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  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي و امور دانشگاهي
  دبيرخانه شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاهها
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  ارزشيابي دروني مبتني بر هدف در گروههاي آموزشي 

  
  

ن وجود كيفيت يك ارزش هسته اي در آموزش عالي بوده، ضمن ابهام خاصي كه همواره در مورد آ
داشته، مفاهيم متعددي براي آن متصور است كه هريك از منظري مورد توجه قرار گرفته و هر كدام 

از كيفيت در  (evaluation)روشي كه براي ارزشيابي  يا ارزشيابي. مورد استفاده خاصي نيز دارد
تخاب كرده و به آموزش عالي بكار گرفته مي شود نيز بايد در جهت همان مفهوم از كيفيت باشد كه ان

  .آن توجه داريم
يكي از مهمترين نكاتي كه در بررسي كيفيت با آن مواجه مي شويم اين است كه يك تعريف 

بعبارت  "يعني كيفيت چيزي براي يك هدف خاص "علمي از كيفيت همواره بايد اختصاصي باشد
 Fitness) "ب با هدفتناس"را وجود ندارد و اين همان تعريفي است كه كيفيت  "كيفيت عام "ديگر

for Purpose) مثالً يك برنامه تحصيلي ممكن است براي تربيت افرادي محقـق . معرفي مي كند
  .بسـيار خوب باشـد ولي نه براي تربيـت افـرادي كه در آن حرفه مشغول به كار مي شوند

خود  البته براي بكار بردن اين مفهوم از كيفيت در ارزشيابي آموزشي بايد مناسب بودن
  . اء باشداهداف نيز مورد توجه واقع شده تا ارزشيابي بتواند تضميين كننده ارتق

همانطور كه مالحظه مي كنيد يكي از رويكردهاي علمي در ارزشيابي آموزشي رويكرد مبتني 
بر هدف مي باشد كه در اين راهنما سعي شده الگوي مناسبي براي اجراي ارزشيابي دروني مبتني بر 

در اين قسمت . طح گروههاي آموزشي در اختيار عالقمندان و مجريان اين طرح قرار گيردهدف در س
ابتدا معرفي كوتاهي از اين الگو ارائه شده و سپس گامهاي عملي براي اجراي آن به ترتيب مورد بحث 

  .قرار مي گيرد
ام مي گيرد هدف اصلي از چنين ارزشيابي ارتقاء كيفيت بوده و اين مهم از طريق فرايندي انج

. كه منجر به قضاوت يا توصيه ها و پيشنهاداتي در خصوص كيفيت آموزش در گروه مربوطه مي گردد
( البته هر ارزشيابي داراي دو بعد دروني. بطور معمول ماهيت چنين ارزشيابي هايي بيشتر كيفي است

در ر اين مورد نيز باشد، كه د) توسط كارشناسان خارجي يا هيئت همگان(و بيروني) خود ارزشيابي
صورتي كه گروه الزم بداند مي تواند پس از انجام ارزشيابي و به منظور اطمينان از صحت كار و 
استفاده از نظرات متخصصين و كارشناسان خارج از اين مجموعه در جهت شناخت بهتر نقاط قوت و 

  .روني نمايندضعف و دريافت پيشنهادات مناسب براي بهبود، درخواست انجام ارزشيابي بي
مسئوليت و هدايت ارزشيابي دروني به عهده يك تيم خود ارزشيابي يا همان كميته 

  داف ارزشيابي ـد ن به اهـبراي رسي.  روه مي باشدـارزشيابي دروني و ترجيحاً به رهبري مدير گ
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ت دروني، كاركردن بر مبناي راهنما و چهارچوب ارائه شده كه بيشتر عوامل مقتضي و سئواال
  وامل يا ـما با وجود معرفي عـالبته در اين راهن. اصلي را پوشش مي دهد، بسيار حائز اهميت است

  
حوزه هاي مشخص براي ارزشيابي سعي شده است دست مجريان طرح براي انتخاب مالكهايي كه با 

  .اهداف خود گروه هماهنگي داشته باشد باز گذاشته شود
امل موثر در آموزش را بررسي كرده و وضعيت موجود آن را بطور خالصه در اين الگو، گروه عو

با استفادده از ابزار مناسب بدست مي آورد سپس اين وضعيت را با وضعيت مطلوب آن مقايسه كرده و 
نقاط قوت و ضعف  را در ارزشيابي بدست آورده و بر اسـاس يافته . درباره آن به قضاوت مي نشيند
اما نكته اصلي چگونگي تعيين . تحليـل و بحث و بررسي قرار مي دهد هاي ارزشـيابي مورد تجـزيه و

از آن جايي كه ارزشيابي، مبتني بر هدف است، بايد وضعيت مطلوب براي . وضعيت مطلوب است
اهداف گروه را برآورده سازد، بدين منظور بايد اهداف كلي عوامل و مالكها  به گونه اي تعريف شود كه 

ه باشد، به عبارت ديگر وضعيت مطلوب يا به عبارت ديگر اهدافي را براي هر گروه كامالً مشخص شد
بدين ترتيب كامالً روشن است مقايسه وضع موجـود با وضعيت مطلوبي كه بر . عامل تعيين مي كنيم

به اهداف گروه رسيده ايم و يا از آن فاصله اساس اهداف تعيين شـده، به ما مي گويد كه تا چه اندازه 
مثالً در صورتي كه گروه برنامه آموزش دستيار نيز . و اين همان ارزشيابي مبتني بر هدف استداريم 

دارد بهتر است براي نتيجه گيري بهتر و قضاوت درباره آن تفكيك شود، زيرا ممكن است ميزان 
  .موفقيت گروه در آموزش هر يك از اين سطوح تفاوت داشته باشد

ست كه با وجود اينكه اين ارزشيابي تنها ارزشيابي يك از مزاياي ديگر اين تفكيك اين ا
قسمت از برنامه آموزش دانشكده پزشكي براي تربيت عمومي است ولي تقريباً يك ارزشيابي كامل 
برنامه براي مقطع منجر به مدرك تخصصي مي باشد زيرا تقريباً تمام دوره آموزشي براي اين مقطع 

به هرحال پس از اتمام مراحل ارزشيابي بايد گزارش . راء مي شودتوسط گروه مربوطه برنامه ريزي و اج
آن تهيه شود، گزارش ارزشيابي بايد نه تنها يك گزارش توصيفي بلكه تحليلي باشد زيرا اين گزارش 
منجر به آغاز فعاليت هاي ارتقاء در گروه مي شود و يا در صورت نياز به تيم ارزشيابي بيروني ارائه مي 

