي پظ اص پبیبى عبل تسقیلی اهتیبصات هشثْط ثَ فقبلیت ُبی پژُّؾی فْق پظ اص هسبعجَ تْعظ داًؾکذٍ ثَفضْ ُیئت فلوی هٌقکظ خْاُذ ؽذ.

 -3تْسؼَ فردی:
 گْاُی ؽشکت دس دّسٍ ُب ،عویٌبسُبُ ،وبیؼ ُبی تخققی ّ کبسگبٍ ُبی هختلف. عبفبتی کَ فضْ ُیئت فلوی فشف هغبلقَ دس سؽتَ تخققی هشثْط خْد دس ُش هبٍ ًوْدٍ اعت. هیضاى اعتفبدٍ ّ ًسٍْ آهْصػ اص سّؽِبی اص ساٍ دّس. گْاُی اعتفبدٍ اص فشفت ُبی هغبلقبتی داخل یب خبسج کؾْس ثشاثش ضْاثظ هقْة. سائَ گضاسػ الذاهبت اًدبم ؽذٍ ثشای ثشعشف کشدى ًمبط ضقف دس اسصؽیبثی ّ تمْیت ًمبط لْت. -اسائَ تبییذیَ استمبء ثَ هشتجَ ثبالتش(دس فْست استمبء).

 -4فؼبلیت ُبی اخرایی ّ هذیریتی:
 اسائَ ازکبم هغئْلیتِبی ُش فضْ ُیئت فلوی دس ثخؼ ،گشٍّ آهْصؽی ،داًؾکذٍ یب داًؾگبٍ. اسائَ ازکبم هغئْلیتِبی خبسج اص داًؾگبٍ. اسائَ عبفبت فشف ؽذٍ دس ُش هبٍ خِت فقبلیت ُبی اخشایی ثَ گْاُی هغئْل ّی. -اسائَ عبفبت فشف ؽذٍ دس ُش هبٍ خِت ؽشکت دس کویتَ ُب ّ ؽْساُبی هختلف.

 -5ارائَ خذهبت درهبًی ّ ارتقبء سالهت:
 هیضاى عبفت فشف ؽذٍ دس ُش هبٍ ثشای اسائَ خذهبت دسهبًی( ّیضیت ثیوبساى ،اتبق فول ،اًدبم سّؽِبی تؾخیقی ّدسهبًی هختلف ً ّ )...سٍْ اًدبم آى عجك گْاُی هذیش گشٍّ ّ هقبّى آهْصؽی ثیوبسعتبى.
 تقذاد کؾیک هبُیبًَ دس ُشهبٍ ّ ًسٍْ اًدبم آى عجك گْاُی هذیش گشٍّ ّ هقبّى آهْصؽی ثیوبسعتبى. تقذاد سّص زضْس دس دسهبًگبٍ ُوشاٍ ثب عبفبت آى دس ُش خلغَ( ثَ تفکیک آهْصؽی ّ غیش آهْصؽی) عجك گْاُی هذیش گشٍّّ هقبّى آهْصؽی ثیوبسعتبى.
 -هیضاى ّ ًسٍْ هؾبسکت دس ثشًبهَ ُبی استمبء عالهت.

 -6فؼبلیت ُبی تخصصی در خبرج داًطگبٍ:
 -فضْیت دس ُیئت هوتسٌَ داًؾٌبهَ ّ گْاُیٌبهَ تخققی ّ عبیش اهتسبًبت کؾْسی هشتجظ.

 فضْیت ّ ؽشکت دس هدبهـ فلوی تخققی کؾْسی ّ ثیي الوللی افن اص اًدوي ُبی فلوی داخل یب خبسج اص کؾْس،فشٌُگغتبى ّ ...
 تقذاد ّ عبفبت عخٌشاًی ُبی فوْهی دس صهیٌَ ُبی فلوی ّ تخققی هشثْعَ دس فذا ّ عیوب ّ عبیش هدبهـ. لیغت همبالت هٌتؾش ؽذٍ دس ًؾشیبت فوْهی ّ سّصًبهَ ُب دس ساثغَ ثب هْضْفبت پضؽکی. -اسائَ گْاُی فقبلیت ُبی فْق ثَ هذیش گشٍّ ّ داًؾکذٍ.

