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 تأکید ارتقا سطح سالمتی جامعه،تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد با حفظ ارزش ها و کرامت انسانی بابراي 

علمی گروه هاي آموزشی دانشگاه شود که اعضاي هیأت  وقتی میسر میامر ست و این الزم ا اعتالي اخالق حرفه اي

  .از توانایی هاي الزم علمی و عملی به منظور ارائه آموزش برخوردار باشند 

توسعه آموزش و  ا به منظور ارتقا مستمر کیفیت وذل و می شودتوانایی ها از طریق آموزش و ارزیابی امکان پذیر 

ارزیابی عملکرد لب مشارکت آنان در همه امور و ج پژوهش در دانشگاه راهی جز آموزش مطلوب اعضا هیأت علمی و

هاي آموزشی و تالش در  در این راستا و به لحاظ توسعه گروه. واحد آموزشی و در نهایت سنجش آنان وجود ندارد

گروه آموزشی  خدمات آموزشی به فراگیران، ءوضعیت موجود براي بهینه نمودن کارایی و ارتقا جهت شناخت

تا مجموعه این فعالیت ها منجر به پیشرفت همه قرار گرفت بی درونی اارزی موردراي دومین بار ب عمل اتاق تکنولوژي

  .جانبه دانشگاه و در نهایت ارتقا سطح سالمتی گردد

  

  قربان محمد کوچکی

  دانشکده پیراپزشکی گروه تکنولوژي اتاق عملمدیر 

  پیشگفتار



٤ 
 

  

   :مقدمه

سـهم قابـل تـوجهی در     ی متخصص و تولیـد دانـش نـو دارد از   آموزش عالی بواسطه نقشی که در تربیت نیروي انسان

جهت توسعه کیفـی   بنابراین اتخاذ راهبردهاي کارامد و اثر بخش .تسریع و تسهیل توسعه پایدار کشور برخوردار است

ارزیابی درونی فرایندي است که بواسطه آن کیفیت عوامل تشکیل دهنده گروه  .آن در کنار توسعه کمی ضرورت دارد

ــده و آم ــابی ش ــی ارزی ــاطوزش ــایی       نق ــروه شناس ــعه گ ــده توس ــل بازدارن ــا و عوام ــت ه ــا، فرص ــعف ه ــوت ، ض   ق

به دنبال تحقق اهـداف   .بهینه کردن فعالیتهاي گروه انجام می پذیرد سپس برنامه ریزي توسعه گروه جهت. می شود

  .اجرا نمود 1395، گروه تکنولوژي اتاق عمل ارزیابی درونی خود را در سال فوق

   :روش بررسی و ارزیابی

، دانشـکده  EDOمسئول اتاق عمل و  تکنولوژي بعد از تشکیل گروه ارزشیابی درونی که متشکل از تمامی اعضاء گروه

گروه با هدف انطباق آموزش با نیازهاي جامعه و ارتقاي کیفیت از فرم هاي نظرسنجی از اساتید، دانشجویان و دانـش  

  .حوزه انجام شد هشتبی آموزشی بر اساس ده گام و در ارزشیا. استفاده نمودآموختگان 

   :نتایج

لت، اهـداف و جایگـاه سـازمانی، برنامـه هـاي      سـا یافته ها نشان داد که گروه تکنولوژي اتاق عمـل در حیطـه هـاي ر   

بازدهی، امکانات و تجهیزات آموزشی و طرح هاي تحقیقـاتی، بازدیـدها و   /یات علمی، راهبردهاي یادگیريهآموزشی، 

کنفرانس هاي علمی در وضعیت مطلوب، در حیطه دانشجو در وضعیت نسبتا مطلوب و در حیطه دانش آموختگان در 

  .وضعیت نیمه مطلوب قرار دارد

   :گیري کلّیبحث و نتیجه 

با استناد به نتایج استخراج شده از ارزیابی درونی به نظر می رسد،گروه تکنولوژي اتاق عمل می بایسـت در دو حیطـه   

گـام دوم  در حیطـه هـایی کـه نیازمنـد بـازبینی اسـت و       آموزشی دانشـجویان  بردارد، در قدم اول ارتقاء وضعیت  گام

درسالهاي آتی نیز از برنامه هاي اصلی گـروه مـی    اصالح و بازبینی مجدد ارزیابی درونی.درخصوص دانش آموختگان 

 . باشد

  

  

  چکیده




