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 4931ویژه    مراقبت کمیته  ارزیابی درونی گروه آموزشی پرستاری
 

  چكیده :

 در راستای ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، با استفاده از الگووی اعتاوار بيشوی            

گرگوان  موورد ارزیوابی    ماموایی بویوه    –دانشکده پرستاری   مراقات ویژه پرستاری  آموزشی  گروه

قرار گرفت. در ایو  ارزیوابی عو وه بور شوناخت عوامو  موؤرر و موورد          (self – study)درونی 

مطلوب نیمه مطلوب و نوا  ارزشیابی ، برای هریك تعریفی با تدوی  نشانگر در سه طیف : مطلوب ،

. تعیی  شود  هر م ک و نشانگر توسط همفکری  اعضاء گروه و کتب علمی تعیی  گردیده و ارزش

در ای  راستا جهت تعیی  نمره مجاور به استفاده از پرسشنامه ها و چك لیستهای ميتلف شدیم که 

 نیموه )  %75توووووا   51)مطلوب( ، بوی    %75براساس امتیازات بدست آمده ، در سه طیف بیش از  

کوه   يص شود ) نامطلوب( از حداکثر نمره قرار گرفت و نمره نهوايی مشو   %51مطلوب ( و کمتر از 

 مطلوب می باشد.  در کلیه حوزه ها وضعیت گروه

 

 مامایی بویه گرگان  : -دانشکده پرستاری مراقبت ویژهپرستاری  گروه  هتاریخچ

 

یکی از گروههای پنج گانه آموزشی موجود در دانشکده پرستاری  مراقات ویژهگروه پرستاری 

 عضو هیئت علمی 7 و دارای  تشکی  شد  . 1188......ومامایی بویه گرگان می باشد که در سال 

 می باشد.

کارشناسی ،دو دوره  در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مراقات ویژهگروه پرستاری 

 ارشدپرستاری مراقات های ویژه  به منظور ارايه دورس تئوری و بالینی فعالیت می نماید. 

رس تئوری شام  مقدمه مراقات برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقات های ویژه د

واحد و پایش مراقات های ویژه به  1پرستاری مراقات های ویژه ، یك واحد به ارزش های ویژه

و  دروس تيصصی مراقات های ویژه  واحد ،  1واحد، درس پیوند اعضا به ارزش  1ارزش 

 واحد را ارايه  میدهد. 19و جمعآ   9-1 کاراموزی های مروطه به ارزش 
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مامایی بویه  واقع در مجتمع آموزش  –رايه کلیه دروس تئوری در دانشکده پرستاری مح  ا

در مراکز  مراقات ویژهپزشکی فلسفی و مح  کلیه کارآموزی و کارورزی دانشجویان در دروس 

گرگان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان می و صیاد شیرازی آموزش درمانی  پنجم آذر 

 لی بر بالی  مددجویان انجام می شود.باشد که به صورت عم

 تاریخچه آموزشی دوره مراقبت های ویژه  :   

 ,John Hopkins Stanfordدر دو دهه اخیر در برخی از دانشگاههای معتار دنیا از جمله 

Nottingham, JCU, UCSF دانشگاهی برای  توجه ای ویژه به راه اندازی دوره های آموزشی

پرستاری  ست. حاص  ای  امر ایجاد رشته هایی چون پرستاری پیشرفته,پرستاران بالینی شده ا

ویژه و زیر شاخه های پرستاری مراقاتهای بیماری های قلب و عروق, ریه, کلیه و دیگر  مراقاتهای

ویژه, در سه دهه اخیر توجه  مراقات های رشته های مشابه می باشد. در ایران به دناال نیاز به ارايه

ویژه, دوره هایی در  مر شده است و به تاع آن همزمان با تاسیس مراکز مراقات هایخاصی به ای  ا

نیز رسما دانشکده پرستاری و  1181ای  خصوص در بعضی از مراکز برگزار می شد و از سال 

ماهه پرستاری مراقات های ویژه برگزار نمود. در  1ایران برنامه های  مامایی دانشگاه علوم پزشکی

 ,ICU ماهه تيصصی مراقات های ویژه 1 یز در برخی از مراکز آموزشی دوره هاین  حال حاضر

CCUدیالیز و ... برگزار می گردد ,. 
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 هدوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژ

دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقات های ویژه   یکی از دوره های تحصی ت تکمیلی دانشکده 

 تشکی  شد  1188  و مامایی بویه گرگان می باشد که در سال پرستاری

در دانشگاه علوم پزشکی گلستان  مسئولیت آموزش ای  دانشجویان را مراقات ویژه  گروه پرستاری

بر عهده دارد  کارشناسی ارشدپرستاری مراقات های ویژه  به منظور ارايه دورس تئوری و بالینی 

 فعالیت می نماید. 

مامایی بویه  واقع در مجتمع آموزش  –کلیه دروس تئوری در دانشکده پرستاری مح  ارايه 

در مراکز  مراقات ویژهپزشکی فلسفی و مح  کلیه کارآموزی و کارورزی دانشجویان در دروس 

آموزش درمانی  پنجم آذر گرگان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد که به صورت 

 ن انجام می شود.عملی بر بالی  مددجویا

 قدمهم

 دستیابی برای دانشگاهی هاینظام همیشه که است هاییدغدغه ازجمله و پژوهشی آموزشی کیفیت 

. است آموزشی از ارزیابی استفاده مستلزم عالی آموزش مستمر کیفیت کنند.ارتقایمی ت ش آن به

 به و دستیابی عالی آموزش کیفیت ارتقای جهتاخیر در دو دهه توجهی قاب  هایکوشش

 .است آمده عم  از کشورها به در بسیاری دانشگاهی هاینظام هایهدف

دانسته  اهداف تحقق میزان کردن جهت مشيص اط عات آوری جمع فرآیند معنا یك به را ارزیابی

 و کلی اهداف هداف آرمانی،ا ها، رسالت شام  ميتلف سطوح در آموزشی های نظام هدف.اند
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 ضعف و قوت نقاط درباره قضاوت و اهداف تحقق میزان اطمینان از برای .میگردند تعیی  رفتاری

 .دگیر می انجام ارزشیابی آن کیفیت و ارربيشی کارايی، ارتقاء بهاود، جهت گیری و تصمیم

 از هدف نمودکه شيصم باید ابتدا است ولی شده عرضه ميتلفی الگوهای ارزیابی، انجام برای

 است ای  از ارزشیابی هدف .گردد انتياب مناسب الگوی آن اساس بر تا ارزشیابی چیست؛ انجام

علمی،  هیأت اعضاء خود، به ميصوص دهی سازمان تواند  با می آموزشی نظام حد چه تا باینیم که

 می کار به که یادگیری های یاددهی روش و آموزشی تکنولوژی و امکانات درسی، های برنامه

 . سازد مشيص را گردند اهداف می تحقق از مانع که عواملی و همچننی  گیرد،

 پرداخته، ارزشیابی مورد عوام  ها درباره داده گردآوری به گروه اعضای درونی، ارزشیابی در 

 استانداردها موجود با وضعیت مقایسه به آن، کیفیت و مطلوبیت میزان قضاوت درباره برای سپس

 کیفیت قضاوت درباره نهایتاً و مطلوب و موجود وضع بی  مقایسه که عم  ای  پردازند. برای می

 باشد، شيصی های قضاوت از دور به و تر تر، دقیق آسان ها هدف تحقق میزان و آموزشی نظام

 .کیفی استفاده نمود  توصیف یك یا از درصد، باید

 ارزشیابی تیم خود عهده بر وهدایت ولیتمسئ درونی ارزشیابی در که گفت توان می بنابرای 

 میااشد.

 در مؤرر آموزشی عوام  گروه باید بنابرای  است، هدف بر ماتنی ارزشیابی ای  نوع که جا آن از

 آن برای مطلوب وضعیت سپس و نموده را شناسايی گروه های رسالت و اهداف به دستیابی

 هر های م ک برای وضعیت مطلوب و بوده گروه اهداف به ناظر باید تعریف ای  تعریف نماید.
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 مطلوبی که وضعیت با موجود وضع مقایسه با ترتیب ای  به .تعیی  گردد اهداف به توجه با عام ،

 یا و اهداف به دستیابی میزان و مطلوبیت اوضاع میزان به میتوان شده تعیی  گروه اهداف اساس بر

 .نشان داد آنرا از فاصله

و  پرستاری  دکترای 1 شام   علمی، هیأت عضو 7داشت  با ،مراقات ویژه پرستاری آموزشی گروه

 حال  مسئولیت آموزش عی  ع وه بر آموزش دوره کارشناسی پرستاری در کارشناس ارشد 5

 برعهده دارد. نیز را پرستاری مراقات های ویژه تيصصی دروس بالینی و تئوری

 روش بررسی و ارزیابی:

 بود، مراقات ویژه پرستاری گروه تمامی اعضاء از متشک  که درونی ابیارزشی گروه تشکی  از بعد

 شناسایی اهداف، یابی به دست در مؤرر عوام  سپس و گردید تدوی  گروه واهداف رسالت ابتدا

 شدند.

 از استفاده با کیفیت ارتقای و جامعه نیازهای با آموزش انطااق هدف گروه با مطالعه ای  در

  ارزیابی  1188   سال از آموختگان دانش و دانشجویان ، ارزیابی استادان، از نظرسنجی فرمهای

 پرسشنامه . تحلیلی بود و توصیفی سنجش (Cross Sectional)مقطعی  مطالعه ای  .می شوند

چند  نوع و از گزینه ها و شده تدوی  گویه های شام  که بوده داده ها گردآوری ابزار نظرسنجی،

 شدند. استاندارد کتب و منابع آخری  براساس و روایی پایایی نظر از نامه هاپرسش تمام .جوابی بود

 شد. انجام نه حوزه در و گام ده براساس آموزشی ارزشیابی
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 critical careدوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه )تعریف  

nursing(M.Sc : 

 صاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه پرستاری مراقات های ویژه یك شاخه اخت

سازی مراقات های پرستاری از بیماران بدحال و نیازمند به مراقات های ویژه, تقویت 

موجب کاهش مرگ و میر و  ماانی مدیریتی, آموزشی, پژوهشی, اخ ق و رفتار حرفه ای, 

  .عوارض بیماری در بيش های ویژه  می گردد

 (:Mission) رسالت رشته          

 :از رسالت رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقات های ویژه عاارت است 

 کاهش مرگ و میر  -1

 کاهش عوارض بیماران بستری در بيش های ویژه -1

 گسترش ساختاری در ارتقاء روند مراقات های پرستاری  -1

  های  تربیت دانش آموختگانی کارآمد با تواناییها و فراتوانایی -4

 : پرستاری مراقبت های ویژه چشم انداز رشته

 چشم انداز رشته کارشناسی ارشد   پرستاری مراقات های ویژه  عاارت است از:

ارتقاء استانداردهای مراقاتی و بهینه سازی وضعیت مراقات های درمانی در بيش های   -1

 ویژه

 جهانی گرفت  استانداردهایبه حداق  رساندن مرگ و میر بیماران بدحال با در نظر  -1

 کارگیری تدابیر مدیریتی, آموزشی و پژوهشی در مراقات های ویژه پرستاریه افزایش ب -1

افزایش توجه مدیران و سیاست گذاران نظام س مت به بيش های ویژه بیمارستانها و روند  -4

 درمان بیماران بدحال
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 پرستاری مراقبت های ویژه: اهداف کلی رشته-

 رتقاء دانش پرستاریالف( ا

 ب( ارتقاء نگرش و عملکرد الزم در مورد مراقات از بیماران بد حال

ج( ارتقاء مهارت های ارتااطی بهینه و مهارت های میان فردی و درون گروهی بهینه در دانش 

 آموختگان 

 د( ارتقاء نگرش و مهارت های الزم در مورد رفتار حرفه ای

 الزم در زمینه پژوهش های کاربردی ه( ارتقاء دانش, نگرش و مهارت

 (ICT, ITو( ارتقاء دانش, نگرش و حمایت الزم در مورد فناوری داده ها )

ز( ارتقاء دانش, نگرش و مهارت مناسب در زمینه کاربرد مدیریت, برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت 

 مستمر در امور مراقات و آموزش مرتاط با بیمارن بد حال

مهارتهای خود ارزیابی و ارتقاء  ایی خودآموزی مادام العمر از طریق تقویت ح( ارتقاء فراتوان 

 خود

 ی( ارتقاء فراتوانایی نقد خ قانه و ح  مساله در شرایط بحرانی

 :وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مراقاتی 

ازمند به ارايه ماهرانه مراقات های پرستاری و اجرای مداخ ت الزم پرستاری جهت بیماران نی-

 مراقات های ویژه

انجام ارزیابی های الزم )غیر تهاجمی( و کمك در انجام ارزیابی های تهاجمی در بیماران -

 بستری در بيش های ویژه

 تفسیر و تحلی  داده های جمع آوری شده در مورد بیماران نیازمند به مراقات های ویژه-

 همکاران, بیمار, خانواده و همراهان ویبه کار بست  قواعد و رفتار حرفه ای در تعام  با -
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 روش کار : 

در  صورت گرفته است . "94در سال جاری مراقات های ویژه  پرستاری گروه  ارزیابی درونی  

بعد از تشکی  گروه ارزیابی درونی با   گروه آموزشی  مراقات های ویژه    94تابستان سال 

 EDO,EDCروه ها  با حضور نماینده دفتر مشارکت اعضا ی گروه  و حتی مشترک با سایر گ

طی نشست های متعدد در راستای اهداف و رسالت دانشگاه / دانشکده به ارزیابی درونی گروه 

پرداخته است . سپس عوام  مورر بر دستیابی به اهداف را مورد شناسایی قرار داده است. که ای  

امکانات وتجهیزات و برنامه  ،ی آموزشیفضا ،لمی، دانشجویانعوام  عاارتند از : اعضاء هیات ع

حوزه رسالت و اهداف  ، مدیریت و سازماندهی ، هیات علمی  11ها و مواد آموزشی و..... که در

و حوزه ، پژوهش ، سنجش ، دانش آموختگان ،دانشجویان ،برنامه آموزشی ،منابع آموزشی 

 فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. 

وضع موجود و مطلوب و نهایتا قضاوت درباره کیفیت نظام آموزشی و  اینکه مقایسه بی  برای 

میزان تحقق اهداف آسان تر و دقیقتر و بدور از قضاوت های شيصی باشد از نشانگر و م ک  و 

استفاده شده است هر کدام از م ک ها تعیی  و وزن دهی  چك لیست و پرسشنامهبرخی موارد از

اعضاءو کتب تيصصی وضعیت مطلوب هرعام  مشيص  شده و برای هر کدام با همفکری

و بعد از نمره دهی  حوزه ها توسط اعضا و... امتیاز هر حوزه مشيص و تحلی   انجام  گردید. 

 که کلیه عوام  ارزشیابی )حوزه ها .نشانگر. م ک ها و پرسشنامه ها ( پیوست می باشد.گردید.

 یافته /  نتایج ارزیابی درونی: 

 همچون سازمانی به ویژه است، هرسازمان وظایف از اساسی و ناپذیر تفکیك بيش یدرون ارزیابی

 پزشکی مجری آموزش و ریز برنامه کننده، هماهنگ که پزشکی آموزش درمان و بهداشت، وزارت

  .است کشور در درمانی خدمات بهداشتی از گستردهای طیف و پیراپزشکی و
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باعث میشود که اعضاء خود وضعیت موجود را با  از آنجا که ارزیابی درونی توسط گروه    

وضعیت مطلوب مقایسه کنند و از  نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابند و نتایج حاص  از آن را 

 باور نمایند بنابرای  در ای  راستا نتایج گروه پرستاری داخلی و جراحی به شرح زیر می باشد.

 در ارزیابی درونی های ویژه مراقبت پرستاری  گروه آموزشی وضعیت ( 4جدول )
 

   امتیاز وزن نام حوزه 

 875/9  11 رسالت و اهداف آموزشي 1

 9 11 مدیریت و سازمان دهي 2

 12.21 11 برنامه آموزشي  3

 12 11 ت علمي  اهی 2

 2/9 11 دانشجویان 1

 1/12 11 منابع آموزشي 6

 75/7 11 وهشژپ 7

 8/9 11 سنجش 8

 871/1 2 دانش آموختگان 9

 71/1 2 حوزه فرهنگي   11

 2/89 111 جمع

  

  2/89: نمره کسب شده 

   

 

 

  وضعیت :            مطلوب
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رسالت و اهداف  ، مدیریت و سازماندهی ، هیات علمی ،دانشجویان وضعیت گروه در کلیه حوزه 

در  گی،برنامه آموزشی ،منابع آموزشی ، پژوهش ، سنجش ، دانش آموختگان و حوزه فرهن

 .می باشد به تفکیك حوزه ها نتایج به شرح زیر وضعیت مطلوب می باشد.

 
 

 

 حوزه رسالت
 

 زه رسالت و اهداف آموزشیحو

مشيص شده  1وضعیت حوزه در جدول شماره  .وضعیت گروه در ای  حوزه مطلوب می باشد 

 است .

حرکتی  –و روانی  در تدوی  اهداف رعایت اصول هدف نویسی در حیطه های شناختی، عاطفی  

در نظر گرفته شده است و بر اساس سر فص  های آموزشی دانشکده / دانشگاه تدوی  شده است. 

پاسيگو و اخ ق و مقررات حرفه ی بر شواهد،آموزش نو در تدوب  اهداف آموزشی مراقات مات

هداف ای در نظر گرفته شده است و جلسات به طور منظم در گروه از جهت بررسی دسترسی به ا

ورزی ها ی ارايه شده( دارای اهداف اموزشی د. و دروس عملی )کار اموزی و کارتشکی  می گرد

بوده و دانشجویان با اهداف درابتدای جلسات آشنا میشوند. اعضای گروه از اهداف و رسالت 

  گروه آگاهی دارند ومستندات موجود می باشد.

موده است، در کنار  تدوی  اهداف و سرفص  سعی ن پرستاری مراقات ویژه در حال حاضر  گروه 

ریه  جمله احیاء قلب وهای آموزشی مصوب به جهت پاسيگویی به نیاز جامعه ،کارگاههایی از 
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پرستاری و مامایی و کارگاه های همانند اصول دیالیز ، گزارش نویسی  برای دانشجویان گسالربز

عملی آنها ارتقا پیدا کند و خدمات بهتری  ارايه نماید تا مهارتهای علمی  و جهت پرسن  درمانی 

ای  کوریکولومهای پنهان  در بازنگری اهداف آموزشی مد نظر قرار  فقط الزم است ارايه نمایند. 

