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  :پیشگفتار

�ص و ���ھد با ��ظ ارزش � و ��ا�ت ا�سا�ی با ���
�تالی اخالق ��� ا��ت و تأ�یدالز� ار�قا ��ح سال��ی جا��ه،���� ��روی ا�سا�ی  ا

�وردار با�ند ع��ی ��وه �ی آ�وز�ی دا�ه از �وا��ی �ی الزم ع��ی و �م�ی � ���ور ارا� آ�وزش � �یأت�ود � ا�ضای  ا�ن و��ی ���ر �ی

.  

کان �ذ� ���ت  ا � ���ور ار�قا ����� ����ت و�و��ه آ�وزش و �و�ش � ذو� �د��ی ا�ت ا�ن �وا��ی � �� از ���ق آ�وزش و ارزیا�ی ا�

�ش ع��ی و ج�� �شار�� آ�ن � ��ه ا�ور و  ارزیا�ی �م���د وا�د آ�وز�ی و � �ھا�� ��  �یأتدا�ه را�ی �� آ�وزش �ط�وب ا�ضا 

رد  و���ت �و�ود �ای ����ه ��ودن کارا�ی و ار�قا  � ا�ن را�تا و � �حاظ �و��ه ��وه �ی آ�وز�ی و تالش � ��ت �نا�ت .آ�ن و�ود �دا

م ��وده � ���و� ا�دمات آ�وز�ی � ��ا��ران،� آن �د�م � ��وه آ�وز�ی �و��ری �ای دو��ن بار ���� � ارزی �ی �و�ی ��وه �ود ا�دا

  .ا�ن �عا��ت � ���� � ���ر�� ��ه جا��ه دا�ه و � �ھا�� ار�قا ��ح سال��ی ��دد

و�د ��عال �و��ق و �و���ت روز  � پایان � �ود الزم �ی دا�م از ز�مات ده ما� ����ه ارزیا�ی �و�ی ��وه �و��ری �قد� و ���� ��وده و از �دا

کاران ار��ند   .م�ما� را ��ئ��  ا��ون ��ه ��



  د��ر ���وب �دا�ی                                           

  ر��س دا�ه ��را�ش�ی                                                                                                         
    



  

یابی بـه آن  هاي دانشگاهی براي دست هایی است که همیشه نظام کیفیت آموزشی و پژوهشی از جمله دغدغه

در این راستا . ارتقاي مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم استفاده از ارزیابی آموزشی است . تالش می کنند

هاي قابل توجهی جهت ارتقاي کیفیت آموزش عالی و دستیابی به اهداف نظام هاي دانشگاهی  اخیرا  کوشش

آموزشی هر کشـور را مـی تـوان سـرمایه     در حقیقت فعالیت هاي . در بسیاري از کشورها به عمل آمده است

بـا  .گذاري از یک نسل براي نسل دیگر دانست و هدف اصلی این سرمایه گذاري توسعه نیروي انسـانی اسـت  

توجه به اینکه نظام آموزشی وظیفه بسیار سنگینی را بر عهده دارد الزم است که در طراحی و اجراي فعالیت 

در این رابطـه یکـی از ابزارهـاي ارزشـیابی و اعتبارسـنجی ،      . کرد هاي آن از مطلوب ترین شیوه ها استفاده

کـه بـا   .ارزیابی درونی می باشد که نشان دهنده شرایط موجود از دیدگاه فراگیران و فرادهندگان خواهد بـود 

تواند سیسـتم آموزشـی را در جهـت رسـیدن بـه       تحلیل نتایج و ارائه راهکارهاي مناسب، ارزیابی درونی می

  .پیش ببرداهداف به 

از طرفی ارزیابی را به یک معنا فرآیند جمع آوري اطالعات جهت مشخص کردن میزان تحقق اهداف دانسته 

رسالت ها،  اهداف آرمانی،  اهـداف کلّـی و رفتـاري    :  هدف هاي نظام آموزشی در سطوح مختلف شامل. اند 

گیـري   باره نقاط قوت و ضعف و تصمیم براي اطمینان از میزان تحقق اهداف و قضاوت در.  گردند تعیین  می