اي ارزشيابي دروني گروه همچنان محرمانه بوده و در صورت تمايل گروه در اختيار گزارش ه. شود
حسن محرمانه بودن گزارش اين است كه گروه بدون احساس خطر تمام . ديگران قرار داده مي شود

  .اطالعات بدست آمده را در گزارش آورده و در مورد آن بحث مي كند
حداقل . ن تا انتشار گزارش نيز حائز اهميت استآزمان انجام ارزشيابي دروني يعني شروع 

اين زمان بايد به گونه اي باشد كه وقت كافي براي انجام ارزشيابي، بحث هاي داخلي در خصوص 
چهارچوب و گزارش حاصله و آماده كردن يك گزارش تحليلي كه قبالً مورد بحث واقع شده باشد، 

  زمان موجب كاهش صحت و تناسب  وجود داشته باشد، طوالني شدن بيشتر از حد اين
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ماه براي ارائه  6تا  3به نظر مي رسد زمان بين . اطالعات و بحث هاي انجام شده مي گردد
  .گزارش نهايي ارزشيابي دروني زمان مناسبي باشد

  
  

  مراحل انجام ارزشيابي دروني
  

گام هاي براي اجراي صحيح فعاليت هاي مربوط به ارزشيابي دروني مراحل آن به شكل 
  :جداگانه مطرح مي شود كه اين گام ها به ترتيب زير است

  
  )آشنايي اعضاء هيئت علمي با ارزشيابي دروني(معرفي ارزشيابي دروني :گام اول

  
  تشكيل كميته ارزشيابي دروني در گروه هاي آموزشي :گام دوم

   
  تدوين يا تصريح رسالت و اهداف آموزشي  :گام سوم

  
  وزه هاي ارزشيابي و مالكهاي هريك از آنهاتعيين ح :گام چهارم

   
  تعيين وضعيت مطلوب متناسب با هريك از مالكها  :گام پنجم

  
  تعيين روشهاي جمع آوري داده ها و تدوين ابزارهاي اندازه گيري :ششمگام 

  
  جمع آوري، تحليل و تفسير داده ها :گام هفتم

  
  ها  تهيه گزارش مقدماتي و بحث پيرامون داده :گام هشتم

  
  تهيه گزارش نهايي و ارائه پيشنهادها  :گام نهم

  
  پيگيري نتايج  :گام دهم

  
  
  
  

  )آشنايي اعضاء هيئت علمي با ارزشيابي دروني(معرفي ارزشيابي دروني: گام اول
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از آنجا كه ارزشيابي به ويژه ارزشيابي دروني در شكل نوين خود براي بسياري از واحدهاي 
اكثريت اعضاء هيئت علمي به واسطه ماهيت رشته خود با اين فرايند آشنا آموزشي ناشناخته است و 

در اين راستا اطالع . نيستند بنابراين الزم است كه در ابتدا اعضاء هيئت علمي با اين علم آشنا گردند
  :رساني بشرح ذيل مي تواند راه گشا باشد

  شركت در كارگاه هاي ارزشيابي دروني - 
 ارزشيابي  استفاده از جزوات و متون - 
 استفاده از تجارب گروه هايي كه ارزشيابي دروني را انجام داده اند - 
تشكيل جلسات درون گروهي و استفاده از رهنمودهاي كارشناسان ارزشيابي در اين  - 

 جلسات 
  

  كميته ارزشيابي دروني در گروه هاي آموزش  تشكيل: گام دوم
  

ي آنها با فرايند ارزشيابي دروني با مشاركت اعضاء بعد از توجيه اعضاء هيئت علمي و آشناياين كميته 
هيئت (پيشنهاد مي شود كه در اين كميته عالوه بر اعضاي اصلي. هيئت علمي تشكيل مي گردد

دانشجو، (از يك كارشناس با تجربه آموزشي و حتي المقدور نمايندگاني از گروه هاي ذينفع) علمي
اس و حياتي مديريت در فرايند ارزشيابي و پيگيري استفاده شود و با توجه به نقش حس) كاركنان

  .نتايج، مديريت گروه در رأس اين كميته به منظور حمايت گروه قرار دارد
  :وظايف كميته ارزشيابي دروني عبارتند از

  ارائه برنامه زمانبندي جهت اجراي طرح  -1
 تعيين نقش هريك از اعضاء و تشكيل كميته هاي كاري  -2
زشيابي و لزوم انجام آن براي تمام دست اندر كاران و جلب مشاركت آشكار سازي اهداف ار -3

 آنان 
 تعيين حوزه ها و مالكهاي مرتبط با آنها  -4
 تدوين وضعيت مطلوب براي هريك از مالكها  - 5
 تدوين ابزار و جمع آوري داده ها  -6
 تحليل، تفسير و ارائه پيشنهادات اجرايي  -7
 تدوين گزارش ارزشيابي دروني  - 8
 ادات پيگيري پيشنه -9

 دايت طرح ارزشيابي دروني تا پايان  - 10
  
  
  

  :كميته ارزشيابي دروني هر گروه بايد داراي ويژگيهاي ذيل باشد
  .اصل مهم مشاركت اكثريت اعضاء هيئت علمي گروه مي باشد
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  .اطالعات كافي داشته باشند) برنامه آموزشي، مؤسسه(اين افراد بايد نسبت به واحد مورد نظر
  .مل نمايندگان همه دست اندركاران درون سيستم باشدبهتر است كميته شا

  .صرف وقت و انرژي الزم توسط هريك از اعضاي كميته براي اين امر ضروري است
  
  

  تدوين يا تصريح رسالت و اهداف آموزشي : گام سوم
  

با توجه به اينكه ارزشيابي دروني مبتني بر اهداف گروه مي باشد و تدوين وضعيت هاي مطلوب نيز 
ايد متناسب با هدف ها صورت پذيرد بنابراين كميته ارزشيابي دروني در ابتدا بايد رسالت و اهداف ب

بدين منظور ابتدا بايد اهداف كلي گروه براي اجراي هريك از برنامه . گروه را مدون و يا تصريح نمايد
الً فوق و احتما) دستياران(و تخصصي) دانشجو و انترن(هاي آموزشي در مقطع پزشكي عمومي

. تخصصي آشكار شده باشد به عبارتي مأموريت گروه و اهداف كلي و جزئي آن مشخص و مدون گردد
رسالت و اهداف كلي در ابتداي تأسيس گروه احتماالً نوشته شده است و بر اساس آنها اعضاء هيئت 