فراگیران در و  داده شوندزنگری اهداف اموزشی مشارکت گیرد وافراد سایر گروههای مرتاط در با

 داشته باشند. تدوی  اهداف آموزشی شرکت

 در حوزه رسالت و اهداف آموزشیمراقبت ویژه ( وضعیت گروه آموزشی پرستاری 2)جدول 

امتیوواز کسووب  وزن حوزه مراقات ویژهگروه پرستاری  آموزشی  م کهای حوزه رسالت و اهداف

 شده

 15/1 1 وجود اهداف آموزشی مدون بر اساس کوریکولوم پنهان 1-1

 515/1 5/1 اف آموزشیمشارکت اعضا گروه در تدوی  رسالت و اهد 1-1

 15/1 5/1 رعایت قواعد هدف نویسی در تدوی  اهداف آموزشی 1-1

 1 1 وجود رسالت و اهداف آموزشی مدون 4-1

 1 1 آگاهی اعضا گروه از اهداف و رسالت آموزش 5-1

 875/1 1 امکان بازنگری در رسالت و اهداف آموزشی 1-1

 875/9 11 جمع 

 وضیعت حوزه رسالت :

 "   875/9میانگی  امتیازبدست آمده   "           ≥7ب مطلو

  4-99/1نیمه مطلوب 

 <4نا مطلوب 

 

 



15 

 

  مالکهای مورد نظر در حوزه رسالت و اهداف به ترتیب اولویت 

 وجود اهداف آموزشی مدون بر اساس کوریکولوم پنهان .1

 مشارکت اعضا گروه در تدوی  رسالت و اهداف آموزشی .1

 ی در تدوی  اهداف آموزشیرعایت قواعد هدف نویس .1

 وجود رسالت و اهداف آموزشی مدون .4

 آگاهی اعضا گروه از اهداف و رسالت آموزشی .5

 امکان بازنگری در رسالت و اهداف آموزشی  .1

 

 

 وزن حوزه مالکهاي حوزه رسالت و اهداف آموزش

 1 وجود اهداف آموزشی مدون بر اساس کوریکولوم پنهان 1

 5/1 ی  رسالت و اهداف آموزشیمشارکت اعضا گروه در تدو 2

 5/1 رعایت قواعد هدف نویسی در تدوی  اهداف آموزشی 3

 1 وجود رسالت و اهداف آموزشی مدون 2

 1 آگاهی اعضا گروه از اهداف و رسالت آموزش 1

 1 امکان بازنگری در رسالت و اهداف آموزشی 6

 11 جمع 
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 امتیاز نشانگر حوزه/م ک

1-1 

 
 

 75/1 یری مراقات ماتی بر شواهد در تدوی  اهداف اموزشی گروهبکار گ 1-1-1

 75/1 بکار گیری آموزش پاسيگو در تدوی  اهداف اموزشی گروه                  1-1-1

 75/1 بکار گیری اخ ق حرفه ای در تدوی  اهداف اموزشی گروه                   1-1-1

 75/1 تدوی  اهداف اموزشی بکار گیری یاد گیری الکترونیك در 4-1-1

 تشکی  جلسات منظم گروه برای تدوی  اهداف اموزشی                        1-1-1 1-1

 

1 

 5/1 استفاده از نظرات افراد سایر گروه های مرتاط در تدوی  اهداف اموزشی1-1-1

 1         استفاده از نظرات فراگیران در  تدوی  اهداف اموزشی                 1-1-1

وجود اهداف آموزشی  گروه بر اساس قواعود هودف نویسوی در حیطوه     1-1-1 1-1

 شناختی                  

5/1 

وجود اهداف آموزشی  گروه بر اساس قواعد هودف نویسوی در حیطوه     1-1-1

 مهارتی                   

5/1 

حیطوه  وجود اهداف آموزشی  گروه بر اساس قواعود هودف نویسوی در    1-1-1

 نگرشی                 

5/1 

 5/1 وجود اهداف آموزشی در  دروس تئوری  ارايه شده توسط گروه                                4-1-1

وجود اهداف آموزشی در دروس عملی )کواراموزی. کوارورزی ( ارايوه     5-1-1

 شده توسط گروه    

5/1 

بوا  رسوالت آموزشوی دانشوکده/      وجود رسالت گروه آموزشی  منطاوق   1-4-1 4-1

 دانشگاه                        

15/1 

وجوداهداف گروه آموزشی بر اساس  سرفص  های دروسی  گوروه در    1-4-1

 دانشکده/ دانشگاه   

5/1 

 15/1 تحقق اهداف آموزشی بر اساس شرایط موجود 1-4-1

 آگاهی اعضا از اهداف آموزشی گروه            1-5-1 5-1
 

5/1 

 5/1 آگاهی اعضا از رسالت آموزشی گروه            1-5-1

 مشارکت  افراد سایر گروه های مرتاط در بازنگری اهداف آموزشی   1-1-1 1-1
 

1 
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 مراقبت ویژهچک لیست حوزه رسالت واهداف اموزشی گروه  پرستاری 

حوزه/ 

موو ک 

 یك 

نشووووانگر  

هووووووای  

 م ک یك  

امتیووووواز  ازامتی سئواالت مربوطه 

کسووووب 

 شده

آیا در تدوی  اهداف آموزشی مراقات ماتنی بور شوواهد موورد توجوه قورار       1-1-1 1-1

 گرفته است؟

 (75/1بلی)  -الف

 (5/1تاحدودی -ب

 خیر -ج

 

(75/1) 75/1 

آیا در تدوی  اهداف آموزشی ، آموزش پاسيگو  مورد توجوه قورار گرفتوه     1-1-1 1-1

 است؟

 (75/1بلی)  -الف

 (5/1ودی) تاحد -ب

 خیر -ج

 

(75/1)  5/1 

آیا در تدوی  اهداف آموزشی اخ ق حرفه ای و معنویات مورد توجه قورار   1-1-1 1-1

 گرفته است؟

 (1/ 75بلی)  -الف

 (5/1تاحدودی)  -ب

 خیر -ج

 

(75/1) 5/1 

آیا در تدوی  اهداف آموزشی یادگیری الکترونیك مورد توجوه قورار گرفتوه     4-1-1 1-1

 است؟

 (75/1بلی)  -الف

 (5/1تاحدودی)  -ب

 (1خیر) -ج

 
 

 (75/1) 5/1 

آیا جلسات گروه جهت تدوی  اهداف آموزشی بوه صوورت مونظم تشوکی       1-1-1 1-1

 شده است؟

 (15/1بلی ) -الف

 (115/1تاحدودی) -ب

 (1خیر) -ج

 (15/1) 15/1 
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جلسات گروه جهت تدوی  اهداف آموزشی هر چند وقوت یکاوار تشوکی      1-1-1 1-1

 یشود؟م

 (15/1هر نیمسال دوبار) -الف

 (115/1هر نیمسال یکاار) -ب

 (1هر سال یکاار)  -ج
 

 (15/1) 

 

(15/1) 

 

 میزان مشارکت اعضای گروه در تدوی  اهداف آموزشی چگونه است؟ 1-1-1 1-1

 (5/1درصد) 75 -الف

 (15/1درصد) 51 -ب

 (1درصد ) 15-ج
 

 (5/1) 
 

5/1 

آموزشی از نظرات افراد سایر گروههای مرتاط اسوتفاده   آیا در تدوی  اهداف 1-1-1 1-1

 شده است؟

 (5/1بلی) -الف

 (15/1تاحدودی) -ب 

 (1خیر ) -ج
 

(5/1) 5/1 

 آیا فراگیران در تدوی  اهداف آموزشی مشارکت داشته اند؟ 1-1-1 1-1

 (1بلی ) -الف

 (5/1تا حدودی)-ب

 (15/1خیر ) -ب
 

 (1) 5/1 

داف  آموزشوی رعایوت اصوول هودف نویسوی در حیطوه       آیادر  تدوی  اهو  1-1-1 1-1

 شناختی مورد توجه قرار گرفته است؟

 (5/1بله) -الف

 (15/1تاحدودی)-ب

 (1خیر)-ج
 

(5/1) 5/1 

آیا در  تدوی  اهداف  آموزشی ، رعایوت اصوول هودف نویسوی در حیطوه       1-1-1 1-1

 مهارتی مورد توجه قرار گرفته است؟

 (5/1بله) -الف

 

 (1خیر) -ب

 (5/1) 

 

5/1 

آیا در تدوی  اهوداف  آموزشوی  رعایوت اصوول هودف نویسوی در حیطوه         1-1-1 1-1

 نگرشی مورد توجه قرار گرفته است؟

(5/1) 15/1 
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 (5/1بله) -الف

 (15/1تاحدودی)-ب

 (1خیر)-ج

 

 آیا دروس تئوری ارايه شده توسط گروه دارای اهداف آموزشی می باشد؟ 4-1-1 1-1

 (5/1همیشه) -الف

 (115/1)گاهی -ب

 (1115/1به ندرت)-ج

 (1هیچ وقت)-د

 

(5/1) 5/1 

آیا دروس عملی )کارورزی ( ارايه شده توسط گروه دارای اهداف آموزشوی   5-1-1 1-1

 می باشد؟

 (115/1همیشه) -الف

 (1115/1گاهی) -ب

 (1/ 11115به ندرت) -ج

 (1هیچ وقت)-د
 

 (15/1) 15/1 

اموزشی دانشکده / دانشگاه تدوی  شوده   آیارسالت گروه در راستای رسالت 1-4-1 4-1

 است؟

 (15/1بله) -الف

 (1خیر) -ب
 

 (15/1) 15/1 

آیااهداف  اموزشی گوروه  بور اسواس سرفصو  هوای آموزشوی دانشوکده /         1-4-1 4-1

 دانشگاه تدوی  شده است؟

 (5/1بلی) -الف

 (115/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج
 

5/1) 5/1 

 ستیابی به اهداف آموزشی   مد نظر قرار گرفته است؟  آیا شرایط موجود در د 1-4-1 4-1

 (15/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

 

(15/1) 

 

15/1 

 آیا اعضای گروه از  اهداف اموزشی گروه  آگاهی دارند؟ 1-5-1 5-1

 (  5/1بلی)-الف

 (15/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج

 (5/1) 5/1 
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 ع دارند؟آیا اعضای گروه  از رسالت آموزشی گروه اط  1-5-1 5-1

 (  5/1بلی)-الف

 (15/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج
 

(5/1) 5/1 

 آیا امکان بازنگری در اهداف آموزشی دانشکده / دانشگاه وجود دارد ؟   1-1-1 1-1

 (15/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

 

(15/1) 15/1 

 بازنگری اهداف آموزشی دانشکده هر چند وقت یکاار انجام میشود؟ 1-1-1 1-1

 (15/1ل دویار)هرسا -الف

 (115/1هرسال یکاار) -ب

 (1انجام نمیشود) -ج

(15/1) 115/1 

 آیا افراد سایر گروههای مرتاط در بازنگری اهداف آموزشی مشارکت دارند؟  1-1-1 

 (15/1بله) -الف

 (1خیر) -ب
 

(15/1) 15/1 

ه آیا  کلیه مستندات مربوط به اهداف آموزشی و رسالت  گوروه در دانشوکد   1-1-1 1-1

 موجود می باشد؟

 (1خیر) -(                                  ب15/1بله) -الف

(15/1) 15/1 
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  حوزه مدیریت و سازماندهی
 

 حوزه مدیریت و سازماندهی :

 1گروه در ای  حوزه دارای وضعیت مطلوب می باشد . ارزیابی ای  حوزه  در جدول شماره 

 مشيص شده است 

از ریاست دانشگاه به مدت  دو سال   با اب غوزه نشان میدهد که، مدیر گروه ارزیابی ای  ح

رعایت می  برای اعضای گروه و فراگیران منتصب میشود. ضوابط و مقررات آموزشی را بيوبی

 11بیش از می باشد. (مربی )پرستاری  کارشناسی ارشد  دکترا )استادیار( و دارای مدرک کند، 

روحیه مدیریتی و تفکر سیتمیك دارد و  وتوانایی  .دارد و باتجربه است سال سابقه کار آموزشی

در بی  اعضا و فراگیران دارای حس  خلق .دارای برنامه بوده و مدیریت زمان را رعایت می نماید

  و روحیه همکاری باالیی می باشد.

را  س و فعالیتهاو عدالت در تقسیم درو مدیر گروه در انجام برنامه ریزی برای گروه اولویت ها

بر ،می کندگیرد ، در انجام فعالیت های آموزشی بی  اعضاءگروه هماهنگی الزم را ایجاد  درنظر می

فعالیت آموزشی اعضا گروه و فراگیران نظارت و کنترل دارد. هر ترم حداق  دوبار جلسه گروه 

بی   "بی  بيشی الزم هماهنگی تشکی  می دهدو ارتااط مناسای با اعضا گروه و فراگیران دارد.  

را فراهم می    "گروه با سایر  گروههای آموزشی دانشکده ،  بی  گروه با مراکز آموزشی درمانی

 .آورد
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مدیر گروه اعضا گروه ، فراگیران و برنامه های آموزشی  گروه را مورد ارزشیابی قرار داده و در  

و آیی  نامه ها را به اط ع ی دهدجهت رفع مشک ت اعضا و فراگیران پیگیری الزم را انجام م

و  نیز شرکت می نماید.   پژوهشی دانشکده/ –اعضا می رساند  و در جلسات شورای آموزشی 

 برای گروه برنامه آموزشی کوتاه مدت در طول ترم تحصیلی  دارد.  

زم  و مدیر گروه برنامه مدون جهت افزایش توان آموزشی اعضاء در نظر دارد تا بتواند  انگیزه ال

 کافی جهت فعالیت پژوهشی و خ قیت برای اعضاء گروه را  فراهم  آورد. 

در  مدیر گروه نسات به مساي  شيصی اعضا دقت نظر بیشتری داشته باشد و که  در نظر استو 

، داشت  تنيواه در امور مالی مربوط به اق م مورد میزان استق ل گروه در تذکر و تشویق به اعضاء

مصرفی،مشارکت بیشتر در جذب اعضا جدید،مشارکت بیشتر در تهیه و تجهیز  مصرفی و غیر

 زمینه  برنامه ریزی بهتری صورت گیرد. امکانات آموزشی  

 

 در حوزه مدیریت و سازماندهی مراقبت ویژه ( وضعیت گروه آموزشی پرستاری 9جدول )

  

امتیوواز کسووب  وزن حوزه پرستاری  داخلی و جراحیگروه  م کهای حوزه مدیریت و سازماندهی

 شده

 175/1 5/1 ویژگی های  مدیر گروه 1-1

 175/1 5/1 وظایف مدیر گروه  1-1

 75/1 1 نحوه انتياب مدیر گروه 1-1

 75/1 1 راهکار ارتقا و انگیزه مدیر گروه برای اعضا 4-1

 75/1 1 میزان استق ل مدیر گروه 5-1

 9 11 جمع 
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 به ترتیب اولویت :   مراقبت ویژهزه مدیریت و سازماندهی  مالکهای مورد نظر در حو

 

 ویژگي هاي  مدیر گروه .1

 وظایف مدیر گروه  .2

 نحوه انتخاب مدیر گروه .3

 راهكار ارتقا و انگیزه مدیر گروه براي اعضا .2

 میزان استقالل مدیر گروه .1

 وضیعت حوزه مدیریت و سازماندهی  :

               ≥1مطلوب 

 <1نا مطلوب                         1-99/5نیمه مطلوب                   

 

 

 

امتیاز کسب  وزن حوزه مالکهاي حوزه مدیریت و سازماندهي

 شده

 371/3 1/3 ویژگي هاي  مدیر گروه 1

 371/3 1/3 وظایف مدیر گروه  2

 71/1 1 نحوه انتخاب مدیر گروه 3

 71/1 1 راهكار ارتقا و انگیزه مدیر گروه براي اعضا 2

 71/1 1 میزان استقالل مدیر گروه 1

 9 11 جمع 
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 گروه پرستاری مراقبت ویژهنشانگر های  حوزه مدیریت و سازماندهی

 امتیاز کسب شده وزن  نشانگر  م ک 

 75/1 75/1 رعایت اخ ق حرفه ای 1-1-1 1-1

 75/1 75/1 مقاولیت علمی در بی  همکاران و فراگیران 1-1-1

 5/1 5/1 ت  مقررات و ضوابط آموزشی رعای 1-1-1

 /.175 5/1 توانایی و روحیه مدیریتی 4-1-1

 5/1 5/1 انضااط  و نظم کار5-1-1 

 5/1 5/1 حس  اخ ق و روحیه همکاری 1-1-1

 175/1 5/1 جمع

 

 نشانگر های  حوزه مدیریت و سازماندهی 

امتیاز کسب  وزن  نشانگر  حوزه /م ک

 شده

1-1 

 

 15/1 15/1 در نظر گرفت  اولویت ها در برنامه ریزی 1-1-1

 15/1 15/1 تقسیم مناسب فعالیتهای آموزشی بی  اعضا)سازماندهی( 1-1-1

 15/1 15/1 ایجاد هماهنگی بی  اعضا گروه در فعالیتهای آموزشی1-1-1

 15/1 15/1 وجود کنترل ونظارت بر فعالیتهای آموزشی گروه 4-1-1

 15/1 15/1 ترل ونظارت بر فعالیتهای آموزشی  فراگیروجود کن 5-1-1

 15/1 15/1 تشکی   واداره جلسه 1-1-1

 15/1 15/1 ارتااط مناسب مدیر گروه با همکاران7-1-1

 115/1 15/1 هماهنگی بی  بيشی 8-1-1

 15/1 15/1 ارزشیابی گروه 9-1-1

 15/1 15/1 پیگیری مشک ت 11-1-1



25 

 

 15/1 15/1 مه اجرایی و آموزشی گروهتهیه برنا 11-1-1

 15/1 15/1 اط ع رسانی بيش نامه و آیی  نامه به اعضا گروه11-1

 15/1 15/1 ارتقا کیفیت آموزشی گروه با فعالیت پژوهشی11-1

 15/1 15/1 پژوهشی دانشکده/ دانشگاه  –شرکت در جلسات شورای  آموزشی 14-1

 175/1 5/1 جمع

 

