
 1 

 

 بسمه تعالي

 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 

 معاونت آموزشي 
 

 

 بي درونيطرح ارزيا
 جراحي  گروه آموزشي             

 ENT بخش               
 

 
 

 

  مجري طرح : 

 ENT جراحي بخش  اعضاي هيئت علمي گروه آموزشي
 :با همكاري

 شکيمرکز مطالعات و توسعه آموزش پز 
 

  كميته ارزيابي دروني :اعضاء 
 

  محمد حسین تازیکیدكتر  -

 معصومه اسالمیدکتر  -

 مونا مزیدیدکتر  -

 پرستو بی آزاردکتر  -

 محمدرضا عقیلیدکتر  -

 محمد جمشیدی کوهساریدکتر  -

 دکتر محمدرضا یوسفی -

 

 98 پاييز



 2 

 فهرست مطالب

 صفحه          عنوان 

 پيشگفتار .......................................................................................................................  

 مقدمه ...........................................................................................................................  

بي عوامل مورد ارزيا ......................................................................................................  

 چکيده ..........................................................................................................................  

 رسالت ...........................................................................................................................  

 اهداف گروه آموزشي ....................................................................................................  

 فرصتها و تهديدها  -نقاط قوت و ضعف .........................................................................  

1 ........................................................  فصل اول حوزه رسالت و اهداف آموزشي 

  ................................................................................................................................ مالکها 

  ............................................................................................................................. نشانگرها 

  .................................................................................................................... چك ليست ها 

10..……………………………فصل دوم حوزه مديريت و سازماندهي 

 وظايف گروههاي آموزشيENT  .................................................................................  

  ................................................................................................................................ مالکها 

  ............................................................................................................................. نشانگرها 

  .................................................................................................................... ها چك ليست 

17 ……………………………………حوزه برنامه آموزشي فصل سوم 

  ................................................................................................................................ مالکها 

  ............................................................................................................................. نشانگرها 

  .................................................................................................................... چك ليست ها 

 



 3 

 

33 ……………………………………فصل چهارم حوزه هيأت علمي 

 وظايف عضو هيأت علمي دانشگاه ..................................................................................  

  ................................................................................................................................ مالکها 

  ............................................................................................................................. نشانگرها 

  .................................................................................................................... چك ليست ها 

46 ………………………………………فصل پنجم حوزه دانشجويان 

  ................................................................................................................................ مالکها 

  ............................................................................................................................. نشانگرها 

  .................................................................................................................... ك ليست ها چ

55.…………………………حوزه منابع و تجهيزات آموزشي فصل ششم 

  ................................................................................................................................ مالکها 

  ............................................................................................................................. نشانگرها 

  .................................................................................................................... چك ليست ها 

86 ................................................................................................... حوزه پژوهش  فصل هفتم 

  ................................................................................................................................ مالکها 

  ............................................................................................................................. نشانگرها 

  .................................................................................................................... چك ليست ها 

97 ..………………………………فصل هشتم حوزه سنجش و ارزشيابي 

  ................................................................................................................................ مالکها 

  ............................................................................................................................. نشانگرها 

  .................................................................................................................... چك ليست ها 

 



 4 

 

 

104 ………………………………………………فصل نهم روش كار 

  ........................................................................................................................... روش کار 

  ........................................................................................................... جامعه هدف و روش 

  .................................................................................................... زمان و مکان اجراي طرح 

  .................................................................................................... روش جمع آوري داده ها 

105 ..………………………………………………………فصل دهم 

  ............................................................................................................................... يافته ها 

114 .…………………………………………………………فصل يازدهم 

  ......................................................................................... بحث ، نتيجه گيري و پيشنهادات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 : كيده چ
 

ق اهددا  نظداد دانشدياه  ا بداد بدرد  بمنظور تحق      

بار  يوي اعت با ال یاب   عاد آ  ارز مه اب یت در ه كیف

بیمارستا  آموزشد  ا  ENT ( بخش accriditation modelبخش  ) 

آذر اابسددته بدده دانشدديا  علددود پزشدد   ا  5درمددان  

ن   یاب  درا مورد ارز ستا   مان  گل شت  در خدمات بهدا ا

 قرار گرفت . 

ین ار     موثر ا در ا مل  شناخت عوا بر  عالا   یاب   ز

 –مورد ارزیاب  براي هر یك با تداین نشدانير مللدو  

نامللو  با نمر  هاي استاندارد ا توسط  –نیمه مللو  

 صاحب نظرا  تعیین گردید . 

از پرسشنامه ها   مر در این راستا جهت تعیین ن     

لف  هاي مخت ست  چك لی شد . ا  ستفاد   ساس ا بر ا كه 

% ) مللو   75ت بدست آمد  در سه طیف بیش از امتیازا

%  50% ) نسبتًا مللو  ( ا كمتر از  75تا  50( ا بین 

) نامللو  ( از حداكثر نمر  قرار گرفت ا نمر  نهائ  

 مشخص شد . 

 : نتيجه 

امتياز کسب  امتياز کل عوامل مورد ارزيابي

 شده

 وضعيت درصد امتياز کسب شده

    10 رسالت ا اهدا  آموزش 

مدیریت گرا  ا 

 سازمانده 

10    

    10 برنامه آموزش  ا درس 

    15 اعضاي هیأت علم 

    15 دانشجویا 

منابع آموزش  ) ام انات 

ا تجهیزات آموزش  ا 

 پژاهش  (

15    

    15 پژاهش

    10 سنجش ا ارزشیاب 

    100 جمع کل 
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عضدو هیتدت  دارای یک ENTجراحی در بخش گرا  آموزش     

م  ستادیاری   عل می ا جه عل شدبا در کهم  با با  . 

ساعت در ااحد آموزش ا پژاهش   5میانيین حضور بیش از 

ا        در راز ا ام انات ا فضاي كاف  ا كسب نمر  

، حددوز  مددورد ارزشددیاب   8داشددتن اضددعیت مللددو  در 

یدااریم  مام نای  آ شته توا ستیار در ر پرارش د وزش ا 

ENT  باشد . را داشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    نمره كسب شده 

      حداكثر نمره 

    وضعيت 
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 پيشگفتار

 

كلید ارتقاء كیفیت آموزش ا پدژاهش ا درمدا  مناسدب   

شيا  ها در دان ستلزد بیماری یأت  م ضاء ه خورداري اع بر

موزش ئه آ ظور ارا هاي دزد بمن م  از توانایی ی م عل

 باشد.

یاب  ام ا   موزش ا ارز یق آ جز از طر ها  ین توانائی ا

منظور ارتقاء كیفیت ا توسعه آموزش پذیر نیست ا لذا ب

ا پژاهش در دانشيا  راه  جز آموزش مللو  اعضاء هیأت 

حد  یاب  عمل رد اا نا  ا ارز شاركت آ لب م م  ا ج عل

ین  ندارد ا در ا جود  نا  ا سنجش آ یت  ش  ا در نها آموز

راستا ا بمنظور توسعه گراههاي آموزش  دانشيا  ا تالش 

در گراههاي مستعد بر در جهت كسب مجوز تربیت دستیار 

 ب  دران  را در گرا  آموزش آ  شدیم تا فرایند ارزیا

فعالتر ا اعضاي هیأت علم  گرا  را  ENT جراحی در بخش

عه  تا مجمو مود   یب ن شویق ا ترغ طرح ت ین  جاد ا در ان

این فعالیتها منجر به پیشرفت همه جانبه دانشيا  شود 

ته ا مات كمی نیم از زح م  دا خود دزد  بر  شیاب  .  رز

دران  تقدیر ا تش ر نمود  ا از خدااند متعال توفیق 

ا موفقیت راز افزا  همه هم ارا  ارجمند را خواستارد 

 . 

 

   

 معاون آموزشي    

  اميريانيقي تدکتر             
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 :  مقدمه 
 

ارزیاب  عبارتست از فرایند تعیین ا فدراهم نمدود        

ت دربار  تصمیم گیري در نظاد داد  هاي دزد براي قضاا

 . آموزش عال  بمنظور بهبود فعالیتها 

ارزیاب  بدا صورت ت وین  ا ارزیاب  پایان  انجاد م  

گیرد كه ضرارت انجاد ارزیاب  در نظاد آموزش  ارتقاء 

 كیفیت در این ااحد م  باشد . 

گاه  از  ستلزد آ ش  م ستم آموز هر سی یت در  قاء كیف ارت

ا تعیین فاصله از اهدا  مشخص شد  م  نقاط قوت ا ضعف 

باشد . فرایند ارزیاب  دران  م  تواند این موارد را 

هاي  ئه راه ار  تایج ا ارا یل ن با تحل مود  ا  شخص ن م

مناسب سیستم آموزش  را در جهت اهدا  به پیش ببرد . 

نت  حوز  معاا سوي  شد  از  خاذ  ستهاي ات ستاي سیا در را

تور العملهاي ارسال  از آموزش  دانشيا  ا بر اساس دس

سددوي دبیرخاندده شددوراي نظددارت ا ارزشددیاب  ا گسددترش 

طرح شور ،  ش   ك لود پز شياههاي ع ن   دان یاب  درا ارز

 دانشيا  انجاد شد .  ENTگرا  آموزش  جراحی در بخش 

بدین منظور در ابتدا ملالعات كتابخانه اي به منظور 

رزیاب  جمع آاري اطالعات پایه ا همچنین طراح  ابزار ا

دران  بر اساس اهدا  ) آموزش  ، پژاهش  ، درمان  ، 

بهداشت  ( انجاد شد . بدین منظور پایه ریزي طرح با 

 E.D.Cكارگددا  راش ارزیدداب  دراندد  از طددر   برگددزاری

توجیه  سات  سال  جل جزاات ار ستفاد  از  شيا  ا ا  دان

به مجریا  طرح صورت  توسط دفتر توسعه آموزش بالینی

بر در این فرآیند .  اقدامات انجاد شد  گرفته بود 

بود   ن   شیاب  درا ماي ارز نه راهن هاي دهيا ساس گام ا

است كه در این قسمت به صورت فصلهاي جداگانه ارائه 

 م  شود . 
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 ENTرسالت و اهداف بخش آموزشي   

 

 

و  رسالت و اهداف کلي از آموزش پزشکي تربيت و آماده سازي نيروي انساني حرفه اي

پژوهشي و درماني  –وردن نيازهاي بهداشتي آموزشيمتخصص توانمند که به منظور برآ

جهت ارتقاء سطح علمي کشور که بتواند مشکالت بهداشتي و سالمتي مردم را شناخته و در 

 و حفظ و تامين جامعه سالم انساني اقدام نمايند .
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 از اجراي اين طرح  اهداف کلي      
 

 

 

 ENTآموزشي بخش شکالت موجود در از اجراي اين طرح شناخت مستدل مسائل و مهدف 

الزم در راستاي ارتقاء  و راهکارهاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان به منظور ارائه پيشنهادات

 وضعيت آموزشي گروه مي باشد .
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 نقاط 

 قوت و ضعف 

 فرصتها و تهديدها 
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نقاط قوت نقاط ضعف 

 کمبود منابع مالي - دسترسي آسان به مسئولين دانشگاه -

 مديريت ناپايدار - توانمندي باالي اعضاي هيئت علمي -

 نداشتن دوره هاي تحصيالت تکميلي - انگيزه مديريت مياني و ارشد -

 درماني-کمبود فضاي فيزيکي آموزشي - مشارکت اعضاء هيئت علمي در برنامه ريزي ها -

 فقدان ارزشيابي مستمر در بخش آموزش -  اکز تحقيقاتي وجود مر -

 کاهش انگيزه اعضاء هيئت علمي و دانشجويان - تجهيز کالسها به سيستم هاي جديد تکنولوژي آموزشي  -

نداشتن دوره هاي تحصيالت تکميلي که نهايتاً منجر به کااهش ارتقااء    - وجود و اجراي سيستم اتوماسيون مديريت آموزشي  -

 . خصصي و علمي اعضا مي شود ت

 تعداد باالي دانسجويان در درمانگاه و عدم امکان آموزش عملي مناسب -  ENTه هاي باالي تحصيلي در بخش آموزشي وجود رتب -

 ارتباط و اعضاء گروه با ساير گروههاي آموزشي  -
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 فرصتها  تهديدها 

  تعويض مديريت ها -1 توجه مسئولين دانشگاه به توسعه آموزش  -1

 ناکافي بودن اطالعات آموزشي و بهداشتي و درماني مردم -2 توجه مسئولين استاني به دانشگاه  -2

 درمان –ناکافي بودن مشارکت مردمي در امر آموزش بهداشت  -3 2دانشگاههاي تيپ  عطاي مجوز تربيت دستيار تخصصي بها -3

 ارتباط دانشگاه با جامعه -4
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 عوامل مورد ارزشيابي
 

 حوزه رسالت و اهداف آموزشي -
 حوزه مديريت و سازماندهي -        
 حوزه برنامه آموزشي -        
 حوزه هيات علمي -        
 حوزه دانشجويان -        
 حوزه منابع آموزشي -        

 حوزه پژوهشي -         
 حوزه سنجش و ارزشيابي -         
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 مورد ارزيابي وضعيت
 

 

 % 75-100    مطلوب 

 % 50-75    نيمه مطلوب 

 >   50           نامطلوب 

 

 

 

 عوامل مورد ارزيابي

 

 مطلوب نيمه مطلوب نامطلوب امتياز

حوز  رسالت ا اهدا   -1

 آموزشی
10    

حددوز  مدددیریت ا  -2

 سازماندهی
10    

حدددوز  برنامددده  -3

  آموزشی 
10    

    15 هیات علمی حوز  -4

    15 حوز  دانشجویا  -5

حددددوز  منددددابع  -6

  آموزشی 
15    

    15 حوز  پژاهشی -7

حدددوز  سدددنجش ا  -8

 ارزشیابی
10    
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 فصل اول 
 

 

 حوزه رسالت و

 اهداف آموزشي   
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 رسالت گروه آموزشي           
 

 

    

ه همان تربيت پزشکان عمومي توانمند که بتوانند در راستاي رسالت دانشگاه بوده ک

مشکالت بهداشتي و سالمتي مردم را شناخته و در جهت حل آن اقدام جهت دار فردي 

 اجتماعي را طراحي و اجرا نمايند .

 

 

 

 

 

 

 اهداف گروه آموزشي      

 
 

مجوز تربيت  حفظ و ارتقاء کيفيت آموزشي دانشجويان پزشکي در مقطع عمومي و کسب

در اين گروه بايد با مفاهيم  آموزشي تدوين فراگيران  ، با عنايت به اينکهENTدستيار در رشته 

 در سه حيطه شناختي ، عاطفي و رفتاري آشنا شوند . شده
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 مجازي  –حضوري  –به شكل تركيبي  ENTفرآيند آموزشي بخش 

 روزه به دو گروه الف و ب تقسیم می شوند. 20دانشجویان در ابتدای دوره  -1

 روز دوم به شکل حضوری مجازی آموزش خواهند دید. 10مجازی ، گروه ب  –روز اول حضوری  10گروه الف  -2

 گروهی که حضور ندارند موظف به شرکت کامل در آموزش مجازی می باشند. -3

آذر و دیگری در درمانگااه دزیاانی    5تقسیم می شوند. یکی در درمانگاه  2و  1گروه حضوری نیز به دو بخش  -4

 حضور خواهند یافت. 

 آذر تعویض خواهد شد. 5ره محل آموزشی دانشجویان در دزیانی و در روز پنجم دو -5

 گروه مجازی واتس آپ تشکیل و تمامی دانشجویان و کارشناسان گروه و اساتید عضو آن خواهند بود. -6

تمامی بیماران حاضر در درمانگاه توسط دانشجویان باا رعایات    –محتویات آموزشی : الف( بیماران درمانگاه  -7

 feed backلم برداری شده و برای سایر دانشجویان ارسال خواهد شد. هر دانشجو باید فرم نکات اخالقی فی

 بیمار را پر کرده و ارسال نماید.

ب ( محتویات بارگذاری شده در سامانه نوید : هر دانشجو موظف است محتویاات آن را بقاج وادول زماان     

 مورد پرسش قرار خواهند گرفت.بندی شده مطالعه و در نیمه ماه بصورت امتحان وسط بخش 

ج ( کلیپ های آموزش حضوری توسط اساتید : توسط دانشجویان فیلم برداری و به اشتراک در سامانه نویاد  

 بارگذاری شود.

 د ( ژورنال کالب : هر دانشجو مقاله از یک موضوع را تهیه ، ترومه ، خالصه و بارگذاری کند.

 –بررسی مستندات دانشجو  –ت دانشجویان به منظور رفع اشکال ه ( در وسط دوره ولسه حضوری با مشارک

 امتحان وسط بخش انجام خواهد شد.

کتقی برقرار  –و ( در پایان دوره هم ولسه مشابهی تشکیل خواهد شد و امتحان پایان بخش به شکل شفاهی 

 خواهد شد.

کل دانشاجویان در هار درمانگااه     4/1خواهد بود که تنها با حضور  8 – 10زمان حضور دانشجویان از ساعت  -8

 خواهد بود.

 و متعهد به اورای پروتکل های حفاظتی ابتال به بیماری می باشند.  دانشجویان در این دوره مرخصی ندارند  -9

آزمون کتقی با سوال اساتید، فعالیت دانشجو در باول دوره در   –نمره پایان بخش باتووه به ارزیابی شفاهی  -10

مستندات و رعایت اخالق حرفه ایی توسط مساوول آماوزش    feed backفضای مجازی و حضوری ، کیفیت 

 بخش خانم دکتر اسالمی انجام خواهد گرفت.

انتخااب   ENTنماینده دوره و دانشجویانی که در برح های تحقیقاتی مشارکت نمایند یا پایان نامه با موضوع  -11

کنند و یا برح قابل اورای افزایش کیفیت آموزشی مجازی را ارائه و اورا کنناد نماره ارفااقی باا تشاخی       

 مسوول آموزش بخش تعلج خواهد گرفت.