وين مي گروه را تصريح و تدعلمي كه صاحبنظر و متخصص در رشته خود مي باشند اهداف آموزشي 
نمايد البته ممكن است كه اين اهداف به صورت مدون در گروه وجود داشته باشد كه مجدداً بازبيني و 
در صورت لزوم تصحيح مي گردد و نهايتاً در ارزشيابي دروني به عنوان اولين حوزه مورد ارزشيابي 

  .قرار خواهد گرفت
  
  

  از آنهاتعيين حوزه هاي ارزشيابي و مالكهاي هريك : گام چهارم
  

در اين مرحله اعضاء هيئت علمي مشخص مي كنند كه چه جنبه هايي از نظام آموزشي را مورد 
يعني به بررسي و مرور حوزه هاي ارزشيابي پرداخته و براي هريك از آنها . ارزشيابي قرار خواهند داد

ين المللي چندين كه با توجه به تجارب ملي و ب. تعدادي از مالكهاي مرتبط و مهم انتخاب مي گردد
  :پوشش مي دهند را مي توان نام بردحوزه و مالكهاي آنها، كه يك برنامه را 

  
  حوزه رسالت و اهداف آموزشي -1

گروه را نمايان مي  رسالت هاي يك گروه هدف نهايي تشكيل آن را نشان داده و فلسفه وجودي
به وسيله متخصصان تعيين مي  سازند رسالت ها يا مأموريتهاي يك واحد در هنگام تأسيس آن

گروه قصد دارد از طرق فعاليت هاي جاري خود به آنها هدفهاي گروه مقاصدي هستند كه . شود
  : مهمترين مالكهايي كه در اين حوزه مورد ارزشيابي قرار مي گيرند عبارتند از. دست يابد

  
  وجود رسالت ها و اهداف مدون  -1
 مشاركت دست اندركاران در تدوين اهداف -2
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 ) دانش، مهارت و نگرش(رعايت قواعد هدف نويسي و طبقه بندي -3
 ميزان آگاهي دست اندركاران  -4
 بازنگري رسالت و اهداف آموزشي گروه  - 5

  
  

  حوزه مديريت و سازماندهي  -2
  

مختلـف در اين حوزه مالكهاي مربوط به چگونگي مديريت گروه و نحوه سازماندهي فعاليت هاي 
مالكهايي كه در اين حوزه مورد ارزشيابي قرار مي گيرند . ردگـروه مورد بررسي قرار مي گي

  :عبارتند از
  نحوه انتخاب و وظايف مدير گروه  -2 -1
علمي، سابقه آموزشي، سابقه مديريت، دوره هاي آموزشي و ( ويژگي هاي مدير گروه -2 -2

 )گروه مطالعه درباره مديريت، اطالع از قوانيين اختيارات و آيين نامه ها، پي گيري مشكالت
 ميزان استقالل گروه در برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت  -2 -3
فرصتهاي  -برنامه براي افزايش توان آموزشي( برنامه هاي توسعه اعضاء هيئت علمي -2 -4

 )مطالعاتي
 )شفافيت، ميزان آگاهي دست اندركاران، كفايت( آيين نامه هاي داخلي گروه -2 - 5
 بودجه، هزينه هاي گروه و نحوه هزينه آن  :وجود ساز و كار مشخص براي تعيين -2 -6
 )داخل و خارج از گروه( برنامه مشخص براي ارتباطات -2 -7
 برنامه هاي تشويق و توبيخ  -2 - 8
 )ساير كاركنان( نحوه گزينش و استخدام هيئت علمي -2 -9

  
  
  

  حوزه برنامه آموزشي  -3
در يك گروه ) مختلف دانشجويان رشته هاي مختلف و يا سطوح( با توجه ب متعدد بودن مخاطبين

يك گروه آموزشي . بايد ابتدا به دقت برنامه آموزشي را در ارتباط با مخاطبين خاص آن شفاف نمود
مثالً در گروه باليني ( ممكن است نسبت به يك رشته، اداره كننده تقريباً كل برنامه درسي آن رشته

ي از دانشجويان هداييت كننده و نسبت به گروه ديگر) داخليداخلي برنامه آموزشي رزيدنت هاي 
همين گروه داخلي نسبت به دانشجويان دوره كارورزي رشته پزشك ( بخشي از برنامه درسي باشد

  .)عمومي هدايت كننده بخشي از برنامه درسي مي باشند
در اين حوزه برنامه هاي درسي و فعاليت هاي آموزشي با توجه به مالكهاي ذيل مورد ارزشيابي قرار 

  .دمي گير
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   (What, Whom. Who, Where, When)تعريف دقيق فعاليت هاي آموزشي -1-3
  تناسب محتواي برنامه آموزشي با اهداف  -2-3
  مشاركت در برنامه ريزي درسي -3-3
صبحگاهي، در اين بخش موقعيت هاي مختلف آموزشي اعم از گزارش ( اجراي برنامه آموزشي -4-3

ك به تفكيك بررسي شده و ميزان حضور و استفاده دانشجويان از اين هر ي... راند آموزشي، كنفرانسها
  .)موقعييت ها ارزشيابي مي شود

  روش هاي تدريس و ميزان استفاده از طرح درس  -3- 5
  يكپارچگي علوم پايه و باليني  -6-3
  

  حوزه هيئت علمي  -4
با هدف ارتقاء نظر به اينكه در اين بخش هيئت علمي به عنوان جزء مهمي از سيستم آموزشي 

كيفيت آموزش در ارزشيابي مورد بررسي قرار مي گيرد در اين حوزه ارزشيابي هيئت علمي كامالً 
متفاوت از ارزشيابي فردي و سنتي يا روش هاي درحال اجراء مي باشد و مالكهاي ذيل مد نظر 

  :است
، وضعيت تعداد، مرتبه دانشگاهي، درجه علمي( تركيب و توزيع اعضاء هيئت علمي -1-4

  )استخدامي، نسبت تمام وقت به پاره وقت
تاليف، ترجمه، پروژه يا سابقه تدريس، كارگاه روش تدريس، ( توانمندي هاي آموزشي -2-4

  )فعاليت مرتبط با آموزش
در سه بخش ) برحسب زمان اختصاص يافته( توزيع فعاليت هاي اعضاء هيئت علمي -3-4

  ژورنال  – Mort & Morbراند، كنفرانس، كنفرانسگزارش صبحگاهي، راند، گراند : آموزش
  
  
  
  

