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 :(شده انجام های نيازسنجی براساس فرآیند انجام کاربرد و ضرورت اهميت، يانب)  مسئله بیان و مقدمه

 به توجه با .است آن عملكرد شناسائ  نيازمند خدمات  و پژوهش  آموزش ، هايزمينه در دانشگاه وضعيت بهبود

 درون  وضعيت شناسائ  كند،م  پيدا تحقق دانشگاه  سيستم عناصر بين تعامل مبناي بر دانشگاه عملكرد اینكه

 آموزشی سيستم ارتقاء برای مناسب راهکارهای شناخت هدف با درونی ارزیابی .كندم  پيدا ضرورت ها دانشگاه

 هاداده تفسير و آناليز آوری،جمع برای سيستماتي  پروسه ی  صورت به درونی ارزیابی برنامه. شودمی انجام

 ارزیابی مهم نقش به توجه با. گرددمی تعریف آن اهداف صولح ميزان و برنامه ی  قوت و ضعف نقاط تعيين جهت

 ارزیابی اخير هایدهه در عالی، آموزش هاینظام در خدماتی و پژوهشی آموزشی، فرآیندهای کيفيت بهبود در

 از بسياری در فرآیندها این اجرای و طراحی گذاری،هدف به بخشيدن بهبود برای راهکاری عنوان به درونی

 (. ۱) است شده گرفته نظر در ایران جمله از هانج کشورهای

(. ۲) اندداشته درونی ارزیابی جهت در هاییپژوهش به اقدام کشور در مختلف آموزشی هاینظام اخير هایسال در

 بر و دانند می آموزشی ریزی برنامه فرایند از ناپذیر تفکي  بخشی را ارزیابی آموزشی، ریزی برنامه متخصصان

 و ارزیابی ی  بتوان سازمانی هر در اگر(. ۱) دارند تاکيد آموزشی های برنامه طراحی مختلف مراحل در آن اجرای

 (. ۴) شد خواهد تضمين آموزشی هایبرنامه موفقيت ش  بی درآورد، اجرا مرحله به را مناسبی کيفيت کنترل

 گزارش. کنندمی ارزیابی به اقدام هگرو هایبرنامه کيفيت سنجش برای گروه اعضاء آموزشی، گروه هر در معموال

-می آموزشی گروه مداوم بهبود جهت الزم اقدامات برای استوار مبنایی شدن پدیدار باعث درونی ارزیابی از حاصل

 به نيازمند و برزمان کامال آموزشی هایگروه درونی ارزیابی نهائی گزارش تهيه برای الزم اقدامات انجام(. ۵) شود

 و هافرم بایستمی آموزشی هایگروه درونی ارزیابی انجام منظور به. باشدمی زیادی انسانی نيروی کارگيری

 شده آوریجمع اطالعات ارزیابی برای بعدی مرحله در. شوند بندیدسته سپس و گردآوری زیادی هاینامهپرسش

 در باید نياز مورد آماری هایتحليل انجام برای همچنين. داد انجام دستی صورت به هم آن تحليل از زیادی ميزان باید

 صرف نيازمند روش این که کرد SPSS مثل آماری افزارهاینرم وارد را نياز مورد اطالعات جداگانه، مرحله چندین

 و هاروش از استفاده اینرو از. رودمی باال العادهفوق هم محاسباتی خطای همچنين. باشدمی زیادی بسيار زمان کردن

 الزم، هایتحليل همچنين و آموزشی هایگروه درونی ارزیابی برای الزم محاسبات تمامی انجام جهت يقدق ابزارهای

 ارزیابی پروسه کاهش و دستی تحليل حذف جهت در شودمی سعی پژوهش این در لذا. باشدمی اهميت حائز بسيار

 ارزیابی به مربوط محاسبات تمامی امانج جهت افزارینرم برنامه ی  انسانی، نيروی از بهينه استفاده و درونی

 .گردد اجرا و طراحی آموزشی هایگروه درونی
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  :کلی هدف

 MatLab افزارنرم از استفاده با آموزشی هایگروه درونی ارزیابی نتایج تحليل افزارنرم طراحی

 

 : اختصاصی اهداف

 MatLab افزارنرم از استفاده با درونی ارزیابی نتایج تحليل افزارطراحی نرم-۱

 آموزشی گروهچند  درونی ارزیابی نتایج تحليل -۲

 و روش سنتی افزارنرم از استفاده با آموزشی هایگروه درونی ارزیابی نتایج مقایسه تحليل-۱

 

 :اجرا روش

 این در .شد استاندارد نشانگرهای و هامالک تهيه به اقدام ابتدا. دبو تحليل و افزار نرم ساخت فاز 2 دارای مطالعه ینا