 مدير گروه جراحي –دكتر رضا افغاني                                                                         رئيس بخش –دكتر محمدحسين تازيكي 
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 امتياز (  10)  حوزه رسالت و اهداف آموزشي -1

 

 

 امتياز مالك ها رسالت و اهداف آموزشي

 5/2 آموزشی مدا   اجود رسالت ا اهدا -1-1
مشدداركت اعضدداء گددرا  در تددداین بیانیدده  -2-1

 رسالت ا اهدا   
5/2 

ندی )  -3-1 قه ب سی ا طب هد  نوی عد  یت قوا رعا

 نيرش (   –مهارت  –دانش 

5/2 

شد  -4-1 نا  ار م  ا كارك تت عل ضاء هی گاهی اع آ

 از رسالت ا اهدا   
25/1 

 25/1   بازنيری اهدا  آموزشی توسط اعضاء گرا -5-1

 

 امتياز  5/2  ) وجود رسالت و اهداف آموزشي مدون (  -1-1نشانگر مالک 

 امتياز مالك ها رسالت و اهداف آموزشي 

 5/0 مشخص بود  رسالت گرا   -1-1-1
 1  اجود اهدا  آموزشی برای کارآموزا -2-1-1
 1  زا رااجود اهدا  آموزشی برای کار-3-1-1
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 1-1-1شانگر مالك چک ليست ن
 

 

 ( 25/0آيا رسالت گروه بصورت مدون طراحي شده است ؟)  -1

 امتياز كسب شده  وضعيت 

 مللو   بلي
25/0 

 غیر مللو   خير

 

 (  25/0آيا گروه وظايف خود را بر اساس رسالت تدوين شده انجام مي دهد ؟ ) -2

 امتياز كسب شده وضعيت 

 مللو   بلي

 مللو  نیمه  تا حدود ي 25/0

 غیر مللو   خير

 

 1/0اهداف آموزش مدون براي کارآموزي وجود دارد ؟آيا  -3

 امتياز كسب شده وضعيت 

 مللو   بلي

 نیمه مللو   تا حدود ي 1/0

 غیر مللو   خير

 

 1/0زي وجود دارد؟ روآيا اهداف آموزشي مدون براي کار -4

 امتياز كسب شده وضعيت 

 مللو   بلي

 نیمه مللو   حدود يتا  1/0

 غیر مللو   خير
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 1-2نشانگر مالک 

 امتياز 1-2نشانگر هاي مالک 

هدا   -1-2-1 تداین ا گرا  در  ضای  شارکت اع م

 آموزشی 

1/5 

هدا   -2-2-1 تداین ا شجویا  در  شارکت دان م

 آموزشی
25/0 

تداین  -3-2-1 شی در  سا  آموز شارکت کارشنا م

 اهدا  
1 

تجربیددات سددایر مراکددز  اسددتفاد  از -4-2-1

 آموزشی داخل ا خارج کشور
75/0 

 

 

 1-2-1چک ليست مالك 
 

 ( 1آيا اعضاي گروه در تدوين اهداف آموزشي مشارکت داشته اند ؟ ) -1

 امتياز كسب شده  وضعيت 

 مللو   بلي
1 

 غیر مللو   خير

  ( 25/0آيا دانشجويان در تدوين اهداف آموزشي مشارکت داشته اند ؟) -2

 امتياز كسب شده وضعيت 

 مللو   بلي

 نیمه مللو   تا حدود ي 25/0

 غیر مللو   خير

 (125/0آيا کارشناسان آموزشي در تدوين اهداف آموزشي مشارکت داشته اند ؟) -3

 امتياز كسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                 بلي

125/0 

نیمددده مللدددو          تا حدود ي 125/0

0625/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 (125/0آيا براي تدوين اهداف آموزشي از تجربيات ساير مراکز استفاده شده است ؟)-3
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 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                 بلي

125/0 

نیمددده مللدددو          تا حدود ي 125/0

0625/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 

 امتياز (  5/2)   1- 3نشانگرهاي مالك 

 امتياز 1-3نشانگرهاي مالك 

هدا   - ندی ا قه ب سی اطب هد  نوی عد  یت قوا رعا

 آموزشی در حیله دانش
85/0 

رعایت قواعد هد  نویسی ا طبقه بندی اهدا   -

 آموزشی در حیله مهارت
83/0 

رعایت قواعد هد  نویسی ا طبقه بندی اهدا   -

 آموزشی در حیله نيارش
82/0 

 

 

 1-3الك چک ليست م
 

 

 85/0آيا در تدوين اهداف آموزشي قواعد هدف نويسي در حيطه دانش رعايت شده است ؟ -1

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  بلي

85/0 

نیمددده مللدددو            تا حدود ي 85/0

425/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 
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 83/0حيطه مهارت رعايت شده است ؟ نويسي دراهداف آموزشي قواعد هدف نوشتن آيا در -2

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  بلي

83/0 

نیمددده مللدددو            تا حدود ي 83/0

415/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 

 82/0آيا در نوشتن اهداف آموزشي قواعد هدف نويسي در حيطه نگرش رعايت شده است ؟ -3

 ياز کسب شدهامت وضعيت 

مللدددددددددددو                  بلي

82/0 

نیمددده مللدددو            تا حدود ي 82/0

41/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 امتياز (  5/1)  1-4نشانگر مالك 

 5/0 اعضاء هیات علمیآگاهی -1-4-1
 5/0  دانشجویا آگاهی  -2-4-1
 125/0 کارشناسا آگاهی  -3-4-1
 125/0 ستارا  بخش آگاهی پر -4-4-1

 

 

 1-4چک ليست مالك 
 

 5/0آيا اعضاء هيات علمي گروه از اهداف آموزشي گروه آگاهي کافي دارند ؟  -1

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                    بلي

5/0 

نیمددده مللدددو              تا حدود ي 5/0

25/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 
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 5/0خصوص اهداف آموزشي توجيه مي شوند ؟بتدای دوره آموزی دراح مختلف دردانشجويان سطوآيا -2

 امتياز كسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                    بلي

5/0 

نیمددده مللدددو            تا حدود ي 5/0

25/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 125/0آشنايي دارند ؟  موزشي با اهداف آموزشي گروه آيا کارشناسان آ -3

 امتياز كسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  بلي

125/0 

نیمددده مللدددو            تا حدود ي 125/0

0625/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 125/0آيا پرستاران بخش داخلي با اهداف آموزشي گروه آشنايي دارند ؟  -4

 امتياز كسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  بلي

125/0 

نیمددده مللدددو            تا حدود ي 125/0

0625/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 

 

 امتياز ( 25/1) امتياز (  25/1)  1-5نشانگرهاي مالك 

 75/0 بازنيری اهدا  آموزشی  -1-5-1
 5/0 تواتر زمانی بازنيری اهدا  آموزشی -2-5-1
شی در  -3-5-1 سا  آموز ظرات کارشنا ستفاد  از ن ا

 ری اهدا  آموزشیبازني
5/0 
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 1-5چک ليست مالك 
 

 75/0شوند ؟ ي بازنگري م ENTآيا اهداف آموزشي گروه  -1

 امتياز كسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  بلي

75/0 

نیمددده مللدددو            تا حدود ي 5/0

5/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 

 5/0 بازنگري  چقدر است؟ ENT اهداف آموزشي گروهتواتر زماني بازنگري  -2

                 

 امتياز كسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  سال 2هر        

5/0 

نیمددده مللدددو            سال 3تا 2 5/0

25/0 

غیددددر مللددددو               سال 4بيشتر از

0 

                                           

استفاده مي  کارشناسان آموزش پزشکيموزشي گروه از نظرات ساير آيا در بازنگري اهداف آ -2

 5/0شود ؟ 

 امتياز كسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                      بلي

5/0 

نیمددده مللدددو               تا حدود ي 5/0

25/0 

غیددددر مللددددو                 خير

0   
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 فصل دوم    
 

 

 

 

 ني مديريت گروه و ساختار سازما -
 

 ويژگيهاي مطلوب مدير گروه -
 

 امي رسامي ، در وضعيت استخد ه بايد حداقل داراي مرتبه علمي دانشياريمدير گرو 

درصاد اعضااء    70سال ، يکبار سابقه مديريت گروه که با راي  5با سابقه کار بيش از 

هيئت علمي انتخاب و به وظايف مديريت گروه کامالً آشنا بوده و در جهات توساعه   

 وه از خالقيت فردي و اجتماعي برخوردار باشد . گر
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 امتياز      10     سازماندهيحوزه مديريت و  -2

 

 

 

 امتياز 10 مالك ها

 5/2 نحو  انتخا  مدیر گرا  اایژگیهای  -1-2
 4 ا اظایف مدیر گرا مدیریت  -2-2
میزا  استقالل گرا  در برنامه ریزی آموزشی ا  -3-2

 هشیپژا
1 

 1 میزا  استقالل گرا  در بررسی نیازهای گرا  -4-2
برنامه های مدا  برای اعتالء ا ارتقاء علمی  -5-2

 ا توانمندی شغلی اعضاء گرا 

1 

 

 ويژگيهاي و نحوه انتخاب مدير گروه() : 2-1مالك نشانگرهاي 
 

  2-1مالك نشانگرهاي  امتياز 5/2

 نحو  انتخا  مدیر گرا   -1-2 5/0

 مرتبه علم   -2-2 5/0

 اضعیت استخدام   -3-2 5/0

 سابقه كار به عنوا  هیتت علم   -4-2 5/0

 سابقه مدیریت در گرا   -5-2 5/0
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 2-1  مالك چک ليست  

 
 

 5/0چگونه است؟  نحوه انتخاب مدير گروه  -1-1-2

 امتياز كسب شده وضعيت 

مللو          انتخابي

5/0  
 0غیر مللو     انتصابي

 5/0مدير گروه دارای چه رتبه علمي مي باشد؟  -2-1-2

 ضريب وضعيت 

 5/0 مللو  استاد

  نیمه مللو  دانشيار

 0 غیرمللو  استاديار

 5/0چگونه است؟  مدير گروهوضعيت استخدامي  -3-1-2

 ضريب وضعيت 

  مللو  رسمي قطعي

 0/25 مللو نیمه  رسمي آزمايشي

 0 مللو  غیر Kضريب  پيماني يا

 5/0چقدر باشد؟  مدير گروه سابقه كار -4-1-2

 ضريب وضعيت 

 5/0 مللو  سال 5بيش از 

 25/0 مللو  نیمه سال 2-5بين 

 0 غیر مللو  سال 2كمتر از 

 5/0طول زمان مديريت گروه چقدر مي باشد؟  -5-1-2

 ضريب وضعيت 

25/0 

5/0 

5/0 
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  مللو  سال 3بيش از 

 25/0 لو نیمه مل سال 3تا  2

 0 غیر مللو  سال 2كمتر از 
 

 

 

 

 و وظايف مدير گروهمديريت   -2-2مالک 

 امتياز 4 2-2نشانگرهاي مالک 
 1 ضوابط ا مقررات آموزشی -1-2-2
ضاء  -2-2-2 شارکت اع جذ  ا م نایی در  توا

 هیتت علمی 
5/0 

ها ا  -3-2-2 مه  یابی از برنا جاد ارز ان

 اعضاء هیتت علمی
1 

 5/0 نیرای جدید جذ  -4-2-2
برگددزاری جلسددات ا همدداهنيی بددرا  -5-2-2

 بخشی
5/0 

 5/0 پیيیری مشکالت -6-2-2

  

 

 

 2-2 مالك چک ليست
 

 
های  -1-2-2 مه  ئین نا ضوابط ا آ به  گرا   مدیر  یا  آ

 5/0دارد؟ کافی آموزشی آگاهی

 ضريب وضعيت 

 5/0 مللو   بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 
شی را  -2-2-2 قررات آموز ضوابط ا م گرا   مدیر  یا  آ

 5/0رعایت می کند؟ 

5/0 
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 ضريب وضعيت 

 5/0 مللو   بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 
شارکت  -3-2-2 جذ  م نایی دزد در  گرا  توا مدیر  یا  آ

 5/0سایر اعضای هیات علمی را دارد؟

 ضريب وضعيت 

  5/0 مللو  بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 
مدددیر گددرا  اعضددای گددرا  را بدده درسددتی آیا-4-2-2

 5/0ارزشیابی می کند؟ 

 ضريب وضعيت 

  5/0 مللو  بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 

آیا مدیر گرا  ارزیابی از برنامه های اجرایی  -5-2-2

 5/0گرا  را انجاد می دهد؟ 

 ضريب وضعيت 

  5/0 مللو  بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 

آیا فرآیند جذ  هیتت علمی در گرا  به صورت  -6-2-2

 راشن ا مکتو  می باشد؟

 ضريب وضعيت 

  5/0 مللو  بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير
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آیا مدیر گرا  نظر اعضدای گدرا  آموزشدی را در -7-2-2

مدنظر دارد؟ م ید  می جد تت عل ضای هی کارگیری اع ورد ب

25/0 

 ضريب وضعيت 

 5/0 مطلوب  بله 

 25/0 نیمه مطلوب تا حدودی

 0 غیرمطلوب خير

 
شورای  -8-2-2 سات  شکیل ا ادار  جل گرا  ت مدیر  یا  آ

 5/0گرا  را به طور منظم برگزار می کند؟ 

 ضريب وضعيت 

 5/0 مللو   بله 

 25/0  نیمه مللو تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 
پی  -9-2-2 شکالت ا  قال م نایی انت گرا  توا مدیر  یا  آ

گیری آ  را در ارتباط حضوری با مستولین دانشيا  را 

 5/0دارد؟ 

 

 ضريب وضعيت 

 5/0 مللو   بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 

 امتياز 4 2-2نشانگرهاي مالک 
مه آمو -1-3-2 یه برنا ضای ته برای اع شی  ز

 هیتت علمی گرا 
5/0 

تهیدده برنامدده دراس بددرای هددر  -2-3-2

 نیمسالی برای دانشجویا 
5/0 
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 2-3چک ليست 

 
مربوطه برنامده  گرا  آموزشی آیا مدیرگرا  برای-1-3-2

 5/0ند؟ آموزشی تنظیم میک

 ضريب وضعيت 

  5/0 مللو  بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0  غیرمللو خير

 
برای  -2-2-2 سال  هر نیم جدال دراس  گرا   مدیر  یا  آ

 دانشجویا  دار  پزشکی تنظیم می کند؟ 

 ضريب وضعيت 

  5/0 مللو  بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 

 

 امتياز 4 2-4نشانگرهاي مالک 

بررسی نیازهای مالی گرا  شامل تهیه  -1-3-2

 ورد نیازنشریات م –کتابها  –لوازد 

1 
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 2-4چک ليست 

 
آیا مدیر گرا  نیازهای مالی شامل تهیه لوازد  -1-4-2

، کتابها ، نشریات مورد نیاز گرا  را بررسی می کند؟ 

1 

 

 ضريب وضعيت 

 5/0 مللو  بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 

 

 امتياز1 2-5نشانگرهاي مالک 
را  بخشدددی ) درا  همددداهنيی بددد -1-5-2

دانشياهی  برا  دانشياهی(جهت افزایش توا  

 آموزشی ا فرصتهای ملالعاتی 

5/0 

اجود برنامه برای اعتالء ا ارتقاء  -2-5-2

 علمی ا شغلی اعضاء گرا 
5/0 

 

 2-5چک ليست 

 
شی -1-5-2 برا  بخ ماهنيی دزد  گرا  ه مدیر  یا  درا    آ

شياهی شياهی -دان قاء  برا  دان هت ارت ضای ج فی اع کی

هیتت علمی ، افزایش توا  آموزشی ا فرصت ملالعاتی را 

 5/0دارد؟ 

 

 ضريب وضعيت 

 5/0 مللو  بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير
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آیا مدیر گرا  هماهنيی دزد برا  بخشی ا برا   -2-5-2

دانشياهی جهت ارتقای کیفی اعضای هیتت علمی ، افزایش 

 5/0ا فرصت ملالعاتی را دارد؟  توا  آموزشی

 

 ضريب وضعيت 

 5/0 مللو  بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 

می  -3-5-2 قاء عل عتالء ا ارت برای ا مه ای  یا برنا آ

 5/0اشغلی اعضاء گرا  اجود دارد؟ 

 

 ضريب وضعيت 

 5/0 مللو  بله 

 25/0 نیمه مللو  تا حدودی

 0 غیرمللو  خير

 
 اختیارات آموزش  ا پژاهش  مدیر گرا   -6-1-2

 امتياز کسب شده  ضريب وضعيت تهيه برنامه اجرائي وظايف آموزشي براي اعضاء هيئت علمي گروه  -

 5/0 مللو  وجود دارد 

نسبتًا  تا حدودي وجود دارد  5/0

 مللو 

25/0 

 0 غیرمللو  وجود ندارد 

 

ب -7-1-2 سال  هر نیم جدال دراس  یه  شجویا  ته راي دان

 دار  پزش   

 امتياز کسب شده  ضريب وضعيت تهيه جدول دروس هر نيمسال براي دانشجويان دوره پزشکي  -

 5/0 مللو  وجود دارد 

 25/0 نسبتًا مللو  تا حدودي وجود دارد  5/0

 0 غیرمللو  وجود ندارد 
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 مدیر گرا اختیارات اداري ا مال   -8-1-2

  بود  نقش گرا  در راشن ا م تو -

 فرایند جذ  هیتت علم   

 امتياز کسب شده ضريب وضعيت

 25/1 مللو  اجود دارد 

نسبتًا  تا حدادي اجود دارد  25/1

 مللو 

65/0 

 0 غیرمللو  اجود ندارد 

 

 
 

سال  -9-1-2 گرا  ا ار شوراي  سات  ش یل ا ادار  جل ت

 د گزارش كار ، پیشنهادات جمع  گرا  به رئیس دانش 

  توسط مدیر گرا 

گرا  ا  شوراي  سات  ش یل ا ادار  جل ت

ع   شنهادات جم كار ، پی گزارش  سال  ار

 گرا  به رئیس دانش د  

 امتياز کسب شده ضريب وضعيت

 5/0 مللو  حداقل دا ما  ی بار 

5/0 
نسبتًا  حداقل چهار ما  ی بار 

 مللو 

25/0 

غیرمللو حداقل سال  ی بار 

  

0 

 
نیازهاي مال  گرا  شامل تهیه لوازد ،  بررس  -10-1-2

  توسط مدیر گرا   كتابها ، نشریات مورد نیاز

شامل  گرا   مال   هاي  س  نیاز برر

شریات  ها ، ن لوازد ، كتاب یه  ته

 مورد نیاز 

 امتياز کسب شده  ضريب وضعيت

 25/0 مللو  اجود دارد 

25/0 
نسبتًا  تا حدادي اجود دارد 

 مللو 

125/

0 

غیرمللو  اجود ندارد

  

0 
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ش د   - 11-1-2 ش  دان ش  ا پژاه شوراي آموز شركت در 

 توسط مدیر گرا  

 

شركت در شوراي آموزش  ا پژاهش  

 دانش د   

 امتياز کسب شده  ضريب وضعيت

 5/0 مللو  % جلسات  70بیش از 

5/0 
نسبتًا  % جلسات  50-70بین 

 مللو 

25/0 

غیرمللو % جلسات  50كمتر از 

  

0 

 

قال  -12-1-2 هت انت ش د  ج ستولین دان ضوري م باط ح ارت

 مش الت ا پ  گیرهاي آ  

هت  ش د  ج ستولین دان ضوري م باط ح ارت

 انتقال مش الت ا پ  گیرهاي آ  

 امتياز کسب شده ضريب وضعيت

/75 مللو  ما  ی بار  3هر 

0 

نسبتًا  ما  ی بار  6هر  75/0

 مللو 

3/0 

غیرملل سال  ی بار 

 ا 

0 

 

 ارزیاب  از برنامه هاي اجرائ  گرا   -13-1-2

ئ   هاي اجرا مه  یاب  از برنا ارز

 گرا  

 امتياز کسب شده ضريب وضعيت

 75/0 مللو  انجاد م  شود 

75/0 
نسبتًا  تا حدادي انجاد میشود 

 مللو 

3/0 

غیرمللو انجاد نم  شود 

  

0 

 

علم   ارتقاءاجود برنامه مدا  براي اعتالء ا -14-1-2

 ا توانمندي شغل  اعضاء گرا  

اجددود برنامدده مدددا  بددراي اعددتالء ا 

ارتقاء علم  ا توانمندي شغل  اعضاء 

 گرا  

 امتياز کسب شده ضريب وضعيت

 5/1 مللو  اجود دارد 

5/1 
نسبتًا  تا حدادي اجود دارد

 مللو 

75/0 

غیرمللو اجود ندارد 

  

0 
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 فصل سوم       
 

 
 

 

      

 

 آموزشي زه برنامهحو -
 اجراي دوره هاي آموزشي  -
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   فرايند تدريس و يادگيري

 

 

 
اعضاء هیتت علم  دانشيا  باید ، بمنظور تربیت دانش 

آموختيا  صالح ا كارآمد براي سیستم بهداشت  درمان  

كشور ، اظایف آموزش  خود را بصورت سیستماتیك برنامه 

جا ظور ان ند . بمن شیاب  كن جرا ا ارز یزي ، ا مل ر د كا

 اظیفه فوق الذكر مدرسین دانشيا  باید : 

ظاد ا 1 یدئولوژي ن ساس ا بر ا خود  یرا   براي فراگ  .