: درمان. هدايت پايان نامه -فعاليت در مراكز پژوهشي: پژوهش) مشاوره -تدريس نظري -كالب
  فعاليت هاي درماني فاقد جنبه آموزشي

  نوآوري و خالقيت اعضاء هيئت علمي -4-4
  ميزان رضايت هيئت علمي از امكانات رفاهي و خدمات  -4- 5
  :وزه دانشجويانح - 5
  

بسياري از مالكها كه در ارتباط با دانشجويان مي باشد در اين حوزه سنجيده مي شود كه عبارتند 
  :از
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  )تعداد، سن، جنس، بومي بودن(تركيب و توزيع دانشجويان -1-5
  )دوره هاي پيش نياز، نمرات امتحاني قبلي، عاليق تحصيلي(صالحيتهاي ورودي -2-5
  ويان با اعضاء هيئت علمي و مدير گروه ارتباط دانشج -3-5
  مشاركت در برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي  -4-5
  پيشرفت و افت تحصيلي  -5- 5
  آگاهي دانشجويان از حقوق و وظايف خود -6-5
، )غير آموزش(ميانگين زمان مطالعه در اين زمينه بررسي ساعات كاري درماني غير ضروري -7-5

ج از دانشگاه و تعيين دقيق متوسط زمان مطالعه در نظر گرفته شده اشتغال دانشجويان در خار
  .است

  فعاليت هاي پژوهشي دانشجو -5- 8
  پيشرفت و افت تحصيلي -9-5
  
  حوزه منابع آموزشي  -6
  

و امكانات آموزشي با توجه به هدفهاي گروه و در اين حوزه عمدتاً ميزان كفايت فضا، تجهيزات 
د بررسي قرار مي گيرد كه از اين طريق كاستيها و امكانات بال نيز گروههاي آموزشي موجود مور

مالكها . استفاده مشخص شده و چگونگي استفاده مؤثر از فضا و تجهيزات تعيين مي گردد
  :عبارتند از

  
  ...)كالسها، بخشها، درمانگاه و آزمايشگاه(كيفيت، تعداد و تنوع فضاهاي آموزشي -1-6
تب مرجع، تعداد اشتراك مجالت علمي، جديد بودن منابع، ميزان وسعت، تعداد ك( كتابخانه - 2-6

  )دسترسي، كتابداد
  تجهيزات اطالع رساني كامپيوتر -3-6
  
  
  وسايل كمك آموزشي و تناسب آنها با نيازها -4-6
  ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي  -6- 5
  تجهيزات باليني موثر در آموزش  -6-6
  تعداد و تنوع كفايت بيماران از لحاظ - 7-6
  برنامه و خط مشي گروه براي تأمين و بهينه سازي منابع آموزشي  -6- 8
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  :حوزه پژوهش -7
  

با توجه به اهميت پژوهش در ارتقاء كيفيت آموزش در گروه، به عنوان حوزه اي مستقل به وسيله 
    .مالكهاي ذيل مورد سنجش قرار مي گيرد

تأليف، ترجمه، مقاله، راهنمايي پايان نامه، (ت علميآثار و فعاليت هاي انفرادي اعضاء هيئ -1-7
  )شركت در پروژه هاي تحقيقاتي

  خط مشي و برنامه هاي مشخص گروه براي پژوهش  -2-7
، در اين بخش پروژه هاي پژوهشي كه به )بين المللي/ملي( پروژه هاي پژوهشي گروه - 3-7

( د و از جهات تعداد، عناوين،صورت گروهي توسط اعضاء هيئت علمي تعهد شده مدنظر مي باش
  .مورد بررسي قرار مي گيرد) منطقه اي، ملي( ابعاد) علمي، كاربري

  سمينارها و همايش هاي برگزار شده توسط گروه  -4-7
مستقيم يا غير ( در اين بخش امكانات پژوهشي از جهات بودجه: امكانات پژوهشي -7- 5

نوع خط، ميزان ( دسترسي به اينترنت) تممستقيم از طريق جذب امكانات مالي خارج از سيس
و ساير امكانات احتمالي كه ممكن است تسهيل كننده ) دسترسي و آموزش استفاده از اينترنت

  .پژوهش هاي گروه باشد مورد بررسي قرار مي گيرد
  
  
 حوزه سنجش و ارزشيابي  - 8

. ي را مورد نظر دارداين حوزه بررسي و ارزشيابي انواع روش هاي ارزشيابي موجود در گروه آموزش
در بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان و عليرغم اينكه ) سنجش(با توجه به اهميت امتحانات

خود يك روش ارزشيابي است، با توجه به گستره استفاده از آن، آن را به طور مجزا بررسي نموده 
  .و لذا اين حوزه را در دو بخش بررسي مي گردد

  
وع روش هاي سنجش، وجود برنامه ريزي مشخص جهت سنجش، تن): (امتحانات( سنجش -1-8

  )تناسب سنجش با اهداف آموزشي
در حوزه هاي مختلـف و كيفيـت آنها، در ايـن بخش ر برنامه هاي ارزشيابي ـوجود ساي -2-8

  مـورد بررسـي قـرار ) به جز امتحانات(كليـه ارزشيـابي هاي به عمـل آمـده در گـروه 
  
  

اين برنامه هاي ارزشيابي از لحاظ ...) ي هاي مدير گروه، هيئت علمي، دانشجوارزشياب(مي گيرد
وجود، تنوع ارزشيابي ها، تناوب انجام آنها و ميزان اعتماد به هر يك از روش ها و خصوصاً 

  .بازخورد نتايج هر يك از ارزشيابي ها مورد بررسي قرار مي گيرد
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 حوزه دانش آموختگان  -9
  

ش آموختگان و اهميتي كه اين افراد به عنوان محصول نهايي و برآيند كسب بازخورد از دان
  .سيستم آموزشي دارند ايجاب مي نمايد كه براي قضاوت درباره برنامه، مورد ارزشيابي قرار گيرند

تفاوت ميان آنچه در دوره هاي آموزشي تدريس مي شود و آنچه نيازهاي جامعه و شغلي و حرفه 
. باشد موضوعي است كه سالها مورد بحث محافل پزشكي بوده استاي از خدمات پزشكي مي 

ارزشيابي دانش آموختگان در بررسي اين تفاوت و پيدا كردن نواقص برنامه هاي آموزشي از 
عليرغم اين اهميت تا كنون ارزشيابي از اين حوزه در دسترس نمي . جايگاه خاصي برخوردار است

