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Abstract 

 

Background and purpose: Internal evaluation is the systematic process of collecting and 

analyzing information to determine the benefits and disadvantages of a program and the extent to which 

its objectives are achieved. The aim of this study was to investigate the status of internal evaluation in 

clinical departments of Mazandaran University of Medical Sciences in two consecutive academic years. 

Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was performed in all clinical 

departments of Mazandaran University of Medical Sciences during 2015-2016 and 2016-2017. Data from 

eight domains of internal evaluation were collected using a checklist and some researcher-made 

questionnaires. Then, we studied the status of departments in eight domains of internal evaluation in 

relation to the standards and the status of all departments in two consecutive academic years. The 

evaluations for the years were compared and the dynamic trend was assessed. Data analysis was done 

applying descriptive statistics in SPSS.   

Results: A good status of clinical departments was seen in most of the domains. Best 

performances within the two academic years studied were associated with courses, educational 

curriculum, and graduate affairs (74.53%, 78.66%, and 88.61%, respectively). Total scores for all clinical 

departments were 64.22% and 70.69% in 2015-2016 and 2016-2017, respectively.  

Conclusion: Continuous internal evaluation reveals the strengths and weak points of the clinical 

departments. Therefore, more appropriate planning would be done and the departments could apply for further 

residency programs.    
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 پژوهشی

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارزشیابی درونی گروه های آموزشی بالینی
 

     1فروزان صادقی محلی

     2فتانه عمویی  

      3منصور رنجبر  

     4سیاوش مرادی  

 5حسین خالق زاده آهنگر 
 

 چكیده
نظورر تییویف فرایود و آوری و تحلیل اطالعات به مارزشیابی درونی، فرآیندی سیستماتیک جهت جمع و هدف: سابقه

باشد. مطالیه حاضر با هدف بررسی وضییت مرجرد ارزشیابی درونی در مضرات یک برنامه و میزان حصرل اهداف آن می
 گروه های آمرزشی بالینی دانشگاه علرم پزشکی مازندران در دو سال تحصیلی مترالی انجام شد.

ه های آمرزشی بالینی دانشگاه علرم پزشکی مازندران در سال مقطیی در کلیه گرو -ایف پژوهش ترصیفی ها:مواد و روش
های مربرط به هشت حرزه ارزشیابی درونی از طریق چوک لیسوت ها و به انجام رسید. ابتدا داده 59-59و  59-59تحصیلی 
نیز وضییت آوری و سپس وضییت گروه ها در هشت حرزه ارزشیابی درونی در رابطه با استانداردها و ها جمعپرسشنامه

با تاکید بر آمارهای ترصیفی  SPSSکل گروه ها در دو سال مترالی تحصیلی تیییف شد. نتایج با استفاده از نرم افزار 
چنیف نتایج ارزیابی در دو سال مترالی مقایسه و )میانگیف و محاسبه درصد امتیازات( مررد تحلیل آماری قرار گرفت. هم

 فت.روند پریایی مررد بررسی قرار گر
ها در گروه های آمرزشوی بوالینی نسوبتاط مطلورد بورده اسوت. بوا تریف نتایج نشان داد که وضییت اکثر حرزه ها:یافته

درصود و دانوش  99/47درصود و  95/49در حرزه دوره هوا و برناموه هوای درسوی  59-59و  59-59مطلربیت در سال های 
بوه ترتیو   59-59و  59-59های آمرزشی بالینی در سال های  درصد برده است. درصد امتیاز کل گروه 96/77آمرختگان 

 درصد برد. 95/47درصد و  22/99
شورد کوه بور اسواا نتوایج آن، ارزشیابی درونی مستمر، منجر به استخراج نقاط قرت و ضیف گوروه هوا موی استنتاج:

د در دریافت تاییدیه پذیرش دستیار ترانگیرد و میتر ترسط گروه ها صررت میریزی برای رسیدن به شرایط مطلردبرنامه
 در گروه ها نقش داشته باشد.