  .جهت بهبود، ارتقاء کارائی،  اثر بخشی و کیفیت آن ارزشیابی انجام می گیرد 

در ارزشیابی درونی،  اعضاي گروه به گردآوري داده ها در باره عوامل مورد ارزشیابی پرداخته،  سپس براي 

براي .  ضعیت موجود با استانداردها می پردازندقضاوت در باره میزان مطلوبیت و کیفیت آن،  به مقایسه و

این که عمل مقایسه بین وضع موجود و مطلوب و نهایتاً  قضاوت در باره کیفیت نظام آموزشی و میزان 

تحقق هدف ها آسانتر،  دقیق تر و به دور از قضاوت هاي شخصی باشد،  باید از درصد،  یا یک توصیف کیفی 

  .استفاده نمود 

از . توان گفت که در ارزشیابی درونی مسئولیت و هدایت بر عهده خود تیم ارزشیابی می باشد  بنابراین می

آنجا که این نوع ارزشیابی مبتی بر هدف است، بنابراین باید گروه آموزشی عوامل مؤثر در دستیابی به اهداف 

 
 



این تعریف باید ناظر .  و رسالت هاي گروه را شناسائی نموده و سپس وضعیت مطلوب براي آن تعریف نماید 

به این . به اهدف گروه بوده و وضعیت مطلوب براي مالك هاي هر عامل،  با توجه به اهداف تعیین گردد

تربیت با مقایسه وضع موجود با وضعیت مطلوبی که بر اساس اهداف گروه تعیین شده می توان به میزان 

  .از آنرا نشان داد مطلوبیت اوضاع و میزان دستیابی به اهداف و یا فاصله 

با این اوصاف براي دستیابی به اهداف فوق با تشکیل کمیته ارزیابی درونی گروه و در نظر گرفتن همه 

-1386الزامات اولیه، پایه و فنی و همچنین بهره گیري از ارزیابی درونی انجام شده گروه در سال تحصیلی 

جلسه و بالغ بر  19با )  95لغایت بهمن ماه اردیبهشت (مجموعه حاضر که پس از تالش ده ماهه  1385

  .ساعت کارهاي به اتمام رسیده، تقدیم می گردد 100

در پایان مراتب تقدیر و تشکر خود را از اعضاي محترم کمیته، مسؤلین دانشکده ، دانشجویان، اساتید و 

EDO   دانشکده وEDC  عالم می دارمدانشگاه و سایر افرادي که به نحوي به ما کمک نموده اند ا.  

  

  با تاییدات الهی                         

سید یعقوب                                

  جعفري 

مدیر گروه                                       

  هوشبري

  



 ? ?خچه گر?? ?مو?ش? هوشبر   :تا?

  

ا گروه آموزشی هوشبري یکی از گروه هاي سه گانه آموزشی موجود در دانشکده پیراپزشکی گرگان است که ب 

و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبري از سال  1374پذیرش دانشجو در رشته هاي کاردانی هوشبري از سال  

یک :  عضو هیأت علمی شامل   5پست سازمانی است که هم اکنون   9این گروه داراي .  تشکیل شده است  1385

به صورت استخدام رسمی  و دو نفر کارشناس ارشد  نفر متخصص بیهوشی،  دو نفر کارشناس ارشد بیهوشی

فعالیت .  پرستاري با پایه هوشبري  به صورت استخدام تعهد خدمت به فعالیت علمی و پژوهشی مشغول می باشند 

این گروه در شرایط فعلی براي ارائه دروس تئوري و بالینی در رشته تحصیلی کارشناسی پیوسته و کارشناسی 

  .بوده استناپیوسته هوشبري 

محل ارائه کلیه دروس تئوري در دانشکده پیراپزشکی واقع در مجموعه آموزش عالی فلسفی دانشگاه و محل ارائه 

کلیه کارآموزي ها در مراکز آموزشی درمانی پنجم آذر،  طالقانی و صیاد شیرازي گرگان و بیمارستان فوق تخصصی 

ی بقیه اهللا علی آباد و در صورت ضرورت سایر بیمارستانهاي جراحی قلب گلستان کردکوي  و بیمارستان غیر آموزش