 نیازهاي جامعه ا فراگیر اهدا  پرارش  مشخص كنند. 

. با توجه به اهدا  پرارش  ا مبان  فلسفه آموزش ا 2

پرارش ا نظریه هاي یادگیري ا بر اساس اظایف حرفه اي 

س لم در  تواي ع عاطف  ا راا  ا مح شناخت  ،  له  ه حی

تاري (  هدا  رف ل  ا ا هدا  ك ش  ) ا هدا  آموز ت  ا حرك

 تنظیم كنند. 

فظ  ند ) ح م  ك یا   طب ب براي  سینا  بن  كه ا هدف  

تندرست  در موقع سالمت ا اعاد  آ  به هنياد بیماري ( 

هنوز هم بعنوا  كاملترین بیا  براي رسالت اصل  طبیب 

تواي علم طب ، قابل ذكر است ، علیرغم دگرگو  شد  مح

ا این از اثبات یك نیاز در جوامع بشري متاثر م  شود 

لو  به نیازهاي فراگیر  لیم ا تربیت مل . یك نظاد تع

یز  ست ن عه اي از استعدادها كه مجمو سان   نوا  ان بع

توجه دارد ا تالش بمنظور ش وفا كرد  این زمینه ها را 

امعه ا فراگیر ا نیز اظیفه خود م  داند ا لذا نیاز ج

ایدئولوژي نظاد سه منبع اصل  تنظیم اهدا  پرارش  را 

 تش یل م  دهند . 

ش   كز آموز هر مر فه  ش  اظی هدا  آموز به ا جه  با تو

به  قادر  لم راز  به ع جه  با تو كه  ست  فرادي ا یت ا ترب

لذا  شند .  شور با خدمات ك ئه  ظاد ارا قش در ن فاي ن ای

بع فه اي دا من ظایف حر لم ا ا تواي ع ظیم  مح صل  تن ا

موزش ا  سفه آ هد . فل م  د ش یل  ش  را ت هدا  آموز ا

ین  ظیم ا لم را در تن یادگیري مع س   پرارش ا راانشنا

 اهدا  بر اساس منابع ذكر شد  یاري م  رساند . 

. با تنظیم منلق  ا تحلیل اهدا  رفتاري محتواي درس 3

 خود را تهیه نمایند . 

ش  مناسب تداین . بر اساس محتواي تهیه شد  متن آموز4

 نمایند . 

به 5 ستیاب   ظور د سب را بمن ش  منا هاي آموز . راش 

 اهدا  آموزش  خود انتخا  كنند .

هاي  6 جراي راش  براي ا سب را  ش  منا بزار آموز . ا

 آموزش  مورد نظر خود انتخا  كنند . 
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. شیو  هاي انتخا  شد  را با ب ارگیري ابزار مناسب 7

 حین تدریس اجرا كنند.ا با استفاد  از مهارتهاي 

با 8 ش  را  هدا  آموز به ا یرا   ستیاب  فراگ یزا  د . م

 راش مناسب ارزشیاب  كنند . 

به 9 جه  با تو خود را  ش   مه آموز لف برنا حل مخت . مرا

 میزا  دستیاب  فراگیرا  به 

 

 

 امتياز  10حوزه برنامه آموزشي                      

 

 

 

 

 مالک ها امتياز10

یف دقیق فعالیتهای آموزشی ) تعر -1-3 2

Who/what/whom/where/when  )  

 تناسب محتوي دار  هاي آموزش  با اهدا           -2-3 3

 مشاركت در برنامه ریزي درس                              -3-3 1

 اجراي برنامه هاي آموزش                                  -4-3 25/2

استفاد  از طرح درس ا راشهاي  میزا  -5-3 75/1

 تدریس       

 
 
تعریف دقیق فعالیتهای آموزشی )  -1-3

Who/what/whom/where/when   ) 

 

 3-1نشانگرهاي : مالک  امتياز 2

 Must learnثبت فعالیت آموزشی بر اساس   -1-1-3 5/0

 ) درس تتوری (

 

  Must learnثبت فعالیت آموزشی بر اساس  -2-1-3 5/0

 ) درس بالینی (

 
فعالیت آموزشی گرا  بر تفکیک گرا   -3-1-3 5/0

 های فراگیر                      
 

فعالیت آموزشی گرا  بر اساس تخصص ا  -4-1-3 5/0

 تجار  اعضاء گرا                
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 3-1-1چك ليست  مالک 
 

ا   Must learnدراس تتدوری بددر اسدداس   آیا آمدوزش -1

 5/0مدوزشی انجاد می شود ؟اهددا  آ

  وضعيت امتياز کسب شده

5/0 

مللو            

5/0 
 % 70-100بين 

نیمه مللو     

25/0 
 % 50-70بين 

غیر مللو        

125/0 
 % 50کمتر از 

بدرای   Must learnآیا آمدوزش دراس بدالینی براسداس  -2

 25/0گرا  فراگیر )کارآموز( انجاد میشود؟
  وضعيت دهامتياز کسب ش

25/0 

مللو            

25/0 
 % 70-100بين 

نیمه مللو     

125/0 
 % 50-70بين 

غیر مللو       

0 
 % 50کمتر از 

برای گرا   Must learnآیا آموزش دراس بالینی بر اساس  -3 

 25/0ا فراگیر )کارارز( انجاد میشود؟

  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 

مللو            

25/0 
 % 70-100بين 

نیمه مللو     

125/0 
 % 50-70بين 

غیر مللو        

0 
 % 50کمتر از 
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گرا  اجود آموزشی به تفکیک فراگیر درآیا فعالیت -4 

 5/0دارد؟
  وضعيت امتياز کسب شده

5/0 

مللو            

5/0 
80 % 

نیمه مللو     

25/0 
 % 50-80بين 

غیر مللو       

125/0 
>50 % 

براساس تخصص هدا ا تجدار  آموزشی  های آیا فعالیت -5

 5/0می شود ؟اعضای گرا   ارائه 

  وضعيت امتياز کسب شده

5/0 

مللو            

5/0 
80 % 

نیمه مللو     

125/0 
 % 50-80بين 

غیر مللو        

0 
>50 % 

 

 : تناسب محتوای دوره های آموزشي با اهداف3-2مالک 

 

 

 روه آموزشي : اهداف گ

 

 

آموزش بیماریها ا مهارت هاي مربوط  هدف كليي : 

، راش برخددورد مناسددب بددا   ENTبدده بخددش 

لف  هاي مخت شجویا  دار   به دان مارا   بی

 پزش  
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 : اهداف بينابيني
 

 

 آموزش دانشجویا  دار  سیمولوژي . 1

 . آموزش دانشجویا  دار  كارآموزي 2

 رارزي . آموزش دانشجویا  دار  كا3
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 ) محتواي آموزشي (: ENTبيماريهاي شايع گروه آموزشي  -
 ومعاینه فيزیکی گوش وحلق وبينی حال شرح تهيه اصول

 سروگردن -دهان –بينی  –آناتومی کاربردی گوش خارجی

 تست های شنوائی سنجی عمومی

 تست های 

 رادیوگرافی ها

 اینتوباسيون

 تراکئوستومی

 اوتيت اکسترن

 اوتيت مدیای حاد

 اوتيت مزمن

 اوتيت مدیای مزمن

 تشخيص پارگی پرده تمپان

 پارگی و عفونت و هماتوم الله گوش

 شکستگی استخوان تمپورال

 جسم خارجی در بينی

 جسم خارجی در گوش

 موارد خطرناک ومهم سرگيجه 

 شکستگی بينی و جااندازی

 یتشخيص و درمان همپاتوم بين

 جسم خارجی مری

 جسم خارجی راه هوائی

 معاینه فيزیکی تورمورهای سرو گردن

 تفکيک تومور از الرنژیت

 شناخت عفونت عمقی گردن

 درمان عفونتهای لو زه

 شکستگی فک و صورت

 شکاف کام و لب

 درمان سينوزیت

 تامپون قدامی

 تامپون خلفی

 شستشوی گوش
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 امتياز( 3ی دوره های آموزشي با اهداف) : تناسب محتوا3-2مالک 

 3-2نشانگرهای  مالک  امتياز 3

 آموزش دانشجویا  دار  سیمولوژي  -1-2-3 1

 آموزش دانشجویا  دار  كارآموزي  -2-2-3 1

 آموزش دانشجویا  دار  كارارزي  -3-2-3 1

 

 آموزش دانشجویان دوره سيمولوژی: 3-2-1 نشانگر 
 

 ) مالك عمل (: 3-2-1 نشانگراهداف جزئي 
 

دانشجو باید بتواند بر اسداس مندابع موثدق ا مدورد . 1

حال  شرح  خش  ل  در ب موزش عم نین آ ستاد ا همچ ید ا تائ

 دقیق از بیمارا  تهیه نماید . 

ل  2 موزش عم ید اآ نابع موردتائ ساس م . دانشجوبایدبرا

 معاینه فیزی   دقیق انجاد دهد  باشددربخش قادر

 ) شرايط انجام عمل ( تكنولوژی مناسب **
 

 حضور مستمر استاد در بخش . 1

 . هم اري صمیمانه پرسنل بخش 2

 . رفتار احتراد آمیز با بیمار 3

. مهیا بود  لوازد االیه معاینه ) گوش  . دستيا   4

 (فشار خو  . اتوس وپ  ا...

 

  3-2-1 چک ليست نشانگر       
 

 

 مالك عمل:

ش - یا  دار  دان یاب  پا به در ارز ند  ید بتوا جو با

ستوادت عمل  ا تتوري ملرح شد  در خصوص اخذ شرح حال 

 ( امتیاز 1)ا معاینه بالین  پاسخ دهد . 

 امتياز کسب شده وضعيت اهداف

مللو            % 80الف ( بيش از 

1/0 

نیمه مللو     % 60 -80ب ( بين  

5/0 

غیر مللو     % 60ج ( کمتر از 

25/0 
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 امتياز (  ا)   آموزش دانشجويان دوره کارآموزي ::  3-2-2نشانگر 

 

 ) مالك عمل (: 3-2-2 نشانگر اهداف 

 بر بالین بیمارا   ENTشناخت بیماریهاي  هدف کلي :

 اهداف جزئي : 

 ت میل كرد  نحو  اخذ شرح حال ا معاینه فیزی   . 1

ید 2 مورد تأئ نابع  ساس م بر ا ند  ید بتوا شجو با . دان

problem list   مستله یاب  با توجه به شرح حال ا معاینه (

 فیزی   ( را تهیه نماید . 

) اطددالعات  Data. دانشجو باید بتدواندد بدر اسدداس 3

) مش ل اصل  بیمدار  problemخداد یا دموگرافیك (   ا 

( از تشدخیص هداي احتمدال  ا evaluation( یك ارزیداب  )

 افتراق  را بعمل آارد . 

ایددد قددادر باشددد پددس از تصددمیم گیددري . دانشددجو ب 4

(Decision making(  برنامدده تشخیصدد )diagnosis plan را بددر)

 اساس منابع معتبر طراح  نماید . 

ا  off service noteا  on service note. دانشجو باید بتواندد 5

 سیر بیماري را بر اساس راش هاي معتبر م تو  نماید . 

 

 3-2-2 چک ليست نشانگر

 

 :عمل مالك 
دانشجوي پزش     ENTرزیاب  پایا  دار  كارآموزي در ا

بتواند به ستوادت ملرح شد  بصورت عمل  ا تتوري در 

،  problem list  ،Evaluation  ،Decision makingخصددوص تهیدده 

Diagnostic plan  ،Progress note  . پاسخ دهد 
 

 امتياز کسب شده   وضعيت اهداف

لو           مل % 80الف ( بيش از 

1 

نیمه مللو      % 60 -80ب ( بين  

5/0 

غیر مللو      %  60ج ( کمتر از 

0/25 
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 امتياز (  ا)   : : آموزش دانشجويان دوره کارورزي 3-2-4نشانگر 

 

 ) مالك عمل (: 3-2-4 نشانگر اهداف 

بیمارا  سدرپائ  ا  آموزش رای رد مناسب عمل  باهدف کلي : 

 ا درمانيا .  بخش در اارژانس، ENTبستري 

 اهداف جزئي : 

باید بتواند بعد از اخذ شرح حال ا  ENTكارارز بخش . 1

 Progress note   ،problem listمعاینه فیزی   نسبت به تهیده 

 ،decision making  ،diagnostic plan  . اقداد نماید 

ت بایدد بتواندد برخد  از اقدداما ENT. كارارز بخش 2

 خیص ا درمدان  مثدل اسدتفاد  از اتوسدکوپ درعمل  تش
گوش نه  سکوپ در -معای ستفاد  از درنيو لق ا نه ح  -معای

 انجاد دهد .  انجاد تست های شنوائی سنجی ا...

درمان  را بر اساس تشخیص  plan. كارارز باید بتواند 3

 ا منابع معتبر ا نظر استاد طراح  نماید . 

ها4 به تن شد  قادر با ید  كارارز با مار را در .  ئ  بی

بخش ااراژانس ایزیت نمود  ا پس از تعیین ت لیف بر 

 معرف  نماید .  اس چارت گفته شد  به استاداس

 

 3-2-2 چک ليست نشانگر

 

 :مالك عمل 
در پایا  دار  بایدد بتواندد بده  ENTیک کارارز بخش 

کرد مناسب نسبت به ستوادت تتوریک ا عملی در خصوص رای

 (1دهد. ) پاسخ ENTیک بیمار 

 امتياز کسب شده   وضعيت اهداف

مللو            % 80الف ( بيش از 

1 

نیمه مللو      % 60 -80ب ( بين  

5/0 

غیر مللو      %  60ج ( کمتر از 

0/25 
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 گروه در برنامه ريزي درسي                             مشاركت -3-3مالك 

 

 1امتياز   3-3نشانگرهاي مالک 

 5/0 مشارکت گروه در برنامه ريزي درسي دروس تئوري -1-3-3

 5/0 مشارکت گروه در برنامه ريزي دروس عملي -2-3-3

 

 
 

آیددا اعضدداء گددرا  در برنامدده ریددزی درس تتددوری  -1

 5/0مشارکت دارند؟  

 امتياز کسب شده   وضعيت اهداف

 5/0مللو   بله

نیمددده مللدددو    تا حدودي 

25/0 

 0   غیر مللو  خير

 
بالینی  -2 یزی درس  مه ر گرا  در برنا ضاء  یا اع آ

 5/0مشارکت دارند؟  

 امتياز کسب شده   وضعيت اهداف

 5/0مللو   بله

نیمددده مللدددو    تا حدودي 

25/0 

 0غیر مللو     خير

                                 امتیاز(  25/2)  : اجراي برنامه هاي آموزشي 3-4مالك 

 3-4نشانگرهاي مالك  25/2امتياز 

 کنفرانس-1-4-3 25/0

 ژورنال کالب -2-4-3 25/0

 مورتاليتي -3-4-3 25/0

 گزارش صبحگاهي -4-4-3 5/0

25/0 5-4-3- Case Reort   

 3-3چک ليست مالك 
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25/0 6-4-3- CPC 

5/0 7-4-3- Grand rand 

 آموزش مهارتهاي عملي -8-4-3 5/0

 

 

 3-4چک ليست نشانگرهای مالک 

 

گزارش صبحياهی در برنامه آموزش بدالینی  آیا ارائه -1

 5/0صورت می گیرد ؟

  وضعيت امتياز کسب شده

5/0 

مللو            

5/0         
 بله 

نیمه مللو    

25/0     
 تا حدودي 

 خير      0غیر مللو     

 

در برنامه آموزش بالینی صورت  Case Reportآیا ارائه   -2

 25/0می گیرد ؟

  وضعيت شده امتياز کسب

25/0 

مللو            

25/0     
 بله 

 خير         0غیر مللو     

 
آیا ارائه ژارنال کال  در برنامه آموزشی صورت می  -3

 25/0گیرد ؟

  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 

مللو          

25/0         
 بله 

 خير        0غیر مللو     
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نس دربرنامه آموزشی صورت می آیا مورتالیتی کنفرا -4

 25/0گیرد؟

  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 

مللو          

25/0      
 بله 

نیمه مللو    

125/0   
 تا حدودي 

 خير     0غیر مللو     

یا  -5 شی آ های درا  بخ فرانس  شی کن مه آموز در برنا

 25/0؟صورت می گیرد 

  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 

      مللو      

25/0         

 بله 

نیمه مللو   

125/0     
 تا حدودي 

غیر مللو        

0 
 خير 

 