 

 ارزشیابی درونی، گروه های آمرزشی بالینی، دانشگاه علرم پزشکی مازندران واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
امروزه نظام های آمرزش عالی در اغل  کشررهای 

 بنیوانجهان برای پیش رفتف به سمت دانش و اقتصاد دانش
شیدن به رشد و ترسیه مراکز ترلید دانش و و سرعت بخ

بازنگری مستمر  امکان رقابت در سطح بیف المللی، نیاز به
کیفیت نظام آمرزشی  (.6-9)های آمرزشی دارنددر برنامه

 به وضییت محیطی مفهرمی چند بیدی است و بستگی
 

  sadeghi.f.ph@gamil.commail: -E رکز مطالیات و ترسیه آمرزش پزشکی، مدانشگاه علرم پزشکی مازندران :ساری -فروزان صادقی محلی مولف مسئول:

 ، مرکز مطالیات و ترسیه آمرزش پزشکی، دانشگاه علرم پزشکی مازندران، ساری، ایراناستادیار. 6
 دانشگاه علرم پزشکی مازندران، ساری، ایراندکتری مدیریت آمرزشی، مرکز مدیریت مرکز مطالیات و آمرزش، . 2
 مطالیات و ترسیه آمرزش پزشکی، دانشگاه علرم پزشکی مازندران، ساری، ایران. استادیار، مرکز. 5
 رانیا ،یمازندران، سار یسرطان دستگاه گرارش، دانشگاه علرم پزشک قاتیمرکز تحق ار،یاستاد. 9
 شکی، دانشگاه علرم پزشکی بابل، بابل، ایران.گروه فیریرلرژی، دانشکده پز ،استادیار. 9

 : 25/4/6554تاریخ تصری  :            9/9/6554تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            25/5/6554 تاریخ دریافت 
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 پژوهشی