ة) کلیبت ّ چگًْگی ارزضیبثی ّ ًحٍْ پبیص فؼبلیتِبی اػضبء ُیئت ػلوی آهْزضی داًطگبُِب ّ داًطکذٍ ُبی ػلْم پسضکی
ّ هؤسسبت ّاثستَ ّزارت ثِذاضت درهبى ّ آهْزش پسضکی:

 -1ثررسی هستٌذات ّ اػالم اهتیبز کست ضذٍ:
لجل اص ؽشّؿ ُش عبل تسقیلی ُش فضْ ُیئت فلوی هغتٌذات خْد دس صهیٌَ فقبلیتِبی اًدبم ؽذٍ دس زیغَ ُبی هختلف دس عبل
تسقیلی گزؽتَ سا ثَ هذیش گشٍّ تسْیل هی دُذ .هذیش گشٍّ هغئْلیت ثشسعی ایي هغتٌذات سا داسد .دس گشُِّبی آهْصؽی
ثضسگ(تقذاد ثیؼ اص ً 01فش) ایي هغئْلیت ثش فِذٍ یک ؽْسای  3تب ً 5فشٍ کَ ثب اًتخبة اکثشیت افضبی گشٍّ آهْصؽی
هشثْعَ تقییي هی ؽًْذ ،خْاُذ ثْد :سئیظ ایي ؽْسا سا هذیش گشٍّ آهْصؽی ّی ثش فِذٍ داسد .ثشسعی اهتیبص کغت ؽذٍ تْعظ
خْد هذیش گشٍّ ثش فِذٍ ؽْسای پیؾگفت ّ دس گشُِّبی آهْصؽی کوتش اص ً 01فش ثش فِذٍ ؽْسایی هتؾکل اص هقبّى گشٍّ،
یک فضْ ُیئت فلوی ُوبى گشٍّ ثَ اًتخبة اکثشیت افضبی گشٍّ آهْصؽی هشثْط ّ یکی اص هقبًّیي داًؾکذٍ خْاُذ ثْد.
هذیش گشٍّ یب ؽْسای رکش ؽذٍ ًغجت ثَ هسبعجَ هیضاى فقبلیتِب ّ اهتیبص ثٌذی هغتٌذات ُش فضْ ُیئت فلوی الذام خْاُذ کشد.
دس اهتیبص ثٌذی ثبیذ تْخَ داؽت کَ ُش فشد ثش اعبط ؽشذ ّؽبیفی کَ لجالً ثَ ّی افالم ؽذٍ ّ ثش اعبط گضاسػ ُبی خْد ّ
گْاُی ُبی اسائَ ؽذٍ اهتیبص هی گیشد ّ ایي اهش ثبفث هی ؽْد تب زمْق اکثشیت دس لجبل عتبسٍ ُبی فلوی دس ُش گشٍّ پبیوبل
ًگشدد.
اعبط ایي اهتیبص ثٌذی ّ هقبدل عبصی فقبلیتِبی یک فضْ ُیئت فلوی دس زیغَ ُبی هختلف تْعظ هقبًّت آهْصؽی ّ اهْس
داًؾگبُی اثالك خْاُذ ؽذ.
ؽشف هذت هؾخـً ،تبیح اهتیبص کغت ؽذٍ تْعظ هذیش گشٍّ ثَ ُش فضْ ُیئت فلوی افالم هی ؽْد .دس گشُِّبیی کَ
هغئْلیت ثشسعی هغتٌذات ثش فِذٍ ؽْسای هٌتخت گزاؽتَ ؽذٍ ،ایي ؽْسا ًتبیح سا ثَ هذیش گشٍّ افالم هی کٌذ ّ هذیش گشٍّ پظ
اص ثشسعی گضاسػ ؽْساً ،تیدَ سا دس خلغَ ای زضْسی ثَ اعالؿ فضْ ُیئت فلوی هی سعبًذ .دس ایي خلغَ فضْ ُیئت
فلوی چٌبًچَ ًتیدَ اهتیبص ثٌذی سا لجْل داؽت ثب اهضبی فْستدلغَ هشثْعَ ،ثش ًتبیح اهتیبص ثٌذی فسَ هی گزاسد ّ دس
فْستیکَ دس خقْؿ اهتیبص ثٌذی افتشاك داؽت افتشاك خْد سا کتجبً ثَ هذیش گشٍّ افالم هی کٌذ.
افتشاضبت افضبی ُیئت فلوی دس کویتَ ای کَ ثب زضْس هذیش گشٍّ ،عَ ًفش فضْ ُیئت فلوی اص ُوبى گشٍّ آهْصؽی ّ یک
ًفش اص هقبًّیي داًؾکذٍ ثَ ًوبیٌذگی اص عشف سئیظ داًؾکذٍ ّ ثب زضْس ،فضْ ُیئت فلوی هقتشك تؾکیل هی گشدد ،ثشسعی
خْاُذ ؽذ .ثب سای اکثشیت افضبی کویتَ(ّ دس غیبة فضْ ُیئت فلوی هقتشك) اهتیبص ًِبیی هؾخـ ّ تقوین ایي کویتَ
لغقی خْاُذ ثْد.
هذیش گشٍّ هْؽف اعت دس هذت هؾخـ ًتبیح ًِبیی اهتیبصات کغت ؽذٍ تْعظ افضبی ُیئت فلوی گشٍّ سا ثَ داًؾکذٍ خِت
الذام همتضی اسعبل ًوبیذ.