در برنامدده آموزشددی صددورت مددی گیددرد ؟    C.P.Cآیددا  -6

25/0   

  وضعيت امتياز کسب شده

25/0 
 بله          25/0مللو       

 خير        0غیر مللو   

 

شدی صدورت مدی گیدرد در برنامه آموز Grand randآیا  -7

 5/0؟

  وضعيت امتياز کسب شده

5/0 
 بله          5/0مللو       

 خير         0غیر مللو    

 

آیا آموزش مهارتهاي عمل  در برنامه آموزشی صورت  -8

   5/0می گیرد ؟  

  وضعيت امتياز کسب شده

5/0 
 بله          5/0مللو        

 خير        0غیر مللو   
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      امتياز(  75/1):  ميزان استفاده از طرح درس و روشهاي تدريس  3-5مالك 

 : 3-5مالک نشانگر هاي  امتياز

 توسط اعضاء گروه  استفاده از روشهاي متفاوت تدريس 75/0

 توسط اعضاء گروه  در ارائه دروس تئوري ميزان استفاده از طرح درس 5/0

 توسط اعضاء گروه ه دروس بالينيارائ ميزان استفاده از طرح درس در 5/0
 

 

 

 :3-5چك ليست مالک 
 

 

آیا اعضاء گرا  از اليوهای مختلف تدریس در اجرای  -1

 75/0برنامه آموزشی استفاد  می کنند ؟

  وضعيت امتياز کسب شده

 

مللو           

75/0      
 بله 

نیمه مللو    

5/0 
 تا حدودي 

 خير        0غیر مللو    

 

از  ارائه دراس تتوریچند درصد از اعضاء گرا  در  -2

 طرح درس استفاد  می نمایند ؟ 

  وضعيت امتياز کسب شده

 

مللو          

5/0           
 80-100بين 

نیمه مللو   

25/0     
  50-70بين 

 50>       0غیر مللو   

 

ارائدده دراس بددالینی گرا  در چنددد درصددد ازاعضدداء -3

 استفاد  می نمایند ؟  Cours Planا رس طرح داز

  وضعيت امتياز کسب شده

 

مللو          

5/0           
 80-100بين 

نیمه مللو   

25/0     
  50-70بين 

 50>       0غیر مللو   
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 فصل چهارم  
 

 

 

      

 حوزه هيأت علمي -                                      

 ئت علمي وظايف عضو هي -     

 اعضاء هيئت علمي گروه   -
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 ENTوظايف گروههاي آموزشي 

 

 
 

برگزاري دار  هداي آموزشد  بدراي رد  هداي مختلدف :  1

 پرسنل بهداشت  درمان  

: برگزاري برنامه هاي آموزش  با هد  اعتالي فرهنگ  2

 سالمت  در جامعه 

 : تالیف منابع آموزش  مورد نیاز  3

 مه منابع آموزش  معتبر : ترج 4

 : رعایت مقررات آموزش   5

: به پژاهش هاي مورد نیاز براي دستیاب  به اهدا   6

 فوق اقداد كنند . 

شیو   7 ترین  مل  خود از مت ا ظایف  جاد ا ظور ان : بمن

هاي عمل  مم ن استفاد  كنند . شواهد اقداد به این 

 اظیفه عبارتند از : 

خود از ت نیك ها ا دستور : براي انجاد اظایف تخصص  8

 العمل هاي مدا  علم  استفاد  كنند . 

ها ا  9 كاربرد ت نی  حاك  از  مدارك  به  ستناد  با ا :

كارائ  آنها را در محیط  ها توسط گرا   دستور العمل 

 كار خود مورد ارزشیاب  قرار دهند . 

: در جهت اصالح ت نی ها ا دستور العمل ها بر اساس  10

 اقداد كنند . نتایج ارزشیاب  

: در جهددت را  اندددازي ت نی هدداي جدیددد ناشدد  از  11

 تجربیات سایر مراكز علم  در مركز خود تالش كنند . 

ص  در  12 ناگو  تخص هاي گو شاخه  بر  سلط  ظور ت : بمن

 گرا  اقداد به تقسیم كار كنند . 

حودت در 13 خرین ت پژاهش ا آ صل   هاي ا نه  : از زمی

 ند . زمینه تخصص  خود مللع باش

 : شركت اعضاء در كنفرانسها ا سیمنارها  14

 : شركت اعضاء در دار  هاي آموزش  كوتا  مدت  15

 : استفاد  اعضاء از فرصتهاي ملالعات   16

 : برگزاري سمینارها  17

: به جلب رضایت اعضاء دانشجویا  ا مردد توجه خاص  18

 نمود  براي دستیاب  به آ  برنامه ریزي كنند . 
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 وظايف عضو هيأت علمي دانشگاه :

 

 

 در انجام وظايف گروه مشارکت فعال داشته باشد .  – 1

داراي  -3در امور اجرائي در سطوح مختلف دانشگاه مسائوليت پارير باشاد.     -2

 خصوصيات مثبت اخالقي باشد . 

 روحيه کار گروهي داشته باشد .  -4

 با دانشجويان رفتار مناسب داشته باشد .  – 5

 با مردم در برخوردهاي شغلي رفتار مناسب داشته باشد .  -6

 مقيد به رعايت قوانين و دستور العمل هاي دانشگاه باشد .  -7
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 ( امتياز  15حوزه هيات علمي : )  -4

 

 
 

 مالک ها امتياز 

 ترکیب ا توزیع اعضاء هتیت علمی              -1-4 3

 ی آموزشی اعضاء هتیت علمی توانمندیها -2-4 3

 

6 

 توزیع فعالیتهای اعضاء هتیت علمی در بخش آموزش  -

پژاهش  -3-4 خش  می در ب یت عل ضاء هت های اع یع فعالیت  توز

 توزیع فعالیتهاي اعضاي هیتت علم  

 توزیع فعالیتهای اعضاء هتیت علمی در بخش درما   -

 ی ا خدمات میزا  رضایت هتیت علمی از امکانات رفاه -4-4 3

 

 
 

 ) ترکيب و توزيع اعضاء هيأت علمي (   4-1نشانگرهاي مالک  امتياز

 تعداد اعضاء هتیت علمی    -1-1-4 1

 رتبه دانشياهی هتیت علمی  -2-1-4 1

 اضعیت استخدامی هتیت علمی  -3-1-4 1
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 4-1چك ليست مالک 

 
نه است ؟  اضعیت گرا  از نظر سرانه هتیت علمی چيو-1

(1 ) 

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                   12-15بين 

5< 

نیمددده مللدددو          8-12بين  

5-3 

  غیددددر مللددددو            6کمتر از

3> 

 
گرا  -2 ضای  یب اع نه  ترک شياهی چيو به دان ظر رت از ن

 است ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

          مللدددددددددددو        استاد+ دانشيار+ استاديار

1 

  نیمددده مللدددو          استاديار+ غيرهيئت علمي

75/0 

غیددددر مللددددو           غيرهيئت علمي

5/0 

 

قلعی اعضداء گدرا  چيونده  –اضعیت استخدامی رسمی  -3

 است ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                    %  80تا  100بين 

1 

5/0   نیمددده مللدددو             60-80بين

5/0 

غیددددر مللددددو               60کمتر از 

0 
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عضای ترکیب اعضای گرا  از نظر درجده علمدی چيونده ا -4

 است؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                    فلوشيب + متخصص 

1 

نیمددده مللدددو            متخصص + بورد  5/0

5/0 

غیددددر مللددددو              متخصص بدون بورد 

0 

 

 

 

 امتياز 3 توانمندي آموزشي گروه  4-2نشانگرهاي مالک 

 1 سابقه تدريس 

 2 کارگاههاي آموزشي  

  پروژه يا فعاليت مرتبط با آموزش

  تاليف و ترجمه

 

  4-2چك ليست مالک 
 

میانيین سابقه تدریس اعضاء هتیت علمی چقدر است ؟    -1

1 

 امتياز کسب شده وضعيت 

                مللدددددددددددو  سال   4بيش از 

1 

نیمددده مللدددو           سال  4تا  2بين  1

5/0 

غیددددر مللددددو           سال  2کمتر از 

25/0 
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سی  -2 طرح در های  گرا  ا در کارگاه ضاء  صد اع ند در چ

 شرکت کرد  اند ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددو                   %60بيشتر 

4/0 

     نیمددده مللدددو       %30-%60بين  

3/0 

غیددددر مللددددو             %  30کمتر از 

1/0 

 

چند درصد اعضاء گرا  در کارگاههای ارزیابی آزمو   -3

 شرکت کرد  اند ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددو                    % 75تا  100بين 

4/0 

نیمددده مللدددو             % 50تا  75بين  

3/0 

      غیددددر مللددددو        % 50کمتر از 

1/0 

 

 
 

چند درصد اعضاء گرا  در کارگاهها ارزیابی دران   -4

 ( 4/0شركت كرد  اند ؟ )

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  % 75- 100بين 

4/0 

نیمددده مللدددو            % 50-75بين  4/0

3/0 

غیددددر مللددددو             % 50کمتر از 

1/0 
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صد از اع -5 ند در تدریس چ های راش  گرا  کارگاه ضاء 

 ( 3/0شرکت کرد  اند ؟)

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  % 80-100بين 

3/0 

نیمددده مللدددو            % 50-80بين  3/0

2/0 

غیددددر مللددددو             % 50کمتر از 

1/0 

 

شواهد  - 6 بر  ن   های مبت گرا  کارگاه صد از  ند در چ

 ( 25/0)شرکت کرد  اند ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  % 80-100بين 

3/0 

نیمددده مللدددو            % 50-80بين  3/0

2/0 

غیددددر مللددددو             % 50کمتر از 

1/0 

 
چند درصد از اعضاء گرا  کارگا  مرار نظاد مند بر  -7

 ( 25/0منابع پزشکی شرکت کرد  اند ؟)

 دهامتياز کسب ش وضعيت 

مللدددددددددددو                  % 80-100بين 

25/0 

نیمددده مللدددو           % 50-80بين  125/0

125/0 

غیددددر مللددددو              % 50کمتر از 

0 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 59 

 6امتياز    توزيع فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي   4-3نشانگرهاي مالک 

 3 فعاليت اعضاء هئيت علمي در بخش آموزش باليني  -1-3-4

 5/0 فعاليت اعضاء هئيت علمي در بخش آموزش تئوري  -2-3-4

 5/1 فعاليت اعضاء هئيت علمي در بخش پژوهش   -3-3-4

 1 فعاليت اعضاء هئيت علمي در بخش درمان  -4-3-4

 

 

 : 4-3-1چك ليست  مالک 
 

 

چقددر  Case Reportبرنامده تعداد موارد برگزار شدد   -1

 (2/0است ؟ )

 ب شدهامتياز کس وضعيت 

مللدددددددو                   بار در ماه  1

2/0 

نیمددده مللدددو            در هر دو ماه يك بار  

1/0 

غیددددر مللددددو              هر چند ماه يکبار 

0 

 

چقددر  Case Reportبرنامده  درصد اعضای گرا  شرکت در -2

 ؟ است
 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                    %60بيشتر از 

1 

   نیمددده مللدددو            %40-%60بين

5/0 

غیددددر مللددددو              %40کمتر از 

0 
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میزا  حضور هر یک از اعضاء هتیت در برنامه ژارنال -3

 2/0کال  چقدر است ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

   مللدددددددددددو                    يك بار در هفته

1 

        نیمددده مللدددو    دو بار در هفته 

5/0 

غیددددر مللددددو              يك بار در ماه

0 

 

 

میزا  حضور هر یک از اعضاء هتیت علمی در برنامه  -4

 2/0مورتالیتی چقدر است ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

 مللدددددددددددو                  ماهانه

2/0 

نیمددده مللدددو            هر دو ماه يکبار 

1/0 

        غیددددر مللددددو     هر چند ماه يکبار

0 

 
 تعداد موارد برگزار شد  مورتالیتی چقدر است؟ -5

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  ماهانه

2/0 

نیمددده مللدددو             هر دو ماه يکبار 

1/0  

 غیددددر مللددددو             هر چند ماه يکبار

0 

 

های ارائه شد  توسط گرا  در طدول سدال  Caseتعداد  -6

 3/0چقدر است ؟ بیمارستا   C.P.C در

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  2بيشتر از 

3/0 

   نیمددده مللدددو             1-2بين

1/0  

غیددددر مللددددو             صفر

0 
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برگزار شد  توسط گدرا    Grand Round  تعداد موارد  -7

 3/0چقدر است ؟در طول سال 

 امتياز کسب شده وضعيت 

 مللدددددددددددو                  2تر از بيش

3/0 

نیمددده مللدددو           1-2بين  

15/0 

غیددددر مللددددو              صفر

0 

 چند درصد دانشجویا  در اتاق عمل آموزش می بینند؟ -8

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                   %70بيشتر از 

2/0 

نیمددده مللدددو            %40-% 70بين  

1/0 

  غیددددر مللددددو              %40از کمتر

0 

میزا  حضور هر یك از اعضاء هتیت علم  در برنامه -9

 4/0راند آموزش   در هر هفته چقدر است ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

   مللدددددددددددو                   يك بار در هفته

4/0 

نیمددده مللدددو             دو بار در هفته 

2/0 

       غیددددر مللددددو       يك بار در ماه

0 

 
 میزا  آموزش بالینی در درمانيا  چقدر است؟ -10

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                  %60بيشتر از

4/0 

نیمددده مللدددو            %30-%60بين  

2/0 

غیددددر مللددددو             %30کمتر از 

1/0 
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  4-3-2چك ليست نشانگر  مالک 

 
های تتوری در هفته چقدر تعداذ جلسات برگزاری کالس -1

 است؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  يك جلسه در هفته

5/0 

 
نیمددده مللدددو              جلسه در هفته 3-2

25/0 

  جلساااه در  3بيشاااتر از

 هفته 

غیددددر مللددددو             

0 

 

 

  4-3-3چك ليست نشانگر مالک 

 

گر -1 ضاء  سط  اع مه تو یا  نا سال هدایت پا یک  ا  در 

 25/0چقدر است ؟  تحصیلی

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                      و مشاورپايان نامه بعنوان استاد راهنما  2بيش از

25/0 

نیمددده مللدددو              يك پايان نامه  

0  

غیددددر مللددددو             صفر

125/0 

 

ي طرح گرا  به عنوا  مجر فعالیت هر یك از اعضاء -2

 چقدر است ؟ تحقیقاتی در طول سال تحصیلی 

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                  طرح  2بيش از

25/0 

نیمددده مللدددو                   يك طرح   

0  

غیددددر مللددددو                  نداشتن طرح

125/0 
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تعداد مقادت پژاهشی ارائه توسط گرا   در طول سال  -3

 قدر است؟تحصیلی چ

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  مقاله 2بيشتر از 

25/0  
  نیمددده مللدددو              يك مقاله

0  

غیددددر مللددددو            بدون مقاله 

125/0 
 

 

 امتياز   4-3-4نشانگرهاي مالک 

 25/0 حضور اعضاء گروه در درمانگاهها ) هفتگي (  -1-3-4

 25/0 ران بستري  ) هفتگي ( ويزيت بيما -2-3-4

 25/0 (  آنکالي اعضاء هيئت علمي ) ماهيانه -3-3-4

 25/0 انجام مشاوره پزشکي درخواستي در مورد بيماران  -4-3-4

 

 4-3-4چك ليست مالک 

 
ضا -1 ضور اع گرا ح يی ء  يا  هفت ست ؟  در درمان قدر ا چ

25/0 

 امتياز کسب شده وضعيت 

للدددددددددددو                   م روز درهفته 2 بيشتر از

25/0 

نیمددده مللدددو            روز در هفته يك 125/0

125/0 

غیددددر مللددددو               عدم حضور

0 

یمارا  بستري در در خصوص ایزیت ب حضوراعضاء گرا  -2

 25/0چقدر است ؟ هفته

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                  روز درهفته 2بيشتر از

25/0 

نیمددده مللدددو           روز در هفته يك 

125/0  

غیددددر مللددددو               عدم حضور

0 
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متوسط تعداد آن ال  اعضاء هیتت علم  در ما  چقدر  -3

 25/0است ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                بار در ماه 5بيشتر از

25/0       

نیمددده مللدددو         بار درماه 5-3 

125/0       

غیددددر مللددددو            باردر ماه 2کمتر از 

0     

 

نه اي -4 هاي گزی شاار   یا م مارا  آ سط هم ارا   بی تو

 125/0به تف یك اعضاء گرا  انجاد م  شود ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                  بله

125/0  
غیددددر مللددددو               خير 

0 

 

 3امتياز  (  ت علمي از امکانات رفاهي و خدماتيرضايت هيئ) ميزان  4-4نشانگرهاي مالک 

 2 مسکوني (  –ورزشي  –وجود امکانات رفاهي ) تفريحي  -1-4-4

 1 الت بانکي تسهي -2-4-4

 

 

  4-4چك ليست مالک 

 
شهرهاي  -1 گرا  از  ضاء  براي اع فاه   نات ر یا ام ا آ

 5/1دیير اجود دارد ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                  بله 

5/1 

   نیمددده مللدددو          تا حدودي

75/0 

غیددددر مللددددو              خير 

0 
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آیا ام انات تفریح  ا ارزش  جهت اعضاء گرا  اجود  -2

 5/0دارد ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                     بله 

5/0 

   نیمددده مللدددو              تا حدودي

25/0 

غیددددر مللددددو                خير 

0 

 

خرید  –اسایل نقلیه  –آیا تسهیالت بان   جهت مس ن  -3

 1تجهیزات پزش   جهت اعضاء گرا  اجود دارد ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                      بله 

1 

نیمددده مللدددو               تا حدودي  5/0

5/0 

غیددددر مللددددو                خير 

0 

 

آیا پاایو  شبانه رازي بدراي اعضداء گدرا  خصوصدًا  -4

  1پزشك آن ال اجود دارد ؟
 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                       بله 

1 

نیمددده مللدددو                تا حدودي  0

5/0 

غیددددر مللددددو                خير 

0 
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جود  -5 گرا  ا ضاء  براي اع ها   یا  ا ذ سرایس ا یا  آ

 1دارد ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                       بله

1 

نیمددده مللدددو                تا حدودي  5/0

5/0 

غیددددر مللددددو                خير 

0 
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 حوزه دانشجويان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم



 68 

 امتياز     15  حوزه دانشجويان  -5

 

 