هووای دانشووگاهی نظووام، شوورایط و اسووتانداردهای رشووته

هوای های اخیور، رونود نزولوی شواخ طی سال (.9)دارد

مده تریف مسائل آمرزش عالی کشرر کیفی آمرزش از ع

برده است. اعتبار هر دانشگاه به عنوران یوک نهواد ملوی، 

ارزشیابی به  (.6،9)باشدوابسته به ارتقا و بهبرد کیفیت می

عنووران یکووی از بهتووریف ابزارهووا بوورای بررسووی کیفیووت 

فرآینوودهای آمرزشووی و پژوهشووی و میووزان دسووتیابی بووه 

ارزشیابی نظام آمرزشی،  .(9، 2)باشداهداف مررد نظر می

فیالیت رسمی است که برای تیییف کیفیت اثور بخشوی و 

یا ارزش یک برنامه به اجورا در موی آیود و موررد ترجوه 

تمووام کشووررها از جملووه ایووران قوورار گرفتووه و یکووی از 

ضروریات پریوایی نظوام آمرزشوی اسوت، بنوابرایف بایود 

های منطبق با متف نظام دانشگاهی، ضرورت ها و ویژگی 

الگرهای رایوج ارزشویابی از حودود یوک  (.9-5)آن باشد

قرن پیش در آمریکا و سپس انگلیس و برخی کشررهای 

دیگر آزمرده شوده و همننوان در حوال ترییور و تکامول 

اولوویف گووام بوورای اعتبووار بخشووی، انجووام  (.67-65)اسووت

ارزشیابی درونی است، علی رغم متفاوت بردن الگرهای 

اشووتراه همووه مرسسووات دنیووا، ارزشوویابی کیفووی، وجووه 

سوابقه انجوام ارزشویابی  (.69-64)ارزشیابی درونوی اسوت

، دانشوکده (67)درونی در دانشگاه های ایالتی نیریورره

، کوالج (27)دانشوگاه بیوروت (،65)دندانپزشکی نیرکاسول

و هووم چنوویف دانشووگاه هووای ( 26)بهداشووت روان اسووترالیا

پرتروال و انگلسوتان  آلمان، اسپانیا، فنالند، فرانسه، ایتالیا،

بورای اولویف بوار ارزشویابی درونوی در سوال  (.5)می باشد

های علرم پزشکی تهران، شوهید بهشوتی و دانشگاه 6549

 ارزشیابی درونوی در واحودهای علورم (.67)کرمان انجام شد

های مرجرد را به خربی شناسایی تراند چالشپزشکی می

 (.22)کند و باعث بهبرد کیفیوت آمورزش و درموان شورد

های آمرزشی زیر مجمرعه یوک نظوام آمرزشوی و گروه

هسووتند، بنووابرایف بهبوورد  هسووته اصوولی فیالیووت دانشووگاه

کیفیت آمورزش هور دانشوگاه وابسوته بوه بهبورد کیفیوت 

و در واقوع ارزشویابی درونوی های آمرزشوی اسوت گروه

 .(5،25)بکشواند تراند کیفیت آمرزشی گروه را به تصریرمی

ران مسئرل فرآیند ارزشویابی درونوی بوا مدیر گروه به عن

آوری همکاری کمیتوه ارزیوابی درون گروهوی بوه جموع

 اطالعات مناس ، مرتبط و به روز از مدرسان، دانشوجریان

و دانش آمرختگان درباره عرامل تشوکیل دهنوده واحود 

آمرزش پرداخته و سپس براساا اسوتانداردهایی کوه از 

هوای زموانی کرتواه قبل، مطابق با اهداف گوروه در بوازه

موودت، میووان موودت و بلنوود موودت طراحووی کردنوود، بووه 

ریزی در جهت بهبرد آن قضاوت درباره کیفیت و برنامه

. ارزشیابی درونی بایود مبتنوی بور هودف (67)می پردازند

باشد، سوپس وضوییت مرجورد بوا وضوییت مطلورد بور 

اسوواا اسووتانداردها مقایسووه مووی شوورد و در مووررد آن 

مشوخ  شورد کوه چوه انودازه بوا گوردد توا قضاوت می

اهووداف تییوویف شووده گووروه فاصووله دارنوود و در نهایووت 

 عرامول مسوتمر کیفیوت بهبرد برای مناسبی پیشنهادهای

صوررت  بوه آمورزش سوازمانی واحود دهنوده تشوکیل

شورد، ایوف هموان  موی عرضوه درونوی ارزشیابی گزارش

 بوا ترجوه بوه (.29، 29، 7، 5)ارزشیابی مبتنی بر هدف است

درونووی، دانشووگاه علوورم پزشووکی  ارزشوویابی اهمیووت

مازندران نیز مثل سایر دانشگاه های علرم پزشکی کشرر 

به ارزشیابی درونوی گوروه هوای آمرزشوی  6557از سال 

، به صوررت سوا نه و مسوتمر، 59پرداخته است، از سال 

ارزشیابی درونوی تقریبواط در کلیوه گوروه هوای آمرزشوی 

خصرص ترییر نتایج  انجام می شرد. تاکنرن پژوهشی در

هوای متورالی، صوررت نگرفتوه به دست آمده از ارزیوابی

است. لذا، ایف مطالیه با هدف بررسی وضییت آمرزشی 

های رسالت و اهداف، برناموه حرزهگروه های بالینی در 

هووای درسووی و غیوور درسووی، هیووات علمووی، دانشووجر، 

راهبردهووای یادگیری/یوواددهی، امکانووات و تجهیووزات 

های مطالیاتی و سومینارها ها، فرصتیان نامهآمرزشی، پا

پوس و حرزه دانش آمرختگان انجام پذیرفت. از ایف رو 

هوای درونی و دریافوت گوزارش ارزیابی فرآیند از اتمام

 از گیوریبهوره نهایی از گروه های آمرزشوی بوالینی، بوا

ارزیابی، به بررسی وضوییت آمرزشوی و پژوهشوی  نتایج

الینی در دو سووال متوورالی کلیووه گووروه هووای آمرزشووی بوو
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ارائووه  بووا پرداختووه شوود تووا 59-59و  59-59تحصوویلی 

 مناسو  اقدامات مسئرلیف، و هابه گروه مناس  بازخررد

آمرزشوی  هایگروه مطلرد وضییت به آمدن برای نائل

 .شرد انجام دانشگاه علرم پزشکی مازندران بالینی
 

 روش هامواد و 
هوای در سوالمقطیی برده کوه -ایف مطالیه ترصیفی

 پژوهش مررد انجام شد. جامیه 59-59و  59-59تحصیلی 

 های آمرزشی دانشگاه علورم پزشوکی مازنودرانشامل گروه

بوورد کووه گووزارش نهووایی ارزشوویابی درونووی را بووه مرکووز 

 هووایگووروهمطالیووات و ترسوویه دانشووگاه ارسووال کردنوود. 