غیر آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی گلستان می باشد که بصورت عملی بر بالین 

ل قابل ذکر است در شرایط فعلی دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبري در نیمسال او.  مدد جویان انجام می شود 

نفر پذیرش   35الی    15تحصیلی و کارشناسی ناپیوسته هوشبري در نیمسال دوم تحصیلی در دانشگاه به ظرفیت  

می شوند و  مقرر گردید بدلیل کمبود نیروي انسانی هیأت علمی و کارشناس در گروه و محدودیت فضا هاي 

  .پذیرش نگردد 94- 95سال دوم  آموزشی موقتا تا دو یا سه دوره کارشناسی ناپیوسته هوشبري از نیم

  :?سالت گر?? 

  

رسالت گروه آموزشی هوشبري تربیت آماده سازي نیروي انسانی با بصیرت علمی و بالینی عالی مزین به اخالق 

معنوي وحرفه اي است که این افراد بتوانند در راستاي ارتقا سطح اسالمی جامعه در ابعاد مختلف مراقبتی،درمانی و 

ش هاي بیهوشی و مراقبت هاي پس از عمل در امر بیهوش ساختن و هوش آوري بیمار به متخصصین آموزشی در بخ

بیهوشی و تحت نظارت و مسولیت آنان کمک نموده و در خدمات کنترل درد و فوریت هاي پزشکی از طریق برنامه 

  .هاي آموزشی و تجربی عملی انجام وظیفه نمایند

? ها ? با??ها ( فلسفه  ???: (  



  

خورداري از سالمت حق اساسی آحاد جامعه است و توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در گـروه توسـعه نیـروي    بر

لـذا  .انسانی می باشد که این مهم با بهره مندي از سالمت کامل جسمی روانی و اجتمـاعی قابـل وصـول خواهـد بـود     

ین، حفـظ و ارتقـا سـالمت جامعـه تـالش      دانش آموختگان رشته هوشبري با تکیه بر رعایت موارد ذیل در جهت تـام 

  :مینمایند 

 رعایت عدالت اجتماعی و نوع دوستی - 

 توجه به ارزش هاي اخالقی،مذهبی و ملی - 

 حفظ کرامت و شان باالي انسانی - 

 احترام و ارج نهادن به تالش دیگران - 

 مسولیت در مقابل آموزش و عملکرد دیگر کارکنان  - 

 وظیفع شناسی و مسولیت پذیري - 

 وسعه اخالق حرفه ايرعایت و ت - 

 تالش در راستاي تعالی شغلی  - 

 شرافت و درستکاري - 

 مشارکت و کارگروهی - 

 پیش قدم شدن در کنترل کیفیت - 

 احترام به حقوق بیماران  - 

 مراقبت سالمت محور - 

 مراقبت جامعه محور - 

 ? ? ?ل   :?هد?

  

ی هوشبري دانشکده هدف از اجراي این طرح شناخت مستدل و مسائل و مشکالت وضعیت موجود در گروه آموزش

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به منظور ارائه پیشنهادات الزم در راستاي ارتقا به وضعیت مطلوب می 

.باشد



? ?ا? ??:  

  

  ? ?اب ? بر?س? ? ??? ?? ?   :مقدما

اي بعد از تشکیل کمیته ارزشیابی درونی که متشکل از تمامی اعضـاء  گـروه اتـاق عمـل و هوشـبري و کارشـناس هـ       

EDC  دانشگاه و کارشناس هايEDO       دانشکده بود ،  ابتدا رسالت و اهداف گـروه تـدوین گردیـد و سـپس عوامـل

  .مؤثر در دست یابی به اهدف،  شناسائی شدند 

در این مطالعه کمیته  با هدف انطباق آموزش با نیازهاي جامعه و ارتقاي کیفیت با استفاده از فرم هاي نظرسـنجی از  

رزیابی  دانشجویان و دانش آموختگان از شرایط و مشکالت موجـود از دیـدگاه فراگیـران و فرادهنـدگان را     استادان،  ا

بررسی و با تحلیل نتایج و ارائه راهکارهاي مناسب جهت نیل به باال بردن کیفیت آموزش در ابتدا طـی یـک مطالعـه    