 ه مدیریت و سازماندهینشانگر های  حوز

 امتیاز کسب شده وزن  نشانگر  حوزه م ک 

 75/1 1 نحوه انتياب مدیر گروه  1-1-1 1-1

 75/1 1 جمع

 

 

 شانگر های  حوزه مدیریت و سازماندهین

 امتیاز کسب شده وزن  نشانگر  م ک 

 

 

4-1 

 15/1 5/1 فراهم کردن فرصت مطالعاتی در خصوص اعضا گروه1-4-1

 15/1 15/1 پژوهشی –اهمیت به نظرات گروه در برنامه آموزشی  1-4-1

 15/1 15/1 فراهم کردن زمینه ارتااط در خصوص مساي  شيصی/ اداری 1-4-1

 75/1 1 جمع

 نشانگر های  حوزه مدیریت و سازماندهی

 امتیاز کسب شده وزن  نشانگر  م ک 
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5-1 

 15/1 15/1 استق ل در برنامه ریزی آموزشی 1-5-1

 115/1 15/1 استق ل در جذب اعضا جدید1-5-1

 1 15/1 استق ل در امور مالی مربوط به اق م مصرفی وغیر مصرفی1-5-1

 15/1 15/1 استق ل در تشویق و تذکر اعضا4-5-1

 75/1 1 جمع

 

 چک لیستهای حوزه مدیریت و سازماندهی

امتیوواز  وزن سئواالت نشانگر م ک

کسووب 

 شده

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 آیا مدیر گروه معنویات را در برنامه های  خود قرار می دهد؟ 1-1-1

 (  1خیر) -(                               ب115/1بله) -الف

(115/1) 115/1 

آیووا موودیر گووروه عوودالت را در برنامووه هووای گووروه )تقسوویم دروس،  توزیووع         

(               115/1بلوه)  -الف            امکانات،تيصیص امتیازات( مد نظر قرار می دهد؟       

 (1خیر) -ب

(115/1) 115/1 

آیا مدیر گروه اخ ق حرفه ای )احترام متقاب ، ایفای نقش( در در قاال گوروه رعایوت   

(               15/1بلووووه) -مووووی کنوووود؟                                                          الووووف

 (1خیر) -ب

(15/1) 15/1 

آیا مدیر گروه اخ ق حرفه ای )احترام متقاب ، ایفای نقش( در در قاال فراگیر رعایوت  

(               15/1بلووووه) -مووووی کنوووود؟                                                      الووووف  

 (1خیر) -ب

(15/1) 15/1 
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 ار میشود؟آیا مدیر گروه در بی  اعضا از مقاولیت علمی برخورد 1-1-1

 (1خیر) -(               ب5/1بله) -الف

(5/1) 5/1 

 آیا مدیر گروه در بی  فراگیر از مقاولیت علمی برخوردار میشود؟

 (1خیر) -(               ب15/1بله) -الف

(15/1) 15/1 

 آیا مدیر گروه مقرارت و ضوابط آموزشی را برای فراگیران رعایت می کند؟ 1-1-1

 (1خیر) -(               ب15/1بله) -الف

(15/1) 15/1 

 آیا مدیر گروه مقرارت و ضوابط آموزشی را برای فراگیران رعایت می کند؟

 (1خیر) -(               ب15/1بله) -الف

(15/1) 15/1 

 آیا مدیر گروه سابقه مدیریتی دارد؟ 4-1-1 

 (1ر)خی -(                               ب115/1بله) -الف

(115/1) 115/1 

 آیا مدیر گروه دوره آموزشی مدیریت را گذرانده است؟

 (1خیر) -(                               ب115/1بله) -الف

(115/1) 1 

 توانایی و روحیه مدیریتی مدیر گروه در چه وضعیتی قرار دارد؟

 (1ضعیف) -(   ج1115/1متوسط ) -(     ب115/1خوب )) -الف

(115/1) 115/1 

 آیا مدیر گروه تفکر سیستمیك دارد ؟

 (1خیر) -(                               ب115/1بله) -الف

(115/1) 115/1 

 آیا مدیر گروه مدیریت زمان را در برنامه های خود مد نظر قرار می دهد؟ 5-1-1

 (1به ندرت) -(                ج115/1گاهی) -(                ب15/1همیشه ) -الف

(15/1) 15/1 

 آیا مدیر گروه دارای برنامه منظم و مدون می باشد؟

 (1به ندرت) -(                ج115/1گاهی) -(                ب15/1همیشه ) -الف

(15/1) 15/1 

 آیا مدیر گروه در بی  اعضا دارای حس  اخ ق و روحیه همکاری می باشد؟ 1-1-1

 (1خیر) -ب           (    15/1بله) -الف

(15/1) 15/1 
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 آیا مدیر گروه در بی  فراگیران  دارای حس  اخ ق و روحیه همکاری می باشد؟

 (1خیر) -(               ب15/1بله) -الف

(15/1) 15/1 

 175/1 5/1 جمع  

 

 

 

 چک لیستهای حوزه مدیریت و سازماندهی

حوووزه  

 مالک

امتیاز کسب  وزن  سئواالت نشانگر

 شده

آیا مدیر گروه در انجام برنامه ریزی برای گروه اولویتها را در نظور موی    1-2-2 2-2

 گیرد؟

به نودرت   -(             ج115/1گاهی ) -(        ب15/1همیشه) -الف

(1) 

(21/1) 21/1 

آیا مدیر گروه در انجام فعالیت های آموزشی گروه ، تقسیم وظایف بی   2-2-2

 رستی انجام می دهد؟اعضا گروه را به د

بوه   -(                ج115/1گاهی ) -(             ب15/1همیشه) -الف

 (1ندرت )

(21/1) 21/1 

آیا مدیر گروه در انجام فعالیتهای آموزشی بوی  اعضوا گوروه همواهنگی      3-2-2

 الزم را ایجاد می کند؟

بوه   -ج  (              115/1گاهی ) -(             ب15/1همیشه) -الف

 (1ندرت )

(21/1) 21/1 

 آیا مدیر گروه بر فعالیت آموزشی اعضا گروه  نظارت وکنترل دارد؟ 2-2-2

 -(                ج1115/1گواهی )  -(             ب115/1همیشه) -الف

 (1به ندرت )

(121/1) 121/1 
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 آیا مدیر گروه بر فعالیت آموزشی فراگیران نظارت وکنترل دارد؟ 1-2-2

(                  1115/1گوووووواهی ) -(             ب115/1همیشووووووه) -الووووووف

 (1به ندرت ) -ج

(121/1) 121/1 

 آیا مدیر گروه جلسات گروه را تشکی  می دهد؟ 6-2-2

 (1خیر ) -(                ب115/1بله  ) -الف 

(115/1             ) 121/1 

 را تشکی  می دهد؟ مدیر گروه هر چند وقت یکاار جلسات گروه 

هور   -(   ج1115/1هرترم  یکاار) -(   ب115/1هر ترم  دوبار )  -الف

 (1سال یکاار )

(115/1             ) 121/1 

آیا مدیر گروه ارتااط مناسای با اعضا گوروه برقورار موی     7-2-2

 کند؟

(                  1115/1گوووووواهی ) -(             ب115/1همیشووووووه) -الووووووف

 (1درت )به ن -ج

(115/1   ) 121/1 

 آیا مدیر گروه ارتااط مناسای با فراگیران برقرار می کند؟

(                  1115/1گوووووواهی ) -(             ب115/1همیشووووووه) -الووووووف

 (1به ندرت ) -ج

(115/1   ) 121/1 

آیا مدیر گروه هماهنگی الزم بی  بيشوی ) بوی  گوروه هوای آموزشوی       8-2-2

 ا فراهم می کند؟دانشکده ( ر

(                  1115/1گوووووواهی ) -(             ب115/1همیشووووووه) -الووووووف

 (1به ندرت ) -ج

(115/1   ) 1621/1 

آیا مدیر گروه هماهنگی الزم بی  بيشی ) بی  گوروه هوای آموزشوی و     

 درمانی ( را فراهم می کند؟ -مراکز آموزشی 

(                  1115/1گوووووواهی ) -(             ب115/1همیشووووووه) -الووووووف

 (1به ندرت ) -ج

(115/1   ) 121/1 
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 آیا مدیر گروه اعضا گروه را ارزشیابی می کند؟ 9-2-2

 -(              ج141/1گواهی )  -(               ب181/1همیشه ) -الف

 (1به ندرت )

(181/1 ) 183/1 

ی قورار موی   آیا مدیر گروه برنامه های آموزشی گوروه را موورد ارزشویاب   

 دهد؟

به  -(               ج141/1گاهی ) -(             ب181/1همیشه ) -الف

 (1ندرت )

(181/1 ) 183/1 

 آیا مدیر گروه  فراگیران را مورد ارزشیابی قرار می دهد؟

به  -(                 ج141/1گاهی ) -(           ب181/1همیشه ) -الف

 (1ندرت )

(181/1 ) 183/1 

آیا مدیر گروه برای رفع مشک ت اعضا گروه پیگیری های الزم را انجام  11-2-2

 می دهد؟

 (1به ندرت ) -(    ج1115/1) گاهی ) -(   ب115/1همیشه ) -الف

(115/1) 121/1 

آیا مدیر گروه برای رفع مشک ت فراگیران پیگیری هوای الزم را انجوام   

 می دهد؟

 (1به ندرت ) -(    ج1115/1ی )) گاه -(   ب115/1همیشه ) -الف

(115/1) 121/1 

آیا مدیر گروه برنامه های آموزشی اعضا گروه را در هر نویم سوال تهیوه     11-2-2

 می کند ؟

 (1خیر ) -(    ب15/1بله) -الف

(15/1) 21/1 

آیا مدیر گروه بيش نامه ها و آیی  نامه های آموزشی را به اط ع اعضا  12-2-2

 گروه می رساند ؟

 (1به ندرت ) -(    ج115/1گاهی ) -(   ب15/1همیشه ) -الف

(15/1) 15/1 

آیا مدیر گروه فعالیت های پژوهشی در راستای ارتقا کیفیت برنامه های  13-2-2

 آموزشی را مد نظر قرار می دهد؟

 (1به ندرت ) -(    ج115/1گاهی ) -(   ب15/1همیشه ) -الف

(15/1) 15/1 



31 

 

روه در جلسات شورای آموزشی دانشکده / دانشوگاه شورکت   آیا مدیر گ 12-2-2

 می کند ؟

 (1به ندرت ) -(    ج1115/1گاهی ) -(   ب115/1همیشه ) -الف

(115/1) 115/1 

آیا مدیر گروه در جلسات شورای پژوهشی  دانشکده / دانشگاه شورکت  

 می کند ؟

 (1به ندرت ) -(    ج1115/1گاهی ) -(   ب115/1همیشه ) -الف

 

(115/1) 115/1 

 175/1 (5/1) جمع 

 

 چک لیستهای حوزه مدیریت و سازماندهی

امتیاز کسوب    وزن  سئواالت   نشانگر   مالک

 شده

 نحوه انتياب مدیر گروه چگونه است ؟ 1-3-2 3-2

 (1انتصابی ) -(                 ب15/1انتيابی ) -الف

(15/1 ) 15/1 

 ر گروه چقدر است ؟طول مدت  ابقا در سمت مدی 2-3-2

بیشوتر   -(         ج115/1سال  ) 1 -(          ب15/1سال ) 1 -الف

 (1سال ) 1از 

(15/1 ) 15/1 

 درجه علمی مدیر گروه چقدر است ؟ 3-3-2

اسوتادیار   -(         ج115/1دانشویار )  -(        ب15/1استاد ) -الف

 ( 111/1مربی ) -(   د1115/1)

(15/1 ) 111/1 

 میزان تحصی ت مدیر گروه چقدر است؟ 2-3-2

 ( 115/1کارشناس ارشد ) -(             ب15/1دکترا  ) -الف

 (1کارشناس ) -ج 

(15/1 ) 115/1 

 75/1 1 جمع
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 چک لیستهای حوزه مدیریت و سازماندهی

امتیاز کسوب    وزن  سئواالت   نشانگر   مالک

 شده

 –جهوت افوزایش توانمنودی آموزشوی     آیا مودیر گوروه فرصوت مطالعواتی      1-2-2 2-2

 پژوهشی اعضا گروه را فراهم می کند ؟

 (1به ندرت )  -(            ج15/1گاهی ) -(          ب5/1همیشه ) -الف

(5/1    ) 15/1 

 آیا مدیر  گروه به نظرات اعضا گروه در برنامه آموزشی اهمیت می دهد ؟ 2-2-2

 (1به ندرت )  -(         ج1115/1گاهی ) -(        ب115/1همیشه ) -الف

(115/1) 115/1 

 آیا مدیر  گروه به نظرات اعضا گروه در برنامه پژوهشی اهمیت می دهد ؟

بوه نودرت     -(         ج1115/1گواهی )  -(         ب115/1همیشه ) -الف

(1) 

(115/1) 115/1 

ضوا گوروه را   آیا مدیر گروه در خصوص مساي  شيصی زمینه ارتاواط بوا اع   3-2-2

 فراهم می نماید؟

 (1به ندرت )  -(    ج1115/1گاهی ) -(     ب115/1همیشه ) -الف

(115/1) 115/1 

آیا مدیر گروه در خصوص مساي  اداری زمینه ارتااط با اعضا گروه را فراهم 

 می نماید؟

 (1به ندرت )  -(    ج1115/1گاهی ) -(     ب115/1همیشه ) -الف

(115/1) 115/1 

 75/1 1 جمع

 

 چک لیستهای حوزه مدیریت و سازماندهی

امتیاز کسوب    وزن  سئواالت   نشانگر   مالک

 شده

 میزان استق ل مدیر گروه در برنامه آموزشی چقدر است؟ 1-1-2 1-2

(                         115/1) %75-51 -(                 ب15/1)  %75بیشتر از  -الف

(15/1 ) 15/1 
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 ( 1115/1) %51کمتراز  -ج

 مدیر گروه در جذب اعضا جدید چقدر مشارکت دارد ؟ 2-1-2

(                         115/1) %75-51 -(                 ب15/1)  %75بیشتر از  -الف

 (1115/1) %51کمتراز  -ج

(15/1 ) 115/1 

انوات  میزان مشارکت و نظور مودیر گوروه در خصووص تهیوه و تجهیوز امک       3-1-2

 آموزشی مورد نیاز برای گروه چگونه است ؟

 (1به ندرت ) -(   ج1115/1گاهی )  -(    ب115/1الف= همیشه ) 

(115/1) 115/1 

غیر مصرفی ( تنيواه  –آیا مدیر گروه در امور مالی مربوط به اق م) مصرفی 

 دارد ؟

 (1خیر ) -(     ب115/1بله ) -الف

(115/1) 1 

  ل مدیر گروه در تشویق / تذکر اعضا چقدر است ؟میزان استق 2-1-2

(                         115/1) %75-51 -(                 ب15/1)  %75بیشتر از  -الف

 (1115/1) %51کمتراز  -ج

(15/1 ) 15/1 

 75/1 1 جمع
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 حوزه برنامه آموزشي                 

 
          

 زشی :حوزه برنامه آمو

وضعیت  گروه در ای  حوزه مطلوب می باشد. هیچ نقطه ضعفی در ای  حوزه وجود نداشته است. 

و گروه در ای  زمینه از نقاط قوت خوبی برخوردار است  به طوری که محتوی برنامه آموزشی  با 

ر اهداف تناسب دارد . اساتید از روش های ميتلف ونوی  تدریس با توجه به امکانات آموزشی د

( استفاده می نمایند. data projectorهر ک س درس )مجهز بودن کلیه ک س ها به کامپیوتر و 

کلیه دروس ارايه شده  طاق سر فص  برنامه ریزی آموزشی وزارتيانه و با استفاده از طرح درس 

است  بی  دروس تئوری و  ارايه می گردد. کلیه دروس تئوری و بالینی دارای طرح درس بوده

ینی تناسب وجود دارد و فعالیت آموزشی گروه  به تفکیك عناوی  درسی ، فراگیر، مح  وزمان بال

در گروه وجود دارد و مشيص و تعیی  شده می باشد.طرح درس با محتوای درس توسط 

دانشجویان در پایان دوره ارزیابی میشود. معرفی مورد،باز اندیشی و تجربیات کاری و.. در برنامه 

آموزی در نظر گرفته شده است.و برنامه های آموزشی همیشه مورد بازنگری قرار می آموزشی کار 

 گیرد
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 در حوزه برنامه آموزشی مراقبت ویژه ( وضعیت گروه آموزشی پرستاری 1جدول )

امتیاز کسب  وزن پرستاری  داخلی و جراحیگروه آموزشی  حوزه برنامه آموزشیم ک 

 شده

 1 1 رس میزان استفاده از طرح د 1-1

 15/1 5/1 امکان اجرای برنامه های آموزشی 1-1

 1 1 بررسی تناسب محتوای برنامه آموزشی با اهداف  1-1

 1/1 1 امکان استفاده از روش های نوی  تدریس 4-1

 1 1 تناسب دروس تئوری و بالینی  5-1

  What/ Whomتعیی  دقیق فعالیتهای آموزشی ) 1-1

/Who/Where/When) 

1/1 1/1 

 1 1 بررسی میزان مشارکت گروه در برنامه ریزی درسی  7-1

 1 1 بازنگری برنامه آموزشی 8-1

 21/12  15 جمع

 

 نشانگرها در حوزه برنامه آموزشی
 

حوزه/ 

 م ک

نمره کسب  وزن نشانگر

 شده

 1 1 میزان استفاده از طرح درس 1-1-1 1-1

 1 1 الی و ...  در ب Case Reportامکان اجرای 1-1-1 1-1

 71/1 1/1 امکان اجرای بحثهای گروهی از پیش تعیی  شده در بالی  1-1-1

 5/1 1/1 امکان اجرای باز اندیشی اخ ق/ معنویت  1-1-1

 1 1 بررسی تناسب محتوای برنامه  آموزشی با اهداف 1-1-1 1-1

 5/1 1 استفاده از روشهایی نوی   تدریس توسط اعضاء 1-4-1 4-1

 1 1 تناسب دروس تئوری و بالینی 1-5-1 5-1

 1/1 1/1 رات فعالیتهای آموزشی گروه به تفکیك عناوی  درسی 1-1-1 1-1

 1/1 1/1 رات فعالیتهای آموزشی گروه به تفکیك عناوی  درسی 1-1-1

 1/1 1/1 رات فعالیتهای آموزشی گروه به تفکیك مدرسی  گروه 1-1-1

 1/1 1/1 وه به تفکیك مح  ارايه درسرات فعالیتهای آموزشی گر 4-1-1

 1/1 1/1 رات فعالیتهای آموزشی گروه به تفکیك عناوی  زمان 5-1-1
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 5/1 5/1 میزان مشارکت گروه در برنامه ریزی کلی 1-7-1  7-1