بیهرشوی،  ارترپودی،دانشکده پزشکی شامل آمرزشی بالینی

طو   ، جراحی، داخلی، رادیرلرژی، گورارش،ط  ورزش

اورژانس، جراحی مرز و اعصاد، اطفال، چشم، پرست، 

بردنود.  گرش حلق و بینی، روانپزشکی، عفورنی و قلو 

 گیری به صررت سرشماری برده است.روش نمرنه

مییار ورود به مطالیه، انتخاد گروه هوایی بورد کوه 

سوال حداقل دارای سه عضور هیوات علموی باشوند و دو 

 کوار مترالی ارزشیابی درونی انجوام داده باشوند. مراحول

 هووایگووروه موودیران اول، گووام در بوورد کووه گرنووه بوودیف

 ارزیوابی کلوی مفهرم با هیات علمی اعضاء و آمرزشی

درونی و نیز فرآیند انجام ارزشیابی درونی بوا اسوتفاده از 

کارگاه های آمرزشی که از طرف دفاتر مرکز مطالیوات 

سوپس کمیتوه د. شدن آشنا ها برگزار گردید،در دانشکده

ارزشوویابی درونووی متشووکل از موودیران و اعضووای هیووات 

هوای آمرزشوی در دانشوکده شوکل گرفوت. علمی گروه

چک لیست ارزشیابی درونی گروه های آمرزشی ابوال  

شووووده از وزارت بهداشووووت و درمووووان بووووه شووووماره 

ترسووط توویم کمیتووه  24/66/6574/آ موورر  957999/69

بی درونی دانشگاه در مرکز مطالیوات، بور اسواا ارزشیا

هووای اهووداف منطبووق بووا سیاسووت دانشووگاه بوورای گووروه

آمرزشووی بووالینی بووازنگری گردیوود. بوورای بیضووی از 

هایی طراحی شد های ایف چک لیست، پرسشنامهشاخ 

کووه پووس از تییوویف روایووی و پایووایی )بووا ضووری  آلفووای 

ضوواء کرونبووا  بوورای سوورا ت مخووت  دانشووجریان و اع

( بوه هموراه چوک 79/7و  59/7هیات علموی بوه ترتیو  

لیست در اختیار گروه های آمرزشی بالینی دانشوگاه، بوه 

صووررت یکسووان قوورار گرفووت. چووک لیسووت ارزشوویابی 

هوایی بورد کوه اسوتانداردهای هشوت درونی شامل بخش

حرزه را ارزشویابی موی کورد کوه عبوارت بورد از حورزه 

حوورزه دوره هووای رسووالت، اهووداف، جایگوواه سووازمانی، 

آمرزشی و برنامه های درسی و غیر درسی، حرزه هیوات 

 علمووی، حوورزه دانشووجر، حوورزه راهبردهووای یووادگیری/

یاددهی، حورزه امکانوات و تجهیوزات آمرزشوی، حورزه 

پایان نامه ها، حرزه فرصت های مطالیاتی و سومینارها و 

هوا دارای حرزه دانش آمرختگان. هریک از ایوف حورزه

هووا دارای هووا( و هوور یووک از مووالهجههووا )سوونموواله

مییوار نموره دهوی نشوانگرهای هور نشانگرهای ویژه برد. 

یک از ماله ها بر اساا طیف سه درجه ای لیکرت بوا 

 2برای نسبتاط مطلرد و  6امتیازهای صفر برای نامطلرد، 

برای مطلرد در چک لیسوت ارزشویابی درونوی در نظور 

در هور مواله بوه گرفته شد. محاسبه امتیواز هور نشوانگر 

صووررت فراوانووی امتیوواز ضوورد در خوورد امتیوواز نشووانگر 

امتیواز تقسیم بر تیداد پاسخ دهندگان برده اسوت. سوپس 

حاصل جمع امتیاز نشوانگرهای تشوکیل دهنوده هر حرزه 

 درصودحرزه تقسیم بر تیداد مواله هوا تییویف گردیود. 

ها در هر حرزه به تفکیک سال و نیز میانگیف امتیاز گروه

میانگیف امتیاز کل گروه هوا بوه تفکیوک سوال در  ددرص

قال  جدول و نموردار جودا محاسوبه شود.  زم بوه  کور 

به صررت درصد بیان گردیود. بوه  است میانگیف امتیازها

منظرر سطح مطلربیت هر عامل، امتیاز به دست آموده بوا 

ای لیکورت مطابقوت داده شود. صوفر توا طیف سه درجه

نسووبتاط  55/6تووا  94/7د(، درصوو 97نووامطلرد )زیوور  99/7

مطلورد  2توا  94/7درصود( و بویف  97-49مطلرد )بیف 

پوووس از  درصووود( در نظووور گرفتوووه شووود. 49)بوووا تر از 

گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار 

SPSS  محاسوبه با تأکید بر آمارهای ترصیفی )میانگیف و

 درصد امتیازات( انجام شد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-11952-fa.html


