دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
دانشکده پزشکی -دفترتوسعه آموزش

فرایند ارزشیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی

ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی
عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی بالینی
عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی بالینی در حیطه هاي دانشی ،توانمندي بالینی ،مهارت هاي ارتباطی و رفتارحرفه اي از طریقسیستم سامانه پرسال انجام می گیرد.
کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی باید بهمن ماه هر سال فرم هاي خام ارزشیابی را در سیستم پرسال وارد و به افراد ذیربطشامل دانشجویان،دستیاران ارسال نماید
 کارشناس دفتر توسعه باید لینک فرم ارزشیابی آموزش بالینی اعضاء هیئت علمی را در اختیار دستیار ارشد هر گروه قرار دهد.دستیار ارشد هر گروه لینک فرم ارزیابی آموزش بالینی اعضاء هیئت علمی را براي دستیاران دیگر ارسال میکند. کارشناس دفتر توسعه باید لینک فرم ارزشیابی آموزش بالینی اعضاء هیئت علمی را در اختیار نمایندگان دانشجوبان گروههايمختلف قرار دهد.تا نمایندگان در اختیار دانشجویان گروه قرار دهند.
ابزار سنجش:
فرمهاي ارزشیابی موجود در سیستم پرسال
عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی پایه
این ارزشیابی توسط سیستم سما در پایان هر ترم انجام میشود نتایج از طریق معاونت آموزشی به دانشکده ارسال میشود و
دفترتوسعه نتایج را به مدیران و اعضا هیات علمی گروه ها بازخورد میدهد
در مورد گروههاي داراي دانشجوي کارشناسی ارشد و دکترا نظر سنجی سالی یک بار از طریق پرسال انجام میشود
 کارشناس دفتر توسعه باید لینک فرم ارزشیابی آموزشی اعضاء هیئت علمی را دراختیار نماینده دانشجوي کارشناسی ارشد ودکترا هر گروه قرار می دهد.
نتایج نظر سنجی ها از سیستم پرسال استخراج وبه ریاست ومعاونین دانشکده ومدیران گروهها و اعضا هیات علمی ارسال میگرددموارد با نتایج ضعیف طی جلسه اي با حضور عضو مربوطه  ،ریاست و معاونین دانشکده و مدیر دفتر توسعه بازخورد داده میشود
ازمیانگین نتایج ارزشیابی هاي بعمل آمده میزان رضایتمندي کلی از عضو هیات علمی محاسبه میشود و نتیجه آن براي ترفیع
سالیانه یا در موارد درخواست تبدیل وضعیت استفاده میشود
ابزار سنجش:
فرمهاي ارزشیابی موجود در سیستم سما

ارزشیابی عملکرد پژوهشی
فعالیت پژوهشی بصورت رصد روزانه توسط کارشناس علم سنجی انجام میشود و ورود اطالعات جدید براساس مستندات ارائه شده
توسط عضو هیات علمی و پس از تائید و ثبت در سامانه پژوهان انجام میشود
به روز رسانی اطالعات در سامانه علم سنجی وزارت متبوع هر دو هفته یکبار انجام میشود و از طریق سایت علم سنجی قابلرویت می باشد .
براي اعضاي هیات علمی از ترفیع یک به بعد که در طی یک سال امتیاز پژوهشی الزم را کسب نکرده باشند (مربی  2/5وسایرین 3امتیاز) نامه رکورد پژوهشی زده میشود و فرصت 1/5تا 2ماه به عضو داده میشود تا مستندات خود را ارائه دهد در صورت عدم
وجود مستندات رکود پژوهشی قطعی اعالم شده و ترفیع سالیانه دریافت نمیکند .در صورت سه سال رکود پژوهشی فرد بعنوان
رکود علمی تلقی شده و هیات علمی بودن وي ملغی اعالم می گردد.
ابزار سنجش:
 کارنامه پژوهشی عضو هیات علمی که براساس مستندات فعالیتهاي پژوهشی انجام شده و ارائه شده به واحد علم سنجی معاونتپژوهشی و براساس فرم امتیاز دهی آئین نامه ارتقا اعضا هیات علمی تکمیل میشود
-سامانه علم سنجی

ارزشیابی  063درجه
این ارزشیابی در صورت تبدیل وضعیت یک عضو درمانی یا طرح وتعهدات به آموزشی انجام میشود و بصورت الکترونیک از طریق
سیستم پرسال برحسب مورد انجام میشودوارزشیابی شامل ارزشیابی از خود،مدیر گروه ،همکاران ،دانشجویان و دستیاران می باشد
.
در خواست انجام ارزشیابی از سوي امور اعضا هیات علمی و مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه صورت میگیرد .در
صورت تائید توسط ریاست دانشکده دستور ارزشیابی به دفتر توسعه داده میشود نتایج بصورت محرمانه و فیزیکی براي
مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارسال میشود
ابزار سنجش:
فرمهاي ارزشیابی  363درجه