 امتياز ي حوزه دانشجويان مالکها

 1 صالحیتهاي ارادي به دار  كارآموزي  -1-5
ارائه خدمات مشاار  ا راهنمای   -5 -2

 تحصیل  به دانشجویا  
3 

 3 نحو  ارائه خدمات آموزش  به دانشجویا   -3-5

 –توانای  فراگیرا  ) انجاد تحقیق  -5 -4

 برنامه ریزي ( 

5/2 

 

 

 تيازام :  5-1نشانگر مالک 

ملابق با سرفصل قبل  ENTگذراند  درس تتوری 

 از اراد به دار  کارآموزی توسط دانشجویا 

1 

 

 

 5-1چك ليست مالک 

 

 

آیا دانشجویا  قبل از شراع کارآموزی ااحد تتوری  -1

ENT   1ملابق با سر فصل را گذراند  اند؟ 
 

 وضعيت 

 1مللو          بله

 غیرمللو     . خير
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 امتياز 5-2شانگر مالک ن

آشنای  دانشجویا  با اعضاء هتیت علم   -3-5 -1

 ا مدیر گرا  در ااحد بالین  
5/0 

ظایف  -3-5 -2 شرح ا با  ما  ستاد راهن یین ا تع

 مشخص  براي كلیه دانشجویا 
75/0 

مادگی -3-5 -3 عالد آ مای   ا شاار  ا راهن خدمات م

تحصددیل  بددراي كلیدده دانشددجویا  متقاضدد  ا 

 شجویا  داراي افت تحصیل دان

1 

اعالد برنامه آموزش هر کداد از اساتید در 

 ابتدای اراد به بخش

1 

 

  5-2چك ليست مالک 

 

در شراع دار  دانشجویا   ENTآیا جلسه توجیه  گرا  -1

 5/0بالین  برگزار م  شود ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

 مللو  بله 

5/0 
 غیر مللو  خير 

 

براي  اساتیدا شرح اظایف زما  بندی  آیا برنامه -2

 75/0كلیه دانشجویا  تعیین شد  است ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

 مللو  وجود دارد 

75/0 
 غیر مللو  وجود ندارد 

 

مشاار  راهنمای  تحصیل  براي كلیه  زمینه خدمات -3

 1دانشجویا  اجود دارد ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

   مللو       وجود دارد 

1 

نیمه مللو    تا حدودي وجود دارد  1

5/0 

غیر مللو    وجود ندارد 

0 
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 اساتیدآموزشی هر کداد از زما  بندی  آیا برنامه -4

 75/0تعیین شد  است ؟در ابتدای بخش 

 امتياز کسب شده وضعيت 

 مللو  بله 

75/0 
 غیر مللو  خير

 
 

 امتياز 2 5-3نشانگرهای مالک 

 –ود  ا اعالد عمومی آئین نامه ها مشخص ب -1-5-5

حذ  ا اضافه، حضور غیا   –فرآیند ثبت ناد 

 دانشجویا 

5/0 

  یمشخص بود  ا اعالد عمومی آئین نامه ها -2-5-5

 صدار کارنامه ا چيونيی اعالد نمرات -اصالح نمر 
5/0 

مشخص بود  ا اعالد عمومی فرآیند رسیدگی  -3-5-5

ویا  ) از قبیل ا پاسخ به درخواستهای دانشج

 حذ  ترد ا ... ( -انتقال -مرخصی تحصیلی

5/0 

محرمانه ماند  اطالعات مربوط به  -4-5-5

 دانشجویا  

5/0 

 

  5-3چك ليست نشانگرهاي مالک 

 

 
آیا آئین نامه ها ا فرآیند هاي ثبت ناد ، حذ  ا  -1

  5/0اضافه ، حضور ا غیا  دانشجویا  مشخص است؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

 مللو          بله 

 نیمه مللو  تا حدودي  5/0

 غیر مللو   خير 
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آیا آئین نامه ها ا فرآیند  هاي اعالد نمرات ، اصالح  -2

 5/0نمر  ا صدار كارنامه دانشجویا  مشخص است ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللو         بله 

5/0   

نیمه  تا حدودي  

 25/0مللو 

 0غیر مللو   خير 

 

عزاد  -3 پذیرش ا ا هاي  مه  یتن نا ند ا آ یا فرآی آ

 5/0دانشجویا   مهما  ا انتقال  مشخص است؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللو      بله 

5/0      

نیمه  تا حدودي  

 25/0مللو 

 0غیر مللو   خير 

 

 
 

آیددا فرآینددد رسددیدگ  ا پاسددخ بدده درخواسددتهاي  -4

حذ  تدرد  –قبیل مرخص  تحصیل  انتقال   دانشجویا  از

 5/0مشخص است ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

         5/0مللو   بله 

 25/0نیمه مللو  تا حدودي  

  0غیر مللو  خير 
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آیا اطالعات مربوطه دانشجویا  بلور محرمانه حفظ  -6

 5/0م  شود ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللو           بله 

5/0      

نیمه  تا حدودي  

 25/0مللو 

غیر مللو     خير 

0 

 امتياز 3 5-4نشانگرهاي مالک 

 75/1 ميزان عالقمندي و مشارکت دانشجويان در فعاليتهاي پژوهشي گروه -1-4-5

 75/0 توجه برنامه ريزي شده به دانشجويان ممتاز و مستعد ) واحد استعدادهاي درخشان (  - 2-4-5

 5/0 ادگي گروه براي راهنمائي ومشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي  و فرم هاي تحقيقاتيآم-3-4-5

 

 5- 6چك ليست نشانگرهاي مالک 
 

 
آیا دانشجویا  در طرحهاي تحقیقات  مشاركت دارند  -1

 5/0؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللو          بله 

 نیمه مللو  تا حدودي  

 غیر مللو   خير 

 
آیا دانشجویا  در ارائه مقاله مشاركت دارند ؟  -2

25/0 

 امتياز کسب شده وضعيت 

 مللو          بله 

   نیمه مللو  تا حدودي 

 غیر مللو   خير 
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آیا برای دانشجویا  ممتاز ا مستعد برنامه تشویقی  -3

 ا انيیزشی در گرا  اجود دارد؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

 مللو          بله 

   نیمه مللو  تا حدودي 

 غیر مللو   خير 

 

 
آیا گرا  برای راهنمایی ا مشاار  پایا  نامه های -3

 دانشجویی ا طرح تحقیقاتی دانشجویی همکاری دارند؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللو          بله 

 نیمه مللو  تا حدودي  

 غیر مللو   خير 
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 ع آموزشيحوزه مناب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم



 75 

 

 

 

 
 امتياز(  15فضا ، امکانات ، تجهيزات آموزشي درماني : )منابع آموزشي )  -6
 
 
 
 

 امتياز مالکها
 1   تجهیزات عموم  آموزش  -1-6
 2   تجهیزات تخصص   -2-6
 5/1   ام انات ایژ  تخصص  -6 -3
 5/1    كالس -6 -4
 5/1    كتابخانه ا اینترنت  -6 -5
 5/1     درمانيا   -6-6
 5/1     اارژانس  -6 -7
 ENT    5/1بخش  -8-6
 5/1   اتاق عمل -6 -9
 5/1 بخش های تخصصی پشتیبا  ا مشاار   -10-6
 
 

 امتياز (  1) 6-1نشانگرهاي مالک 
 مستقل دارد ) مطلوب (   مشترک با ساير گروهها ) نيمه مطلوب (    ندارد ) غير مطلوب ( 

 
 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد     رايانه  -1-1-6
 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد    دستگاه تکثير  -2-1-6
  ندارد      مشترک با ساير گروهها   دارد امکانات تهيه عکس و فيلمبرداري  -3-1-6
 ندارد      با ساير گروهها   مشترک    دارد   امکانات تهيه اساليد  -4-1-6
 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد  آلبوم اساليدهاي آموزشي   -5-1-6
 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد    امکانات اورهد  -6-1-6
 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد  دستگاه ويدئو و تلويزيون  -7-1-6
 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد   ويدئو پروژکتور   -8-1-6
 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد    ويژيواليزر -9-1-6

 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد  شي  انواع فيلمهاي آموز -10-1-6
 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد   دستگاه نکاتوسکوپ   -11-1-6
 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد   وايت برد ماژيك   -12-1-6
 ندارد      مشترک با ساير گروهها      دارد    امکانات تايپ -13-1-6
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 04/0امتياز ( هر کدام  5/1: تجهيزات تخصصي ) 6- 2نشانگر هاي مالک 

 وهها ) نيمه مطلوب (    ندارد ) غير مطلوب ( مستقل دارد ) مطلوب (   مشترک با ساير گر
    

 ندارد       مشترک با ساير گروهها دارد مستقل  دستگاه راديولوژي  -1-2-6

  ندارد       مشترک با ساير گروهها دارد مستقل   اسکنCTدستگاه  - 2-2-6

    ندارد     مشترک با ساير گروههادارد مستقل   دستگاه سونوگرافي -3-2-6

   ندارد    مشترک با ساير گروهها   دارد مستقل دستگاه راديوايزوتوپ  -2-6 -4

   ندارد    مشترک با ساير گروهها   دارد مستقل  MRIدستگاه  -2-6 -5

   ندارد    مشترک با ساير گروهها   دارد مستقل  ويدئو برونکوسکوپ -2-6 -6

   ندارد      مشترک با ساير گروهها دارد ستقلم  آندوسکوپي سينوس -2-6 -7

   ندارد   مشترک با ساير گروهها   دارد مستقل  ECGدستگاه  -2-6 -8

   ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل    (CPRست کامل احياء ) -2-6 -9

  ندارد     هها مشترک با ساير گرو  دارد مستقل       دستگاه ميکروسکوپ - 2-6 -10

  دندار      مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل   ترالي اورژانس -2-6 -11

  ندارد      مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل     دستگاه ونتيالتور -2-6 -12

  ندارد     گروههامشترک با ساير   دارد مستقلپرتابل –اکسيژن سانترال  -2-6 -13

  ندارد     مشترک با ساير گروهها   دارد مستقل   ساکشن سانترل -14-2-6

  ندارد       مشترک با ساير گروههادارد مستقل   اسپرومتري -2-6 -15

   ندارد    مشترک با ساير گروهها   دارد مستقل    نبئواليزر -2-6 -16

 ندارد      مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  آنژيوگرافي  -2-6 -17

   ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  سکوپوويدئوات -18-2-6
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  6-2چك ليست مالک 

 
 مستقل دارد ) مطلوب (   مشترک با ساير گروهها ) نيمه مطلوب (    ندارد ) غير مطلوب ( 

 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  دستگاه راديولوژي  -1-2-6
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  اسکن CTدستگاه  - 2-2-6
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  دستگاه سونوگرافي  -3-2-6
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  دستگاه فلوئوروسکوپي  -2-6 -4
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  پ دستگاه راديوايزوتو -2-6 -5
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل   MRIدستگاه  -2-6 -6
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل دستگاه آندوسکوپي چشمي  -2-6 -7
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  ويدئو آندوسکوپ  -2-6 -8
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل   کولنوسکوپي  -2-6 -9

10- 2-6- ERCP   دارد مستقل  مشترک با ساير گروهها     ندارد 
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل   برونکوسکوپي  -2-6 -11
 ندارد     ا ساير گروهها مشترک ب دارد مستقل  ويدئو برونکوسکوپ  -2-6 -12
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  آندوسکوپي درماني  -2-6 -13
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  دستگاه برونکوسکوپي  -2-6 -14
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل    ECGدستگاه  -2-6 -15
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل    LPت کامل س -2-6 -16
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل ست کامل آسپراسيون پلور -2-6 -17
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل ست آمپراسيون و بيوپسي  -2-6 -18
 ندارد     شترک با ساير گروهها م دارد مستقل (CPRست کامل احياء ) -2-6 -19
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  دستگاه ميکروسکوپ  -20-2-6

21-2-6- دارد مستقل ست کامل پيوپسي کبد  مشترک با ساير گروهها     ندارد 
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  ست بالک مور  -2-6 -22
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل   ست نکروپسي  -2-6 -23
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  ست بيوپسي کليه  -2-6 -24
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل    CVP lineست  -2-6 -25
 ندارد     وهها مشترک با ساير گر دارد مستقل   کانترشالدون  -2-6 -26
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  ترالي اورژانس  -2-6 -27
  ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل  دستگاه ونتيالتور -2-6 -28
  ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل پرتابل –اکسيژن سانترال  -2-6 -29
  ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل   سانترل  ساکشن -30-2-6
  ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل   گلوکومتر  -2-6 -31
 ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل   اسپرومتر -2-6 -32
  د ندار    مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل   نبئواليزر  -2-6 -33
34- 2-6- Peg    دارد مستقل  مشترک با ساير گروهها     ندارد  
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  ندارد     مشترک با ساير گروهها  دارد مستقل   آنژيوگرافي  -2-6 -35
   

 امتياز کالسها 6-3الک ها نشانگرهاي م

 25/0 تعداد  –فضاي فیزی    -1-3-6

 125/0 كالس تتوري  -2-3-6

 25/0 بخش  كالس اختصاص -3-3-6

تجهیز كالس ها به اسایل كمك آموزش  ا  -4-3-6

 سیستم رایانه 

75/0 

 125/0 مشترکسالن كنفرانس  -5-3-6

 

 3چك ليست مالک 

 

سدر  –تهویه  –آیا كالسها از نظر فضاي فیزی   ) نور  -1

 ا صدا ا ... ( براي دانشجویا  

  125/0مناسب است ؟ 

 کسب شده  امتياز وضعيت فضاي فيزيکي کالس

مللو         بله

(125/0 ) 

  نیمه مللو   تا حدودي

(0625/0 ) 

 0غیر مللو     ) خير

) 

كالس  -2 یك  شجو  عداد دان چه ت به ازاي  ضر  حال حا در 

 125/0تتوري اجود دارد ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

  کمتر از  -الف
1
مللو            نفر  40

125/0 

 -ب  
1
6040     نیمه مللو       نفر

0625/0 

بيشتر از  -ج 
1
غیر مللو        نفر  60

0 
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اجود  به صورت مستقل آیا در بخش بالین  كالس درس -3

 125/0 ؟دارد

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللو             بله 

125/0 

مه مللو     نی  مشترک با ساير گروهها 

0625/0 

  غیر مللو         خير

0 

نسبت دانشجویا  به كالس هاي اختصاص  بالین  در هر  -4

 125/0بخش چقدر است ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللو             نفر 5 –الف 

125/0 

نیمه مللو       نفر  5-10   –ب  

0625/0 

  غیر مللو              نفر10بيشتر از  -ج  

0 

 

فرانس ا دراس -5 ئه كن هت ارا فرانس ج سالن كن یا  به  آ

 125/0اجود دارد ؟  صورت مشترک

 امتياز کسب شده وضعيت سالن کنفرانس 

  مللو         بله

125/0  
 0غیر مللو     خير 

 

به چه میزا  كالسها به اسایل كمك آموزش  ا سیستم  -6

 رایانه اي تجهیز هستند ؟ 

 کسب شدهامتياز  وضعيت 

  مللو    درصد  70بيش از  -الف 

 نیمه مللو    درصد  40-70 -ب  

 غیر مللو   %  40کمتر از  -ج 
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 امتياز امتياز (  5/1 مشترک   ) کتابخانه و اينترنت 6-4نشانگرهاي مالک 
فضدداي فیزی دد  مناسددب كتابخاندده ا  -1-4-6

 اینترنت 
5/0 

 25/0 كتابهاي مرجع انيلیس   -2-4-6
 25/0 تعداد مجالت خارج   - 3-4-6
 125/0 كارشناس كتابخانه  -4-4-6
 125/0 ساعت كار كتابخانه ا اینترنت  -5-4-6

 
 
 

 6-4چك ليست مالک 
 

 

   % 10    سر و صدا  -
    % 10     گرما و سرما -
    % 10    فضاي فيزيکي  -
    % 20    سايت کامپيوتري -
   % 20     قرائت خانه -
   % 20  مخزن کتاب و آرشيو مجالت -

 

كتابخانه چند درصد از شرایط مناسب برخوردار است  -1

 3/0؟ 
 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللو            % 85بيش از  -الف
3/0 

نیمه مللو     % 60-84بين  –ب  
15/0  

 0غیر مللو     % 60کمتر از  -ج 

 
 
ا دانشددجویا  بدده چنددرصددد اعضدداء هیتددت علمددی  -2

 /.125کتابخانه دسترسی مناسب دارند؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللو            % 90بيش از  -الف
3/0 

نیمه مللو     % 70-90بين  –ب  
15/0  

 0غیر مللو     % 70کمتر از  -ج 
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به تعداد کافی با چاپ جدیدد  text Bookآیا کتابهای  -3

 125/0اجود دارد؟ 
 يتوضع 

 125/0مللو            بله

 625/0نیمه مللو     تاحدودي 

 0غیرمللو         خير

 
تب مرجع دستیاری معرفی شد  ازارتخانه  -4 چند سری ک

 در کتابخانه اجود دارد؟

 وضعيت 
 125/0مللو            بيشتر از سه سري

 625/0نیمه مللو     يك تا دو سري 

 0    غیرمللو     بدون کتب مرجع

 
نه  -5 جود در کتابخا ستیاری مو جع د تب مر چاپ ک سال 

 چيونه است؟

 وضعيت 
  125/0مللو            آخرين چاپ 

 625/0نیمه مللو     يك دوره قبل

 0غیرمللو         بيش از يك دوره قبل

 
نابع  -6 مالک م شکی )  شجویا  پز جع دان تب مر عداد ک ت

جود در ستیاری ( مو پذیرش د ظر  قدر  مورد ن نه چ کتابخا
 است؟ 

 وضعيت 
 125/0مللو            جلد10بيشتر از 

 625/0نیمه مللو     جلد  10-5

 0غیرمللو         جلد 5کمتر از 

 
 125/0خارجی چقدر است؟  -دسترسی اشتراک مجالت علمی -7

 وضعيت 
 125/0مللو      %80بيش از 

 %625نیمه مللو     %50-80بين 

 0غیر مللو       %50کمتر از 
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صی  -8 فوق تخص صی ا  جع تخص های مر نااین کتاب عداد ع ت
 موجود در کتابخانه چيونه است؟

 وضعيت 
 125/0مللو            عنوان 3بيشتر از 

 625/0نیمه مللو     عنوان 2-1

 0غیرمللو         هيچ عنواني موجود نباشد

 

فدوق تخصصدی خارجی تخصصی ا  ENTتعداد عنااین مجالت -9
 موجود در کتابخانه چيونه است؟