ً -2حٍْ ارزضیبثی:

ؽبیذ پیچیذٍ تشیي ًْؿ اسصؽیبثی آهْصؽی ،اسصؽیبثی یک فضْ ُیئت فلوی ثبؽذ .فلت ایي پیچیذگی دس استجبط ثب ًسٍْ اعتفبدٍ
اص ّعبیل ّ سّؽِبی اسصؽیبثی هْخْد ّ ًْؿ ایي سّؽِب ّ اختالف ًؾش دس هْسد پبیبیی ّ سّایی آًِب ّ دس فیي زبل اُویت
ًتبیح زبفل دس ایي ًْؿ اسصؽیبثی اعت .ثِویي دلیل دس ایي اسصؽیبثی اعتفبدٍ اص ُوَ هٌبثـ اعالفبتی هْخْد ثشای کبعتي اص
خغبُب ضشّسی اعت.

ثرای یک فرآیٌذ ارزضیبثی هٌطقی چِبر هرحلَ قبثل تصْر است:
 -0تقییي هقیبسُبی یک هذسط خْة
 -2داؽتي اعتبًذاسدُبی فولکشد ثش اعبط ایي هقیبسُب
 -3خوـ آّسی دادٍ ُبی هتٌبعت ثب اعتبًذاسدُبی فولکشدی فْق الزکش
 -4تلفیك دادٍ ُب ثب یکذیگش ثَ هٌؾْس دعتیبثی ثَ یک لضبّت ًِبیی

در خصْظ هؼیبرُبی یک هذرش خْة ّ استبًذاردُبی ػولکردی هجتٌی ثر آى اختالف ًظرُبی فراّاًی ّخْد دارد اهب ثَ
ػٌْاى استبًذاردُبی اصلـی ثرای ارزضیبثـی اػضبی ُیئت ػلوی از ًظر آهْزضـی هی تْاى ثَ ایي استبًذاردُب اضبرٍ کرد:
 -0تقِذ افضبی ُیئت فلوی دس ساثغَ ثب فشاگیشاى ّ یبدگیشی آًِب
 -2داًغتي ًسٍْ فسیر تذسیظ ّ چگًْگی آهْصػ هجبزث ثَ فشاگیشاى
 -3فِذٍ داس ثْدى هغئْلیت ایدبد ّ ُذایت یبدگیشی فشاگیشاى دس هسیظ ُبی یبدگیشی هختلف
 -4ثشسعی هذاّم پیؾشفت تسقیلی فشاگیشاى ّ تدضیَ ّ تسلیل ًتبیح آى
 -5تغجیك سّؽِبی آهْصػ خْد دس خِت ثِجْد هیضاى یبدگیشی فشاگیشاى
 -6تقِذ هذسعیي دس همبثل استمبء هذاّم ّ سؽذ زشفَ ای خْػ
ً -7وبیؼ دسخَ ثبالیی اص تخقـ گشایی()Professionalism