  :علت نسبت داد 2ن به عدم بررسي اين حوزه را مي توا. باشد
برنامه  با توجه به رويكرد فعلي ارزشيابي در گروه هاي آموزشي بسياري از نواقص  -الف

آموزشي پزشكي عمومي مربوط به يك گروه آموزشي نبوده و اين ارزشيابي از جهت يافتن 
  .نواقص اين برنامه از ارزش زيادي برخوردار نمي باشد

  آموختگان مشكل بودن دسترسي به دانش  -ب
با توجه به مسائل فوق و با لحاظ نمودن اهميت دانش آموختگان تاكيد مي گردد بررسي اين حوزه 

الزامي بوده و اطالعات بسيار مفيدي ) مثل برنامه رزيدنتي( برنامه هاي آموزشي منجر به مدركدر 
اذعان مي شود كه اگرچه . جهت اصالح برنامه هاي آموزشي در اختيار گروه آموزشي قرار مي دهد

با توجه به مشكل بودن دسترسي به اين دانش آموختگان، بايد گروه آموزشي از حمايت كافي از 
  .سوي دانشكده پزشكي براي دستيابي به اين هدف برخوردار باشد

  
  :مالكهاي مورد نظر عبارتند از

  وجود ساز و كار مشخص در گروه براي ارتباط با دانش آموختگان  -1-9
  ازنگري در برنامه آموزشي با استفاده از بازخورد دانش آموختگان ب -2-9
  توانايي هاي شناختي و مهارتي دانش آموختگان و تناسب با نيازها  -3-9
  سرنوشت شغلي دانش آموختگان  -4-9
  آثار علمي دانش آموختگان  -9- 5
  نحوه ادامه تحصيل دانش آموختگان  - 6-9
  
  
  موختگان در گروه ميزان استفاده از دانش آ -7-9
  تناسب اهداف آموزشي با نيازهاي شغلي  -9- 8
  

الزم به ذكر است كه با توجه به تجارب كارشناسان در اجراي اين طرح تمام حوزه ها و اجراء بايد 
زيرا حذف هر يك از حوزه ها يا بخشي از اجزاء آنها در تحليل نهايي . مورد ارزشيابي قرار گيرد

    .اشتتأثير بسزايي خواهد د
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  تعيين وضعيت مطلوب متناسب با هر يك از مالكها : گام پنجم
  

از آن جايي كه ارزشيابي، مبتني بر هدف است، بايد وضعيت مطلوب براي حوزه ها و مالكها به 
يعني اعضاء هيئت علمي گروه با توجه به . گونه اي تعريف شود كه اهداف گروه را برآورده سازد

رسالتهاي خود دارند و براي رسيدن به آن اهداف، وضعيت مطلوب هر يك شناختي كه از اهداف و 
زيرا اعضاء هيئت علمي با توجه به شناختي كه از . از مالكها را براي قضاوت نهايي تدوين نمايند

آنرا تدوين امكانات، محـدوديتها و شرايط گـروه دارند به بهتـرين وجـه ممكن مي توانند 
در حوزه اهداف ) مشاركت اعضاء هيئت علمي در تدوين اهداف(براي مالكبه عنوان مثال . نمايند

در تدوين %) 90(اكثريت اعضاء هيئت علمي : و رسالتها وضعيت مطلوب اينگونه تعريف شده است
اعضاء هيئت علمي در اين گـام براي همه . يا تصريح اهداف آموزشي مشاركت داشته باشند

  . قعي تدوين مي نمايندمالكها وضعيت مطلـوب متناسب و وا
  
  

  تعيين روش هاي جمع آوري داده ها و تدوين ابزار اندازه گيري: گام ششم
  
  

پس از مشخص شدن حوزه ها و مالك هاي آنها و تدوين وضعيت مطلوب براي هر مالك جهت 
وب ابزار و روش هاي جمع آوري داده ها ـايسه آن با وضعيت مطلـبررسي وضعيت موجود و مق

براي جمع آوري داده ها در يك ارزشيابي سيستماتيك روش هاي . تدوين مي گرددتعيين و 
  .متنوعي وجود دارد كه در ذيل مورد بحث قرار مي گيرند

  
  
  
  
  

  پرسشنامه 
   

پرسشـنامه مجموعه اي از سوال هاست كه پاسخ دهنده با مالحظه آنها پاسخ الزم را ارائه مي 
اطالعات فراواني را آسان وسريع بدست آوريم استفاده مي از پرسشنامه زماني كه بخواهيم . دهد
سوال هاي پرسشنامه ممكن است باز پاسخ بوده و يا بسته پاسخ باشد در ارزشيابي . شود

آموزشي بيشتر از پرسشنامه هايي كه داراي سواالت بسته پاسخ هستند به دليل سهولت تجزيه و 
ه طور كلي سوال هاي پرسشنامه را با توجه به ب. تحليل و صرفه جويي در وقت استفاده مي شود
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سوال هاي مبتني بر واقعيت و سوال هاي : نوع داده هاي خاص مي توان به دو دسته تقسيم كرد
در سوال هاي مبتني بر واقعيت، ارزشيابي كننده مي . مبتني بر نگرش و نظر افراد پاسخ دهنده

اما در سوال هاي نگرش، پاسخ دهنده . ن كندتواند با مشاهده واقعيت صحت پاسخ ارائه شده تعيي
يكي از رايج ترين مقياس هاي . با توجه به طرز تلقي و برداشت شخصي خود پاسخ را ارائه مي كند

نظر خود را بر روي يك پيوستار در اين مقياس افراد . اندازه گيري نگرش، مقياس ليكرت مي باشد
 5مشخص مي كنند كه معموالً .... لي زياد تا خيلي كم و كه از كامالً موافقم با كامالً مخالفم يا خي

نمرات فرد را پس از دادن پاسخ جمع زده و با . نمره گذاري مي شود 5تا  1بخش داشته و از 
باالترين حد نمره و پايين ترين حد آن مقايسه مي كنيم تا بر اساس آن نسبت به وضعيتي كه 

  .مورد پرسش قرار گرفته است قضاوت نماييم
  :در تنظيم پرسشنامه موارد ذيل بايد رعايت شود

 پرسشنامه بايد كوتاه بوده و اطالعات ضروري را فراهم نمايد .1
 سوال هاي پرسشنامه بايد روشن و خالي از ابهام باشد .2
 .دستورالعمل پرسشنامه بايد كوتاه حاوي كليه اطالعات مورد نياز پاسخ دهنده باشد .3
موجود در ارتباط با وضعيت مطلوب وضعيت چون بر اساس سوال هاي پرسشنامه  .4