 وضعيت 
 125/0مللو            عنوان 3بيشتر از 

 625/0نیمه مللو     عنوان 2-1

 0غیرمللو         هيچ عنواني موجود نباشد

 
 
 

داخلی تخصصی ا فوق تخصصدی  ENTتعداد عنااین مجالت -10
 موجود در کتابخانه چيونه است؟

 وضعيت 
 125/0مللو            عنوان 3بيشتر از 

 625/0نیمه مللو     عنوان 2-1

 0غیرمللو         هيچ عنواني موجود نباشد

 
 25/0آیا در كتابخانه كارشناس اجود دارد ؟ -11

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللو         بله 
25/0  

 0غیر مللو     خير 

 

 %95ساعات كار كتابخانه چيونه است ؟  -12

 امتياز کسب شده ضعيتو 

مللو           ساعت   12بيش از  -الف 

0625/0 

نیمه مللو     ساعت    7-12بين –ب  

03125/0 

 0غیر مللو     ساعت   7کمتر از  -ج 
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 %95ساعت کار مرکز اینترنت چيونه است؟  -13

 وضعيت 

 %95مللو   ساعت 20بيش از  -الف

مللدددو  نیمددده  ساعت  8-10 -ب

 %475لو  مل

 0غیر مللو     ساعت 12کمتراز  -ج

ند؟   -14 سی دار نت دستر به اینتر یرا   صد فراگ ند در چ

95% 

 وضعيت 

 %95مللو   %90بيش از  -الف

نیمددده مللدددو   %70-90بين  -ب

475% 

 0غیر مللو     %70کمتر از  -ج

گرا   -15 ضاء  فر از اع هر ن به ازاء  نه  عداد رایا ت

 چقدر است؟ 

 وضعيت 

 %95مللو   ( Onlineکامپیوتر )  1نفر  3هر  -الف

نیمددده مللدددو   ( Onlineکامپیوتر )  1نفر 5هر  -الف

475% 

کددامپیوتر  1نفددر  5بیشددتر از   -ج

(Online) 

 0غیر مللو    

ست؟   -16 قدر ا شجو چ هر دان به ازاء  کامپیوتر  عداد  ت

95% 

 امتياز کسب شده وضعيت 

 1نفدددر  5الدددف ( هدددر 

 ( Onlineکامپیوتر ) 

مللو         

0625/0 

 
 1نفدددر  10هدددر  -الدددف

 ( Onlineکامپیوتر ) 

نیمه مللو   

03125/0  

غیر مللو      1نفددر  10بیشددتر از   -ج

0 
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 (Onlineکامپیوتر )

 امتياز 5/1 نيروی انساني(  –درمانگاه ) فضای فيزيكي  -6-5نشانگرهای مالک 

 0/2 فک ا صورت اجود درمانيا  متخصص -1-5-6
 ENT 0/13اجود درمانيا  متخصص  -2-5-6

 12/0 تعداد اتاقها معاینه مستقل -5-3--6

اجدود اطداق آنداسدکوپی بیندی ا  -4-5-6

 سینوس

13/0 

 1/0 ااحد پذیرش-5-5-6

اجود ا اجرای برنامه مدا  حضور  -6-5-6

 برای هیتت علمی

14/0 

اجود ا اجرای برنامه مدا  برای  -7-5-6

 را حضور فراگی

14/0 

 1/0 بایيانی -8-5-6

 1/0 سالن انتظار برای همراها  بیمار -9-5-6

) تجهیددزات مددورد نیدداز جهددت  -10-5-6

 معاینه بیمارا  (

12/0 

 12/0 نیرای انسانی مورد نیاز -11-5-6

هت  -12-5-6 سب ج سانی منا طالع ر جود ا ا

 مراجعه بیمارا 

1/0 

 

 6-6چك ليست مالک 

 

 

 

 

 

 

یا درما -1 جود آ صورت ا فک ا  صص  صی متخ يا  اختصا ن

 دارد؟
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 وضعيت 

 1/0مللو   مستقل 

 %5نیمه مللو   مشترک

 0غیر مللو     خير

 

 اجود دارد؟ ENTآیا درمانيا  اختصاصی متخصص -2

 وضعيت 

 1/0مللو   مستقل 

 %5نیمه مللو   مشترک

 0غیر مللو     خير

 

 دارد؟آیا اتاق آنداسکوپی بینی ا سینوس اجود  -3

 وضعيت 

 1/0مللو   مستقل

 %5نیمه مللو   مشترک

 0غیر مللو     خير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟آیا ااحد پذیرش در درمانيا  اجود دارد -4
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 وضعيت 

 1/0مللو   مستقل

 5نیمه مللو   مشترک% 

 0غیر مللو     خير

 

آیا برنامه مدا  جهت حضور اعضاء هیتت علمی در -5

 اجود دارد؟ ENTدرمانيا  

 وضعيت 

 14/0مللو   بله 

 0غیر مللو   خير

 

آیا برنامه مدا  جهت حضور اعضاء هیتت علمی در -6

 اجود دارد؟ فک ا صورتدرمانيا  

 وضعيت 

 14/0مللو   بله 

 0غیر مللو   خير

 

آیا برنامه مدا  جهت حضور فراگیرا  در درمانيا  -7

 اجود دارد؟ 

 وضعيت 

 14/0مللو   بله 

 0و  غیر ملل خير
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جود -7 مارا  ا ند  بی هت پرا سبی ج يانی منا یا بای آ

 دارد؟

 وضعيت 

 1/0مللو   مستقل

 0نیمه مللو   مشترک 

 0غیر مللو    خير

 

ها -8 ها  آن مارا  ا همرا برای بی ظار  سالن انت یا  آ

 اجود دارد؟

 وضعيت 

 1/0مللو   مستقل

 0نیمه مللو   مشترک 

 0غیر مللو    خير

 

تاق -9 یا ا نه ا آ سایل معای به ا يا   های درمان

تجهیز  ENT بیمارا   آموزشی مورد نیاز برای معاینه

 12/0می باشد؟ 

 وضعيت 

 12/0مللو   بله

 06/0غیر مللو   تاحدودي 

 0غیر مللو     خير
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) پرستارا  ا منشی (   اسبآیا نیرای انسانی متن-10

 ؟با اتاقهای درمانيا  ا تعداد بیمارا  اجود دارد

 وضعيت 

 1/0مللو   مستقل

 0نیمه مللو   مشترک 

 0غیر مللو    خير

آیا اطالع رسانی مناسب جهت مراجعه بیمارا  به  -11

 درمانياهها اجود دارد؟

 وضعيت 

 1/0مللو   بلي 

 0نیمه مللو   تا حدودي

 0غیر مللو    خير

 

برای -12 صولی  ند ا ساس فرآی مارا  برا پذیرش بی یا  آ

 یت انجاد می گردد؟نوبت ا ایز

 وضعيت 

  05/0مللو   بله 

نیمدده مللددو   تا حدودي

025/0 

غیددر مللددو     خير

0 
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 امتياز 5/1 نيروی انساني (  –بخش اورژانس ) فضای فيزيكي  -6-7نشانگرهای مالک 

 1/0 به صورت مشترک CPRاتاق  -1-7-6

 1/0 اتاق معاینه  -2-7-6

برای هم -3-7-6 ظار  مار سالن انت ها  بی را

 به صورت مشترک

1/0 

های  -4-7-6 خش  با ب سا   سب ا آ باط منا ارت

 پاراکلینیک 

1/0 

 1/0 دسترسی اراد آسا  با بخش اارژانس -5-7-6

به  -6-7-6 شکی  شجویا  پز صوص دان تاق مخ ا

 صورت مشترک

1/0 

یز -7-7-6 تاق تجه شکی در  ا شجویا  پز دان

 ا کتابهددای Onlineبدده کددامپیوتر  اارژانددس

 ضراری ا مرجع 

1/0 

نس -8-7-6 لی اارژا مورد  ترا یزات  با تجه

   ENTنیاز 

1/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12/0بخش اورژانس ) هر کدام  6-7چک ليست 

 بله           خير                        1/0         در اورژانس وجود دارد؟  CPRآیا اتاق -1

    خير         بله                        1/0    ؟  ود داردمجزا وج ENTآیا بخش یا اتاق اورژانس  -2

    خير          بله                        1/0   آیا اتاق معاینه در بخش اورژانس وجود دارد؟         -3

  خير          بله                          1/0آیا قسمت انتظار مشترک برای همراهان بيمار وجود دارد؟        -4

  خير          بله                          1/0آیا ارتباط آسان و مناسب با بخشهای پاراکلينيکی وجود دارد؟    -5

  خير         بله                            1/0  آیا دسترسی ورود به بخش اورژانس مناسب است؟  -6

  خير         بله                         1/0مشترک وجود دارد؟  آیا اتاق مخصوص دانشجویان پزشکی بطور -7

   خير        بله                            1/0 وجود دارد؟ ENTآیا ترالی اورژانس با تجهيزات مورد نياز  -8
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 ENT بخش -6-8مالک 

 

 

 امتياز 5/1 نيروی انساني (  –بخش اورژانس ) فضای فيزيكي  -6-7نشانگرهای مالک 

 2/0 تعداد اتاق -1-8-6

 2/0 تعداد تختها -2-8-6

ضای م -3-8-6 بود  ف سب  برای منا سب  نا

 هرتخت در اتاق

15/0 

اتدداق ایزالدده بددرای بیمددارا   -4-8-6

 تراکتوستومی

1/0 

 15/0 ارتباط فیزیکی بین بخشها -5-8-6

 15/0 اتاق پزشک -6-8-6

اتدداق انجدداد معایندده ا اعمددال -7-8-6

 ( Procetureتشخیصی ) 

15/0 

 15/0 کالس درس برای دانشجویا  در بخش -8-8-6

 15/0 هویه ا سرایس بهداشتیسیستم ت -9-8-6

 15/0 اتاق ایزاله عفونی -10-8-6
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 1/0اجود دارد؟  ENTچه تعداد اتاق در بخش  -1

 وضعيت 

 15/0 مللو  اتاق 10بيشتر از 

 05/0نیمه مللو   اتاق  5-10بين 

 0غیر مللو       اتاق 10کمتر از 

 

 1/0؟ است تعداد تخت نسبت به هر اتاق چقدر-4

 وضعيت 

 مللو  تخت در هر اتاق 2

 4-2 05/0نیمه مللو   تخت در هر اتاق 

 0غیر مللو       تخت در هر اتاق 4بيشتر از 

 

بددرای بیمددارا   آیددا اتدداق ایزالدده انفددرادی -5

 15/0تراکتوستومی اجود دارد؟ 

 وضعيت 

  05/0مللو   بله 

غیددر مللددو     خير

0 

 

 

 

 

-8مالکچک لیست 

6 
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ارا  عفونی در برای بیم آیا اتاق ایزاله انفرادی -6

 15/0اجود دارد؟  ENTبخش 

 وضعيت 

 05/0مللو   بله 

 غیددر مللددو     خير

0 

 

بدا بخشدهای تخصصدی دیيدر  ENTآیا ارتباط بخدش  -7

 مناسب است؟ 

 وضعيت 

  05/0مللو   بله 

نیمدده مللددو     تاحدودي

05/0 

 0غیر مللو    خير

 

 اجود دارد؟ ENTآیا اتاق پزشکا  در بخش -8

 وضعيت 

 مللو   بله 

 غیر مللو   خير 

 

 اجود دارد؟ ENTآیا اتاق معاینه پراسیجر -9

 وضعيت 

 15/0مللو   بله 

 0غیر مللو   خير 
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خش -10 شجویا  در ب برای دان صی  سی اختصا کالس در یا  آ

 اجود دارد؟

 وضعيت 

 05/0مللو   بله 

 0غیر مللو   خير 

 

 Online آیا کالس درسی مجهدز بده سیسدتم اینترندت-11

 اجود دارد؟

 وضعيت 

 05/0مللو   بله 

 0غیر مللو   خير 

 

آیا کالس درسی از نظر کتب ضراری تجهیز شد  است؟ -12

05/0 

 وضعيت 

 مللو   بله 

 غیر مللو   خير 

 

 آیا سیستم تهویه اسرایس بهدشتی بخش مناسب است؟ -13

 وضعيت 

 15/0مللو   بله 

 نیمدده مللددو   تاحدودي

075/0 

 0غیر مللو    رخي
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 امتياز 5/1 مشاورهپشتيبان و  بخش هاي 6-11الک منشانگرهاي 

  عفونی -1-11-6

  نرالوژی -2-11-6

  قلب -3-12-6

  کلیه ا دیالیز -4-11-6

  گوارش -5-11-6

  ریه -6-11-6

  غدد -7-11-6

  خو  ا انکولوژی -8-11-6

  راماتولوژی  -9-11-6

10-11-6- ICU  

11-11-6- CCU  

  جراحی پالستیک  -12-11-6

  جراحی عمومی  -13-11-6

  رادیوتراپی -14-11-6
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 6-11چک ليست مالك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندارد             دارد     عفونی -1

 ندارد  دارد نرولوژی -2

 ندارد   دارد     قلب -3

 ندارد   دارد    کلیه و دیالیز -4

 ندارد   دارد     گوارش -5

 ندارد   دارد     ریه -6

 ندارد   دارد     غدد -7

 ندارد   دارد  خون وانکولوژی -8

 ندارد   دارد    روماتولوژی -9

11- ICU     ندارد   دارد 

11- CCU     ندارد   دارد 

 ندارد   جراحی پالستیک و زیبایی                          دارد  -12

 ندارد   جراحی عمومی                                            دارد -13

رادیو تراپی                                                  دارد                                 -14

 ندارد                
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 امتياز (  15) حوزه پژوهشي  -7

 

 

 امتياز 15 نشانگرهاي حوزه پژوهشي

شد  تو -1-7 جاد  های ان ضاء پژاهش  سط اع

 گرا 

5 

گرا  -2-7 شخص  های م مه  شی برنا  9خط م

 برای پژاهش

3 

سمینارها ، همایش های برگزار شد   -3-7

 توسط اعضاء گرا 

2 

 5 امکانات پژاهشی -4-7

 

 

 امتياز 5 7-1نشانگرهاي مالک 
 75/0 تالیف  -1-1-7
 25/0 ترجمه -2-1-7
 2 ارائه مقاله -3-1-7
 75/0   نامهراهنمای  پایا -4-1-7
 25/1 شركت در پراژ  هاي تحقیقات  -5-1-7
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چند درصد اعضاء هیتدت علمدی در تدالیف ا گدردآاری  -1

 75/0متو  علمی مشارکت دارند؟ 

 وضعيت 

  75/0مللو   %75بيشتر از 

نیمه مللو   %50 -%75بين 

5/0 

غیر مللو    %50کمتر از 

0 

 

تت عل -2 ضاء هی صد اع ند در می چ تو  عل مه م می در ترج

 ؟مشارکت دارند

 وضعيت 

  1مللو   %75بيشتر از 

نیمه مللو   %50 -%75بين 

5/0 

غیر مللو    %50کمتر از 

0 

 
چند درصد اعضای هیتت علمی حداقل یک مقاله در طول  -3

 سال تحصیلی ارائه می دهند؟

 وضعيت 

  1مللو   %75بيشتر از 

نیمه مللو   %50 -%75بين 

5/0 

غیر مللو    %50کمتر از 

0 

 

 

 

 

 

 

 7-1چک ليست مالك 
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ارائه مقاله توسط اعضاء گرا  در طول سال  میانيین -4

 تحصیلی چقدر است؟

 وضعيت 

 1مللو   مقاله 1ساليانه 

 2 نیمه مللو   سال يك مقاله

5/0 

غیر مللو    ارائه مقاله عدم

0 

 
میانيین پایا  نامه توسط اعضاء گرا  به عنوا  -5

 25/0مشاار چقدر است؟ استاد راهنما یا

 وضعيت 

 1مللو   ساليانه يك پايان نامه 

نیمه مللو   سال يك پايان نامه 2

5/0 

غیر مللو    بدون هدايت پايان نامه

0 

 

 
میددانيین مشددارکت اعضدداء گددرا  در پددراژ  هددای -6

 تحقیقاتی چقدر است؟

 وضعيت 

 75/0 %80بيشتر از

  نیمه مللو   %50-%80بين

5/0 

غیر مللو    %50کمتر از 

0 

 

حقیقاتی درا  ددرصد اعضاء گرا  در پراژ  های تچن -7

 25/0سازمانی مشارکت دارند؟ 

 وضعيت 

 75/0مللو   %75بيشتر از 

  نیمه مللو   %50-%75بين

5/0 

غیر مللو    %50کمتر از 

0 
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چند درصد اعضاء گرا  در پراژ  های تحقیقاتی برا   -9

 25/0سازمانی مشارکت دارند؟  

 امتياز 3 7-2نشانگرهاي مالک 

 25/0مللو   %75بيشتر از 

نیمه مللو   %50-%75بين 

125/0 

  غیر مللو    %50کمتر از

0 

 

 

 امتياز 7-2نشانگرهاي  مالک 

 75/0 وجود برنامه براي ارتقاء پژوهش  -2-7 -1

 75/0 برنامه براي اجراي عملياتي پروژه ها  -2-2-7

 5/0 اي استفاده از نتايج طرحهاي پژوهشي در ارتقاء سالمت جامعه وجود برنامه بر -3-2-7

 5/0 وجود برنامه براي استفاده از طرحهاي پژوهشي بر اساس نياز منطقه  -4-2-7

 25/0 وجود برنامه براي ارتباط با پروژه هاي برون سازماني در مورد سالمت جامعه  -5-2-7

 25/0 ي طرحهاي پژوهشي با ساير کشورها .وجود برنامه جهت همکاري و اجرا -6-2-7

 

 

 7-2چک ليست نشانگرهاي مالك 
 

آیا براي توانمند سازي اعضاء گرا  برنامه اي جهت  -1

 ارتقاء پژاهش  اجود دارد ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                    بله

5/0 

نیمددده مللدددو            تا حدودي  

25/0 

            غیددددر مللددددو   خير 

0 

 

 

 

 



 100 

هاي پژاهش  میا  اعضاء  -2 آیا براي عمل  نمود  طرح

 گرا  مشاركت اجود دارد ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                    بله

5/0 

نیمددده مللدددو            تا حدودي  

125/0 

غیددددر مللددددو               خير 

0 

 
ارتقاء سالمت  آیا از نتایج بدست آمد  از پژاهش در -3

 جامعه استفاد  م  شود ؟

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                    بله

3/0 

نیمددده مللدددو             تا حدودي  

15/0 

غیددددر مللددددو               خير 

0 

 