   
 و همکاران فروزان صادقی محلی     

 713      7931، آذر  761دوره بيست و هشتم، شماره                                                   مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                         

 پژوهشی

 یافته ها
میانگیف امتیاز هشت حرزه ارزشیابی درونوی  درصد

های آمرزشی بالینی به تفکیک در دو سوال در کل گروه

محاسبه شد و هم چنیف میزان  59-59و  59-59تحصیلی 

به  6ترییرات امتیاز در هر حرزه تیییف و در جدول شماره 

 در حورزه رسوالت و اهوداف، نمایش گذاشوته شوده اسوت.

 95/95یاز کس  شده از میزان جایگاه سازمانی گروه، امت

درصود افوزایش یافوت  59/46بوه  59-59درصد در سال 

های درسی و ها و برنامهدرصد(. امتیاز حرزه دوره 79/6)

درصوود  99/47درصوود بووه  95/49غیوور درسووی از مقوودار 

 درصد(. 65/9افزایش یافت )
 

وضوییت ارزشویابی درونوی گوروه هوای آمرزشوی : 1جدول شماره 

 5959-59و  59-59 سال تحصیلیدو پزشکی در  دهبالینی دانشک
 

میزان ترییر امتیاز  درصد امتیاز کس  شده نام حرزه های ارزشیابی درونی
 59-59سال  59-59سال   به درصد

 79/6 59/46 95/95 رسالت و اهداف گروه

 65/9 99/47 95/49 دوره ها و برنامه های درسی
 69/7 27/42 77/42 هیات علمی

 79/2 9/99 99/97 جردانش
 74/5 44 55/94 راهبردهای یاددهی/یادگیری
 99/9 79/99 29/97 امکانات و تجهیزات آمرزشی

 94/9 79/99 45/96 پایان نامه ها، فرصت های مطالیاتی و سمینارها
 92/95 96/77 75/55 دانش آمرختگان

 

در حرزه هیات علمی، میزان امتیاز محاسوبه شوده از 

درصد(.  69/7درصد برده است ) 2/42به درصد  77/42

در حالی که حرزه دانشجر، میزان امتیواز کسو  شوده از 

 79/2درصووود تقلیووول یافوووت ) 9/99درصووود بوووه  99/97

درصود(. امتیواز حوورزه راهبردهوای یاددهی/یووادگیری از 

  درصد(. 74/5درصد افزایش یافت ) 44درصد به  55/94

یواز از در حرزه امکانات و تجهیوزات آمرزشوی، امت

 99/9درصوود کوواهش یافووت ) 79/99درصوود بووه  29/97

های مطالیاتی و ها، فرصتنامهدرصد(. امتیاز حرزه پایان

درصد کاهش یافت  79/99درصد به  45/96سمینارها از 

درصود  75/55آمرختگان از درصد(. حرزه دانش 94/9)

 92/95انود )درصد افزایش امتیاز را نشوان داده 96/77به 

ها به تفکیک وه بر ایف، روند وضییت حرزهدرصد(. عال

بوه  6ماره در دو سال مترالی تحصیلی در قال  نمردار ش

 نمایش گذاشته شده است.

 

 
 

 وضییت ارزشیابی درونی گروه های آمرزشیروند  :1شماره  مودارن

 های ارزشیابی درونیبالینی به تفکیک حرزه 

 

بالینی ی هاامتیاز کل نتایج ارزشیابی درونی در گروه

 بوه 2به تفکیک سال محاسبه و در قالو  نموردار شوماره 

هوا در نمایش گذاشته شده است. میزان امتیاز کل گوروه

 95/47بوه  59-59درصد و در سوال  22/99 59-59سال 

 94/9از بوه مقودار درصد افزایش یافت. ایف افزایش امتیو

 درصد برده است.
 