 5/1 1/1 میزان مشارکت گروه در برنامه ریزی ترم جاری 1-7-1

 1 1 امکان بازنگری برنامه آموزشی  1-8-1 8-1

 15/14 15 جمع 

  

 

 پرستاری ویژه چک لیست حوزه برنامه آموزشی گروه 
حوزه 

 /مالک
امتیاز  وزن  حوزه برنامه آموزشيسئواالت  نشالنگر

کسب 

 شده

 آیا گروه جهت تدریس از طرح درس استفاده می کند ؟ 1-1-3 1-3

 (1به ندرت) -(           ج1,15گاهی ) -(        ب71/1همیشه) -الف

 71/1 71/1 

 استفاده می کند ؟ بالینی از طرح درس کاراموزیآیا گروه جهت  2-1-3

 (1به ندرت) -(               ج1,15گاهی ) -(       ب71/1همیشه) -الف

71/1 71/1 

آیا طرح درس با محتوای درس توسط دانشجو در پایان دوره ارزیابی  3-1-3

 میشود؟

 (1به ندرت) -(      ج1,15ی )گاه -(            ب71/1همیشه -الف

71/1 71/1 

 آیا طرح درس با محتوای برنامه آموزشی از نظر کیفی بررسی میشود؟ 2-1-3

 (1به ندرت) -(         ج1,15کاهی ) -(           ب71/1همیشه) -الف

71/1 71/1 

( در برنامه آموزشوی کوارآموزی صوورت       Case Reportآیا ارايه )     1-2-3 2-3

 گیرد ؟می

 (1به ندرت) -(    ج1,5گاهی ) -(   ب1همیشه) -الف

1 1 

آیا دانشجو در بحث هوای گروهوی بوا موضووعات از قاو  تعیوی  شوده          2-2-3

 شرکت می کند ؟

 (1به ندرت) -(  ج1,5گاهی )  -(   ب1,75همیشه) -الف

71/1 71/1 

 ؟آیا امکان اجرای باز اندیشی اخ ق و معنویات وجود دارد 3-2-3

 (1به ندرت) -(  ج1,5گاهی ) -(   ب1,75همیشه) -الف

71/1 1/1 

آیا محتوای برنامه آموزشی با اهداف عناوی  درس ) تئوری( مورد بررسی  1-3-3 3-3

 قرار میگیرد ؟

 (1به ندرت) -(  ج1,5گاهی ) -(   ب1,75همیشه) -الف

71/1 71/1 

 71/1 71/1درس )کارآموزی ( مورد آیا محتوای برنامه آموزشی با اهداف عناوی   2-3-3
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 بررسی قرار میگیرد ؟

 (1به ندرت) -(  ج1,5کاهی ) -(   ب1,75همیشه) -الف

 آیا محتوای برنامه آموزشی با اهداف آن متناسب است ؟ 3-3-3

 (1به ندرت) -(  ج1,15گاهی ) -(   ب1,5همیشه) -الف
1/1 1/1 

 ستفاده می کند ؟تدریس ا نوی  آیا گروه از روشهای  1-2-3 2-3

 (1به ندرت) -(  ج1گاهی ) -(   ب1همیشه) -الف

2 1.1 

 آیا بی  دروس تئوری و بالینی ارايه شده توسط گروه تناسب وجود دارد ؟ 1-1-3 1-3

 (1به ندرت) -(  ج1گاهی ) -(   ب1همیشه) -الف

2 2 

 است ؟آیا فعالیتهای آموزشی به تفکیك عناوی  درسی در گروه موجود  1-6-3 6-3

 (1خیر) -(     ب1,1بله ) -الف

3/1 3/1 

 آیا فعالیتهای آموزشی به تفکیك گروههای فراگیردر گروه موجود است ؟ 2-6-3

 (1خیر) -(     ب1,1بله ) -الف

3/1 3/1 

 آیا فعالیتهای آموزشی به تفکیك مدرسی  در گروه موجود است ؟ 3-6-3

 (1خیر) -(     ب1,1بله ) -الف

3/1 3/1 

 آیا فعالیتهای آموزشی به تفکیك مح  ارايه در گروه موجود است ؟ 2-6-3

 (1خیر) -(     ب1,1بله ) -الف

3/1 3/1 

 آیا فعالیتهای آموزشی به تفکیك زمان در گروه موجود است ؟ 1-6-3

 (1خیر) -(     ب1,1بله ) -الف

3/1 3/1 

 د ؟آیا گروه در برنامه ریزی کلی دروس مشاکت دار 1-7-3 7-3

 (1به ندرت) -( ج1,15گاهی ) -(  ب1,5همیشه ) -الف

1/1 1/1 

 آیا گروه در برنامه ریزی جاری دروس مشارکت دارد ؟  2-7-3

 (1به ندرت) -( ج1,15گاهی ) -(  ب1,5همیشه ) -الف

1/1 1/1 

 آیا برنامه های آموزشی در هر دوره بازنگری میشود؟ 1-8-3 8-3

 (1به ندرت) -(  ج1,5گاهی ) -(  ب1همیشه ) -الف

1 1 

 12.21 11 جمع 
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 ه هیات علميحوز

 
 حوزه هیات علمی  :

 بقیه  و  دکترا اعضاء هیات علمی گروه  دو نفراز  وضعیت گروه در ای  حوزه مطلوب می باشد. 

 .   می باشند  رتاه مربی "دارای

سابقه تدریس اعضاء هیات  کلیه اعضاء گروه استيدام رسمی  و تمام وقت هستند و میانگی  

 سال است . 11علمی گروه بیش ار 

واحد می باشد. 5متوسط تعداد واحدهای تدریس شده اعضای هیات علمی در هر ترم بیشتر از 

عضو هیات علمی در تالیف، ترجمه و.. مرتاط با گروه فعالیت دارد و  به عنوان استاد مشاور 

باز آموزی ها و ژورنال ک ب شرکت می نمایند. دانشجویان فعالیت دارند. در سمینارها و 

کارگاهای طراحی سوال، روش تدریس و.. را گذرانده اند. عضو غیر هیات علمی نیز ع وه 

برواحدهای کار اموزی و کارورزی دورس تئوری را نیز تدریس نموده و  استاد مشاور دانشجویان 

نهاد  -های داخلی مانند نظام پرستاریبوده و کارگاههای مرتاط را گذرانده است و در انجم  

در جهت نو آوری و  رهاری و.. فعالیت دارد . اعضا در جهت ارتقا رتاه علمی ت ش دارند و

 خ قیت در آموزش وپژوهش ت ش می نمایند.  

به نظر می رسد برنامه ریزی در جهت  عضویت ،عضو هیات علمی در فعالیتهای اجرایی خارج از 

خدماتی  بهتر و  –د عضو تیم س مت استاندارد و.. (، فراهم کردن امکانات رفاهی دانشگاه )  مانن

ظر در ن تمهیداتی در جهت تادی  وضعیت عضو غیر هیات علمی به هیات علمی  اتياذ بیشترو

 گرفته شود



39 

 

 در حوزه هیات علمی مراقبت ویژه ( وضعیت گروه آموزشی پرستاری 5جدول )
نمره کسوب   وزن حوزه مراقات ویژهوه پرستاری گر م کهای حوزه هیئت علمی

 شده

 فعالیتهای آموزشی هیئت علمی 1-4
 

1 5/5 

 75/1 1  ترکیب و توزیع اعضاء هیئت علمی 1-4

 75/1 1 فعالیتهای اجرایی هیئت علمی 1-4

 5/1 1 وضعیت اعضا غیر هیئت علمی درگروه 4-4

 5/1 5/1 ویژگی عضو هیئت علمی در روند ارتقا 5-4

 1 1,5 نوآوری و خ قیت اعصاء هیئت علمی 1-4

 1 1 میزان رضایت هیئت علمی از امکانات رفاهی و خدمات 7-4

 11 15 جمع 

  

 

 نشانگر های  مورد نظر در حوزه هیئت علمی 

امتیاز کسب  وزن  نشانگر م ک

 شده

1-4 
 
 

 5/1 4 وضعیت تدریس هیئت علمی 1-1-4

 1 1 لمیکارگاه آموزشی هیئت ع 1-1-4

سرانه هیئت علمی)نسات تعوداد هیئوت علموی بوه واحود       1-1-4 1-4

 درسی ، دانشجو(

75./ 75/1 

 71/1 1 مرتاه هیئت علمی 1-1-4

 75/1 /.75 وضعیت استيدامی 1-1-4

 5/1 /.5 نسات تمام وقت جغرافیایی به پاره وقت 4-1-4

1-4  

ح میووزان عضووویت در شوووراهای خووارج از گووروه در سووط1-1-4

 دانشکده/دانشگاه
5/1 1/1 

همکووووواری در فعالیتهوووووای اجرایوووووی خوووووارج از    1-1-4

 دانشگاه)وزارتيانه/بی  المللی(

21/1 21/1 
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 1 21/1 میزان عضویت در انجمنهای داخلی و خارجی دانشگاه1-1-4

4-4  1/1 1 وضعیت عضو غیر هیئت علمی در گروه 1-4-4 

 1/1 /.5 س  عضو هیئت علمی  1-5-4 5-4

 1/1 /.5 ارتقای عضو هیئت علمی 4- 1-5

 21/1 21/1 ترفیع عضو هیئت علمی 1-5-4

 1 1/1 نوآوری و خ قیت اعضاء هیئت علمی 1-1-4 1-4

 1 1 میزان رضایت هیئت علمی از امکانات رفاهی و خدمات 7-4

 11 15 جمع
 

 

  

 

 ویژهمراقبت پرستاری  های مورد نظر در حوزه هیئت علمی گروه  چک لیست

 

حوزه/م

 الک
نشانگرهای 

 4م ک 
امتیاز  امتیاز سواالت

کسب 

 شده

 میانگی  سابقه آموزشی)تدریس( اعضای هیئت علمی چگونه است؟ 1-1-4 1-4
 /.(75سال)4الف(بیشتر از 

 /.(5سال) 1-4ب(
 /.(15سال)1ج(کمتر از 

75/1 75/1 

ر هر ترم چگونه متوسط تعداد واحدهای تدریس شده اعضای هیئت علمی د 1-1-4 1-4

 است؟

 /.(75واحد )1الف( بیشتر از 

 /.(5واحد ) 1-1ب(
 /.(15واحد ) 1ج(کمتر از 

75./ 75/1 

میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در تالیف، ترجمه، پروژه و یا فعالیت مرتاط  1-1-4 1-4

 با آموزشی گروه چگونه است؟

 ( 1درصد ) 51الف(بیش از 
 /.(5درصد ) 51ب(کمتر از 

1 5/1 



41 

 

چه میزان از واحدهای موظف اعضای گروه، صرف خدمات مشاوره ای دانشجو  1-1-4 1-4

 می شود؟
 (5/1واحد) 1الف( بیشتر از 

 (1,5واحد) 1ب( کمتر از 

1,5 1,5 

میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در ژورنال ک ب، سمینار، برنامه باز آموزی  1-1-4 1-4

 چگونه است؟

 (1درصد ) 75الف(بیش از
 /.(5درصد  ) 51-75ب( 

 /.(15درصد) 51ج(کمتر از  

1 1 

میزان مشارکت اعضا، در کارگاههای آموزشی)طراحی سوال، روش تدریس،  1-1-4 1-4

 تکنولوژی آموزشی در دو سال اخیر چگونه بوده است؟
 (1)%75الف(بیش از 

 /.(5)%51-%75ب( 
 /.(15)%51ج(کمتر از 

 

 

 

1 1 

 نظر سرانه هیئت علمی چگونه است؟ وضعیت گروه از 1-1-4 1-4
 /.(75دانشجو یك هیئت علمی) 11الف( کمتراز 

 /.(5دانشجو یك هیئت علمی ) 11-15ب(
 /.(15دانشجو یك هیئت علمی) 15ج( بیش از 

75./ 1,75 

 وضعیت مرتاه دانشگاهی اکثریت اعضا هیئت علمی چگونه است؟ 1-1-4 1-4
 (1الف( استادیار)

 (1,75ب( مربی)

1 1,75 

 وضعیت استيدام رسمی اعضا هیئت علمی گروه چگونه است؟ 1-1-4 1-4
 /.(75درصد ) 111الف(

 /.(5درصد ) 51-81ب(
 /.(15درصد) 51ج( کمتر از 

75./ 75/1 

 وضعیت نسات اعضا تمام وقت جغرافیایی به پاره وقت در گروه چگونه است؟ 4-1-4 1-4
 /.(5درصد تمام وقت)  111الف(  

 (15/1د)درص 81-99ب(
 (1درصد ) 51ج( کمتر از 

5./ 5/1 

میزان عضویت اعضا هیئت علمی در شوراهای خارج از گروه در سطح  1-1-4 1-4

 دانشکده چگونه است؟
 (1,15درصد ) 51الف(بیش از 

1,15  1,15 
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 /.(1درصد) 51ب(کمتر از 

گاه آیا اعضای هیئت علمی در شوراهای خارج از دانشکده در سطح دانش 1-1-4 1-4

 فعالیت دارند؟

 1,15الف( بلی )
 (1ب( خیر )

15./ 1,15 

 آیا عضو هیئت علمی در فعالیتهای اجرايی خارج از دانشگاه فعالیت دارد؟  1-1-4 1-4

 /.(15الف( بلی)
 (1ب(خیر )

15./ 15/1 

 آیا عضو هیئت علمی در انجمنهای داخ  دانشگاه فعالیت دارد؟ 1-1-4 1-4
 (1,115الف(بلی)

 (1ب( خیر)

1,115 1 

 آیا عضو هیئت علمی در انجمنهای خارجی دانشگاه فعالیت دارد؟ 1-1-4 1-4
 (1,115الف(بلی)

 ب( خیر).(

1,115 1 

 آیا عضو غیر هیئت علمی در تدریس دروس تئوری گروه فعالیت دارد؟ 1-4-4 4-4

 (1الف( بلی )
 (15/1ب( خیر)

15./ 15/1 

 علمی در گروه چگونه است؟وضعیت عضو غیر هیئت  1-4-4 4-4

 /.(15الف(رسمی)
 /.(115ب(طرحی)

15./ 15/1 

 میانگی  س  اعضای هیئت علمی چگونه است؟ 1-5-4 5-4
 /.(5سال) 11الف( س  باالی 

 /.(15سال) 11ب(س  زیر 

5./ 5/1 

 ایا عضو هیئت علمی در روند ارتقا خود فعالیت دارد؟ 1-5-4 5-4
 /.(5الف(بلی)

 (/.15ب(تا حدودی)
 (1ج(خیر)

5./ 5/1 

 ایا عضو هیئت علمی جهت ترفیع خود فعالیت دارد؟ 1-5-4 5-4
 /.(5الف(بلی)

 /.(15ب(تا حدودی)

 (1ج(خیر)

5./ 5/1 

 آیا عضو هیات علمی نوآوری و خ قیت  دارد؟ 1-1-4 1-4

 (1,5الف(بلی )
 (1ب(خیر

1,5 1 
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 ی رضایت دارند؟ از امکانات رفاهی و خدمات  آیا عضو هیئت علمی 1-7-4 7-4

 (1الف(بلی)
 (1,75ب(تا حدودی)

 (1,15)یلی کم ج(خ

1 1 

 11 15 جمع
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 حوزه دانشجویان

 

 :حوزه دانشجویان 

دانشجویان پذیرفته شده در شروع ترم اول وضعیت گروه  در ای  حوزه مطلوب می باشد. 

یه اساتید به دانشجویان معرفی میشوند  و شرح تحصیلی در اردوی توجیهی شرکت می کنند که کل

وظایف دانشجو، حقوق، سلسله مراتب اداری و... به طور شفاهی و با  دادن دفترچه راهنما بیان 

و برخی از آنها در مقاطع  می نماینددانشجویان در المپیادهای علمی فعالیت میشود .  برخی 

که هر ساله یك  دانشجوی نمونه کشوری  تحصی ت تکمیلی موفقیت کسب می نمایند به طوری

.  دانشجویان به دفتر استعداد درخشان دانشگاه معرفی می گردند ممتاز  انتياب میشود. دانشجویان

و حدا ق   یك درس ارزشیابی می نمایند در نزدیکی پایان ترم برخی از دروس بالینی و تئوری را 

ا طرح درس ارايه شده  صورت می گیرد. برای هر عضوگروه از جهت انطااق اهداف آموزشی ب

 پرستاری مراقات ویژه موزشی آ خوشايتانه کلیه دانشجویان  واحدهای ارايه شده مربوط به  گروه

 .را با موفقیت پشت سر می گذرانند.

واعضا گروه نیز  در دانشکده انجم  علمی دانشجویی  فعالیت دارد که ویژه نامه نیز منتشر می کند.

 ن درخصوص فعالیتهای مربوطه کمك می نمایند.به دانشجویا

کمیته تحقیقات دانشجویی نیز فعالیت مستمر دارد که با همکاری کمیته  تحقیقات  دانشگاه  

پژوهشی فراز را  منتشر میکند . دانشجویان در طرح های تحقیقاتی دانشجویی  -فصلنامه علمی

حاضر  تعدادی از دانش آموختگان با  مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه  فعالیت دارند . در حال

اساتید پرستاری طرح تحقیقاتی دارند. و چندی  مقاله  به صورت پوستر یا سينرانی  توسط 



45 

 

خارجی ارايه شده  است .  همچنی  کمیته  -دانشجویان پرستاری  در همایش های داخلی

، روش   spssشی تحقیقات دانشکده پرستاری طی یك برنامه مدون یك ساله کارگاه های آموز

، تهیه پمفلت و پوستر،مقاله نویسی  و... با همکاری مرکز تحقیقات و  wordتحقیق، معرفی مورد، 

اگرچه برنامه ک سی معاونت پژوهشی در دانشکده جهت دانشجویان برگزاری کرده است . 