آیا براي استفاد  از این نتایج در سالمت جامعه با  -4

 رد ؟ سایر ارگانهاي برا  سازمان  مشاركت اجود دا

 امتياز کسب شده وضعيت 

  مللدددددددددددو                    بله

2/0  
غیددددر مللددددو               خير 

0 

 

آیا به طرحهاي پژاهش  منلقه اي االویت داد  شد   -5

 است ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                    بله 

2/0 

   نیمددده مللدددو              تا حدودي

1/0 

للددددو              غیددددر م خير 

0 
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چند درصد طرحهاي پژاهش  با االویت طرحهاي منلقه  -6

 اي انجاد میشود ؟ 

 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                    70-80بين 

3/0 

   نیمددده مللدددو             50-70بين

15/0 

غیددددر مللددددو               50کمتر از 

0 

 

پژاهشد  كده نیازمندد آیا برنامه اي براي طرحهداي  -7

  ارتباط برا  سازمان  م  باشد اجود دارد ؟
 امتياز کسب شده وضعيت 

مللدددددددددددو                    بله 

25/0 

نیمددده مللدددو            تا حدودي  

125/0 

غیددددر مللددددو               خير 

0 

 

 

 

 7-3چک ليست نشانگرهاي مالك 
 

د مدا  بدرای میانيین ارائه برنامه های آموزشی مداا-1

صیلی  سال تح طول  گرا  در  ضای  سط اع مومی تو شکا  ع پز

 چند برنامه است؟
 وضعيت 

 5/0مللو   برنامه 2

 25/0نیمه مللو   برنامه  1

 غیر مللو  بدون برنامه
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چه تعداد برنامه های آموزش مدااد برای متخصصین  -2

 ارائه می گردد؟

 وضعيت 

 1 5/0مللو   برنامه در سال 

 25/0نیمه مللو   سال 2رنامه در ب 1

 غیر مللو  بدون برنامه

 

چند درصد اعضاء هیتت علمی در برنامه های آموزشدی  -3

 مهارتهای عملی مشارکت دارند؟

 وضعيت 

 5/0مللو     %70-%80بين 

  25/0نیمه مللو    %50 -%70بين 

 0غیر مللو        %50کمتر از 

 

رنامه بازآموزي مشترک باا سااير گروههااي آموزشاي چناد      مشارکت اعضاي گروه در ارائه ب -3

 برنامه است؟ 

 وضعيت 

 5/0مللو   برنامه در سال 2

 1 25/0نیمه مللو   برنامه در سال 

 غیر مللو  بدون برنامه

 

 

 امتياز 7-4نشانگرهاي مالک 

 25/1 وجود امکانات تسهيل کننده پژوهش  -1-4-7

 5/1 دسترسي به اينترنت  -2-4-7

 5/1 امکانات تجهيزاتي پژوهش  -3-4-7

 75/0 وجود منابع مالي مستقل و امکانات مالي خارج از سيستم  -4-4-7
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 7-4چک ليست نشانگرهاي مالك 
 
پژاهش ام ا  دستیاب  به آخرین اطالعات  -1 آیا براي 

در مورد طرح داد  شد  چه طریق مجالت كتب ، كامپیوتر 

 5/0اجود دارد . 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله 

5/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي 

25/0 

غیددددر مللددددو               خير 

0 

 

ضاء  -2 ش  اع هاي پژاه براي طرح شاار  سا  م یا كارشنا آ

 گرا  اجود دارد ؟ 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله 

5/0 

غیددددر مللددددو               خير 

0 

اري جهت اجراي طرحهاي پژاهش  اجود آیا مشاارین آم -3

 5/0دارد ؟ 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله 

5/0 

غیددددر مللددددو               خير 

0 

ستا   -4 نت بیمار به اینتر گرا   ضاء  صد از اع ند در چ

 75/0دسترس  دارند ؟ 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    70-100بين 

75/0 

     نیمدددده مللددددو        50-70بين 

5/0 

غیددددر مللددددو               50کمتراز 

0 
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ضاي  -5 براي اع ستفاد   هت ا سرعت ج پر  نت  یا اینتر آ

 5/0گرا  در منزل اجود دارد ؟ 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله 

5/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي

25/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 
سایتهاي مخ-6 بر ا   س   یا دستر براي آ م   لف عل ت

 اعضاي گرا  اجود دارد ؟ 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله

25/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي

125/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

ستفاد  از  -7 های ا گرا  کارگاه ضای  صد از اع ند در چ

 25/0اینترنت را گذراند  اند؟ 
 

 وضعيت 

        مللددددددددددددو            %70-80بين 

25/0 

نیمدددده مللددددو             %50-70بين 

125/0 

غیددددر مللددددو               %50کمتر از 

0 

آیا فضای فیزیکی مناسب برای انجاد تحقیقات اجود  -8

 دارد؟
 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله 

5/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي

25/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 
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آیددا نیددرای انسددانی کددافی بددرای انجدداد طرحهددای  -9

 5/0تحقیقاتی اجود دارد؟ 
 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله 

5/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي

25/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 

آیا اسایل نقلیه برای اجرای طرحهای پژاهشی اجود  -10

 2/0دارد؟
 

 وضعيت 

            مللددددددددددددو        بله 

5/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي

25/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 

آیا تجهیزات مناسب برای انجاد طرحهای تحقیقاتی  -11

 2/0اجود دارد؟ 
 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله 

2/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي

1/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 
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آیا برای اجرای طرحهای پژاهشی کاربردی که نیاز  -12

صی  شات خا ها ا آزمای با دارا شياهی  نات آزمای به حیوا

 است امکانات موجود می باشد؟
 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله 

2/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي

1/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 

شی از لحاظ مالی به انداز  آیا مجری طرحهای پژاه-13

 کافی تامین می گردد؟
 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله 

5/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي

25/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 

 
آیا گرا  استقالل مالی جهت انجاد طرحهای پژاهشی  -14

 125/0دزد را دارند؟
 

 وضعيت 

     مللددددددددددددو               بله 

125/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي

0675/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 
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سایر  -15 با  گرا   ضاء  شترک اع شی م های پژاه یا طرح آ

سازمانهای غیر مربوط از لحاظ جذ  منابع مالی توسط 

 آ  سازما  در صورت لزاد تامین میيردد؟
 

 وضعيت 

مللددددددددددددو                    بله 

125/0 

نیمدددده مللددددو             تا حدودي

0675/0 

غیددددر مللددددو               خير

0 
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 فصل هشتم        
 

 

 

 

 

 

 

 حوزه سنجش و ارزشيابي
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 امتياز  10 حوزه سنجش و ارزشيابي -8

 
 

 امتياز مالکهاي حوزه سنجش و ارزشيابي 

 2 تنوع راشهاي سنجش -1-8
 3 تناسب سنجش با اهدا  آموزش   -2-8
توجه برنامه ریزي شد  به راش  -3-8

 هاي سنجش دانشجویا 

5/2 

ارزشیاب  هاي پنجيانه ا كیفیت  -4-8

 آ 
5/2 

 

 

 2امتياز  8-1نشانگرهاي مالک 

  4/0 راشهاي سنجش در دراس تتوري  -1-1-8
راشهاي سنجش در دار  كارآموزي ا  -2-1-8

 زي كارار
16/0  

 

 

 

 

 8-1چک ليست نشانگرهاي مالك 
 

 ENTدر بخش آیا ابزار ارزشیاب  براي كارآموزا   -1

 ( 4/0دارد )اجود 

 وضعيت 

 4/0مللو   بله

 2/0نیمه مللو    تا حدودي

 0غیرمللو       خير

 
، صحیح ا غلط، جای  MCQتنوع راشهای سنجش شامل ستوادت 

 می باشد. خالی، تشریحی، شفاهی ا ...
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 ENTآیا ابزار ارزشیابی برای کارارزا  در بخش  -2

 اجود دارد؟ 

 وضعيت 

 4/0مللو   بله

 2/0نیمه مللو    تا حدودي

 0غیرمللو       خير

 

انجاد می  MCQ آیا در درس تتوری ارزشیابی به راش -3

 شود؟

 وضعيت 

 مطلوب  بله

 غير مطلوب خير

 

جش برای دار  ي سناز كداد یك از از راشها -4

کارآموزی در درمانيا  ا بخشهای مربوط به آ  استفاد  

 (  4/0) می شود؟

 وضعيت 

OSCE 2/0 
 1/0 كار عمل  
 1/0 چك لیست 
 1/0 مشاهد  
 4/0 تلفیق  

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 کارارزی از كداد یك از از راشهاي سنجش برای دار -5

شود؟ در درمانيا  ا بخشهای مربوط به آ  استفاد  می 

(4/0  ) 

 وضعيت 

OSCE 2/0 
 1/0 كار عمل  
 1/0 چك لیست 
 1/0 مشاهد  
 4/0 تلفیق  

 

 3امتياز   8-2نشانگرهاي مالک 

تناسب راشهاي سنجش با اهدا  آموزش   -1-2-8

 در دراس تتوري 
1 

تناسب راشهاي سنجش با اهدا  آموزش   -2-2-8

 كارآموزي 
1 

ا اهدا  آموزش  تناسب راشهاي سنجش ب -3-2-8

 كارارزي 
1 

 

 

 

 8-2چك ليست نشانگرهاي مالک 

 

 
تناسب راشهاي سنجش با اهدا  آموزش  دراس تتوري  -1

 ( 1چند درصد است )

 وضعيت 

مللو                 85-100بين 

1 

نیمه مللو         70-85بين 

5/0 

غیر مللو          %  70کمتر از 

25/0 
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سنجش با اهدا  آموزش  كارآموزي چند  تناسب راشهاي -2

 ( 1درصد است )

 وضعيت 

مللو                   85-100بين 

1 

نیمه مللو          70-85بين 

5/0 

غیر مللو          %  70کمتر از 

25/0 

 
 

تناسب راشهاي سنجش با اهدا   آموزش  كارارزي  - 3

 ( 1) ؟چند درصد است

 وضعيت 

              مللو   85-100بين 

1 

نیمه مللو         70-85بين 

5/0 

غیر مللو          %  70کمتر از 

25/0 

 
 

 

 5/2امتياز  8-3نشانگرهاي مالک

 5/1 گروه تقويم برنامه آزمونهاي -1-3-8

 5/0 انجام ارزيابي آزمونها توسط نرم افزار -2-3-8

 5/0 تهيه بانك سئواالت -3-3-8
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 8-3نشانگر مالك چک ليست  
 

 

آیا تقویم برنامه آزمونهای گرا  برای سنجش  -1

 75/0دانشجویا  در پایا  دار  اجود دارد؟

 وضعيت 

مللو                 بله 

75/0 

غیر مللو             خير 

0 

 

براي انجاد سنجش در پایا  هر  آیا برنامه ریزي -1

 75/0. د؟اجود دار پایا  دار 

 وضعيت 

مللو                 بله 

75/0 

غیر مللو             خير 

0 

 

 
در پایا   آیا برنامه مشخص  براي انجاد بازخورد -2

 75/0 ؟داردهربخش درآیند  اجود

 وضعيت 

مللو                 وجود دارد

75/0 

نیمه مللو           تا حدودي 

5/0 

غیر مللو             وجود ندارد 

0 
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آیا آزمونهاي بخشهاي مختلف گرا  توسط نرد افزار  -3

 (1ارزیاب  م  شود )

 وضعيت 

مللو                 بله 

1 

نیمه مللو          تا حدودي 

5/0 

غیر مللو           خير 

0 

 

چند درصد اعضاء گرا  بانک ستوادت تهیه کرد  اند؟  -4

5/0 

 وضعيت 

 مللو               %80بيشتر از 

5/0 

نیمه مللو          %50-%80بين 

25/0 

غیر مللو           %50کمتر از 

0 

 

 

 5/2امتياز  8-4نشانگرهاي مالک

 25/0 ارزشیاب  مدیر گرا   -1-4-8
خودارزیا   –ارزشیاب  اعضاء هیتت علم  ) هم ار  -2-4-8

 معاا  آموزش  دانش د  (  –
3/0 

 6/0 تتوري  نظر سنج  دانشجویا  در دراس -3-4-8
 6/0 نظرسنج  دانشجویا  در دراس بالین   -4-4-8
 25/0 تناا  ارزشیاب  پنجيانه  -5-4-8
 5/0 ارجاع بازخورد ارزشیاب  به هیتت علم   -6-4-8
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  8-4چک ليست مالك 
 

   25/0آیا ارزشیاب  توسط مدیر گرا  انجاد م  شود  -1

 وضعيت 

مللو         بله 

25/0 

غیر مللو        ر  خي

0 

 

 (  1/0آیا ارزشیاب  توسط هم ارا  انجاد م  شود ) -2

 وضعيت 

مللو         بله 

1/0 

غیر مللو        خير  

0 

 

آیا ارزشیاب  اعضاء گرا  توسط خودشا  )  -3

 ( 1/0خودارزیا  ( انجاد م  شود )

 وضعيت 

مللو         بله 

1/0 

غیر مللو        خير  

0 

 
 

آیا ارزشیاب  اعضاء گرا  توسط معاانت آموزش   -4

  (1/0شود .) دانش د  انجاد م 
 وضعيت 

مللو         بله 

1/0 

غیر مللو        خير  

0 
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آیا ارزشیاب  اعضاء گرا  توسط دانشجویا  در دراس  -5

 (  6/0شود .) تتوري انجاد م 

 وضعيت 

مللو         بله 

6/0 

     غیر مللو   خير  

0 

 
آیا ارزشیاب  اعضاء گرا  توسط دانشجویا  در دراس  -6

م  شود     كارارزي( انجاد  –بالین  ) كارآموزي 

.(6/0 ) 

 وضعيت 

مللو         بله 

6/0 

غیر مللو        خير  

0 

 
 تناا  ارزشیاب  در هر دار  توسط دانشجویا آیا  -7

  25/0.  ؟اجود دارد

 وضعيت 

    مللو     بله 

25/0 

غیر مللو        خير  

0 

 

آیا نتایج ارزشیاب  پنجيانه به اعضاء هیتت علم   -8

 ( 5/0منع س م  گردد .)

 وضعيت 

مللو         بله 

5/0 

نیمه مللو   تا حدودي

25/0 

غیر مللو      خير

0 
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 فصل نهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش كار
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علمی دار  آموزشی  کلیه اعضاء هیتتجامعه مورد مطالعه: 

داخلی دانشيا  علود پزشکی گلستا  با توجه به 

محدادیت اعضاء هیتت علمی همه اعضاء گرا  در تکمیل 

 داد  ها مشارکت داشته اند.

 

 

 85-86این بررسی در نیمه سال اال سال تحصیلی زمان و مکان: 

آذر دانشيا  علود پزشکی  5در مرکز آموزشی درمانی 

 گلستا  انجاد شد.

 

 

 

داد  های مورد نظر با استفاد  از روش جمع آوري داده ها: 

پرسشنامه ا چک لیستهای تهیه شد  با نظر اعضاء کمیته 

ارزیابی گرا  که انلباق کامل را با اهدا  طرح داشته 

 اند جمع آاری شد  است.
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 دهمفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يافته ها
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 حوزه رسالت و اهداف آموزشي: نتايج ارزيابي  1جدول 

 رديف
امتياز  مالک

 كل

امتياز 

 كسب شده

درصد امتياز 

 كسب شده

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب

1 
اجدددود رسدددالت ا -1-1

 اهدا  آموزشی مدا  

      

2 
مشدداركت اعضدداء  -2-1

گرا  در تداین بیانیه 

 رسالت ا اهدا   

      

3 

رعایت قواعد هد   -3-1

ندی قه ب سی ا طب )  نوی

 نيرش (   –مهارت  –دانش 

      

4 

آگددداهی اعضددداء  -4-1

نا   م  ا كارك تت عل هی

ارشدددد از رسدددالت ا 

 اهدا   

      

5 
بددازنيری اهدددا   -5-1

آموزشددی توسددط اعضدداء 

 گرا  

      

       جمع كل

 

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 

    1حوزه 

    1مالک 

    2مالک 

    3مالک 

    4مالک 

    5ک مال
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 : نتايج ارزيابي حوزه مديريت و سازماندهي  2جدول 

 رديف
امتياز كسب  امتياز كل مالک

 شده

درصد امتياز 

 كسب شده

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب

نحو  انتخا  مدیر  1
 گرا 

      

ایژگیهای اظایف  2
 مدیر گرا 

      

3 
میزا  استقالل 
گرا  در برنامه 
ریزی آموزشی ا 

 پژاهشی

      

4 
میزا  استقالل 
گرا  در امور 

 مالی

      

5 
برنامه مدا  برای 
اعتالء ا ارتقاء 
علمی ا توانمندی 

 گرا  

      

       جمع كل

 

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 

    2حوزه 

    1مالک 

    2مالک 

    3مالک 

    4مالک 

    5مالک 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

 برنامه و دوره های آموزشي : نتايج ارزيابي حوزه  3جدول 

 رديف
امتياز كسب  امتياز كل مالک

 شده

درصد امتياز 

 كسب شده

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب

1 
تعریف دقیق 

فعالیتهاي           

what/whom/where/when)) 

      

2 
تناسب محتوي دار  

هاي آموزش  با 

 اهدا 

      

مشاركت در برنامه  3

 ریزي درس 
      

راي برنامه هاي اج 4

 آموزش 
      

5 
میزا  استفاد  از 

طرح درس ا راشهاي 

 تدریس

      

تناسب دراس تتوري ا  6

 بالین  
      

       جمع کل 

 

 

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 

    3حوزه 

    1مالک 

    2مالک 

    3مالک 

    4مالک 

    5مالک 

    6مالک 

 

 



 123 

 يابي حوزه هيأت علمي : نتايج ارز 4جدول 

 رديف
امتياز كسب  امتياز كل مالک

 شده

درصد امتياز 

 كسب شده

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب

1 
 ترکيب و توزيع اعضاء هئيت علمي             

      

2 
توانمنااديهاي آموزشااي اعضاااء هئياات  

 علمي 
      

3 

توزيع فعاليتهاي اعضاء هئيات علماي    -

 در بخش آموزش 

ع فعاليتهاي اعضاء هئيات علماي   توزي -

در بخااش پااژوهش  توزيااع فعاليتهاااي  

 اعضاي هيئت علمي 

توزيع فعاليتهاي اعضاء هئيات علماي    -

 در بخش درمان 

      

4 
ميزان رضايت هئيت علمي از امکاناات  

 رفاهي و خدمات 
      

       جمع کل

 

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 

    4حوزه 

    1مالک 

    2 مالک

    3مالک 

    4مالک 
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 : نتايج ارزيابي حوزه دانشجويان   5جدول 