هت بازنگري ارزیابی درونی گـروه بـر اسـاس    کتابخانه اي جهت جمع آوري اطالعات پایه گام برداشت و در طی آن ج

 EDCابزار ارزیابی را طراحی نمود و در این راستا عضو هیئت علمی ) آموزشی ، پژوهشی، درمانی و بهداشتی(اهداف 

هاي دهگانه  ارزشیابی درونی بـراي   دانشگاه یک جلسه آموزش ارزیابی درونی بر اساس آخرین رویکرد را بر اساس گام

  .هوشبري تشکیل داد اعضاي گروه 

 

 آموزشی    یگامهاي دهگانه  ارزشیابی درون:  

  آشنا کردن اعضاي هیأت علمی با فرآیند ارزشیابی آموزشی  :گام اول 

تشکیل کمیته ارزشیابی آموزشی در دوره هاي آموزشی،  درمانی و توجیه اعضـاي هیـأت علمـی      :گام دوم 

  گروه

  درمانی ،  بهداشتی و پژوهشیتدوین اهداف آموزشی ،    :گام سوم 

  تعیین عوامل و مالك هاي ارزشیابی مربوط به آن ها  :گام چهارم 

  تعریف و تدوین نشانگرهاي مناسب براي ارزشیابی عوامل  :پنجم  مگا

  مشخص ساختن داده هاي مورد نیاز براي قضاوت در خصوص هر کدام از عوامل  : گام ششم



  ها ارهاي مورد نیاز براي جمع آوري دادهانتخاب و تدوین ابز  :هفتم گام 

  گردآوري داده ها  : متشهگام 

  ها و بحث و نتیجه گیري تجزیه و تحلیل داده  : منهگام 

 تهیه گزارش و ارائه پیشنهادها  : مدهگام 

  

  جامعه مورد مطالعه:  

  

انشـگاه علـوم   کلیه اعضاي هیأت علمی گروه آموزشی هوشبري و دانشجویان و دسـت انـدرکاران آموزشـی د   

  .پزشکی گلستان در تکمیل داده ها مشارکت داشته اند

  

  زمان و مکان:  

  

در دانشکده پیراپزشکی و مراکز آموزشی و درمـانی و   95این بررسی از اردیبهشت ماه لغایت بهمن ماه سال 

  .سایر بیمارستانهاي غیر آموزشی که دانشجویان در آن آموزش میبینند انجام شد

  

  آوري داده هاروش هاي جمع:  

  

داده هاي مورد نظر با استفاده از پرسشنامه و چک لیست ها تهیه با نظر اعضا کمیته ارزیابی که انطباق کامل 

  .با اهداف طرح داشته اند جمع آوري شده اند



  :هاي مورد بررسی   حوزه

 رسالت و اهداف آموزشی .1

 مدیریت و سازماندهی .2

 ها و فرآیندهاي آموزشی برنامه .3

 میعل هیأت .4

 فراگیران .5

 منابع آموزشی .6

 پژوهش  .7

 دانش آموختگان .8

 اخالق حرفه اي .9

 سنجش و ارزشیابی .10

 
براي آن که عمل مقایسه بین وضع موجود و مطلوب و نهایتاً  قضاوت در باره کیفیـت نظـام آموزشـی و میـزان تحقـق در      

نشانگر ممکـن اسـت عـدد ،     .  استفاده شودهدف ها آسانتر ،  دقیق تر و به دور از قضاوت هاي شخصی باشد،  باید از نشانگرها 

،  ابتـدا   85-86در این بررسی با استفاده از ارزیابی درونی گروه در سـال تحصـیلی   . نسبت درصد ،  یا یک توصیف کیفی باشد

ي مالك هاي مربوط به هر عامل مجددا  تعیین گردید و براي هر کدام از مالك ها ،  با استفاده از کتب تخصصـی و بـا همفکـر   

به این ترتیب براي هر یک از عوامل مورد ارزشیابی چنـدین  .  اعضاء ،  نشانگرهاي وضعیت مطلوب هر عامل مشخص گردیدند 