 ،مشاوره و... اعضای گروه مشيص  بوده و ع وه بر نصب بر روی درب اتاق در وب سایت

دانشکده نیز وجود دارد با ای  حال دانشجویان غیر از ای  زمانهای مشيص شده می توانند از 

 "طریق تلف ، ایمی  و با مدیر گروه و اعضا تماس حاص  نمایند و مساي  خود را مطرح نمایند.

سرویس ایاب و ذهاب از خوابگاه به مراکز آموزشی وجود وجود دارد .   "سیاست درهای باز 

  دارد.

در هر ترم مورد ارزشیابی تئوری و کار آموزی  مربوط به گروه به نظر می رسد که کلیه دروس 

 ساعت کمتر از دو ساعت می باشد که  14. میزان ساعت استفاده اینترنت دانشجویان در قرار گیرد 

ن میزان مشارکت دانشجویاافزایش  افزایش میزان ساعت اینترنت دانشجویی و  برنامه ریزی جهت

 المپیاد فرهنگی  ، محاف  انس با قران، تشکلهای دانشجویی ،در ارايه مقاله در سمینار و مج ت 

 ضروری می باشد. و..  

 در حوزه دانشجویان مراقبت ویژه ( وضعیت گروه آموزشی پرستاری 6جدول )

امتیاز کسب  وزن  مراقات ویژهپرستاری  م کهای حوزه دانشجویان گروه 

 شده

 9/1 1 دانشجویان آموزشیی فعالیتهای بررس 1-5

 5/1 5/1 بررسی روند ارتااطی دانشجویان 1-5

  15/1  5/1 بررسی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان 1-5

 5/1 5/1 آگاهی دانشجو از حقوق و وظایف خود 4-5

 75/1 1 بررسی ص حیتهای ورودی دانشجویان 5-5

 1 1 فعالیتهای فرهنگی دانشجو 1-5
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 1 1 قه و آگاهی دانشجو نسات به رشته و بازار کارع  7-5

 5/1 5/1 بررسی امکانات رفاهی 8-5

 4/9 11 جمع

 

 نشانگر های حوزه دانشجویان 
 

امتیاز کسب  امتیاز حوزه دانشجویان نشانگر م ک

 شده

1-5 

 

 

 /.1 /.1 میزان پیشرفت و ارتقا علمی دانشجویان 1-1-5

در برنامووه ریووزی تحصوویلی و  میووزان مشووارکت دانشووجو 1-1-5

 کارآموزی

5./ 5./ 

 /.5 /.5 میزان مشارکت دانشجو در ارزشیابی برنامه های آموزشی 1-1-5

 /.1 /.1 میزان دانشجویان مشروطی در هر ترم 1-5- 4

 /.1 /.1 میزان واحدهای افتاده در هر ترم 5-1-5

 11/1 /.1 متوسط معدل دانشجویان در هر ترم در یك ک س 1-1-5

 11/1 /.1 میزان مشارکت در فرایندهای آموزشی1-5- 7

 /.1 /.1 میزان آشنایی دانشجویان با مسئولی  دانشکده 1-1-5 1-5

 /.1 /.1 میزان ارتااط دانشجو با اساتید مشاور 1-1-5

 /.1 /.1 میزان ارتااط دانشجو با مدیر گروه 1-1-5

 /.1 /.1 د در زمانهای تعیی  شدهامکان دسترسی دانشجو به اساتی 4-1-5

داشت  برنامه زماناندی شده مشيص اساتید برای ارتاواط   5-1-5

 با دانشجو
1./ 1./ 

1-5  

 /.5 /.5 میزان استفاده از منابع کتابيانه ای1-1-5

 /.5 /.5 میزان استفاده از منابع الکترونیکی1-1-5

ی، پوسوتر،  انجام طرح پژوهشی، مقاله چاپ شده، سينران 1-1-5

 شرکت در همایشها

5./ 21/1 
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4-5  

 /.5 /.5 آگاهی دانشجو از حقوق خود در محیط دانشگاه 1-4-5

 /.5 /.5 اگاهی دانشجو از وظایف خود در دروس تئوری 1-4-5

 /.5 /.5 اگاهی دانشجو از وظایف خود در دروس بالینی 1-4-5

 21/1 /.5 تعداد پذیرفته شدگان در هر دوره  1-5-5 5-5

 21/1 /.5 وضعیت س مت جسمی و روانی دانشجویان 5- 1-5

 /.15 /.15 فعالیت در جشنواره فرهنگی 1-1-5 1-5

 /.15 /.15 شرکت در جلسات قران 1-1-5

 /.15 /.15 همکاری با کارگاه عفاف و نماز 1-1-5

 /.15 /.15 همکاری با کانون و تشک  دانشجویی 4-1-5

 /.5 /.5 ته تحصیلی به دانشجویان جدیدالورودمعرفی رش 1-7-5 7-5

 /.5 /.5 آگاهی دانشجویان با ماهیت رشته تحصیلی و بازار کار 1-7-5

8-5 

 

وضعیت ایاب وذهاب دانشجویان)تردد موابی  محیطهوای    1-8-5

 آموزشی و کارآموزی(
5./ 1/1 

 2/9 11 جمع

                               

 

 
 
 
 

 

 

 



48 

 

 

 

  پرستاری مراقبت ویژهی حوزه دانشجویان در گروه ارزیابی درونی  چک لیستها 
امتیاز  وزن  سئواالت نشانگر حوزه/ م ک

کسب 

 شده

 آیا دانشجویان در المپیاد علمی فعالیت مورر دارند ؟ 1-1-5 1-5

 (1خیر ) -(           ب 15/1بله) -الف

15/1 15/1 

 میلی موفقیت کسب می نمایند ؟آیا دانشجویان در مقاطع تحصی ت تک 1-1-5

 (1خیر ) -(           ب 15/1بله) -الف 

15/1 15/1 

آیا دانشجویان در فرایند انتياب دانشجو نمونه کشوری، دانشگاهی فعالیت  1-1-5

 (1خیر ) -(           ب 15/1بله) -مینمایند؟          الف

15/1 15/1 

دانشگاه  EDCاستعداد درخشان  آیا دانشجویان جهت عضویت در دفتر 1-1-5

 (1خیر ) -(           ب 15/1بله) -هدایت میشوند؟    الف

15/1 15/1 

میزان استفاده از نظرات دانشجویان در برنامه تحصیلی و کار آموزی چقدر  1-1-5

 است؟

 ( 5/1دانشجویان و بیشتر ) %11 -الف

 (1دانشجویان )  %11کمتر از  -ب

5/1 5/1 
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دانشجویان در هر ترم  برنامه های آموزش دروس تئوری را ارزشیابی می آیا  1-1-5 

 نمایند؟

 (1خیر ) -(  ب15/1بله ) -الف

15/1 15/1 

آیا دانشجویان در هر ترم  برنامه های آموزش دروس کارآموزی را ارزشیابی  1-1-5 

 می نمایند؟

 (1خیر ) -(  ب115/1بله ) -الف

115/1 115/1 

یان در پایان هرترم، انطااق اهداف آموزشی حداق  یك درس را  آیا دانشجو 1-1-5 

 با طرح درس ارايه شده  را انجام می دهند ؟

 (1خیر ) -(  ب115/1بله ) -الف

115/1 115/1 

 نفر (؟ 11میزان دانشجویان مشروطی در هر ترم چقدر است )سقف ک س  4-1-5 

 (1) %11 -(       ج1/1) %5 -(            ب1/1) %1 -الف

1/1 1/1 

 میزان واحد های افتاده در هر ترم چقدر است ؟ 5-1-5 

 (1/1واحد افتاده ندارند ) -الف

 (1/1ک  واحدهای ارايه شده به یك ک س) %1 --ب

 (1و بیشتر ک  واحدهای ارايه شده به یك ک س) %1 -ج

1/1 1/1 

 متوسط معدل دانشجویان در هر ترم در یك ک س چقدر است؟ 1-1-5 

 (1/1دانشجویان دارای معدل الف) %111-95 -الف

 (1/1دانشجویان دارای معدل الف) %94-81 -ب

1/1 15/1 
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 (15/1دانشجویان دارای معدل الف) %79-11 -ج

 (1دانشجویان دارای معدل الف) %59کمتر از  -د

 میزان مشارکت دانشجویان در فرایندهای برتر دانشگاهی چگونه است؟ 7-1-5 

 (1/1انشجویان و بیشتر )د %11 -الف

 (15/1دانشجویان ) %11کمتر از  -ب

 (1اص  مشارکت ندارند ) -ج

1/1 11/1 

1-5 1-1-5 

 

آیا برنامه های ارتااطی در خصوص آشنایی دانشجویان جدید الورود با 

 مسئولی  دانشگاه و اعضای هیات علمی وجود دارد ؟

 (1خیر ) -(    ب1/1بله ) -الف

1/1 1/1 

آشنایی دانشجویان با وظایف مسئولی  / اعضای دانشکده و گروه چقدر  میزان 

 است ؟

 ( 15/1دانشجویان ) %89-51 -(  ب1/1دانشجویان  )  %111-91-الف

 (1دانشجویان ) %51کمتر از  -ج

1/1 1/1 

 1-1-5 

 

 آیا دانشجویان هر ورودی دارای استاد مشاور هستند ؟

 ( 1) خیر -(             ب15/1بله) -الف

15/1 15/1 

 میزان ارتااط دانشجویان با استاد مشاور چگونه است ؟ 

 ( 1) %51کمتر از  -(   ب15/1) % 51بیش از  -الف

15/1 15/1 

 1/1 1/1 میزان بر قراری ارتااط دانشجویان با مدیر گروه چگونه است ؟ 1-1-5 
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 (1/1) % 11-19 -(               ب1/1) %111-71 -الف

 ( 1) %11کمتر از  -ج

 میزان دسترسی دانشجویان در زمان  های تعی  شده چگونه است ؟ 4-1-5 

 (1/1درصد و بیشتر )51 -الف

 (1/1درصد )51کمتر از  -ب

 (1اص  مراجعه نمی نمایند ) -ج

1/1 1/1 

 آیا اساتید برای ارتااط با دانشجو برنامه زمانادی مشيص دارند ؟ 5-1-5 

 (1) خیر -(  ب1/1بله ) -الف

1/1 1/1 

آیا برنامه ارتااطی  اساتید با دانشجویان در روی درب اتاق آنها و وب سایت  5-1-5 

 دانشکده از جهت اط ع دانشجو موجود می باشد؟

 ( 1خیر ) -(   ب1/1بله ) -الف

1/1 1/1 

 میزان استفاده دانشجویان از منابع کتابيانه ای چگونه است ؟ 1-1-5 1-5

 (15/1) %19-41 -(          ب5/1)  %111-71 -الف

 ( 1) % 19کمتر از  -ج 

5/1 5/1 

میزان استفاده دانشجویان از منابع الکترونیکی ) دسترسی به اینترنت ( چگونه  1-1-5 

 است؟

 ( 115/1) %19-41 -(   ب15/1) %111-71 -الف

 (1) %41کمتر از  -ج

15/1 15/1 
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 ینترنت در طول روز چقدر است ؟ میزان ساعت استفاده دانشجویان از ا 1-1-5 

 (15/1ساعت و بیشتر ) 1 -الف 

 (115/1ساعت ) 1-ب

 ( 1115ساعت ) 1 -ج

 (1اص   از اینترنت استفاده نمی نمایند ) -د

15/1 15/1 

 میزان مشارکت دانشجویان در طرح های پژوهشی چگونه است ؟ 1-1-5 

 (15/1و بیشتر ) %51-الف

 (115/1) %51کمتر از  -ب

15/1 115/1 

میزان مشارکت دانشجو یان در ارايه مقاله در سمینارها و مج ت چگونه است  1-1-5 

 ؟

 (15/1و بیشتر ) % 51 -الف

 ( 115/1) %51کمتر از  -ب

15/1 115/1 

 آیا دانشجویان از حقوق خود در محیط دانشگاه مطالعه هستند ؟ 1-4-5 4-5

 (1خیر ) -(             ب5/1بله ) -الف

5/1 5/1 

آیا  دانشجویان در طول ترم تحصیلی با وظایف خود مربوط به واحدهای  1-4-5 

 کسب شده تئوری مطلع و آگاهی میابند ؟

 (1خیر ) -(             ب5/1بله ) -الف

5/1 5/1 

 5/1 5/1آیا  دانشجویان در طول ترم تحصیلی با وظایف خود مربوط به واحدهای  1-4-5 
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 گاهی میابند ؟کسب شده کاراموزی/ کارورزی آ

 (1خیر ) -(             ب5/1بله ) -الف

 پرستاری در سال تحصیلی جاری چقدر است ؟ارشد  تعداد پذیرفته شدگان  1-5-5 5-5

 (15/1) نفر  5بیشتر از  -(    ب5/1) و کمتر از آن نفر5 -الف

5/1 15/1 

 ه شده چگونه است؟وضعیت  س مت جسمی)سالم بودن ( دانشجویان پذیرفت 1-5-5 

 ( 1) % 91کمتر از  -(   ج1115/1) %99-91 -(     ب115/1)%111 -الف

115/1 115/1 

وضعیت  س مت روحی/ روانی)سالم بودن ( دانشجویان پذیرفته شده چگونه  1-5-5 

 است؟

 (1) % 91کمتر از  -(   ج1115/1) %99-91 -(     ب115/1)%111 -الف

115/1   1,115 

ا مسئولی   امور دانشجویی دانشکده س مت جسمی / روانی دانشجویان را آی 1-5-5 

 پیگیری می نماید؟

 ( 1خیر ) -(    ب15/1بله ) -الف

15/1 15/1 

 آیا دانشجویان در جشنواره و المپیاد فرهنگی فعالیت دارند ؟ 1-1-5 1-5

 (15/1درصد و بیشتر دانشجویان) 11 -الف

 (1) درصد دانشجویان 11کمتر از  -ب

15/1 15/1 

 آیا دانشجویان در محاف  انس با قران مشارکت می نمایند؟  1-1-5 

 (15/1درصد و بیشتر دانشجویان) 11 -الف

 (1درصد دانشجویان ) 11کمتر از  -ب

15/1 15/1 
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 آیا دانشجویان با پایگاه عفاف و نماز همکاری دارند ؟ 1-1-5 

 (15/1درصد و بیشتر دانشجویان) 11 -الف

 (1درصد دانشجویان ) 11کمتر از  -ب

15/1 15/1 

 آیا دانشجویان با کانون و تشک  های دانشجویی همکاری دارند ؟ 4-1-5 

 (15/1و بیشتر دانشجویان) %41 -الف

 (  1درصد دانشجویان) 41کمتر از  -ب

15/1 15/1 

آیا رشته تحصیلی برای دانشجویان جدید الورود توسط مسئولی  معرفی  1-7-5 7-5

 میشود؟

 (1خیر ) -(           ب5/1بله ) -الف

5/1 5/1 

آیا دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلی و بازار کار توسط مسئولی  آگاهی می  1-7-5 

 یابند ؟

 (1خیر ) -(           ب5/1بله ) -الف

5/1 5/1 

از آیا دانشجویان جهت تردد بی  محیط دانشگاهی و محیط بالینی)کارآموزی(  1-8-5 8-5

 سرویس ایاب وذهاب بر خوردار می باشند ؟

 (1خیر ) -(           ب5/1بله ) -الف

5/1 5/1 
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 حوزه منابع آموزشی

 

 حوزه منابع آموزشی  :

کلیه ک س ها   مامایی -در دانشکده پرستاری وضعیت گروه در ای  حوزه مطلوب می باشد.

ال  کنفرانس،اتاق کارگاه، سال  پراتیك مامایی و  دارای فضا، نور ،تهویه مناسب می باشد .  س

پرستاری با امکانات  و تجهیزات کافی موجود می باشد.  در کلیه ک س ها وایت برد .دستگاه  

در ساختمان دانشکده آزمایشگاه  با  کامپیوتر  به همراه  دستگاه دیتا پرژوکتور موجود است . 

ی  نیز  از آن استفاده می نماید.سایت کامپیوتر به طور امکانات کافی وجود دارد که گروه پرستار

مامایی با امکانات کافی وجود داردو  کارشناس رایانه در سایت  –مستق  برای گروه پرستاری 

حضور داشته دارای برنامه مشيصی  می باشد. امکان استفاده از وایر لس نیز وجود دارد و 

 باشد. دسترسی به  اکثر پایگاهها امکان پذیر می 

مسئول کتابيانه  کتابيانه دانشکده دارای فضای مناسب با تهویه،نور  کافی و مناسب می باشد.

 -دارای مدرک کتابداری می بشد و  همچنی  یك عضو هیات علمی  در کنار فعالیتهای آموزشی

دارن اتاق مربوط به  مطالعه  خواهران و برا پژوهشی خود،  مدیریت کتابيانه را به عهده دارد. 
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پرستاری    وجود دارد . کتابيانه  دارای کتب مرجع انگلیسی و فارسی در زمینه گروه آموزشی 

  می باشد و  در صورت لزوم امکان خریداری کتب مورد نیاز وجود دارد. مراقات ویژه

 امکان فتوکپی و تکثیر جزوات آموزشی و... در واحد تکثیر دانشکده وجود دارد.