طراحی سیستن ارزضیبثی استبد:
ثرای طراحی سیستن هٌبست ارزضیبثی در ُر هْسسَ آهْزش ػبلی ثبیذ ثَ ًکبت زیر تْخَ داضت:
 -0عیغتن اسصؽیبثی ثبیذ ًوبیبًگش اسصؽِب ّ اّلْیتِبی هْعغَ آهْصػ فبلی ثبؽذُ .ش هْعغَ آهْصػ فبلی سعبلتِبیی سا ثش
فِذٍ داسد .عیغتن اسصؽیبثی ثبیذ دلیمبً دس ایي ساعتب تقشیف ؽذٍ ثبؽذ کَ آیب هْعغَ آهْصػ فبلی ثَ سعبلتِبی خْد دعت یبفتَ یب
خیشُ .وچٌیي دس ُش هْعغَ آهْصػ فبلی اسصؽِبیی هْسد ازتشام ُغتٌذ کَ دس ًؾبم اسصؽیبثی ثبیذ ثَ ایي اسصؽِب ثِب داد.
 -2ثبیذ ُش یک اص افضبء ُیئت فلوی دس عشازی ّ عبصهبى دُی عیغتن اسصؽیبثی ًمؼ داؽتَ ثبؽٌذ.
 -3عیغتن اسصؽیبثی ثبیذ ثشای سؽذ ّ تْعقَ فشدی افضبی ُیئت فلوی ّ فشاُن آّسدى اعالفبت الصم خِت تقوین گیشی ُبی
ؽخقی آًِب ًیض کبس آهذ ثبؽذ .ثٌبثشایي ًتبیح آى ثبیذ ثشای ُشیک اص آًِب لبثل ّفْل ثبؽذ ّ ثَ ًسْی عشازی ؽذٍ ثبؽذ کَ ًمبط
لْت ّ ضقف ُش فشد سا ثَ ّی ثٌوبیبًذ.

 -4عیغتن اسصؽیبثی ثبیذ ایي لذست سا داؽتَ ثبؽذ کَ اعالفبت ّ دادٍ ُبی ّافلَ اص هٌبثـ هتقذدی کَ ًبؽی اص عیف گغتشدٍ
فقبلیتِبی هتقْس ثشای یک فضْ ُیئت فلوی اعت سا پْؽؼ دُذ.
 -5عیغتن اسصؽیبثی ثبیذ لبثل افتوبد ثبؽذ ّ اهکبى اؽتجبٍ دس آى ثَ زذالل ثشعذ.

تبکیذ ثش اعتفبدٍ اص هغتٌذات ثَ خبی تبکیذ ثش ؽٌبختِبی فشدی هی تْاًذ دس ایي ساعتب ساٍ گؾب ثبؽذ.