مالك در نظر گرفته شد هر کدام از مالك ها تعیین و وزن دهی شده و براي هر کـدام بـا همفکـري اعضـاء و کتـب تخصصـی       

ثال مالك هاي سازماندهی گروه در زمینه هـاي تعـداد اعضـاء  جلسـات     به عنوان م.  وضعیت مطلوب هر عامل مشخص گردید

عواملی مانند مدرك و رشته تحصیلی ،  سن ،  وضعیت استخدامی ،  مقاالت :  براي اعضاي گروه .  گروه ،  وظایف و کمیته ها 

سـوابق  : ها براي مـدیر گـروه   مالك. هاي تحقیقاتی،  فرصت هاي مطالعاتی،  ترجمه و تألیف،  سابقه تدریس  چاپ شده،  طرح

آموزشی ، توانائی مدیریت،  وظایف و امکانات در نظر گرفته شد در این تحقیق جامعه مورد مطالعه را کلیه اعضاء  هیأت علمـی  

براي گردآوري داده ها از مصاحبه ،  مشاهده همراه با چـک لیسـت و پرسشـنامه اسـتفاده     .  گروه و نیروهاي پشتیبانی هستند 

  .پرسشنامه ها و چک لیست ها توسط دانشجویان و اعضاء  هیأت علمی گروه هوشبري تکمیل شد.  گردید 

پس از گردآوري داده .  ها نیز توسط اعضاء هیأت علمی و یا با مشاهده و مصاحبه با پرسنل بخش ها تکمیل گردید چک لیست

س بر اساس وزن مالك ها هر حوزه در سه حیطه ها و تجزیه و تحلیل آنها امتیاز ارزشیابی هر مالك مشخص گردید و سپ

  .مطلوب،  مطلوب، نامطلوب ارزیابی شدند



?د?   : چ?

ارزیابی درونی گروه ابزاري هست جهت شناخت وضعیت موجود براي بهینه نمودن کارایی و ارتقا کیفیت خدمات آموزشـی بـه   

بر اساس راهنماي ارزشیابی درونی دبیرخانه شـوراي   1395فراگیران ، و این طرح در قالب کمینه ارزیابی درونی گروه در سال 

پزشکی کشور به مدت ده ماه بازنگري و به اجرا در آمده است که نتیجع کلـی   نظارت و ارزشیابی و گسترش دانشگاه هاي علوم

حوزه هاي مختلف که جزییات ارزیابی در مورد هر یک از . به دست آمده از ارزیابی درونی از درجه مطلوب برخوردار بوده است 

  :مورد ارزیابی به صورت زیر است 

  :وزن حوزه ها  و نمره اکتسابی  

?ه حو?? ها ? ?ل ? ?ج نها ? نتا   جد?

  و���ت  ��وه  ���ه ا��سا�ی  وزن  زهونــام �   رد�ف

ف آ�وز�ی  1   �ط�وب  ۷۵/۴  ۵  رسا�� و ا�دا

 �ط�وب  ۵/۱۲  ۱۵  و سازما�د�ی��وه �د���   2

 �ط�وب  ۵/۱۶  ۱۸  آ�وز�ی � و ��آ�ند�ی  ���  3

 �ط�وب  ۷۵/۱۲  ۱۵  �یأت ع��ی  4

 �ط�وب  ۷۵/۱۰  ۱۲  ��ا��ران  5

 �ط�وب  ۷۵/۸  ۱۰  �نا�ع آ�وز�ی  6

 ���ه �ط�وب  ۳۷۵/۵  ۸  �و�ش  7

گان  8  �ط�وب���ه   ۴۱/۱  ۲  دا�ش آ�و��

  �ط�وب  ۷۵/۴  ۵  اخالق ��� ای  9

  �ط�وب  ۵/۹  ۱۰  ���ش و ارز�یا�ی   10

  �ط�وب  ۰۳۵/۸۷  ۱۰۰  جــمع

 
  امتیاز% 55<    :نامطلوب امتیاز                         % 55 – 74  :  نسبتاً  مطلوب          امتیاز      %  75>    :مطلوب   

?:  ?ضع?ت گر??   مطلو



  

  

 