پنجم  مرکز تيصصی داخلی و جراحی   انشجویان گروه آموزشی پرستاری مح  آموزش بالینی د

  ، درمانگاه تيصصی  و داخلی   ، اورژانس ، عفونی ، انکولوژی، جراحی   با بيش های ) آذر 

 ccu.icuمراقات ویژه )با بيش های صیاد شیرازی بیمارستان  –(و مرکز تيصصی زنان و زایمان 

و همچنی  بیمارستان امیرالمومنی  شهرستان کرد کوی با  (  بيش ها سایر   جراحی،  اتاق عم  ،

بيش جراحی قلب باز و اتاق عم  جراحی قلب باز ، آنژیوگرافی جهت دانشجویان ارشد 

که تعداد و تنوع کیس مناسب   می باشد.  پرستاری مراقات های ویژه و کارشناسی پرستاری 

ان واحد های کارآموزی و کارورزی را می گذرانند نیز  در مراکز آموزشی بالینی که دانشجوی.دارد

در محیط بالینی برای گروه پرستاری در هر مرکز یك ک س  ودارای امکانات نساتا مناسای است 

مجزا وجود ندارد و به طور مشترک با گروه پزشکی استفاده می نمایند،تعداد کامپیوترها و سرعت 

انشجویان نمی باشد. امکان دسترسی به کلیه پایگاهها آنها در مراکز آموزشی مناسب تعداد د

التی ، مج ت علمی التی  و فارسی به روز در مراکز –دارد،کتب مرجع فارسی  اط عاتی وجود 

لذا  برنامه ریزی  در  خصوص  جود ندارد. امکان تکثیر نیز تا حدودی فراهم می باشد.درمانی و

عملی دانشجویان  حايز اهمیت  –از جهت ارتقا علمی  یتجهیز کتابيانه در مراکز  آموزشی درمان

  . دانشجو کاهش یابد  5. و تعداد دانشجویان در دوره کار آموزی به کمتر از می باشد
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 در حوزه منابع آموزشی مراقبت وبژه( وضعیت گروه آموزشی پرستاری 7 )جدول
  

امتیوواز کسووب  وزن حوزه مراقات ویژهپرستاری  م کهای حوزه منابع آموزشی گروه 

 شده

 4 4 وضعیت فضای آموزشی دردانشکده 1-1

 75/1 1 وضعیت فضای آموزشی در بالی  1-1

 1 1 تجهیزات اط ع رسانی کامپیوتر 1-1

 5/1 5/1 وضعیت کتابيانه دردانشکده 4-1

 15/1 5/1 وضعیت کتابيانه دربالی  5-1

 1 1 وضعیت فضای آموزشی درعرصه  1-1

ازای  کمك آموزشی ومتناسب با نیوس 7-1  1 1 

توزیع بیماران و مددجویان  و  8-1

 دانشجویان

1 1 

 5/14 15 جمع 

  

 

 پرستاری مراقبت ویژه نشانگرهای حوزه منابع آموزشی  گروه 
 

حوووووزه / 

 م ک

امتیاز کسوب   وزن  نشانگرهای حوزه منابع آموزشی

 شده

1-1 

 

 

 1 1 پراتیك 1-1-1

 1 1 ه                 آزمایشگا 1-1-1

 5/1 5/1 تعداد ک س                  1-1-1

 5/1 5/1 فضای ک س 4-1-1

 5/1 5/1 اتاق کارگاه5-1-1

 5/1 5/1 سال  همایش 1-1-1

 5/1 5/1 تعداد مراکز آموزشی 1-1-1 1-1

 1 1 تنوع بيش ها 1-1-1

 21/1 5/1 تعداد بيش ها 1-1-1

 5/1 5/1 ی در بالی ک س آموزش 4-1-1

 5/1 5/1 درمانگاه تيصصی/فوق تيصصی 5-1-1

 5/1 5/1 وجود سایت 1-1-1 1-1

 5/1 5/1 تعداد کامپیوتربرای دانشجویان                    1-1-1
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 1/1 1/1 سرعت کامپیوتر 1-1-1

 1/1 1/1 وجود متيصص اموررایانه                                4-1-1

 1/1 1/1 زمان دسترسی به سایت)برنامه سایت(   5-1-1

 1/1 1/1 وایرلس 1-1-1

 1/1 1/1 میزان دسترسی به پایگاههای اط عاتی7-1-1

 15/1 15/1 فضای فیزیکی کتابيانه دانشکده 1-4-1 4-1

 1 1 کیفیت کتابيانه دانشکده1-4-1

 15/1 15/1 نیروی انسانی  1-4-1

 21/1 15/1 انه درمراکز آموزشیوجود کتابي  1-5-1 5-1

 1/1 75/1 وجود کتب و مج ت  1-5-1

 1/1  5/1 تجهیزات اط ع رسانی و کامپیوتر و....  1-5-1

 1 1   ید در صورت نیازوجودمحیط بالی  برای بازد   1-1-1 1-1

 1 1 وجودوسای  کمك آموزشی   1-7-1 7-1

8-1 

 

 5/1 5/1 تعداد بیمار/مددجو  1-8-1

 5/1 5/1 تنوع بیمار/مددجو  1-8-1

 5/14 15 جمع  

 

 

 پرستاری مراقبت ویژهچک لیست  مربوط به حوزه  منابع آموزشی گروه  
 

حوزه/ 

 م ک 

امتیوووووواز  وزن سئواالت مربوط به حوزه منابع آموزشی نشانگر  

 کسب شده

 

1-1 

 

1-1-1 

 ؟آیا دانشکده اتاق مهارت های بالینی )پراتیك پرستاری(دارد

 (1بلی)  -الف

 (1خیر) -ب

1 1 

 آیا تجهیزات اتاق پراتیك کافی می باشد؟ 1-1-1

 (1بلی)  -الف

 (1خیر) -ب

1 1 

 تعداد ک س به نسات تعداد دانشجویان چقدراست؟ 1-1-1

به ازای هر دوره دانشوجوی درحوال تحصوی  یوك کو س بوه عو وه         -الف

 (5/1یك)

 (  15/1حصی  یك ک س)به ازای هر دوره دانشجوی درحال ت -الف

بووه ازای هوور دوره دانشووجوی درحووال تحصووی  یووك کوو س منهووای   -الووف

(5/1) 5/1 
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 (115/1یك)

 

چنووود درصووودک س هوووا فضوووای مناسب)فیزیکی،سروصدا،تهویه،صوووندلی   4-1-1

 مناسب،گرماوسرما(دارند؟

 (5/1)  %111-الف

 (15/1) %81-99-ب

 (115/1) %11-79 -ج

 (5/1) 5/1 

 شکده اتاق کارگاه دارد؟آیا دان 5-1-1

 (5/1بلی ) -الف

 (1خیر) -ب

 (5/1) 5/1 

 آیا دانشکده سال  همایش دارد؟ 1-1-1

 (5/1بلی ) -الف

 (1خیر) -ب

 (5/1) 5/1 

 آیا مراکزآموزشی درمانی برای آموزش دانشجویان پرستاری کافی می باشد؟ 1-1-1 1-1

 (5/1بلی ) -الف

 (1خیر) -ب

 (5/1) 5/1 

اد تيت فعال به نسات دانشوجویان دربیمارسوتان هوای آموزشوی چگونوه      تعد 1-1-1

 است؟

 (5/1برای هر دانشجودوتيت فعال درهربيش)-الف

 (15/1به ازای هر دانشجویك تيت فعال درهربيش ) -ب 

 (115/1دانشجویك تيت فعال درهربيش ) 1به ازای هر -ج

 (1دانشجویك تيت فعال درهربيش ) 1به ازای بیش از -د

(5/1) 5/1 

آیابيش های بالی  مرتاط با سرفص  های دروس تئووری در مراکوز آموزشوی    

 وجود دارد؟

 (5/1بلی) -الف

 (15/1خیر ) -ب

(5/1) 5/1 

 وضعیت فضای بالینی آموزشی در کارآموزی ها چگونه است؟ 1-1-1

دانشوجوبه طوور همزموان یوك بيوش فعوال بوا آمووزش          4به ازای هور -الف

 (5/1مربوطه)

دانشجوبه طور همزمان یك بيش فعال با آمووزش مربوطوه    5زای هربه ا -ب

(15/1) 

دانشووجوبه طووور همزمووان یووك بيووش فعووال بووا آموووزش  1بووه ازای هوور -ج

 (115/1مربوطه)

(5/1) 15/1 

 5/1 (5/1) وضعیت ک س آموزشی در بالی  چگونه است؟ 4-1-1
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 (5/1برای گروه پرستاری درهرمرکزیك ک س وجود دارد)-الف

 (15/1پرستاری درهرمرکزیك ک س وجود ندارد )برای گروه  -ب

آیووا امکووان اسووتفاده از درمانگوواه تيصصووی/فوق تيصصووی بوورای آموووزش    5-1-1

 دانشجویان پرستاری وجود دارد؟

 (5/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(5/1) 5/1 

1-1 
 

 آیا سایت کامپیوتربه طور مجزا وجود دارد؟ 1-1-1

 (5/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(5/1) 5/1 

 آیاتعدادکامپیوتربرای استفاده دانشجویان کافی می باشد؟ 1-1-1

 (5/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(5/1) 5/1 

 آیا سرعت کامپیوترهامناسب می باشد؟ 1-1-1

 (1/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(1/1) 1/1 

 آیا متيصص اموررایانه برای کامپیوترهادرسایت وجود دارد؟ 4-1-1

 (5/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(5/1) 5/1 

آیووا سووایت کووامپیوتردارای برنامووه مشيصووی جهووت اسووتفاده از دانشووجویان   5-1-1

 درساعات آموزشی می باشد؟

 (1/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(1/1) 1/1 

 آیا امکان استفاده از وایرلس دردانشکده وجوددارد؟ 1-1-1

 (1/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(5/1) 5/1 

 سترسی به کلیه پایگاههای اط عاتی مورد نیازوجوددارد؟آیاامکان د 7-1-1

 (1/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(5/1) 5/1 

(، %15(،سروصووودا)%15کتابيانوووه چنددرصووود ازفضوووای مناسوووب)فیزیکی) 1-4-1 4-1

( %11(،قرايووت خانووه)%11(،سووایت کووامپیوتری)%15(،گرماوسوورما)%15نووور)

 برخورداراست؟

 (15/1) %111-الف

 (115/1) %81-99 -ب

 (1) %11-79 -ج

 (15/1) 15/1 
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 آیا کتب مرجع فارسی به تعداد کافی و به روز موجود می باشد؟ 1-4-1

 (1/1بلی) -الف

 (1/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج

(1/1) 1/1 

 آیا کتب مرجع التی  به تعداد کافی و به روز موجود می باشد؟

 (1/1بلی) -الف

 (1/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج

(1/1) 1/1 

 آیا مج ت علمی خارجی به تعداد کافی و مناسب موجود می باشد؟

 (1/1بلی) -الف

 (1/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج

(1/1) 1/1 

 آیا مج ت علمی فارسی به تعداد کافی و مناسب موجود می باشد؟

 (1/1بلی) -الف

 (1/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج

(1/1) 1/1 

 درساعات غیراداری وجود دارد؟ آیا امکان دسترسی به کتابيانه

 (1/1بلی) -الف

 (1خیر ) -ج

(1/1) 1/1 

 آیا مسئول کتابيانه دارای مدرک تحصیلی کتابداری و....می باشد؟   1-4-1

 (15/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(15/1) 

 

1 

آیا امکان دسترسی دانشجویان به کتابيانه درمراکوز آموزشوی درموانی وجوود      1-5-1 5-1

 دارد؟

 (15/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(15/1) 
 

15/1 

آیا کتب مرجع فارسی به تعداد کافی و به روزبرای رشوته پرسوتاری درمراکوز     1-5-1

 آموزشی درمانی موجود می باشد؟

 (1,15بلی) -الف

 (115/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج

1,15 1,15 

راکوز  آیا کتب مرجع التی  به تعداد کافی و بوه روزبورای رشوته پرسوتاری درم    

 آموزشی درمانی موجود می باشد؟

 (1,15بلی) -الف

1,15 1,15 
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 (115/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج

آیا مج ت علمی فارسی به تعداد کافی و به روزبرای رشته پرستاری درمراکوز  

 آموزشی درمانی موجود می باشد؟

 (1/1بلی) -الف

 (1/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج

1,115 1 

التی  به تعداد کافی و به روزبرای رشته پرسوتاری درمراکوز   آیا مج ت علمی 

 آموزشی درمانی موجود می باشد؟

 (15/1بلی) -الف

 (175/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج

1,115 1 

دسترسی به تجهیزات اط ع رسانی کامپیوتردر مراکز آموزشی درمانی چگونوه   1-5-1

 است ؟

   online درمانی یك کامپیوتربه ازای گروه پرستاری،درهرمرکزآموزشی -الف

 (15/1وجود دارد )

   online به ازای گروه پرستاری،درهرمرکزآموزشی درمانی یك کامپیوتر -ب

 (1وجود ندارد )

(15/1) 15/1 

 آیا امکان استيراج مقاالت و پرینت آنهادرمراکز آموزشی درمانی وجود دارد؟

 (15/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

(15/1) 15/1 

1-1 1-1-1 
 

)سوی  ی  مورد نیواز در عرصوه   امکان بازدید از محیط بالیندر صورت لزوم آیا 

 ؟وجود دارد ( "گازهای خونی"و آزمایشگاه   MRIتی اسک  و 

 (1بله) -الف

 (1خیر) -ب

1 1 

7-1 
 

1-7-1 
 

آیاوسای  کمك آموزشی موورد نیواز ازجملوه اسو ید/فیلم آموزشوی/ویديو و      

امپیوتر/اورهد/پك و... جهت استفاده در دانشکده پروژکتور/موالژ/وایت بورد/ک

 وجود دارد؟ 

 (75/1بلی) -الف

 (5/1تاحدودی) -ب

 (1خیر ) -ج

(75/1) 75/1 

آیاوسای  کمك آموزشی موورد نیواز ازجملوه اسو ید/فیلم آموزشوی/ویديو و      

پروژکتور/موالژ/وایت بورد/کامپیوتر/اورهد/پك و... جهوت اسوتفاده در بوالی     

 ؟ وجود دارد

(15/1) 15/1 
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 (15/1بله ) -الف

 (                   115/1تاحدودی ) -ب

 (1خیر) -ج 

 تعداد مراجعه کنندگان در مراکز درمانی آموزشی چگونه است؟ 1-8-1 8-1

 (5/1مراجعه کننده )4برای هردانشجو -الف

 (15/1مراجعه کننده )1برای هردانشجو -ب

 (                   115/1مراجعه کننده )1برای هردانشجو -ج

 (1مراجعه کننده )1برای هردانشجو -د

(5/1) 5/1 

 آیا دانشجویان با بیماران ميتلف درمراکز آموزشی درمانی مواجهه می شوند؟ 1-8-1

 (5/1بله) -الف

 (1خیر) -ب

 

(5/1) 5/1 

 5/11 15 جمع
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 حوزه پژوهش

 

 حوزه پژوهش :

کلیه اعضای گروه  دارای طورح  تحقیقواتی مصووب    ای  حوزه مطلوب می باشد. وضعیت گروه در 

در طی سال  می باشند. اعضای گروه چندی  مقاله چاپ شده و یا ارايه شده در کنگره های داخلوی   

دارند  که در زمینه افزایش ای  تعداد مقاالت گروه فعالیت مستمر دارند. بعضی از اساتید بوه عنووان   

ا یا مشاور در طرح های تحقیقاتی دانشوجویان نیوز مشوارکت دارنود. از نظور امکانوات       استاد راهنم

اعضای گوروه بوه عنووان / دبیور علموی یوا       ساعته دارند. On line 14آموزشی که کلیه اساتید خط 

اجرایی سمینار های داخلی و خارجی فعالیت دارند و عضو هیات علمی در کارگاههوای مورتاط بوا    

و مدرس نیز  هستند و در شورای پژوهشی دانشکده/ خارج دانشوکده ماننود   پژوهش شرکت کرده 

  هسته های پژوهشی  فعالیت دارند .  

فعالیت  ترجمه کتاب  بایستی در خصوص اگر چه در صدد ترجمه کتب مورد نیاز می باشند ولی   

 بیشتری داشته باشند. 
 

 وزه پژوهشدر ح مراقبت ویژه  ( وضعیت گروه آموزشی پرستاری8جدول )
 امتیازکسب شده وزن  مراقات ویژهپرستاری  گروه آموزشی  م ک حوزه پژوهش

 1 1 پروپوزال مصوب با رویکرد جامعه نگر 1-7

 5/1 1 چاپ مقاله 1-7

 5/1 1 سمینار و همایش ها 1-7

 75/1 1 مشارکت در اجرای سمینارها  و همایش ها 4-7
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 1 1 ترجمه و تالیف کتاب 5-7

 1 1 انات پژوهشیامک 1-7

 1 1 عضویت در شوراهای پژوهشی  7-7

 75/7 11 جمع

 
 ≥7مطلوب  

 1 - 7نیمه مطلوب

  1 >نا مطلوب    

 

 
 

 مراقبت ویژهوضیعت  نشانگر ها حوزه پژوهش در گروه آموزشی پرستاری  
  

 

حوزه 

 /مالک

امتیاز کسب   وزن نشانگر ها حوزه پژوهش در گروه 

 شده

 1/1 1/1 پروپوزال مصوب به عنوان  مجريتعداد  1-1-7 1-7

 1/1 1/1 تعداد پروپوزال مصوب به عنوان همكار  2-1-7

 1 1 چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلي  7 -1-2 2-7

 1/1 1 چاپ مقاله در مجالت معتبر خارجي  2-2-7

 1 1 سمینار و همایش هاي داخلي  باارائه مقاله  1-3-7 3-7

 21/1 1/1 همایش هاي خارجي ارائه مقالهسمینار و  2-3-7

 1/1 1/1 سمینار و همایش هاي  داخلي وخارجي بدون مقاله 3-3-7

 71/1 71/1 مشارکت در اجراي سمینارهاي داخلي 1-2-7 2-7

 21/1 21/1 مشارکت در اجراي سمینارهاي خارجي  2-2-7

 1 1 تعداد کتب  1-1-7 1-7

 online 2/1 2/1ساعته  22دسترسي به اینترنت  1-6-7 6-7

 2/1 2/1 دسترسي به منابع الكترونیكي  و پایگاه هاي اطالعاتي 2-6-7

 2/1 2/1 شرکت در کارگاه هاي مرتبط با پژوهش 3-6-7
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 1/1 1/1 عضویت در شوراي پژوهشي دانشكده 1-7-7 7-7

 1/1 1/1 عضویت در شوراي پژوهشي خارج دانشكده  2-7-7

 71/7 11 جمع 

 

 

 

 پرستاری مراقبت ویژهچک لیست حوزه پژوهش در گروه   

 