 رديف
امتياز كسب  امتياز كل مالک

 شده

درصد امتياز 

 كسب شده

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب

1 

تركیب ا توزیع 

دانشجویا  پزش   

دار  دكتري حرفه 

 اي

      

صالحیتهاي ارادي  2

 به دار  كارآموزي 
      

3 

ارائه خدمات 

مشاار  ا 

راهنمای  تحصیل  

 به دانشجویا  

      

پیشرفت  ا افت  4

 تحصیل  
      

5 
نحو  ارائه خدمات 

آموزش  به 

 دانشجویا  

      

6 
توانای  فراگیرا  

 –) انجاد تحقیق 

 برنامه ریزي ( 

      

       جمع کل

 

 

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 

    5حوزه 

    1مالک 

    2مالک 

    3مالک 

    4مالک 

    5مالک 

    6مالک 
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 : نتايج ارزيابي حوزه منابع آموزشي ) فضا ، امكانات و تجهيزات آموزشي و درماني (    6جدول 

 رديف
 مالک

امتياز كسب  امتياز كل

 شده

درصد امتياز 

 كسب شده

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب

تجهیزات عموم   1

 آموزش 
      

       تجهیزات تخصص  2

ام انات ایژ   3

 تخصص 
      

       كالس 4

كتابخانه ا  5

 اینترنت
      

       درمانيا  6

       اارژانس 7

       بخش داخل  8

       ااحد آنداس وپ  9

       بخش همودیالیز 10

بخشهاي تخصص   11

 پشتیبا 
      

       جمع کل
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 نامطلوب نيمه مطلوب لوبمط 

    6حوزه 

    1مالک 

    2مالک 

    3مالک 

    4مالک 

    5مالک 

    6مالک 

    7مالک 

    8مالک 

    9مالک 

    10مالک 

    11مالک 
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 : نتايج ارزيابي حوزه پژوهشي     7جدول 

 رديف
امتياز كسب  امتياز كل مالک

 شده

از درصد امتي

 كسب شده

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب

1 

جاد  هاي ان پژاهش 

ضاء  سط اع شد  تو

 گرا  

      

2 

خددط مشدد  برنامدده 

هدداي مشددخص گددرا  

 براي پژاهش  

      

3 

سمینارها ، همایش 

شد   گزار  هاي بر

 توسط اعضاء گرا   

      

       ام انات پژاهش   4

       جمع کل

 

 

 وبنامطل نيمه مطلوب مطلوب 

    7حوزه 

    1مالک 

    2مالک 

    3مالک 

    4مالک 
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 : نتايج ارزيابي حوزه سنجش و ارزشيابي    8جدول 

 رديف
امتياز كسب  امتياز كل مالک

 شده

درصد امتياز 

 كسب شده

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب

1 
 تنوع راشهاي سنجش

      

تناسب سنجش با  2

 اهدا  آموزش  
      

3 

تدوجه برندامه 

ریدزي شدد  به راش 

هاي سنجش 

 دانشجویا 

      

4 
ارزشیاب  هاي 

پنجيانه ا كیفیت 

 آ 

      

       جمع کل

 

 

 

 

 

 نامطلوب نيمه مطلوب مطلوب 

    8حوزه 

    1مالک 

    2مالک 

    3مالک 

    4مالک 
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 بحث و نتيجه گيری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل يازدهم
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 تايج : ن

این نتدایج حاصدل ارزیداب  از طریدق نظرخدواه            

نفر اعضاء  8بوسیله پرسشنامه ها ، چك لیست ها از 

مدت  كارارزا  ب كارآموزا  ا  م  ا  تت عل ما   4هی

 انجاد شد . 

در قسددمت ارزیدداب  حددوز  رسددالت ا اهدددا  آموزشدد  

یاز )   80/9با شت   6/97امت لو  دا جه  مل % ( در

 (. 1ر )جدال شما

با  گرا   مدیریت  یاب   یاز )   75/9ارز %  42/96امت

 (درجه مللو  داشت. 

 (.  2)جدال شمار 

با  ش  ا درس  مه آموز ند برنا یاب  فرای تایج ارز ن

یاز )  75/9 جدال  5/97امت لو  .)  جه مل با در  ) %

 (   3شمار  

امتیاز  12/12نتیجه ارزیاب  اعضاء هیأت علم  با   

 ه مللو  . % ( با درج  07/78) 

 (   4) جدال شمار  

با  شجویا   حوز  دان یاب   یاز )  84/14ارز  16/99امت

 % ( با درجه مللو  . 

 (  5) جدال شمار  

ارزیاب  فضاهاي آموزش  ا پژاهش  ا درمان  ام انات 

با  یزات  یاز ) 7/13ا تجه لو   27/91امت جه مل % (در

 (   6است.) جدال شمار  

سب   با ك پژاهش  حوز   ظر  یاز )     25/14 از ن امت

 % ( درجه مللو  است .  25/96

 (   7) جدال شمار  

 حث و نتيجه گيری : ب   
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سنجش  یاب   سب  ارز با ك شیاب   یاز  75/9ا ارز )  امت

 (   8% ( درجه مللو  است. )جدال شمار   5/97

 نتیجه كل  ارزیاب  در جدال چ ید  آمد  است . 

مل  حاد ا عوا یك از آ هر  یاب   هد  ارز با  س   ین برر ا

ش بخش داخل  كه بعنوا  ی   از بخشهاي موثر در آموز

مادر ا اركا  اصل  آموزش طب بالین  محسو  م  شود به 

 اجرا درآمد . 

حوزه در این بررس  بهترین نتیجه ارزیاب  مربوط به 

 بخود اختصاص داد .  دانشجویان

نتیجده كل  این ارزیاب  مؤید درجه مللو  بخش داخل  

كسب شد  ، نیاز به  توجه به امتیداز كلد است كه با 

یاب   ش  ا ارز هدا  آموز جراي ا ها در ا مه  تداین برنا

بازد  برنامه ها ا اصالح نقاط ضعف ا كاست  ها را طلب 

 م  كند . 

مدیریت ،  یاب  را  مورد ارز مل  جزاء ا عوا ترین ا مهم

یرا   ش  ا فراگ ل  آموز ضاهاي فیزی   ك م  ا ف تت عل هی

در تعیین امتیاز  تش یل میدهد كه مهمترین عوامل موثر

خا   هاي انت م  مالك یأت عل مدیریت ا ه حوز   شد   سب  ك

اختیارات آموزش  ا پژاهش  ، فرایند جذ   –مدیر گرا  

گرا  ،  م  در  تت عل سرانه هی عداد  م  ، ت تت عل هی

هت  ش د  ج ستولین دان با م گرا   مدیر  ضوري  باط ح ارت

انتقال مش الت ا پ  گیري ، اجود برنامه براي اعتالء ا 

ارتقاء علم  ا توانمندي شغل  ، ن ته مهم دیير نحو  

نفر  2نفر هیتت علم  فعل  فقط  8اضعیت استخداد كه 

صو مابق  ب بود   سم   حد ر مان  ردر  ش  ا پی ت آزمای

ست .  تر ا یق  جدي ا دق س   یك برر ند  كه نیازم ستند  ه

آنچه مسلم است كادر هیتت علم  ثابت ا توانمند قادر 

  رجه علم  دانشيا  ا بهتر نموداست كمك به ارتقاء د

 . كیفیت برنامه هاي آموزش  نماید

در مورد فضاهاي آموزش  با توجه به امتیاز كسب شد  

در بعض  از مالكهاي این حوز  نیاز به یك بازنيري جدي 

به  تاج  كه مح یاب   مورد ارز هاي  سمت  ترین ق دارد مهم

ل   خش داخ ستفاد  ب مورد ا ضاي  مورد ف ست در  س  ا برر
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ا  كدده داراي نددواقص ا فاصددله داشددتن از شددرایط زندد

نداشدتن  –استاندارد از قبیل محدادیت تعدداد تختهدا 

نداشتن كالس درس بدالین  در بخدش ا  –اطاقهاي ایزاله 

عدد تناسب اطاقهاي بخش داخل  زنا  با تعداد تختهاي 

 موجود است . 

در قسمت اارژانس با توجه به این ه این مركز بعنوا  

  پذیرش بیمارا  داخل  ا مركز منحصر به فرد مركز اصل

مارا   جم بی به ح جه  با تو ست  سمود ا مارا  م پذیرش بی

سري  یك  ند  سلمًا نیازم نس م به اارژا ند   عه كن مراج

ام انات ا تجهیزات مخصوص در این بخش م  باشد ) اتاق 

كدالس درس –اتداق ایزالده  –مخصوص دانشدجویا  پزشد   

 ي ضراري ( تجهیز به اینترنت ا كتابها

نياه  كل  به تعداد مراجعه كنند  به این مركز موید 

ل  ا  خش داخ به ب ست   كه بای ست  ته ا ین ن  یت ا اهم

ستقل در  كامالً م جزا ا  خش م یك ب نوا   به ع سمومین  م

شها  ین بخ فوق ا با ن ات  ته  كرد . الب يا   نس ن اارژا

به  ل   هاي داخ موزش بیماری براي آ سب   يا  منا جای

كارآموزي ا كارارزي م  باشد چرا كه  دانشجویا  دار 

ین  جود ا ستري ا ا خش ب ین ب كه در ا نوع  هاي مت بیماری

Case  ها متنوع تواد با اجود هم ارا  فوق تخصص  فضداي

بسیار مناسب  را براي آموزش فراهم كرد  است بلوری ه 

 كاست  هاي فیزی   را تا حدادي جبرا  نمود  است . 

كه ست  شد  ا سع   كز  ین مر هر  اري از  در ا ثر ب در اك

یت ا  با حما ست  ید ا شود ا ام جود  نات مو ضا ا ام ا ف

توجه بیشتر مستولین در زمینه كمبود كالس اختصاص  در 

بخش ا از سوی  دیير تجهیز بخش به اینترنت ا كتابهاي 

ضراري شرایط بهتري را براي خدمات رسان  به بیمارا  

 ا آموزش بهتر به دانشجویا  فراهم كرد .

 –شددهاي آنداسدد وپ  ا بران وسدد وپ  ا آن ولددوژي بخ

همودیددالیز در ارائدده خدددمات آموزشدد  ا درمددان  بدده 

بیمارا  نقش مهم  را ایفا م  كند . كه كلیه خدمات 

درمان  ا تشخیص  براي بیمارا  توسط پزش ا  متخصص ا 
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م   فع  به راز مرت نا   هاي آ س  ا كمبود صص برر فوق تخ

 گردد . 

ي مهم ا اساس  فضاهاي كل  آموزش  ی   دیير از قسمتها

مربوط به فضاي فیزی   كالس كه نسبتًا مللو  بود  است 

مك  سایل ك به ا یز  سها تجه مام  كال جود این ه ت با ا

ص   سهاي اختصا شتن كال ست دا بود  ا نه  ش  ا رایا آموز

بددالین  متناسددب بددا ظرفیددت دانشددجویا  در بخشددهاي 

للو  م  باشد اارژانس ا داخل  زنا  ا مردا  نسبتًا م

 . 

ی   از مهمترین عوامل مورد ارزیاب  در حوز  فضاهاي 

فیزی   در این مركز داشتن یك كتابخانه مناسب با كتب 

رفرانس آخرین چاپ ا مجالت معتبر بین الملل  ا سایت 

مخز  كتدا  ا آرشدیو مجدالت  –قرائتخانه  –كامپیوتري 

ط فوق است كه این مركز با كمبود كتابخانه اي با شرای

 م  باشد كه نیاز به یك تجدید نظر دارد . 

 –فرایند آموزش  از دیدگا  فراگیرا  در قسمت تتدوري 

ند  یرا  از را ست ا فراگ لو  ا كارارزي مل كارآموزي ا 

آموزش  رضایت كامل داشته اند . چو  مواردي از قبیل 

 –اجددراي برنامدده هدداي آموزشدد  ) راندددهاي آموزشدد  

ا ... ( منظم ا طبدق برنامده  CPC  .IC -گراندراند  

 مدان  انجاد ا ارائه میيردد . 

ها آموزشد  بدر اسداس طدرح   must learnا همچنین تمام  

درسهاي ارائه شد  توسط اساتید در رشته مختلف گرا  

داخل  برنامه ریزي شد   ا دانشجویا  ا كارارزا  در 

ها در طول گذراند  هر بخش موظدف بده  must learnبخش با 

هددا بددود  ا بددر ایددن اسدداس  must learnدگیري ایددن یددا

 ارزشیاب  دانشجویا  انجاد م  شود.

تخصص  ا فوق تخصص   –از نظر كیفیت ا تجهیزات آموزش  

لو   ضعیت مل شها ا كارآزمود  در بخ سان   یراي ان ا ن

یزات ا  ل  ارزش تجه خش داخ ست در ب هم ا ست ا م بود  ا

رسددتاري فددوق تخصصدد  ا پرسددنل پ –فعالیتهدداي تخصصدد  

كارآزمود  از جایيا  ایژ  اي ا بسیار مهم  برخوردار 

 است . 
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بلوری ه بنظر م  رسد كه این فعالیت ها م  تواند از 

مان  ا  ش  در هاي پژاه ی  طرح ضامن اجرا نوا   ف  بع طر

كاف  از  یق ا  بت دق ضامن مراق ف   شك ا ازطر شخیص پز ت

یا یزات  ختالل در تجه نه ا سلمًا هرگو شد ا م مارا  با  بی

در فعالیتها این گرا  بهر دلیل كه باشد هم اقدامات 

به  ته  هم الب برد ا  هد  ستوال خوا یر  ستول را ز پزك م

خلر افتاد  جا  بیمارا  بعضًا ضربه اي جبرا  ناپذیر 

 پیش خواهد آمد . 

یاب  در حوز  پژاهش كه  ی   دیير از عوامل مورد ارز

گرا  از درحه مللو  برخوردار بود  است توانمندیهاي 

سیار باد  آموزش  داخل  در این زمینه اجود انيیز  ب

براي امر پژاهش بود  است كه در بسیاري از موارد از 

نیازهاي اختصاص  اعضاء محترد هیتت علم  براي ارتقاء 

نوع آ   یاد ا ت سیار ز عداد ب ین ت بر ا عالا   شد  م  با

جود  ست . ا مود  ا فراهم ن پژاهش  مر  براي ا نه را  زمی

ه مه  ندي برنا كرد  توانم به راز  صوص  مدا  در خ اي 

اعضاء هیتت علم  در خصوص پژاهش، منابع مال  مناسب 

براي حمایت طرحهاي تحقیقات  ا همچنین اجود اینترنت 

ا استفاد  تماد اقت اعضاء هیتت علم  ، اجود مراكز 

ماري از  سا  آ شاارا  ا كارشنا بالین  ا م قات  تحقی

ل  ن ته مهم تسریع ا نقاط قوت این حوز  بود  است ا

مدنظر  هم   قات   هاي تحقی صویب طرح ند ت سهیل در فرای ت

 م  باشد. 

با این امید كه با یك بازنيري كل  ا تغییرات اساس  

سب ا  ضاي فیزی   منا نه ا ف جاد زمی موزش ا ای در آ

مساعد كمبودها ا نقاط ضعف مرتفع ا به پایه هاي قوت 

 تبدیل شوند 
 

سطوح شود در  مي  شنهاد  شگاه ،  پی ست دان لف ) ریا مخت

 رئیس دانشكده ، مدیر گروه ( : 

ش   -1 مان  ، پژاه ش ، در برداري آموز هر   هت ب  -ج

با  كه  شود  م   شنهاد  ستا  پی ضاهاي فیزی   بیمار ف

پژاهش   –مساعدت ریاست محترد ا معاانت محترد آموزش  

ضاهاي  یل ف ها از قب ین كمبود ش   ا لود پز شيا  ع دان
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كتابخانه  –ت ا فضاي ناكاف  اارژانس ام انا –آموزش  

مجهز ا مناسب ، افزایش خط اینترنت مرتفع گردد . یا 

مد  بنظر  ها ا استفاد  از فضاي بدست آ جابجای  بخش 

م  رسد محل  مناسب براي بخش داخل  باشد . انشاء هللا 

گرفتن  ظر  ستولین ا در ن ن  م پیش بی با  ستله  ین م ا

تختخواب  كه  200ستا  فضاهاي فیزی   مناسب در بیمار

 در حال ساخت م  باشد مرتفع گردد . 

دانشدديا  بایسددت  در جهددت كددادر هیتددت علمدد  بددا  -2

توانای  ا انيیز  هاي آموزش  ا پژاهش  گام  موثر بر 

دارد ب ارگیري نیراي متخصص غیر هیتت علم  در برنامه 

ش   هاي آموز براي نیرا سب   صت منا تا فر مان   هاي در

تا شود  پژاهش آزادي  فراهم  موزش ا  مر آ ند در ا بتوا

عمل بیشتري داشته باشد . ب ارگیري یك نفر فوق تخصص 

 خو  ا ان ولوژي در گرا  آموزش  داخل  .

فراهم كرد  شرایط مناسب براي فعالیتهاي پژاهش  ا  -3

 آموزش  در امر ارتقاء اعضاء هیتت علم  گرا  .

ا توانمندي اجود برنامه جهت اعتالء ا ارتقاء علم   -4

 شغل  اعضاء گرا  .

فراهم كرد  شرایط براي شركت اعضاء گرا  در دار   -5

 هاي آموزش  ا همایش ها ا كنير  هاي علم  .

تسددریع ا تسددهیل در تصددویب طرحهددا ا پددراژ  هدداي  -6

 تحقیقات  .

شامل  -7 گرا   هاي  تامین نیاز هت  مال  ج نابع  عالد م ا

 از . نشریات مورد نی –كتا   –تهیه لوازد 

فددراهم كددرد  شددرایط مناسددب بددراي مشدداركت كلیدده  -8

 دانشجویا  ا كارشناسا  آموزش  در فرایند آموزش  .

فراهم شد  شرایط مناسب بر مبناي فیدبك فراگیرا   -9

، نیدداز جامعدده ، نظددرات گراههدداي آموزشدد  در جهددت 

 بازنيري در فرایند تداین اهدا  آموزش  . 

هاي ازارتخ -10 یدش حمایت سائل ا افزا صدوص م نه در خ ا

ام دانات رفاه  ، كه از خواسته هاي مورد نظر اعضاء 

 هیتت علم  م  باشد . 
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م  از  -11 تت عل ضاء هی ستفاد  اع براي ا یزي  مه ر برنا

 ام انات موجود جهت تسهیالت رفاه  . 

 

 

 