ترفیع پایه سالیانه
ارزشیابی سالیانه جهت ترفیع پایه سالیانه براساس فرمهاي بانک اطالعات تکمیل شده و ارسال شده به بانک اطالعات اعضايهیات علمی و معادل سازي واحدها براساس دستورالعمل مربوطه انجام میگیرد.فعالیتهاي عضو هیات علمی در بانک اطالعات
براساس اطالعات موجود و ارسال شده از واحدهاي مختلف معادل سازي میشود و نمره و جمع واحد هاي تدریس شده وارد فرم
ترفیع میشود و توسط سرپرست امور اعضا ي هیات علمی تائید و به دانشکده ارسال میگردد
قسمت ارزشیابی دانشجو واهداف آموزشی و طرح درس توسط دفتر توسعه آموزش تکمیل میگردد .-دانشکده فرمها را براي تکمیل قسمت مربوط به مدیر گروه به گروهها ارسال می نماید.

فرم پس از تائید توسط عضو هیات علمی توسط ریاست دانشکده تائید و به اموراعضاي هیات علمی عودت میدهد تا حکم ترفیعپایه سالیانه صادر گردد
ارسال فعالیتها به بانک اطالعات:
 فرم تدریس توسط کارشناس گروهها تکمیل توسط عضو هیات علمی و مدیر گروه تائید وبه دانشکده ارسال میشود پس از تائیدتوسط معاون آموزشی دانشکده به کارشناس بانک اطال عا ت دانشکده مستقر در دفترتوسعه آموزش دانشکده تحویل میشود تا پس
از ثبت در دفنر اندیکاتور به بانک اطالعات اموراعضا هیات علمی ارسال گردد.
 فرم فعالیتهاي بالینی توسط کارشناس گروهها تکمیل توسط عضو هیات علمی و مدیر گروه تائید وبه معاونت آموزشی بیمارستانارسال میشود پس از تائید توسط معاون آموزشی بیمارستان به کارشناس بانک اطالعا ت دانشکده تحویل میشود تا پس از ثبت
در دفنر اندیکاتور به بانک اطالعات اموراعضا هیات علمی ارسال گردد.
 مستندات فعالیتهاي پژوهشی شامل خالصه مقاله ومقاله چاپ شده وکتاب باید توسط خود عضو هیات علمی به معاونتپژوهشی کارشناس علم سنجی براي تعیین امتیاز ارسال گردد .کارشناس پژوهشی پس از تائید وتعیین امتیاز مستندات را به بانک
اطالعات اموراعضا هیات علمی ارسال میکند.
گواهی مربوط به کارشناسی طرح ومقاله وکتاب مستقیما توسط واحد مربوطه به بانک اطالعات ارسال میگردد.مستندات راه اندازي باید توسط عضو هیات علمی به مدیر گروه تحویل داده شود و در صورت تائید در شوراي گروه مدیر گروهنامه موافقت گروه را به همراه اسکن صورت جلسه شوراي گروه به شوراي آمووزشی دانشکده ارسال نموده تا پس ازتائید در شوراي
آموزشی دانشکده توسط دبیر شورا به بانک اطالعات اموراعضا هیات علمی ارسال گردد.
 گواهی سخنرانی وشرکت در همایش ها وکارگاهها وفعالیت اجرایی نیز باید توسط خود عضو هیات علمی به کارشناس بانکاطالعات دانشکده مستقر در دفتر توسعه آموزش دانشکده تحویل شود تا پس از ثبت در دفنر اندیکاتور به بانک اطالعات اموراعضا
هیات علمی ارسال گردد.
گو اهی هدایت پایان نامه مستقیما توسط معاونت پژوهشی دانشکده به بانک اطالعات اموراعضا هیات علمی ارسال میگرددگواهی عضویت در کمیته ها و شوراها باید توسط سرپرست کمیته و دبیرشوراها سالیانه تهیه وبه بانک اطالعات اموراعضا هیاتعلمی ارسال گردد
ابزار سنجش:
فرم ترفیع سالیانه
فرم هاي بانک اطالعات ودستورالعمل معادل سازي فعالیتها

ارتقا مرتبه علمی
جهت ارتقا عمودي و مرتبه علمی در صورتی که حداقل پنج سال از آخرین ارتقا فرد گذشته باشد عضو براي ارتقا میتواند اقدام
نماید پس از آماده کردن مستندات و تکمیل فرمهاي ارتقا مستندات به همراه نامه موافقت مدیر گروه به کارشناس ارتقا اعضا
هیات علمی تحویل داده میشود
پس از تائید مستندات وکسب امتیاز الزم توسط کارشناس مربوطه نامه اي به هیات جذب معاونت آموزشی ارسال میگردد درصورت تائید هیات جذب فرایند ارتقا در دانشکده ادامه یابد و در صورت عدم موافقت فرایند متوقف میشود.
جهت ارزشیابی عضو هیات علمی با دفتر توسعه آ موزش دانشکده مکاتبه شده ودفتر توسعه فرمهاي مخصوص ارزشیابی را برايگروه مربوطه ارسال مینماید وپس از تکیمل فرمها و بازگشت آنها به کمیته ارتقا تحویل داده میشود.