حوزه/ 

 م ک 

امتیاز   وزن   سئواالت حوزه پژوهش  گروه  داخلی و جراحی  نشانگر 

 کسب شده 

 هر عضو هیات علمی چند پروپوزال مصوب به عنوان مجری دارد؟ 1-1-7 1-7

 (5/1هر سال یك پروپوزال و بیشتر )  -الف

 (75/1ك پروپوزال )هر دوسال ی -ب 

 (1نداشت  پروپوزال ) -ج

5/1 5/1 

 هر عضو هیات علمی چند پروپوزال مصوب به عنوان همکار دارد؟ 1-1-7

 (5/1هر سال یك پروپوزال و بیشتر )  -الف

 (15/1هر دوسال یك پروپوزال ) -ب 

 (1نداشت  پروپوزال ) -ج

5/1 15/1 

له در مج ت معتار داخلی چاپ می هر عضو هیات علمی چه تعداد مقا 1-1-7 1-7

 کند؟

 (1هر سال یك مقاله ) -الف

 (5/1هر دو سال یك مقاله ) -ب

 نداشت  مقاله در طی دوسال  -ج

1 1 

هر عضو هیات علمی چه تعداد مقاله در مج ت معتار خارجی  چاپ  1-1-7

 می کند؟

 (1هر سال یك مقاله ) -الف

 (5/1هر دو سال یك مقاله ) -ب

 ت  مقاله در طی دوسالنداش -ج

1 5/1 

هر عضو هیات علمی چه تعداد مقاله به صورت سينرانی در سمینارها و  1-1-7 1-7

 همایش های داخلی ارايه می کند؟

 (5/1یکاار و بیشتر در سال) -الف

 (15/1هر دو سال یکاار ) -ب

 (1بیشتر از دوسال یکاار) -ج

5/1 5/1 
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د مقاله به صورت پوستر  در سمینارها و هر عضو هیات علمی چه تعدا 1-1-7

 همایش های داخلی ارايه می کند

 (5/1یکاار و بیشتر در سال) -الف

 (15/1هر دو سال یکاار ) -ب

 (1بیشتر از دوسال یکاار) -ج

5/1 5/1 

هر عضو هیات علمی چه تعداد مقاله به صورت سينرانی در سمینارها و  1-1-7

 ؟همایش های خارجی ارايه می کند

 (15/1یکاار و بیشتر در سال) -الف

 (115/1هر دو سال یکاار ) -ب

 (1بیشتر از دوسال یکاار) -ج

15/1 115/1 

هر عضو هیات علمی چه تعداد مقاله به صورت پوستر در سمینارها و  1-1-7

 همایش های خارجی ارايه می کند؟

 (15/1یکاار و بیشتر در سال) -الف

 (115/1هر دو سال یکاار ) -ب

 (1بیشتر از دوسال یکاار) -ج

15/1 115/1 

آیا سالیانه هر عضو هیات علمی در سمینارهای داخلی/ خارجی بدون   1-1-7

 ارايه مقاله شرکت می می نماید؟

 (5/1خارجی بله) -الف

 ( 15/1داخلی )  -ب 

5/1 5/1 

آیا عضو هیات علمی به عنوان دبیر علمی/ داور/ دبیر اجرایی در  1-4-7 4-7

 ینارهای داخلی سالیانه شرکت می نماید؟سم

 ( 75/1بله) -الف

 (1خیر ) -ب

75/1 75/1 

آیا عضو هیات علمی به عنوان دبیر علمی/ داور/ دبیر اجرایی در  1-4-7

 سمینارهای داخلی طی دوسال اخیر  شرکت نموده است؟

 ( 15/1بله) -الف

 (1خیر ) -ب

15/1 15/1 

سال اخیر چه تعداد کتاب تالیفی  5-1مدت  هر عضو هیات علمی در  1-5-7 5-7

 دارد؟

 ( 5/1یك کتاب) -الف

 (1تالیف ندارد) -ب 

 

5/1 1 

 1 5/1سال اخیر چه تعداد کتاب ترجمه  5-1هر عضو هیات علمی در مدت  1-5-7 



68 

 

 شده دارد؟

 ( 5/1یك کتاب) -الف

 (1ترجمه ندارد) -ب 

برای هر عضو هیات  online ساعته 14آیا امکان دسترسی به اینترنت  1-1-7 1-7

 علمی موجود می باشد؟

 (4/1بله ) -الف

 (1خیر ) -ب

4/1 4/1 

آیا امکان دسترسی به منابع الکترونیکی و پایگاه های اط عاتی برای هر  1-1-7

 عضو هیات علمی وجود دارد ؟

 (4/1بله ) -الف 

 (1خیر ) -ب

4/1 4/1 

تاط با پژوهش )  نرم افزار آیا عضو هیات علمی در کارگاههای مر 1-1-7

references manager.    .فاکتور آنالیز. جستجوی منابع الکترونیکی .

Spssروش تحقیق و....( شرکت می نماید؟ . 

 (1/1بله ) -الف

 (. 1خیر ) -ب

1/1 1/1 

 آیا عضو هیات علمی در شورای پژوهشی دانشکده عضویت دارد؟ 1-7-7 7-7

 (5/1بله) -الف

 (1خیر ) -ب

5/1 5/1 

آیا عضو هیات علمی در شورای پژوهشی  خارج دانشکده) شورای  1-7-7 

 پژوهشی دانشگاه/ مرکز تحقیقات/ هسته پژوهشی /...( عضویت دارد؟

 (5/1بله) -الف

 (1خیر ) -ب

5/1 5/1 

  75/7 11 جمع 
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 حوزه سنجش و ارزشیابي

 

 

 

 حوزه سنجش و ارزشیابی :

در ای  حوزه مطلوب می باشد.هر عضو گروه در طوول تورم    مراقات ویژهاری  پرستوضعیت گروه  

گیورد.  بوه طووری     تحصیلی از نظر دروس تئوری و بالینی مورد ارزیابی توسط دانشجویان قرار می

مراقاوت  پرسوتاری   که بر اساس نتایج بدست آمده ،آموزش دروس تئوری و بالینی مربوط به گروه 

 جویان مورر و کار آمد می باشد.از دیدگاه  دانش  ویژه

ترم و کوییز های ک سی توسط همه اعضاء گروه در دروس مربوطه از  امتحانات پایان ترم و میان  

دانشجویان گرفته میشود و کلیه سواالت امتحانی در هر ترم از نظر کیفیت ،مناسب بودن و ضوریب  

اط ع استاد مربوطه  رسانده میشوود توا    دشواری و ضریب تمیز ارزیابی شده ،نتایج آن  محرمانه به

 در صورت لزوم بازنگری انجام شود..

کلیه طرح درس ها توسط مدیر گروه مورد بررسی قرار میگیردتا اینکه بوا اهوداف آموزشوی درس     

مربوطه هميوانی داشته باشد. منابع آموزشی خصوصا کتب و مج ت مورد نظر  نیز در طوول تورم   

در صورت لزوم خریداری میشود.  بهتر است مودیر گوروه پیگیوری الزم در     مورد توجه قرار داشته

خصوص اص ح بازخوردهای ارزشیابی را  در برنامه کاری خود قرار دهد و، فرم ارزشیابی اعضای 

هیات علمی هر سال یکاار  مورد بازنگری قرار گیرد ،برخی از اعضا  گروه کوه بورای دروس خوود    

 اند در ای  خصوص اقدام الزم انجام دهند. بانك سئواالت تهیه نکرده
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 در حوزه سنجش وارزشیابی مراقبت ویژه( وضعیت گروه آموزشی پرستاری 3جدول )
امتیوواز کسووب  وزن  مراقات ویژهپرستاری  گروه آموزشی  م کهای حوزه سنجش و ارزشیابی

 شده 

 5/1 5/1 ارزشیابی های پنجگانه اعضاء هیئت علمی 1-8

 1 1 ع روشهای سنجش دانشجویانتنو 1-8

 8/1 1 ارزیابی آزمونها 1-8

 5/1 5/1 تناسب سنجش با اهداف آموزشی 4-8

 1 1 وجود برنامه ریزی مشيص سنجش دانشجویان 5-8

 8/9 11 جمع 

 

 

 

 

 

 مراقبت ویژهوضیعت  نشانگر ها  حوزهسنجش و ارزشیابی در گروه آموزشی پرستاری 
/ حوووووووزه

 م ک

امتیووووووواز   وزن مراقات ویژهدر گروه آموزشی پرستاری  سنجش و ارزشیابیحوزه  نشانگر

 کسب شده

1-8 
 
 

 15/1 15/1 ارزشیابی مدیر گروه 1-1-8

 75/1 75/1 معاون آموزشی دانشکده( –خودارزیاب  –ارزشیابی اعضاء هیئت علمی ) همکار  - 1-1-8

 75/1 75/1 نظر سنجی دانشجویان در دروس تئوری            1-1-8

 75/1 75/1 نظرسنجی دانشجویان در دروس بالینی 4-1-8

 15/1 15/1 زمان انجام ارزشیابی پنجگانه5-1-8

 15/1 15/1 ارجاع بازخورد ارزشیابی به هیئت علمی 1-1-8

 15/1 15/1 وجود برنامه مشيص برای بکارگیری بازخوردهای ارزشیابی 7-1-8

 15/1 15/1 ی هیئت علمیبازنگری فرمهای ارزشیاب8 -8-1

 75/1 75/1 روشهای سنجش در دروس تئوری                                                                           1-1-8 1-8

 5/1 5/1 روشهای سنجش در دوره کارآموزی 1-1-8

 75/1 75/1 روشهای سنجش در دوره کا رورزی               1-1-8

 1 1 ارزیابی کمی آزمونها   1-1-8 1-8

 8/1 1 ارزیابی کیفی آزمونها    8 -1-1

 5/1 5/1 تناسب روشهای سنجش با اهداف آموزشی در دروس تئوری 8 -1-4 4-8

 5/1 5/1 تناسب روشهای سنجش با اهداف آموزشی کارآموزی 1-4-8

 5/1 5/1 تناسب روشهای سنجش با اهداف آموزشی کارورزی 1-4-8

 5/1 5/1 تقویم برنامه آزمونهای گروه   1-5-8 5-8
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 5/1 5/1 تهیه بانك سئواالت 1-5-8

 8/9 11 جمع

                               

 

 پرستاری مراقبت ویژهچک لیست حوزه سنجش وارزشیابی در گروه   
حوووووووزه/  حوزه/ م ک   

نشووووانگر/ 

 م ک  

امتیوووووواز  وزن پرستاري مراقبت ویژه  حوزه سنجش وارزشیابي در گروهسئواالت مربوطه 

کسوووووب 

 شده

 آیا اعضای گروه توسط مدیر گروه سالیانه ارزشیابی می شوند؟ 1-1-8 1-8

 (15/1بلی)  -الف

 (1)خیر -ب

(15/1) 15/1 

 آیا اعضای گروه توسط همکاران ارزشیابی می شوند؟  1-1-8
 (15/1بلی)  -الف 

 (1)خیر-ب

(15/1) 15/1 

 گروه توسط  خود ارزشیابی می شوند؟ آیا اعضای 1-1-8
 (15/1بلی)  -الف 

 (1)خیر-ب

(15/1) 15/1 

 آیا اعضای گروه توسط معاون آموزشی ارزشیابی می شوند؟ 1-1-8
 (15/1بلی)  -الف 

 (1)خیر-ب

 (15/1) 15/1 

 آیا ارزشیابی اعضای گروه توسط دانشجویان در واحدهای تئوری صورت می گیرد؟ 1-1-8
 (75/1) بلی -الف

 (1)خیر-ب

 (75/1) 75/1 

آیا ارزشویابی اعضوای گوروه توسوط دانشوجویان در دروس بالینی)کوارآموزی، کوارورزی(         4-1-8

 صورت می گیرد؟

 (75/1بلی ) -الف

 (1)خیر-ب

 (75/1) 
 

75/1 

 زمان انجام ارزشیابی پنج گانه چگونه است؟ 5-1-8

 (15/1الف(هر نیمسال)

 (115/1ب( هر دو نیمسال )

(15/1) 15/1 

 آیا نتایج ارزشیابی به عضو هیئت علمی منعکس می شود؟ 1-1-8

 (15/1بلی) -الف

 (1)خیر  -ب 

(15/1) 15/1 

 آیا مدیر گروه پی گیری الزم در خصوص اص ح بازخوردهای ارزشیابی انجام می دهد؟ 7-1-8

 (15/1بلی) -الف

 (1)خیر -ب

(15/1) 15/1 
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 ای هیئت علمی هر چند وقت یکاار بازنگری می شوند؟فرمهای ارزشیابی اعض 8-1-8

 (15/1الف( هر سال)
 (115/1ب(هر دو سال)

(15/1) 15/1 

آیا روش سنجش و ارزشیابی دانشجویان در طرح درس دروس مربوط در نظر گرفتوه شوده    1-1-8 1-8

 است؟
 (15/1الف(بلی)

 (1)ب(خیر

(15/1) 15/1 

 ز چه روشی استفاده می کند ؟برای سنجش دروس تئوری، گروه ا 1-1-8
 (15/1الف(آزمون میان ترم/ پایان ترم)

 (115/1ب(کويیزک سی)شفاهی، کتای()

 (115/1ج(پایان ترم)

 (5/1د( تلفیقی)

 (5/1) 
 

5/1 

از کدام یك از روشهای سنجش بورای دوره کوارآموزی در بيشوهای مربوطوه اسوتفاده موی        1-1-8

 شود؟
 (1/1ب(الگ بوک)پورت فولیو()               (              4/1الف(آسکی )

 (1/1(                                 د(مشاهده)1/1ج(آزمون کتای )
 DOPS   (1/1)(                                   وMinisix    (1/1) ه(

 (5/1(                                    ح( تلفیقی)1/1ز(باز اندیشی)
 

(5/1) 5/1 

 از کدام یك از روشهای سنجش برای دوره کارورزی در بيشهای مربوطه استفاده می شود؟ 1-1-8
 (                                    4/1الف(آسکی )

 (1/1)ب(الگ بوک)پورت فولیو(

 (                                 1/1ج(آزمون کتای )

 (1/1د(مشاهده)

                           Minisix    (1/1         ) (ه

 dops (1/1        )و( 

 (                                                                 1/1ز( گزارش روزانه)
 (75/1ت( تلفیقی)  

(75/1) 75/1 

ی تمییوز سوواالت، آنوالیز مو     –آیا آزمونها با استفاده  از نرم افزار از لحوا  سوطح دشوواری     1-1-8 1-8

 شوند؟
 (5/1الف( بلی)

 (1)ب( خیر

(5/1) 5/1 

 آیا نتایج آنالیز کمی سواالت امتحانی به اط ع مدرسی  رسانده می شود؟ 1-1-8

 (5/1الف( بلی)

 (1)ب( خیر

 (5/1) 5/1 

آیا سواالت امتحانات قا  از برگزاری آزمون بر اساس جدول میلم  مورد ارزیابی قرار موی   1-1-8

 گیرد؟

 (1/1الف( بلی)

 (1)ب( خیر

 (1/1) 1/1 

 1/1 (1/1)آیا سواالت امتحانات بعد از برگزاری آزمون بر اساس جدول میلم  مورد ارزیابی قرار موی   1-1-8
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 گیرد؟

 (1/1الف( بلی)
 (1)ب( خیر

 آیا تنوع سواالت در آزمونهای پایان ترم مربوط به دروس گروه وجود دارد؟ 1-1-8

 (1/1بلی) -الف
 (1)خیر -ب

(1/1) 1/1 

 آیا سواالت امتحانی قا  از برگزاری آزمون  از نظر تاکسونومی بررسی می شوند؟ 1-1-8

 (1/1الف( بلی)
 (1)ب( خیر

(1/1) 1/1 

 موجود می باشد؟  EDOآیا  مستندات مربوط به اص حات سوالت امتحانی در دفتر  1-1-8

 (1/1الف(بلی)
 (1)ب( خیر

(1/1) 1 

 امتحانی پایان دوره متناسب با اهداف آموزشی دروس تئوری می باشد آیا سواالت 1-4-8 4-8

 (5/1بلی ) -الف
 (15/1تا حدودی)-ب

 (1)ج( خیر

(5/1) 5/1 

 آیا امتحانات پایان دوره کارآموزی متناسب با اهداف آموزشی واحد مربوطه می باشد؟ 1-4-8
 (5/1الف(بلی)

 (15/1تا حدودی)-ب

 (1)ج( خیر

(5/1) 5/1 

 آیا امتحانات پایان دوره کارآموزی متناسب با اهداف آموزشی واحد مربوطه می باشد؟ 1-4-8

 (5/1الف(بلی)

 (15/1تا حدودی)-ب
 (1)ج( خیر

(5/1) 5/1 

 آیا تقویم برنامه آموزشی در خصوص زمان برگزاری آزمونهای مربوط به گروه وجود دارد؟ 1-5-8 5-8
 (5/1الف( بلی)

 (1)ب( خیر

(5/1) 5/1 

 آیا اعضای گروه برای دروس خود بانك سواالت تهیه کرده اند؟ 1-5-8
 (                               5/1بله) -الف

 (1)خیر -ب   

(5/1) 5/1 

 8/9 11 جمع
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 حوزه دانش آموختگان

 

 

 

 حوزه دانش آموختگان :

از ایو  طریوق بوا    وضعیت گروه در ای  حیطه مطلوب می باشد. گروه دارای وب الگ می باشد که 

دانش آموختگان ارتااط دارد. و دانش اموختگان از طریق ایمی  ، تلف  و.. بوا مودیر گوروه و اعضوا     

درارتااط هستند. گروه با دفتر اموزش مداوم دانشگاه در جهت  اجرای برنامه های آموزشی عمومی 

مشوارکت دارد. بوه    و تيصصی  برای دانش آموختگان و پرسن  شاغ  در مراکز بهداشتی و درمانی

نظر می رسد که  برنامه ریزی در جهت  کسب بازخورد از دانش آموختگان بوه صوورت مسوتند و     

از نظورات دانوش   صورت  گیورد و  دانشکده  و سمینارهای برگزارشده توسط  در همایش هامدون 

تفاده های اموزشی پرسوتاری اسو  ه آموختگان در جلسات گروه در جهت ارزشیابی و بازنگری برنا م

از طریق طورح هوای تحقیقواتی      توانایی شناختی ، مهارتی دانش آموختگان با نیازهای جامعهشود. 

 مورد ارزیابی قرار گیرد .  و...
 