سنجيـده مي شود بنابراين سوال هاي پرسشنامه بايد بر اساس و با ديد به وضعيت هاي 
 .مطلوب تدوين شود

  
  مشاهده  

  
در اين روش يك يا چند نفر در محيط طبيعي . يكي از روش هاي جمع آوري داده ها مشاهده است

مشاهده . تعيين شده به مشاهده آنچه رخ مي دهد مي پردازند رويدادها استقرار يافته و در مدت
اولين در انجام . عبارت است از شناسايي، نامگذاري، مقايسه، توصيف و ثبت آنچه رخ مي دهد

  سپس بايد انجام . مشاهده تعريف دقيق و كامل چيزي است كه مورد مشاهده قرار مي گيرد
  
  

تعداد مشاهده، مدت . ن يافته و غير سازمان يافته باشدمشاهدي را مشخص نمود كه مي تواند سازما
زمان آن و افرادي كه بايد مشاهده را انجام دهند را مشخص نموده و حتي االمكان به افراد مشاهده گر 

و نمي  نتايج مشـاهده با توجه به محيط خـود مورد بررسي قرار مي گيرد. بايد آموزش داده شـود
در استفاده از . د به اثر حضور مشاهده گر و انتظار مشاهده گر توجه نمودباي. توان آن را تعميم داد

  .روش مشاهده بهتر است كه ابزار آن از قبل تهيه شده و به صورت علمي و سيستماتيك اجرا شود
  
  
  
  



 14

  
  مصاحبه

  
در اين روش ارتباط مستقيم بين مصاحبه . مصاحبه يكي از روش هاي جمع آوري داده ها مي باشد

احبه شونده برقرار شده و ارزشيابي عميقي از عقايد و ادراكات فرد در رابطه با موضوع كننده و مص
مصاحبه امكان بررسي موضوعات پيچيده و پيگيري پاسخ هاي و . مورد مصاحبه به دست مي آيد

براي انجام مصاحبه ابتدا . يافتن عللي آنها و اطمينان از درك سوال از سوي آزمودني را فراهم مي كند
ايد هدف هاي مصاحبه تصميم گيري نمود كه به شكلي سازمان يافته كه در آن سوال ها از قبل ب

طراحي شده و به صورت يكسان درباره افراد مورد مصاحبه بكار رود و يا به صورت غير سـازمان يافته 
ه بايد توج. كه به شـكل گفتـگو، پرسش هاي از مصاحبه شونده صـورت مي گيرد به  كار مي رود

داشت كه توالي پرسش ها در مصاحبه سازمان يافته بايد از نظم منطقي برخوردار باشد و سرانجام بايد 
  .را خالصه و داد هاي الزم را استخراج نموداطالعات حاصله 

الزم به ذكر است كه مصاحبه بهتر است در محيطي دوستانه انجام شده و مصاحبه گر در ارائه   
القه خود را نشان دهد تا منجر به پاسخ هاي واقعي شده و نتايج مفيدي سوال هاي منظم، توجه و ع

  .كسب گردد
  

  روش بررسي اسناد و مدارك 
  

بررسي اسناد و مدارك يك گام اساسي در ارزشيابي به شمار مي رود زيرا از اين طريق بسياري از 
ير روش ها به كار رود  به اطالعات مورد نياز براي قضاوت كه مي تواند همراه اطالعات تكميلي از سا

اسناد و مدارك به سـادگي . نتيجه گيري و ارائه راهكارها مفيد استآيد كه نهايتاً در بحث و دست 
شـكلي از شواهد هستند كه در ارتباط با نتايج ساير روش ها كارآيي الزم را داشته و مي توانند مورد 

مي سازند درباره تاريخچه، اهداف و رسالت ها و اين شواهد ارزشيابان را قادر . استفاده قرار گيرند
همه آيين نامه ها، : به عنوان مثال. پيامدهاي برنامه هاي مورد اجرا اطالعات مفيدي كسب كنند

  اهداف، برنامه هاي آموزشي، صـورت جلسات گروه، گزارش ها، يافته هاي 
  
  

ي با توجه به نوع داده هايي كه بايد طرح هاي قبلي، كارنامه هاي فراگيران و اطالعات قابل مالحظه ا
  .جمع آوري گردد در اختيار ارزشيابان قرار مي دهند

  
  چك ليست 

در ارزشيابي آموزشي عالوه بر روش هاي قبلي، ابزار ديگري جهت گردآوري اطالعات وجود دارد كه 
آوري مي عبارتست از چك ليست يا فرم هاي اطالعاتـي كه اطالعات مفيـدي به وسيله آنها جمع 

از سوال ها تشكيل شده است كه پاسخ دهنده يا مشاهده گر با توجه چك ليست ها از مجموعه . گردد
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با استفاده از چـك ليست مي توان . به آنها پاسخ مثبت يا منفي خود را بر روي آن عالمت مي زنند
و مدارك مربوطه به  مانند كارنامه ها و مدارك تحصيلي فراگيران( اطالعات زيادي از مدارك سازماني

  . اسناد و مدارك انتشار يافته و پايگاههاي اطالعاتي موجود در واحد بدست آورد) پرداخت هاي مالي
با توجه به روش هاي فوق تيـم خود ارزشيابي ابزار مورد نيـاز، مطابق با هريك از روش ها را   

دهد كه آيا ابزار مورد نظر دقيقاً آن چيزي تهيه نموده و در طراحي ابزار بايد اين نكته را مورد نظر قرار 
را كه مد نظر است مي سنجد؟ سوال هاي آن تا چه حد هماهنگ و درست طراحي شده اند؟ به عبارت 

كه در اين زمينه استفاده از . ديگر بحث روايي و اعتبار ابزار ضروري است و بايد مورد توجه قرار گيرد
  .يك متخصص آمار مي تواند راه گشا باشد

  
  

  جمع آوري، تحليل و تفسير داده ها : گام هفتم
  

در گردآوري داده ها بايد به اين امر توجه نمود كه چه داده هايي براي ارزشيابي مفيد بوده و مهم 
تيم ارزشيابي دروني بايد يك برنامه زمانبندي شده جهت جمع آوري داده ها ارائه نموده و با . هستند

براي . داده ها را در زمان هايي كه موثر و مفيد است جمع آوري نمايدتوجه به شرايط سازمان خود 
مفيد بودن آنها را افزايش جمع آوري داده ها از افراد آموزش ديده استفاده نماييد تا صحت اطالعات و 

