دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پزشکی-دفتر توسعه آموزش
کمیته ارزیابی آزمونها
شرح وظایف:
تدوین و ابالغ چارچوب کلی شیوهنامه ارزیابی دانشجویان پزشکی به گروههای آموزشی جهت نگارش شیوهنامه اختصاصی ارزیابی دانشجویان
ویژه هر درس و هر دوره (به طور مثال ،سه شیوه نامه مجزا برای ارزیابی دانشجویان در درس قلب در دوره مقدمات بالینی ،کارآموزی و
کارورزی).
تعیین چارچوب زمانی برای گروه های آموزشی در خصوص آزمون ها شامل زمان ارسال بلوپرینت ،سواالت آزمون ،درج نمرات در سامانه سما
(ویژه گروه های پایه) و تائید نهایی نمرات و ارسال به دایره امتحانات برای درج در سامانه مذکور (ویژه گروه های بالینی).
پیگیری تدوین شیوه نامه اختصاصی ارزیابی دانشجویان در هر درس توسط گروههای آموزشی.
پیگیری تهیه بلو پرینت آزمون ها توسط گروه های آموزشی.
نظارت بر پاسخگویی به اعتراضات آزمون ها (طبق فلوچارت مربوطه).
پیگیری تهیه گزارش نحوه برگزاری و تحلیل آزمونها توسط کارشناس مسئول دایره امتحانات.
ارائه بازخورد تحلیل آزمون ها به معاونین آموزشی دانشکده و گروه های آموزشی مربوطه.
برگزاری جلسات نقد و تحلیل آزمون با اعضای هیئت علمی گروه ها با حضور معاون آموزشی مربوطه ،در صورت لزوم.
ارائه بازخورد آزمون (بر اساس نتایج آزمون) به کلیه ذینفعان شامل دانشجویان ،خانواده ایشان ،اساتید مشاور ،دفتر استعدادهای درخشان و
غیره.
برگزاری جلسات مشاوره در خصوص نحوه اجرای شیوه نامه ارزیابی دانشجویان برای اعضای هیئت علمی متقاضی.
ارائه گزارش سالیانه جامع برگزاری آزمونها به معاونین آموزشی ،ریاست دانشکده و واحد ارزشیابی  EDCدانشگاه.
فرا ارزشیابی نظام جامع ارزیابی دانشجویان به صورت سالیانه و ویرایش آن در صورت نیاز.
کمیته ارزیابی آزمونها :این کمیته به عنوان زیر مجموعه  EDOدانشکده فعالیت میکند.
اعضای حقوقی:
مدیر  EDOدانشکده ،به عنوان دبیر
مدیر امور آموزشی دانشکده (معاون پزشکی عمومی)
مدیر  EDUبیمارستان شهید بهشتی
مسئول واحد استادان مشاور
اعضای حقیقی :دو نفر از افراد عالقه مند به امور آموزشی و اجرایی به انتخاب ریاست دانشکده.
اعضا کمیته
نام ونام خانوادگی

سمت درکمیته

سمت در دانشکده

دکتر امیرحسن متینی

رییس کمیته

رییس دانشکده

دکتر منصوره مومن هروی

دبیر کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده

دکتررامین مدنی

عضو کمیته

مدیر دفتر توسعه آموزش بیمارستان بهشتی

مهندس عباس درودگر

عضو کمیته

مسول اساتید مشاور

دکتر سید محمدرضا طباطبایی

عضو کمیته

عضو هیات علمی

دکتر میترا مطلبی

عضو کمیته

عضو هیات علمی

دکتر الهه میانه ساز

عضو کمیته

سرپرست واحداستعدادهای درخشان دانشگاه