ًکبت اصلی ّ کلیذی در سیستن ُبی ارزضیبثی استبد:
دس هذیشیت سعبلتوذاس توبم فقبلیتِب ّ اص خولَ اسصیبثی دس هْعغبت آهْصؽی ثبیذ ثَ ًسْی عشازی ّ اخشا گشدد کَ هذیشیت
هْعغَ سا اص هیضاى ّفْل ثَ اُذاف ّ سعبلتِبی هْعغَ ،آگبٍ عبصد ّ دس فیي زبل خْد ثَ اثضاسی ثشای ایدبد اًگیضٍ دس ثیي
افضبی ُیئت فلوی آى هْعغَ دسآیذ کَ آًِب سا تؾْیك ثَ فقبلیت ثیؾتش دس ساعتبی اُذاف آى هْعغَ ثٌوبیذ.
دس زبل زبضـش اص ّضقیت ًبثٌِدـبس ًجْد عیغتن اسصیبثی دس داًؾگبُِب دس زبل گزاس ثَ هشزلَ تبعیظ ایي عیغتن ُب ّ
ثکبسگیشی آًِب ُغتین ّ ثکبسگیشی دسعت ّ ثب ثشًبهَ سیضی فسیر عیغتن ُب ّ ثکبسگیشی آًِب ُغتین ّ ثکبسگیشی دسعت ّ ثب
ثشًبهَ سیضی فسیر عیغتن ُبی اسصیبثی هی تْاًذ ثبفث ثِجْد کیفیت آهْصػ ،پژُّؼ ّ خذهبت ثَ فٌْاى عَ سعبلت افلی
داًؾگبُِب گشدد .ثقضی اص ًکبت هِوی کَ هی تْاًذ اسصیبثی سا ثَ اثضاسی کبسآهذ ّ لبثل افتوبد دس داًؾگبٍ هجذل کٌذ ثَ ایي
ؽشذ ُغتٌذ.

 -1رّضي ًوْدى ضرذ ّظبیف ػضْ ُیئت ػلوی
اگش فضْ ُیئت فلوی اص اثتذا ثذسعتی ّ ثَ فْست ؽفبف ّ دلیك ثذاًذ کَ چَ چیضی اص اّ خْاعتَ ؽذٍ ّ چَ چیضی هْسد
اسصیبثی لشاس خْاُذ گشفت خْاُذ تْاًغت خْد سا ثب اُذاف ّ سعبلتِبی داًؾگبٍ تغجیك دُذ ّ اسصیبثی اّ هفِْم سّؽٌی خْاُذ
داؽت .دس زبل زبضش دس ثغیبسی اص داًؾگبُِب اص فضْ ُیئت فلوی تْلـ هی سّد کَ خْدػ ّؽبیف خْدػ سا ثؾٌبعذ.
ُوچٌیي ثیي هذیشاى داًؾگبٍ(کَ اسصیبثی فضْ ُیئت سا ثش فِذٍ داسًذ ّ ).فضْ ُیئت فلوی ،ثش عش ایٌکَ دلیمبً ّؽیفَ ُیئت
فلوی دس یک همغـ صهبًی چیغت تفبُوی فْست ًوی پزیشد ّ ُویي اهش ثبفث هی ؽْد کَ اسصیبثی کٌٌذٍ چیضی سا هْسد
اسصیبثی لشاس دُذ کَ فضْ ُیئت فلوی آى سا افْالً ّؽیفَ خْد ًوی داًغتَ اعت.