قبالً منابعي كه اطالعات بايد از آنها جمع آوري شود را مشخص نموده و جمع آوري آن را برنامه . دهيد
  .كنيد ريزي

به ياد داشته باشيد كه فقط اطالعاتي را كه مورد استفاده قرار مي دهيد جمع آوري نماييد و   
در ارزشيابي هاي . همه اطالعاتي را كه جمع آوري نموده ايد مورد استفاده قرار داده و به كار ببنديد

براساس اصول  علمي و سيستماتيك تجزيه و تحليل داده هاي كمي و كيفي بسيار اساسي بوده و
روشي كه به دست آمده باشد در تجزيه و تحليل  اطالعات با هر. خاصي اطالعات دسته بندي مي گردد

داده ها و اطالعات بايد توصيف، تحليل،  آنها بايد نظري به اهداف اوليه ارزشيابي داشته و بر آن اساس
  تفسير و مورد قضاوت قرار گيرد كه در مرحله تجزيه و تحليل داده 

  
  

ها از برخي تكنيك ها براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده مي شود كه در ذيل به اجمال مورد بحث 
  .قرار مي گيرد

  
  تجزيه و تحليل كمي داده ها  -1

داده . يكي از وسايل كه عموماً از آن براي سازمان دادن داده ها استفاده مي شود علم آمار است
. مك روش هاي آماري طبقه بندي، مرتب و تخليص نمودها را پس از جمع آوري مي توان به ك

تجزيه و تحليل يعني دسته بندي، مرتب كردن، دستكاري و خالصه كردن داده ها و مقصود اصلي 
از آن تنظيم و خالصه كردن داده ها به صورت اطالعاتي روشن، خوانا، مستدل و تفسير پذير 
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اين امر مشكل و يافته ها و بدون تحليل آماري تفسير يعني توضيح و تبيين و يافتن معناي . است
در مواردي كه داده . پس نخست بايد اين را تحليل كرد و سپس مورد تفسير قرارداد. ناممكن است

مانند پرسشنامه ها و چك (هاي حاصل از انجام تحقيق به صورت كمي يعني اعداد و رقم جمع آوري شود
كمي به عنوان مثال چنانچه متغير مورد مطالعه . گيرد تحليل كمي روي داده ها صورت مي) ليست ها

پيوسته بوده، داراي توزيع به هنجار باشد و آزمودني ها به وسيله نمونه گيري تصادفي تعيين شده 
در داده هاي حاصل . باشند براي تحليل داده ها مي توان پارامتري مانند ميانگين را در نظر گرفت

ه به دست مي آيد نتايج را پس استخراج از پرسشنامه ها مي توان بوسيله پرسشناماز ارزيابي كه 
با استفاده از ميانگين، درصدها و غيره تحليل نموده و براي درجه ها و رتبه ها يك ميانگين در 
نظر گرفت و با توجه به اهداف و وضعيت هاي مطلوب كه توسط اعضاي هيئت علمي از قبل تدوين 

  .شده درباره آنها قضاوت نمود
  تجزيه و تحليل داده هاي كيفي  -2
  

روش هاي كيفي تجزيه و تحليل داده ها راه هاي براي توصيف، امتحان و بررسي، مقايسه و مقابله 
يك تجزيه و تحليل كيفي ممكن است ارزش زياد و . و تفسير الگوهاي معني دار فراهم مي كنند

رت واژه به توصيف واقعيت ها بپردازند داده ها به صوچنانچه . بيشتري از اطالعات كمي داشته باشد
اين گونه داده ها از طريق مصاحبه، مشاهده، استخراج از اسناد و . آنها را داده هاي كيفي مي نامند

در اين گام يافته هاي حاصل از ارزشيابي پس از مقايسـه . مدارك و امثال آن گردآوري مي شوند
  . ابي و تفسير مي شودبا وضعيتهاي مطلـوب، توصيـف، تحليل، ريشـه ي

  
  

  تهيه گزارش مقدماتي و بحث پيرامون داده ها : گام هشتم
  

يعني . در اين گام متن گزارش اوليه كه از حوزه هاي ارزشيابي تبعيت خواهد نمود تدوين مي گردد
مدون شده و ) توصيف، تحليل، ريشه يابي و تفسير( براي هر حوزه به صورت مجزا نتايج گام هفتم

اط قوت و ضعف به وضوح ذكر مي گردد به نحوي كه يك پيش نويس جهت بحث در گروه تهيه نق
گردد كه بر اساس آن اعضاء هيئت علمي بتوانند پيشنهادات عملي و اجرايي را تدوين نموده و 

  .پيش نويس گزارش نهايي را آماده نمايند
  

  تهيه گزارش نهايي و ارائه پيشنهاد: گام نهم
  

ست كه از گزارش هاي ارزشيابي دروني گروه و اطالعات آن براي امتيازدهي و الزم به ذكر ا
مقايسه كيفيت گروه ها استفاده نمي شود و آن تنها آغازي بر فعاليت هاي بهبود كيفيت در گروه 

اكنون مشخص است كه . تلقي مي شود و گروه مي تواند بهترين استفاده را در اين راه از آن ببرد
ش كليشه اي يا صرفاً توصيفي بدون نقادي و موشكافانه منطقي و يا احياناً تدوين يك گزار
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خودداري از اردائه اطالعات صحيح و هرچه مطلوب تر نشان دادن وضعيت گروه در يك گزارش نه 
تنها مزيتي ندارد بلكه موجب ناديده گرفتن اهداف اصلي از انجام ارزشيابي و به هدر رفتن وقت و 

گزارش ارزشيابي دروني توسط تيم ارزشيابي كننده تدوين و به تأييد يا  .ودهزينه گروه مي ش
مي رسد تا اين اطمينان حاصل شود كه گزارش با نظر و آگاهي وي تهيه شده و امضاء مدير گروه 

همچنين مدير گروه تصميم مي . آن را به عهده مي گيرد مسئوليت پيگيري نتايج و پيشنهادات
چه افراد ديگري گذاشته شده و يا در صورت درخواست گروه براي  گيرد گزارش در اختيار

ارزشيابي بيروني و استفاده از نظرات كارشناسان و متخصصين خارج از گروه در اختيا رتيم 
  .ارزشيابي قرار گيرد

به هر حال گزارش ارزشيابي دروني بايد ضمن ارائه يك ديد كلي از واحد مورد ارزشيابي براي   
گروه در كليه حوزه هاي مورد بررسي رش، تصوير روشن و واضحي از وضعيت موجود خواننده گزا