 
 

ونوی در دو سوال تحصویلی کول ارزشویابی در تیجهن :2نمودار شماره 

 59-59و  59-59
 

 بحث
 مووی بایسووتکشوورر پزشووکی هووای علوورم دانشووگاه

هوای بهداشوتی و نیروهای ترانمند را برای ارتقاء مراقبت

درمانی تربیت نماینود و در ایوف راسوتا، انجوام ارزشویابی 

درونی جهت بررسی عملکرد یک سیستم آمرزشی برای 

پوژوهش  در .(29-27)اسوت ارتقواء کیفیوت آن ضوروری
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حاضر، وضییت اسوتانداردهای هشوت حورزه ارزشویابی 

محاسبه امتیازات )به صررت درصد( هم درونی از طریق 

هوای ها و هم به صررت کل در گوروهبه تفکیک ماله

-59و  59-59های متورالی آمرزشی علرم بالینی در سال

 تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. تیییف و مررد 59

 هواییه نشان داد که وضییت کل گوروهنتایج ایف مطال

-59به  نسبت 59-59آمرزشی بالینی در مجمرع در سال 

روند رو بوه رشودی داشوته اسوت. نتوایج ارزیوابی بوه  59

هوا، هوا هوم نشوان داد کوه در اکثور حورزهتفکیک حرزه

حرزه رسالت، اهداف، جایگاه  افزایش امتیاز داشتند. در

. مقایسووه نتووایج سووازمانی، وضووییت نسووبتاط مطلوورد بوورد

ارزیووابی دو سووال نشووان داد کووه وضووییت ایووف حوورزه بووا 

 درصد ارتقاء یافت. بوه علوت مشوارکت 79/6افزایش امتیاز 

تر اعضای هیات علمی در برناموه ریوزی آمرزشوی، بیش

های برون دانشگاهی، روند ترسیه بهبرد وضییت فیالیت

منابع گروه و مدیریت گروه برده است. وضوییت حورزه 

های درسوی و غیور درسوی از های آمرزشی و برنامهدوره

 65/9حالت نسبتاط مطلرد بوه مطلورد بوا افوزایش امتیواز 

 های تحصیلی بوا تخصو درصد ارتقاء یافت. تناس  رشته

های آمرزشی و اعضای هیات علمی، وضییت بهتر دوره

هووای درسووی، اجوورای موونظم دوره هووا و بووازنگری برنامووه

ها مطوابق بوا گروه، اجرای دورههای بازآمرزی در برنامه

اهداف و رسالت گروه، تدریس بر اساا کرریکرلرم و 

انطباق دروا با آخریف دستاوردهای رشته از علل ارتقاء 

هوای درسوی درصود از برناموه 49برده است. نزدیک بوه 

هووای بووالینی دانشووجریان شوود. مرجوو  ارتقووای مهووارت

اط فاقود وضییت حرزه هیات علمی نسبتاط مطلورد و تقریبو

های آمرزشوی و اجرایوی افزایش امتیاز برد. شاید فیالیت

هیات علمی نیاز به ارتقای بیش تری داشوته باشود، نظیور 

تر اعضای هیات علمی به تیوداد کوارورزان، تناس  بیش

تور اعضوای هیوات کارآمرزان و دستیاران، شورکت کوم

علمی بوالینی در کارگواه هوای برگوزار شوده آمرزشوی، 

هوای اجرایوی نظیور سومینارها، تر در هیاتعضریت بیش

ها، بررد، ارزشیابی آزمرن های جامع و شرراهای انجمف

تور بورای ارتقواء در زموان خارج از گروه، ترغیو  بویش

وضوییت ارزیوابی حورزه دانشوجر، کواهش امتیواز  مقرر.