 -2تبثیر ًتبیح ارزیبثی در ًظبم تطْیق ،پبداش ّ ًْع استخذام در داًطگبٍ
داًؾگبُِب اهکبًبت هتقذدی ثشای پبداػ ّ تؾْیك افضبی ُیئت فلوی خْد داسًذ کَ ثذسعتی هْسد اعتفبدٍ لشاس ًوی گیشد ّ
ًتبیح اسصیبثی افضبی ُیئت فلوی ًذستبً دس چٌیي تقوین گیشی ُبیی هذًؾش لشاس دادٍ هی ؽْد .ثشای اسائَ ثْسط ُبی
تسقیلی ،افضایؼ زمْق ُب ّ استمبُبی فشضی فضْ ُیئت فلوی هقوْالً هکبًیضم ُبیی غیش اص اسصیبثی دس ًؾش گشفتَ هی
ؽًْذ ّ ُویي ثبفث هی ؽْد کَ فضْ ُیئت فلوی ثَ خبی ایٌکَ دًجبل ثِجْد کیفیت فولکشد خْد ثبؽذ ،دس پی یبفتي ساٍ زل ُبی
دیگشی ثبؽذ .ثکبسگیشی افضبی ُیئت فلوی ثب اعتخذام لغقی ُش چٌذ هی تْاًذ ًْفی اعویٌبى خبعش ثشای افضبی ُیئت فلوی
فشاُن آّسد ّ دس ًتیدَ هؾْق آًِب ثبؽذ اهب اص عْی دیگش خْد ایي اهش هی تْاًذ هٌدش ثَ اص ثیي سفتي اًگیضٍ ُب ّ ًذاؽتي ًؾبط
ّ فذم استمبی عْلی ّ فشضی افضبی ُیئت فلوی ؽْد .دس ثقضی اص کؾْسُب ثشای خلْگیشی اص افت فقبلیتِبی یک فضْ
ُیئت فلوی ،اعتخذام لغقی سا تٌِب ثب کغت اهتیبصات الصم داًؾیبسی هوکي عبختَ اًذ ّ یب اعتخذام لغقی سا هٌسقش ثَ هٌبعك
هسشّهی کشدٍ اًذ کَ اهکبى خزة ُیئت فلوی دائن دس آًِب کوتش اعت ّ دس فْك ثب اسصؽیبثی ُبی عبلیبًَ ًغجت ثَ توذیذ
لشاسداد عبلیبًَ ّ یب دّعبالًَ ثب افضبی ُیئت فلوی خْد الذام کشدٍ اًذ تب ثذیي ّعیلَ اًگیضٍ ّ ًؾبط الصم سا دس ثیي افضبی
ُیئت فلوی خْد زفؼ ًوبیٌذ.

 -3تْخَ ثَ آهْزش:
دس ًؾبم اسصیبثی ثبیذ ثَ فقبلیتِبی آهْصؽی فضْ ُیئت فلوی ثِبی هٌبعجی دادٍ ؽْد ،چْى دس ثیي عَ سعبلت افلی داًؾگبُِب،
آهْصػ خبیگبٍ هسْسی داسد ّ فشق داًؾکذٍ ثب پژُّؾکذٍ ّ داًؾکذٍ ثب هْعغبت خذهبتی دس ایي هسْسیت اعت .کیفیت آهْصؽی
ّ اّلبتی کَ هذسط ثشای آهبدٍ عبصی خْد ثشای تذسیظ ّلت فشف هی کٌذ ّ آهْصػ دسّط ثبلیٌی ،اص اهْسی ُغتٌذ کَ
اسصیبثی آًِب چٌذاى آعبى ًیغت ّ ثَ ُویي دلیل دس اسصیبثی ُبی فقلی چٌذاى هذ ًؾش لشاس ًوی گیشد .فقبلیتِبی چؾوگیش آهْصؽی
ّ خاللیتِبی فشدی دس ایي زیغَ ثبیذ ثَ خْثی تؾْیك ؽًْذ تب ثبفث افضایؼ خاللیتِب ّ اًگیضٍ ُب دس زیغَ آهْصؽی گشدًذ.

 -4ارزیبثی هذیراى:
دس یک ًؾبم اسصیبثی ُوبًگًَْ کَ فضْ ُیئت فلوی ثبیذ پبعخگْی هذیشاى دس اخشای فسیر ؽشذ ّؽبثف اثالغی ثبؽذ،
هذیشاى ًیض ثبیذ پبعخگْی افضبی ُیئت فلوی دس کبسآهذی ّ فشاُن آّسدى اهکبًبت کبفی ثشای هْعغَ ،تْصیـ فسیر ثْدخَ
ُب ،ثشًبهَ سیضی ساُجشدی ،خلت هؾبسکت افضبی ُیئت فلوی ّ خالفَ ُش آًچَ کَ ّؽیفَ یک هذیش دس عیغتن آهْصػ فبلی
اعت ثبؽٌذ .افضبی ُیئت فلوی ًیض ثبیذ ثتْاًٌذ هذیشاى خْد سا اسصیبثی کٌٌذ ّ ًتبیح ایي اسصیبثی دس سًّذ پبداػ هذیشاى ًمؼ
آفشیي ثبؽذ.