يك گزارش . ارئه داده، نقاط ضعف و قوت را آشكار كرده و مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار دهد
عضو اين گروه يا تيم خوب ارزشيابي دروني بايد به گونه اي تدوين شود كه خواننده اي كه 

واند با مطالعه آن ضمن آگاهي از اهداف گروه امكان تجزيه و تحليل اطالعات ارزشيابي نباشد بت
از طرفي يافته ها، تجزيه و . ارائه شده را يافته و خود بتواند به يك استنباط منطقي دست يابد

به طور كلي يك گزارش ارزشيابي . نتيجه گيري در گزارش بايد كامالً مستند باشدتحليل و بحث و 
  :ل را شامل مي شودقسمت هاي ذي

  
    ضميمه  - 5  بحث و نتيجه گيري  -4متن گزارش      -3مقدمه        -2  عنوان -1
    

  
  عنوان

  
گزارش ارزشيابي دروني بايد داراي يك صفحه عنوان باشد كه در آن نوع گروه يا واحدي كه مورد 

نام واحد و سازماني كه ) مثالً ارزشيابي دروني گروه داخلي ( ارزشيابي قرار گرفته است ذكر شده
  .به آن وابسته است بيان گرديده و تاريخ انجام ارزشيابي و مجري يا مجريان آن عنوان گردد

  
  مقدمه

  
شامل تاريخچه در مقدمه گزارش ارزشيابي دروني بايد شرح مختصري از واحد مورد ارزشيابي 

به طوري كه هر فرد خارج از  ذكر گردد... تاسيس، وسعت، تعداد اعضاي هيئت علمي و فراگيران و
آن واحد با خواندن آن اطالعات مفيدي نسبت  به آن دريافت نموده و ديد روشني نسبت به آن 

انجام ارزشيابي، اعضاي كميته ارزشيابي دروني و افرادي سپس به شرح فرايند . واحد كسب كند
گروه بر روي گزارش  كه در گروه با آنها همكاري داشتند پرداخته و درباره ميزان بحث در
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ارزشيابي دروني و همچنين عوامل موثر و مثبت و مشكالت و موانع موجود كه بر فرايند ارزشيابي 
  .دروني تاثير داشته است مختصراً توضيحاتي ارائه گردد

  
  متن گزارش ارزشيابي دروني

  
اس ـني بر اسيع. يابي دروني از حوزه ها  و مالك هاي آنها تبعيت مي نمايدـمتن گزارش ارزش

يابي قرار گرفته است و به صورت منفك هر حوزه مورد بررسي و ـحوزه هايي كه مورد ارزش
نقطه آغازين  تجزيه و تحليل و اولين حوزه اهداف و رسالت ها مي . تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

مي هر حوزه به صورت جدا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و توصيف در متن گزارش . باشد
تجزيه و تحليل قوت ها و ضعف هاي هر حوزه را مشخص مي كند و نقاط قوت و ضعف مورد . گردد

  .بحث و ريشه يابي قرار گرفته و علت آنها مشخص مي گردد
  

  نتيجه گيري
در نتيجه گيري قوت ها و ضعف ها در ارتباط با هم و به صورت كلي در همه حوزه ها مورد بحث و 

برنامه اجرايي براي جبران ضعف ها و گسترش نقاط قوت ارائه مي فته و تجزيه و تحليل قرار گر
  :يك نتيجه گيري مفيد ويژگي هاي ذيل را داراست. گردد

  
  
چون هدف يك ارزشيابي بهبود كيفيت مستمر است؛ ارزشمند آن است كه تا آنجا كه ممكن  -1

عف ها نيازمند آن بنابراين قوت ها و ض. است آزاد بوده و منعكس كننده وضعيت خود باشد
به ويژه ارزشمند است كه از اهميت ضعف ها كاسته نشده و يا . است كه صراحتاً بيان شود

  .پرده پوشي نشود
در نتيجه گيري بيايد قوت و ضعف هايي كه در بخش اصلي گزارش بحث نشده، نبايد ناگهان  -2

پارتمان تبديل زيرا صحت آنها اثبات نمي شود و نتيجه گيري به يك سخنراني از جانب د
 .خواهد شد

قوت و ضعف هايي كه در بخش اصلي گزارش بحث مي شوند دوباره در نتيجه گيري عنوان  -3
 .خواهد شد

طرح هايي براي جبران ضعف ها در نتيجه گيري به شكل برنامه هاي اجرايي ارائه خواهند  -4
 .شد

و كليه مستنداتي كه در ضميمه گزارش ارزشيابي دروني پرسشنامه، چك ليست ها : ضميمه گزارش
الزم به ذكر است كه اهداف . در ارزشيابي دروني مورد استفاده قرار گرفته است پيوست مي گردد

  .آموزشي برنامه مورد نظر نيز در ضميمه گزارش لحاظ مي شود
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  پيگيري نتايج : گام دهم
  

ت را پيگيري نموده و از در اين مرحله گروه يا واحدي كه ارزشيابي را انجام داده است بايد پيشنهادا
اطالعات مفيدي كه بدست آمده براي بهبود، تطابق و يا ايجاد تغييرات اساسي در ساختار و فرايند 

از آنجا كه اگر ارزشيابي منجر به هيچگونه تغيير در جهت بهبود و ارتقاء كيفيت . برنامه استفاده نمود
يجه و بيهوده باقي خواهد ماند اين گام از اهميت نگردد بواقع تمام فعاليتهاي انجام شده قبلي بدون نت

و برنامه هاي اجرايي مطرح اساسي برخوردار مي باشد چرا كه در اين مرحله تمامي پيشنهادات حاصله 
بديهي است كه اين پيگيري دو جنبه داخلي و . شده و تا حصول نتيجه و ايجاد تغيير دنبال خواهد شد

ه واحد آموزشي است يعني هر واحد در حوزه اختيارات خود بايد خارجي دارد، جنبه داخلي مربوط ب
نقاط قوت و ضعف را پس از شناسايي مورد بررسي قرار داده و تا رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت 
پيشنهادات را پيگيري نمايد اما جنبه خارجي كه مربوط به تغييراتي است كه از محدوده اختيارات 

بايد براي آن اقدام ) وزارت بهداشت-دانشگاه(سطوح باالتر تصميم گيري واحد آموزشي خارج بوده و
الزم به ذكر است كه مديريت . خواهد شد ارجاعكه در اين زمينه پيشنهادات به سطوح باالتر . نمايند

  .گروه بايد تا حصول نتيجه مطلوب پيشنهادات را پيگيري نمايد
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