 
 
 

  در حوزه دانش آموختگان مراقبت ویژه( وضعیت گروه آموزشی پرستاری  41) جدول

 وزن پرستاری  داخلی و جراحیم کهای حوزه دانش آموختگان گروه 

 حوزه

امتیاز کسوب  

 شده

 115/1 75/1 وجود سازکاربرای گرفت  بازخورد از دانش آموختگان پرستاری 1-9
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 5/1 5/1 وجودبرنامه های آموزش مداوم جهت دانش آموختگان پرستاری 1-9

 1 15/1 ارزشیابی و بازنگری برنامه های آموزشی رشته پرستاری از نظر دانش آموختگان 1-9

 1 15/1 اختی و مهارتی دانش آموختگان و تناسب با نیازتوانايی شن 4-9

 115/1 115/1 آگاهی از سرنوشت شغلی دانش آموختگان 5-9

 115/1 115/1 آگاهی از وضعیت ادامه تحصی  دانش آموختگان 1-9

 871/1 1 جمع 

 

 
 :پرستاري مراقبت ویژه  معیار مطلوب حوزه دانش آموختگان گروه

 

 1=<مطلوب 

  1 >بنیمه مطلو

 1نامطلوب        

 

 

 

 

 

وزن  مالکهاي حوزه دانش آموختگان

 حوزه

امتیووووواز 

کسووووب 

 شده

 115/1 75/1 وجود سازکاربراي گرفتن بازخورد از دانش آموختگان پرستاري 1

 5/1 5/1 وجودبرنامه هاي آموزش مداوم جهت دانش آموختگان پرستاري 2

 1 15/1 پرستاري از نظر دانش آموختگان ارزشیابي و بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته 3

 1 15/1 توانائي شناختي و مهارتي دانش آموختگان و تناسب با نیاز 2

 115/1 115/1 آگاهي از سرنوشت شغلي دانش آموختگان 1

 115/1 115/1 آگاهي از وضعیت ادامه تحصیل دانش آموختگان 6

 871/1 2 جمع 
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  پرستاری مراقبت ویژهوه  نشانگرهای حوزه دانش آموختگان  گر

 
امتیازکسووب   وزن نشانگرهای حوزه دانش آموختگان م ک

 شده

 

1-9 

 

 1 5/1 وب سایت/وب گ  1-1-9

1-1-9 survey1 115/1 /کتای/الکترونیکی/ایمی /تلفنی 

 115/1 115/1 گردهمايی دانش آموختگان درهمایش های دانشکده 1-1-9

1-9 
 

صصی آموزش موداوم بورای دانوش آموختگوان     وجودبرنامه های تي  1-1-9

 پرستاری

1/1 1/1 

وجودبرنامه های عمومی آمووزش موداوم بورای دانوش آموختگوان         1-1-9

 پرستاری

1/1 1/1 

 1 15/1 استفاده از نظرات دانش آموختگان در جلسات گروه  1-1-9 1-9

 1 15/1 .(نظرسنجی از ذی نفعان )کارفرمایان/همتایان/بیماران و..  1-4-9 4-9

 115/1 115/1 میزان آگاهی از سرنوشت شغلی دانش آموختگان  1-5-9 5-9

 115/1 115/1 میزان آگاهی از وضعیت ادامه تحصی  دانش آموختگان  1-1-9 1-9

 871/1 2 جمع 

 

 پرستاری مراقبت ویژهچک لیست حوزه دانش آموختگان گروه  
 

 

حوزه/ 

 م ک 

موووو ک/   

حوووووووزه/ 

 نشانگر

امتیووووووواز  امتیاز حوزه دانش آموختگانت مربوطه سئواال

 کسب شده

 

1-9 
 

 

1-1-9   

آیا دروب سایت دانشکده یوا وبو گ دانوش پرسوتاری ارتاواط بوا دانوش        

 آموختگان درنظر گرفته شده است؟

 (5/1بلی)  -الف

 (1خیر) -ب

(5/1) 1 

 

1-1-9 

د /کتاوی ،بوازخور  surveyآیا از دانوش آموختگوان از طریوق ایمیو /تلف /    

 گرفته شده است؟

 (115/1) 1 
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 (115/1بلی ) -الف

 (1خیر) -ب

آیا در همایش های دانشکده برنامه گردهموايی دانوش آموختگوان جهوت      1-1-9

 کسب بازخورد ازآنهامدنظرقرارمی گیرد؟

 (115/1بلی ) -الف

 (1خیر) -ب

 (115/1) 1,115 

اموه هوای آموزشوی    آیاگروه با دفتر آمووزش موداوم درجهوت اجورای برن       1-1-9 1-9

 تيصصی برای دانش آموختگان مشارکت می نماید؟

 (1/1بلی)  -الف

 (1خیر) -ب

(1/1) (1/1) 

آیاگروه با دفتر آمووزش موداوم درجهوت اجورای برناموه هوای آموزشوی           1-1-9

 عمومی برای دانش آموختگان مشارکت می نماید؟

 (1/1بلی) -الف

 (1خیر) -ب

(1/1) (1/1) 

 
 

1-9 

یا از نظرات دانوش آموختگوان درجلسوات گوروه درجهوت ارزشویابی و       آ   1-1-9

 بازنگری برنامه های آموزشی پرستاری استفاده می شود؟

 (15/1بلی) -الف

 (1خیر) -ب

(15/1) 1 

آیا مستندات مربوط به بررسی تناسب توانوايی شوناختی و مهوارتی دانوش        1-4-9 4-9

رح هووای تحقیقوواتی آموختگوان بووا نیازهوای جامعووه وجوددارد)وجووود طو   

 مرتاط/تکمی  پرسشنامه بررسی ص حیت حرفه ای(؟

 (15/1بلی) -الف

 (1خیر) -ب

(15/1) 1 

چنددرصد ازدانش آموختگوان درشوغ  مورتاط بوا رشوته تحصویلی خوود           1-5-9 5-9

 مشغول به فعالیت هستند؟

 (115/1و بیشتر  ) %11-الف

 (1) %11کمتر از  -ب

 (115/1)  (115/1) 

آیا مستندات مربوط بوه پوذیرش دانوش آموختگوان درمقواطع تحصوی ت          1-1-9 1-9

تکمیلی وجود دارد)استع م گواهی تحصیلی و ریوز نمورات مقطوع قالوی     

 دردانشگاهی که دانش آموخته درآن پذیرش شده است ؟

 (115/1بلی  ) -الف

 (1خیر) -ب

 (115/1)  (115/1) 

 871/1 1 جمع
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 حوزه فرهنگي

 

 

 گی :وزه فرهنح

ربوط به توانمد سازی . اعضای گروه در برنامه های م وضعیت گروه در ای  حیطه مطلوب می باشد

اساتیددر حیطه فرهنگی مانند : طرح والیت ، ضویافت اندیشوه و در حیطوه مهوارتی ماننود کارگواه       

مهارت مصاحاه و مشاوره و مهارت زندگی شرکت فعال دارند و در تشک  هوای قانومنود دانشوگاه    

مانند نهاد رهاری و بیسج و.. عضویت داشته و همکواری موی نماینود.در برناموه هوای کوانون هوم        

اندیشی اساتید شرکت داشته و در مسابقات فرهنگی ، مذهای شرکت نموده و رتاه برتر نیوز کسوب   

و تنها به نظر می رسد که جهت فعالیت عضوو هیوات علموی در برناموه  هوا ومسوابقات       نموده اند 

 نامه ریزی صورت گیرد.  ورزشی بر
 

 

 فرهنگی در حوزه  مراقبت ویژهپرستاری  ( وضعیت گروه آموزشی 44 )جدول

وزن  مراقات ویژهپرستاری  م کهای حوزه فرهنگی وضعیت گروه آموزشی 

 حوزه

امتیاز کسوب  

 شده

 75/1 75/1 توانمند سازی اساتیددر حیطه فرهنگی و در حیطه مهارتی  1-11

 15/1 15/1 ید در  تشکلهای قانومند دانشگاه ) بیسج اساتید. نهاد رهاری و..عضویت اسات 1-11

همکاری در امور علمی ، اجرایی، فرهنگی  و مذهای تشکلهای قانونمند در خصوص  1-11

 برگزاری همایش ها ، سمینارها و

15/1 15/1 

 15/1 15/1 شرکت در کانون هم اندیشی دانشگاه 4-11

 15/1 15/1 رتر اساتید در مسابقات ورزشیکسب رتاه های ب 5-11

 1 15/1 کسب رتاه های برتر اساتید در مسابقات فرهنگی ، مذهای 1-11

 75/1 1 جمع 
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 پرستاري مراقبت ویژهمعیار مطلوب حوزه فرهنگي گروه  

 

 1<مطلوب 

  1نیمه مطلوب 

 1نامطلوب        

 

وزن  مالکهاي حوزه فرهنگي

 حوزه

امتیووووواز 

کسووووب 

 شده

 75/1 75/1 توانمند سازی اساتیددر حیطه فرهنگی و در حیطه مهارتی  1

 15/1 15/1 عضویت اساتید در  تشکلهای قانومند دانشگاه ) بیسج اساتید. نهاد رهاری و.. 2

همکاری در امور علمی ، اجرایی، فرهنگی  و مذهای تشکلهای قانونمند در خصوص برگزاری همایش ها ،  3

 سمینارها و

15/1 15/1 

 15/1 15/1 شرکت در کانون هم اندیشی دانشگاه 2

 15/1 15/1 کسب رتاه های برتر اساتید در مسابقات ورزشی 1

 1 15/1 کسب رتاه های برتر اساتید در مسابقات فرهنگی ، مذهای 6

 71/1 2 جمع 

 

 

 پرستاری مراقبت ویژهنشانگرهای حوزه فرهنگی  گروه  

 
حوووووزه 

 /م ک

 امتیازکسب شده وزن ه فرهنگینشانگرهای حوز

) طرح والیت، طرح معرفت، طرح توانمندسازي در حیطه فرهنگي1-1-11 1-11

 ضیافت اندیشه (
1/1 1/1 

) شرکت در کارگاههای برگزارشده توانمندسازي در حیطه مهارتي2-1-11

ی توسط تشکلهای قانومند دانشگاه در امور تقویت مهارت اساتید مانند کارگاه مهارتها

 مصاحاه  و مهارتهای زندگی و..

21/1 21/1 

 21/1 21/1 عضویت اساتید در  تشکلهای قانومند دانشگاه ) بیسج اساتید. نهاد رهاری و.. 1-2-11 2-11
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همکاری در امور علمی ، اجرایی، فرهنگی  و مذهای تشکلهای قانونمند در  1-3-11 3-11

 خصوص برگزاری همایش ها ، سمینارها و
21/1 21/1 

 21/1 21/1 شرکت در کانون هم اندیشی دانشگاه 1-2-11 2-11

 21/1 21/1 کسب رتاه های برتر اساتید در مسابقات ورزشی 1-1-11 1-11

 1 21/1 کسب رتاه های برتر اساتید در مسابقات فرهنگی ، مذهای 1-6-11 6-11

 71/1 2 جمع

 

 پرستاری مراقبت ویژهچک لیست حوزه فرهنگی گروه  
زه/ حووو

 م ک 

حووووووزه/ 

مووووو ک/ 

 نشانگر

 امتیاز کسب شده امتیاز حوزه فرهنگيسئواالت مربوطه 

آیا عضو هیات علمي در برنامه هاي مربوو  بوه توانمنود سوازي      1-1-11 1-11

حیطه فرهنگي از جمله طرح والیت،ضیافت اندیشوه و... شورکت   

 مي نماید؟

 (1/1بله) -الف 

 (1خیر ) -ب

1/1 1/1 

ضو هیات علمي در برنامه هاي مربوو  بوه توانمنود سوازي     آیا ع 2-1-11 

) شرکت در کارگاههای برگزارشوده توسوط تشوکلهای    حیطه مهارتي از جمله

قانومند دانشگاه در امور تقویت مهارت اساتید مانند کارگاه مهارتهوای مصواحاه  و   

 ... شرکت مي نماید؟ مهارتهای زندگی و..

 (21/1بله) -الف

 (1خیر ) -ب

21/1 21/1 

در  تشکلهای قانومنود دانشوگاه ) بیسوج اسواتید. نهواد      آیا عضو هیات علمي  1-2-11 2-11

 عضویت دارد ؟ رهاری و..

 (21/1بله) -الف

 (1خیر ) -ب

21/1 21/1 

در امور علمی ، اجرایی، فرهنگی  و موذهای تشوکلهای    آیا عضو هیات علمي 1-3-11 3-11

 دارد؟ همکاری... سمینارها وقانونمند در خصوص برگزاری همایش ها ، 

 (21/1بله) -الف

 (1خیر ) -ب

21/1 21/1 

شورکت   کانون هم اندیشی دانشگاه آیا عضو هیات علمي در برنامه هاي  1-2-11 2-11

 مي نماید؟

21/1 21/1 
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 (21/1بله) -الف

 (1خیر ) -ب

 کسب نموده "رتبه برتر  "آیا عضو هیات علمي در  مسابقات ورزشي  1-1-11 1-11

 است؟

 (21/1بله) -الف

 (1خیر ) -ب

21/1 21/1 

 در مسابقات فرهنگی ، مذهایآیا عضو هیات علمي در   1-6-11 6-11

 کسب نموده است؟ "رتبه برتر  "

 (21/1بله) -الف

 (1خیر ) -ب

21/1 1 

 71/1 2 جمع

 

 

 

 نتیجه گیری 

بوه ویوژه سوازمانی    ارزیابی درونی بيش تفکیك ناپذیر و اساسوی از وظوایف هور سوازمان اسوت،      

همچون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کوه هماهنوگ کننوده ، برناموه ریوز و مجوری       

 آموزش پزشکی و پیراپزشکی و طیف  گسترده ای از خدمات بهداشتی درمانی در کشور است.

 ارزیابی درونی فرایندی است که با گرد اوردی داده و قضاوت برای پیشرفت فعالیت آموزشی سر و

کار دارد. توجه به برخی اصول مربوط به اندازه گیری اموزشی و گرد اوری داده هوا باعوث میشوود    

 بتوان  فرایند یاد شده را بهتر درک کرد. 

بعد از بررسی و تجزیه وتحلی  داده ها راهکارهای زیر در حوزه های ميتلف مطرح شد که موورد  

 توافق کلیه اعضاء گروه می باشد.

  

 

 و رسالت :حوزه اهداف 

 های پنهان برنامه بازنگری اهداف آموزشی بر اساس آموزش پاسيگو و تعیی  کوریکولوم 

بازنگری  سرفص  های آموزشی مصووب و بررسوی تناسوب بوا نیازمنودیهای جامعوه و منطقوه در        

 راستای آموزش پاسيگو
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اب در معودل  اسی کودک بودون احتسو  نروانش، در نظر گرفت  برخی واحدها مانند اخ ق حرفه ای 

 برای دانشجویان  

 راهکار ها  و پیشنهادات در حوزه مدیریت و سازماندهی

 اقداماتی در جهت رضایتمندی اعضا هیات علمی

 اختصاص تنيواه برای مدیر گروه 

 تفویض اختیار به مدیر گروه به جهت استق ل  در تشویق و تنایه اعضاء

گاه درجه یك کشور و بررسی برنامه های آموزشوی  تدوی  برنامه بازدید مدیر گروه از چندی  دانش

 آنها  

   تدوی  برنامه مدون جهت افزایش توان  آموزشی اعضاء   

 برای  توانمندی و انگیزه اساتید "خارج از کشور  "در نظر گرفت   فرصت مطالعاتی  
 

 

 راهکار ها  و پیشنهادات در حوزه هیات علمی :

 اد دانشجویانافزایش سرانه هیات علمی به ازای تعد

 

 راهکار ها  و پیشنهادات در حوزه منابع آموزشی :

 درمانی   –به ازای هر گروه پرستاری در مراکز آموزشی    on lineافزایش تعداد کامپیوتر  

 درمانی   –تجهیز کتب به روز و معتار در مراکز آموزشی 

 ز آموزشی درمانیدر نظر گرفت  یك نفر به مسئول دفتر آموزش بالینی پرستاری در مراک

 
 

 راهکار ها  و پیشنهادات در حوزه دانشجویان :

شویق دانشجو به مطالعه کتابيانه ای و استفاده از کتب با ممنوع کردن دادن جوزوه درسوی توسوط    ت

 اساتید یا  در صورت الزام فقط  استفاده ازجزوات تایید شده توسط شورای آموزشی دانشکده  

 نال ک ب یا کنفرانس علمی در سطح دانشکدهارايه ژور تشویق دانشجو به 
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On line    و یوا اختصواص سواعت     کلیه کامپیوتر های  واحد کامپیوتر دانشوکده در سواعت اداری

 ساعت  4-1ساعت روزانه به 1-1بیشتر برای  دانشجویان از 

   تجهیز دانشکده به واحد تهیه اس ید، پوستر, پ ت و....

نشگاه درنظر گرفته شود و کلیه چاپ کتب، پایان نامه ها ، تکثیر و شارات دادر مجتمع دانشگاهی  واحد انت 

 ..  ایجاد و یا متمرکز شود 

 

 راهکار ها  و پیشنهادات در حوزه پژوهش :
  

 تشویق اساتید برای ترجمه کتاب 

   "ترجمه / تالیف  "تسهی  در روند چاپ کتاب  

 راهکار ها  و پیشنهادات در حوزه سنجش:

 در هر ترمارايه شده توسط گروه های آموزشی دروس  کلیهی ارزشیاب
 

 

 

 راهکار ها  و پیشنهادات در حوزه دانش آموختگان  :

فع  نشستهایی بی  اساتید  و اعضا دفتر پرستاری معاونت درمان صورت گرفته است که به نظور ی  

تئوری به حداق   -رسد بهتر است برنامه ریزی بیشتری در ای  خصوص صورت گیرد تا گپ بالی 

 برسد. 

راه اندازی سایت  مربوط دانش آموختگان در دانشکده  و اط ع رسانی به کلیه مراکز آموزشوی  توا   

به ای  ترتیب  با کلیه دانش آموختگان دانشکده ارتااط برقرار گردد و از آنها بازخود گرفتوه شوود و   

ود و از سرنوشوت شوغلی یوا وضوعیت     برنامه های آموزشی رشته پرستاری از نظر آنها ارزشیابی شو 

 ادامه تحصی  آنها آگاهی یابیم

 برگزاری نشت ساالنه فارغ تحصی ن  در دانشکده پرستاری و ارتااط با دانش آموختگان و..

 