 -5ػذم تْخَ ثیص از حذ ثَ پژُّص:
دس اسصیبثـی اهْسی کَ لبثل تؾخیـ ُغتٌـذ هقوـْالً ًبخْدآگـبٍ ثیؾتـش هـْسد تْخـَ لشاس هی گیشًذ .فقبلیتِبی پژُّؾی ُش
فضْ ُیئت فلوی ثب تقذاد همبالت چبپ ؽذٍ ،اسائَ گضاسػ دس هدبهـ فلوی ،تبلیف کتبة ،تقذاد عشذ پژُّؾی هقْة ّ ...ثَ
آعبًی عٌدیذٍ هی ؽًْذ .ایي اهش ثَ فْست ًبخْدآگبٍ ثبفث ؽذٍ دس ًؾبم اسصیبثی فقلی ثَ خبی هسْسیت آهْصػ ،ثَ پژُّؼ
هسْسیت دادٍ ؽْد .زتی افضبی ُیئت فلوی خذیذ ًیض اص ُوبى اثتذا ثَ خبی تالػ ثشای فشاگیشی هِبستِبی الصم ثشای تذسیظ
ثذًجبل فقبلیتِبی پژُّؾی ُغتٌذ تب سازت تش استمبء پیذا کٌٌذ ّ ایي اهش یکی اص فلل افت آهْصػ ثَ ّیژٍ دس عبلِبی اخیش هی
ثبؽذ ّ الصم اعت ثَ ایي زیغَ دس زذ خْد ثِب دادٍ ؽْد.

 -6ػذم تبکیذ ثیص از حذ ثر ارزیبثی ثذست آهذٍ از فراگیراى
اسصیبثی فشاگیشاى اص هذسعیي کَ اص زذّد چِبس دَُ پیؼ ثَ تذسیح ّاسد داًؾگبُِب ّ هشاکض آهْصػ فبلی خِبى ؽذ ،دس اثتذا ثَ
ایي هٌؾْس عشازی گشدیذ کَ فضْ ُیئت فلوی ثبصخْسد هٌبعجی اص هیضاى هْفمیت خْد دس اًدبم ّؽبیف آهْصؽی داؽتَ ثبؽذ تب
ثذیي ّعیلَ الذام ثَ تقسیر ّ ثِجْد کیفیت فقبلیتِبی آهْصؽی خْد ًوبیذ .اهب ثَ تذسیح ایي اثضاس اص اُذاف افلی خْد دّس افتبد،
ثَ ًسْی کَ اهشّصٍ ایي اسصیبثی تْعظ هذیشاى ّ عتبد داًؾکذٍ ُب اًدبم هی ؽْد ّ فضْ ُیئت فلوی اص ًتبیح آى فمظ ثَ
فْست کلی اعالؿ پیذا هی کٌذُ .وضهبى ایي اثضاس ثَ لسبػ عِْلت اعتفبدٍ ّ ثبّس ًبدسعت ایي تئْسی کَ فشاگیشاى ثقٌْاى
هؾتشی دس داًؾکذٍ ُب هسمك تشیي افشاد ثشای اسصیبثی هذسعیي ُغتٌذ ،ثبفث ؽذٍ کَ اثضاس افلی اسصیبثی دس ثغیبسی اص
داًؾکذٍ ُب هٌسقش ثَ ُویي ًْؿ اسصیبثی ثبؽذ .تسمیمبت هتقذدی ًؾبى دادٍ اًذ ایي ًْؿ اسصیبثی ثش هستْای آهْصؽیً ،سٍْ
اسصیبثی هذسط اص داًؾدْ ،سّػ تذسیظ ّ اعتبًذاسدُبی آهْصؽی اثش هٌفی داسد ّ ثبفث هی ؽْد آصادی فول هذسط دس
آهْصػ هسذّد ؽْد .فْاهلی هبًٌذ ؽِشت ّ افتجبس ،خقْفیبت ؽخقی ّ خٌغیت هذسط ،تقذاد داًؾدْیبى دس کالطّ ،یژگی
ُبی ؽخقیتی ،خٌغیت ّ ّضقیت تسقیلی داًؾدْ ایي اسصیبثی سا ثَ ؽذت تست تبثیش لشاس هی دُذ .الجتَ ثَ ایي سّػ ثَ
فٌْاى خضیی اص ًؾبم اسصیبثی ثبیذ تْخَ داؽت ،اهب ًوی تْاى آى سا تٌِب هجٌب لشاس داد.