هایی درصد را نشان داد که علل آن کمبرد و نق  79/2

 ت تحصیلی دانشوجریان،برد که در قسمت پذیرش و پیشرف

هوای آمرزشوی گوروه و نیوز مشارکت دانشجر در برناموه

های پژوهشی دانشجریان بورده اسوت. بورای رفوع فیالیت

نووراق  نیوواز بووه برقووراری موونظم گووزارش صووبحگاهی، 

های درون بخشی و ژورنال کالد ها، اسوتفاده کنفرانس

از طرح درا در تدریس، تحلیل سورا ت پایوان تورم و 

هوای تور در طورحبه دانشجریان، مشارکت بیش بازخررد

هوای بوازآمرزی پژوهشی و مشارکت اعضا در کنفرانس

راهبردهای یادگیری/یاددهی بوا افوزایش  باشد. حرزهمی

نسوبتاط مطلورد بوه مطلورد ارتقواء  درصود از 74/5امتیاز 

یافت. استفاده از الگرها و روش تدریس مناس ، ترسیه 

روز، وضووییت مناسوو  توور منوابع و وسووایل آمرزشووی بوه 

چگرنگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشوجریان و نیوز 

استفاده از بازخررد نتوایج ارزشویابی بورده اسوت. حورزه 

 امکانات و تجهیزات آمرزشی در وضییت نسوبتاط مطلورد و

است. علل آن نامتناس   درصد داشته 99/9کاهش امتیاز 

بووردن فضووای سووایت کووامپیرتر بووا تیووداد دانشووجریان، 

بوا مقطوع تحصویلی،  Skill Labنامتناسو  بوردن فضوای 

بوا دروا عملوی و نامناسو   Skill Labنامتناس  بوردن 

بورده اسوت.  Skill Labبردن ساز و کار تجهیز به مرقوع 

هوای هوا، سومینارها و فرصوتناموهوضییت حورزه پایوان

 94/9لیوواتی نسووبتاط مطلوورد و دارای کوواهش امتیوواز مطا

هوا ناموهدرصد برده است. در ایوف حورزه، کیفیوت پایوان

هوای برگوزار شوده بهبرد یافت، اما سومینارها و هموایش

هووای آمرزشووی بووالینی دارای رکوورد بوورده ترسووط گووروه

است. از طرفی عدم وجرد ساز و کار مناسو  در جهوت 

هوا )اسوتخراج مقالوه(، نتوایج ناموهاستفاده از نتوایج پایوان

 سمینار، عدم وجرد سیاست ویوژه در مشوارکت دانشوجریان

در سوومینارهای دانشووجریی و عوودم وجوورد سوواز و کووار 

مناسوو  بوورای وضووع قراردادهووای پژوهشووی بووا سووایر 

های  یربط از دیگر د یل افت امتیاز برده اسوت. سازمان
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 یفتورآمرختگان بوا بویشوضییت آخریف حرزه یینی دانش