براي ارزیابی صالحیت فرهنگی مستندات براي تائید به معاونت دانشجویی فرهنگی ارسال میگردد که در صورتکسب امتیاز الزم وصدور نامه موافقت معاونت دانشجویی فرهنگی فرایند ارتقا ادامه می یابد ودر صورت عدم موافقت فرایند متوقف میشود
 جلسه کمیته ارتقا دردانشکده با حضور دو تن از اعضاي گروه و معاون آموزشی و ریاست دانشکده برگزار میگردد و در صورتتائید امتیاز نامه موافقت توسط ریاست دانشکده به هیات ممیزه دانشگاه به همراه مستندات ارسال میگردد .
در هیات ممیزه مرکزي ابتدا در کمیته تخصصی مجددا مستندات بررسی میشود و درصورت عدم تائید پرونده عودت داده میشودو درصورت تائید در هیات ممیزه مرکزي مطرح میگردد
در صورت تائید در این هیات حکم نهایی صادر میگردد  .حکم تائید ارتقا براي عضو هیات علمی توسط ریاست دانشگاه ارسال
میشود وپس ازطی مراحل گزینش حکم کارگزینی صادر میگردد.
ابزار سنجش:
فرمهاي ارزشیابی عضو هیات علمی موجود در آئین نامه ارتقا

ارزیابی فعالیت های درمانی
فرمهاي پرداخت مبتنی بر عملکرد توسط معاونت آموزشی بیمارستان هر  6ماه تکمیل میگردد این فرهها شامل شش حیطه بوده
و از معاون آموزشی دانشگاه ،ریاست و .معاون بالینی دانشکده ،مدیر دفتر توسعه آموزش ،.در مورد عضو علمی نظر سنجی صورت
میگیرد .نتایج مجموع شش حیطه جمع بندي و وارد فرم نهایی میشود
فرم نظر سنجی از عملکرد بالینی توسط روساي بخشها و معاون درمان و آموزش بیمارستان براساس گزارش عملکرد شش ماهه
گروهها و گزارشات مبنی بر خطاها و تخلفات عضو هیات علمی تکمیل میگردد
از مجموع دو نظر سنجی فوق درصد رضایت مندي عضو هیات علمی محاسبه وبراساس آن میزان پرداخت مبتنی بر عملکرد
محاسبه و نتایج به ریاست بیمارستان ارسال میگردد تا در صورت تائید به امور مالی بیمارستان جهت پرداخت ارسال گردد
ابزار سنجش:
فرمهاي پرداخت مبتنی بر عملکردفرم بررسی عملکرد درمانیارسال گزارش عملکرد  6ماهه گروه توسط مدیران گروهها -ارسال گزارشات ناشی از تخلفات وخطاها

پایش حضور و غیاب
ساعت کار
در مورد ساعت کار مطابق با بند یک از صورت جلسه مورخ  79/4/13هیات رئیسه دانشگاه عمل میشود .
حضور و غیاب اعضا هیات علمی توسط سیستم تایمکس با ثبت اثر انگشت انجام میشود و در سامانه تردد ثبت میشود .
همه اعضا هیات علمی موظف به ثبت ورود وخروج خود دراین سامانه هستند
در صورت فراموشی باید در سامانه تردد ثبت شود و توسط مدیر گروه تائید شود و بیش از سه بار در ماه قابل قبول نمی باشد .
در صورت ساعت کاري غیر قابل قبول ابتدا جلسه اي به عضو هیات علمی و معاون و ریاست دانشکده تشکیل و بازخورد الزم داده میشود
در صورت تکرار مجدد موضوع به کمیته رسیدگی به تخلفات عضو هیات علمی درمعاونت آموزشی ارسال میگردد..
مرخصی
مطابق با نامه /27/6/1652پ مورخ  79/ 9/1معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه اقدام شود

ابزار سنجش:
سامانه تردد
ارزشیابی مدیران و مسئولین ارشد

فرم نظرخواهی از مسئولین دانشکده شامل رئیس معاونین در خصوص مدیران گروهها و واحدهاي تابعه توسط کارشناس دفترتوسعه تنظیم و هر سال در بهمن ماه از طریق پرسال لینک آن ارسال میگردد.
فرم نظر سنجی از اعضا هیات علمی درمورد مدیر گروه تنظیم ولینک آن براي اعضا هیات علمی گروهها ارسال میشودنتایج نظر سنجی ها از سیستم پرسال استخراج و به ریاست و معاونین دانشکده ومدیران گروهها واعضا هیات علمی ارسالمیگردد
ازمیانگین نتایج ارزشیابی هاي بعمل آمده میزان رضایتمندي کلی از مدیر مربوطه محاسبه میشود و نتیجه آ براي انتخاب مدیر
نموه استفاده میشود بري مدیران با عملکرد ضعیف تصمیم گیري توسط مقام مافوق انجام میشود
ابزار سنجش:
فرمهاي ارزشیابی موجود در سیستم پرسال