 -7کبُص یب ثرطرف ًوْدى ػْاهل هتؼذد هذاخلَ گر در اًدبم ّظبیف اسبتیذ:

زتی اگش فضْ ُیئت فلوی تقوین خذی ثشای اًدبم فسیر ّؽبیف خْد داؽتَ ثبؽذ ُویؾَ ایي اهش اهکبى پزیش ًیغت ّ فْاهل
هتقذدی دس ایي ساعتب هْثش ُغتٌذ کَ اهکبى کٌتشل آًِب ثشای فضْ ُیئت فلوی ُویؾَ هیغش ًیغت .ثَ فٌْاى هثبل اعتفبدٍ
هٌبعت اص ّعبیل کوک آهْصؽی تْعظ فضْ ُیئت فلوی هٌْط ثَ ّخْد چٌیي ّعبیلی دس داًؾکذٍ ّ دس دعتشط ثْدى آى ثشای
ُوَ افضبی ُیئت فلوی اعت .دس هْسد تقذاد فشاگیشاى دس یک کالط ًؾش هذسعیي ّ ثش اعبط تقویوبت هشکض تقییي هی
گشدًذ .ثبیذ دس اسصیبثی ثَ ایي فْاهل هذاخلَ گش تْخَ ؽْد دس غیش ایي فْست ،تالػ ّ صزوبت هذسط هوکي اعت ثَ خْثی
ؽٌبختَ ًؾذٍ ّ پبداػ الصم سا ًگیشد.

 -8ایدبد ثبّر در اػضبی ُیئت ػلوی ّ گرُِّبی آهْزضی ثَ سیبستِب ّ رّضِبی ارزیبثی:
ُش چٌذ اسصیبثی ّ پبعخگْیی ثشای ُش کغی ًْفی الضام ّ هسذّدیت ایدبد هی کٌذ اهب ُوَ افضبی ُیئت فلوی ثالخشٍ
ضشّست آى سا لجْل هی کٌٌذ .هِن ایي اعت کَ دس عشازی ًؾبم اسصیبثی ّ عیبعتگضاسی ُبی آى ،تقییي اعتبًذاسدُب ّ هدشیبى
اسصیبثی ،ثَ ًؾش افضبی ُیئت فلوی تْخَ داؽت ّ دس چبسچْة عیبعتِب ّ اعتبًذاسدُبی کلی ،ثَ گشُِّبی آهْصؽی ایي
اختیبس سا داد کَ ثب تقْیت اکثشیت افضبی خْد ،خْدؽبى ثشای افضبی ُیئت فلوی ًْفی عیبعتگضاسی اسصیبثی داؽتَ ثبؽٌذ.
الجتَ ایي ّؽیفَ داًؾکذٍ ُب ّ داًؾگبٍ اعت کَ ثب تغجیك ایي عیبعتگضاسیِب ثب عیبعتِبی کالى داًؾگبٍ ّ ّصاست هتجْؿ ّ ثب
پیگیشی ُبی هغتوش ثش فست ّ سّػ اسصیبثی ُش گشٍّ آهْصؽی ًؾبست داؽتَ ثبؽٌذ.

 -9تْخَ ثَ اکثریت اػضبی ُیئت ػلوی ّ ًَ فقط ثَ ستبرٍ ُب:
اسصیبثی ثبیذ ثَ ًسْی عشازی ؽْد کَ اکثشیتی کَ فوذٍ ثبس آهْصؽی سا ثش فِذٍ داسًذ ثَ ًسْی هٌبعجی هْسد تؾْیك ّ پبداػ
لشاس گیشًذ .الجتَ دس کٌبس آى ثبیذ ثَ عتبسٍ ُبی فلوی ّ تخققی دس ُش داًؾگبٍ ًیض تْخَ کشد.