درصود در وضوییت مطلورد  92/95افزایش امتیاز یینی 

قرار گرفت که علول آن شوامل افوزایش تیوداد مقوا ت 

چاپ شده در سمینارهای خوارجی و داخلوی و مجوالت 

هوا بورای میتبر، برگزاری گردهمایی سا نه در بیضی گوروه

کلیه دانش آمرختگان، وجرد راهکارهای تشریقی برای 

 رختگان با گروه، شورکت در مراسومآمتر دانشارتباط بیش

هوای مشوتره بوا اعضوای مختلف گروه و داشوتف طورح

 59-59گووروه مووی باشوود. بووا تریف مطلربیووت در سووال 

 59-59هوای آمرزشوی و در سوال مربرط به حورزه دوره

آمرختگان برده اسوت. در مطالیوه مربرط به حرزه دانش

 69مشووابه کرهپایووه زاده و همکوواران، ارزشوویابی درونووی 

گروه بوالینی را در دانشوگاه علورم پزشوکی ایوران انجوام 

دادند و نشان دادند که مودیریت گوروه مطلورد، حیطوه 

هیات علمی نسبتاط مطلرد نظیر مطالیه حاضور، ارزشویابی 

دانشجر )کارآمرزان، کارورزان و دسوتیاران( بوه ترتیو  

نامطلرد، مطلرد و نسوبتاط مطلورد، ارزشویابی فضواهای 

الیه حاضور نسوبتاط مطلورد، امکانوات و آمرزشی نظیر مط

تجهیزات آمرزشی نسبتاط مطلرد و کیفیت منوابع انسوانی 

 نتایج مطالیوه رضوائیان و همکواران (.25)نامطلرد برده است

در مررد ارزشیابی درونی گروه پزشکی اجتمواعی نشوان 

هوای رسوالت داد که میانگیف امتیازات حاصله از مواله

روه و هیات علمی با ترجه گروه، تجهیزات و امکانات گ

به مییار رتبوه بنودی گوررمف، در رده خورد بوه حسواد 

نتایج مطالیه میرزایی و همکاران در ارزشیابی  (.9)آیدمی

های داخلی، زنان و زایمان و روان پزشوکی درونی رشته

دانشکده پزشکی دانشگاه علرم پزشکی ایوالم نشوان داد 

نسوبتاط مطلورد  ها، مشابه مطالیه ماکه وضییت کل گروه

برد. برخالف مطالیه حاضر، رسالت و اهداف گوروه در 

هوای ها در بقیوه گوروهگروه داخلی مطلرد و بقیه حرزه

در مطالیوه مشوابه  (.57)بالینی، نسوبتاط مطلورد بورده اسوت

دیگر کوه ترسوط فرخوی و همکواران در دانشوگاه علورم 

پزشوکی اردبیوول انجوام شوود، نتوایج ارزشوویابی درونووی از 

هوووای آمرزشوووی بوووالینی اعصووواد و روان، زنوووان، گوووروه

نسوبت بوه  6575چشم و اورولورژی در سوال  نررولرژی،

هوای نظیر مطالیوه حاضور، ترییور کورده و شواخ  6576

کیفی در ایف فاصله زموانی ارتقواء یافوت، در حوالی کوه 

ها مثل گرش حلق و بینی، داخلی و ارترپودی سایر گروه

وسووی و همکوواران در . مطالیووه کاو(56)ترییووری نداشووتند

ارزشیابی گروه پرست دانشگاه علرم پزشوکی کرمانشواه 

 هوا در نشان داد کوه بورخالف ایوف مطالیوه، اکثور حورزه

آمرختگوان نسوبتاط گروه پرست مطلرد اما حورزه دانوش

تووریف مطلربیووت در حوورزه مطلوورد بوورده اسووت. بوویش

 (.5)یاددهی/یادگیری برد

شیابی درونی مطالیه زیبدی و همکاران در مررد ارز

گروه های پزشکی دانشگاه علرم پزشوکی گنابواد، نشوان 

هوای مطالیوواتی و هوا و فرصووتناموهداد کوه حورزه پایووان

سمینارها نامطلرد ارزیابی شد و سایر حرزه هوا در حود 

مطلرد ارزیابی شد. بیش تریف امتیواز مربورط بوه حورزه 

 (.52)رسالت، اهداف و جایگاه سازمانی برده است

فوواوت ارزشوویابی درونووی در حوورزه هووای نتووایج مت

های آمرزشی بوالینی در دانشوگاه هوای مختلف در گروه

کشرر، حاصل متفاوت بردن ابزارهای ارزشیابی درونوی 

ها، و طراحی چک لیست بر اساا اهداف متفاوت گروه

تیریووف و تییوویف اسووتانداردهای متفوواوت بوورای انجووام 

باشد. ها می های متفاوت دانشگاهارزشیابی درونی و تیپ

هوای آمرزشوی و پژوهشوی بنابرایف اگرچوه اکثور حورزه

گروه در وضییت نسبتاط مطلورد قورار داشوت، اموا بورای 

تحقق اهوداف تییویف شوده و نزدیوک شودن بوه شورایط 

ریزی و داشتف اسوتراتژی مناسو  و نیوز استاندارد، برنامه

هووای آمرزشووی، شووناخت نقوواط قوورت و بووازبینی برنامووه

و ارتقووای کیفیووت سووازی برنامووه ای بهینووههووا بوورپتانسوویل

به طرر خالصه، از نتایج حاضور آمرزش ضروری است. 

تران استنباط کرد که انجام مسوتمر ارزشویابی درونوی می

تراند سب  ارتقای حرزه های مختلف آمرزشی شرد. می

های آمرزشوی بایود بورای شرد که گروهپس پیشنهاد می

تالش کننود و بورای هایی که مطلرد برد، ارتقای حرزه

حوورزه هووای نسووبتاط مطلوورد و نووامطلرد برنامووه ریووزی و 
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استراتژی مناس  طراحوی نماینود. مسوئرلیف دانشوکده و 

دانشگاه نیز باید برای حصرل شرایط مطلورد و ارتقوای 

 ینه و منابع  زم را فراهم آورند.وضییت مرجرد، زم
 

 سپاسگزاری
اران داننود از مودیران و همکوپژوهشگران  زم موی

هوا، دانشوجریان، هوای آمرزشوی دانشوکدهمحترم گوروه

مرکووز مطالیووات و  ،هووادفوواتر ترسوویه آموورزش دانشووکده

ترسیه آمورزش علورم پزشوکی دانشوگاه علورم پزشوکی 

مازندران و کلیه افرادی که در راستای انجوام ایوف طورح 

، تشکر و قدردانی نمایند. ایوف دپژوهشی همکاری نمردن

تحقیقاتی تصری  شده مورر   پژوهش برگرفته از طرح

در میاونوت تحقیقوات و  6999با کد اخالق:  69/62/59

 فناوری دانشگاه علرم پزشکی مازندران می باشد.
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