 مالکها همچنين. دگردی استفاده تهران انشگاهد کيفيت ارزیابی مرکز توسط شده تهيه هاینامهپرسش و هافرم از تحقيق

 دانشگاه کيفيت ارزیابی مرکز توسط  نيز آن کيفيت الزامات و هاداده تحليل و استخراج دستورالعمل و نشانگرها و

 گونه به شد افزارینرم ایبرنامه تهيه به اقدام MatLab افزارنرم از استفاده با بعدی مرحله در. بود شده تهيه تهران

 افزاری،نرم برنامه تهيه از بعد. ودده بش رعایت آن در نتایج تحليل و هاداده استخراج هایدستورالعمل تمامی که ای

 .شد تایيدبا انجام اصالحاتی نرم افزار نهایت در. ه شدداد قرار آزمایش موردبا ارزیابی درونی دو گروه  را آن

 .گرفت قرار استفاده هتج دانشگاه اختيار در اوليه افزارینرم برنامه
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 :نتایج

. افزاری اوليه و چ  آن با داده های فرضی انجام و اصالحات الزم در آن صورت گرفتنرم برنامه تهيه از بعد

و مهندسی  با نتایج ارزیابی درونی انجام شده توسط گروه گروه فيزی  پزشکی سپس برنامه اصالح شده را

با توجه به تفاوت جزئی در فرمهای  نهایت در. شد آزمایش شت عمومیپزشکی و گروه رادیولویی و گروه بهدا

نجام اصالحاتی نرم ادانشگاه تهران با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برنامه مورد تجدید نظر قرار گرفت و با 

 جهت شگاهدان اختيار در افزاری اوليهنرم برنامه .شد تایيدهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزار برای فرم

 .انجام خواهد شد تا برای استفاده عمومی مناسب باشد هویرایش نهایی روی برنام بعدی فاز در .گرفت قرار استفاده

 

 :هاداتنپیش

 .فرمهای ارزیابی دانشگاهها یکسان سازی شوند-۱

نی همه دانشگاه های علوم پزشکی از این نرم افزار برای تسریع و دقت در انجام ارزیابی های درو-۲

 .استفاده کنند

 

 :فرآیند سازی گیر همه

 جلسات در همچنين و آموزشی هایشهمای و ها جشنواره در است الزم فرآیند این اجرای مثبت نتایج به توجه با

 در آن اجرای و شده معرفی فرآیند این شود می پرداخته آموزشی گروههای یندرو یابیزرا به که کشوری و وزارتی

 .گردد شنهادپي مشابه دانشگاههای

 

 :فرآیند یاجرا های پیامد و نتایج

  آموزشی، گروههای در درونی زیابیار انجام در منظم و یکسان سيستماتي  روش ی  ایجاد-۱

  افزار، نرم از استفاده با درونی ارزیابی نتایج تحليل با علمی هيات اعضای نمودن آشنا-۲

  درونی، هایارزیابی بررسی در دانشگاه توسعه و عاتمطال مرکز ارزیابی کميته های توانمندی ارتقاء -۱

   درونی هایارزیابی انجام در تسریع-۴

 .درونی هایارزیابی نتایج تردقيق تحليل -۵
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 :(المللی بين کشوری، دانشگاه،) گذاری اثر سطح

 در مهااد در و گردید اجرا کرمانشاه پزشکی علوم انشگاهد  سطح در بار اولين برای گرفته انجام آموزشی فعاليت

 .شد خواهد اجرا تمایل صورت در اند نموده پيدا آشنایی فرآیند این با که دانشگاهها سایر

 

 :(کند می نزدی  منطقه در علمی مرجعيت هدف با را کشور حد چه تا فرآیند)  باالدستی های سیاست انطباق

 ها نامه آیين و پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز یها برنامه با مغایرتی گونه هيچ پيشنهادی فرآیند که نجاآ از

همچنين با توجه به ضرورت . باشد می دارا را باالدستی تهایساسي با کامل انطباق لذا ندارد آموزشی قوانين یا و

 انجام ارزیابی درونی همه گروه های آموزشی و تاکيد معاونت آموزشی بر انجام آن ها، تهيه این برنامه اجرای این

 . سياست را تسهيل مينماید

 

 :فرآیند اجرائی مشکالت و ها چالش شامل گیری نتیجه

 . ندارد وجود خاصی مشکل و چالش ایجاد انتظار آن شده ارائه روش با مطابق فرآیند صحيح اجرای صورت در

 

 :علمی مجامع رد کار ئهاار یا علمی نشریات در فرآیند معرفی

 گروه درونی ارزیابی تحليل افزارنرم بکارگيری نقش عنوان تحت ای مقاله سازی آماده حال در فرآیند سرپرستان

   . باشند می آموزشی گروههای در درونی ارزیابی انجام سرعت و فراوانی در آموزشی های

 

 :فرآیند ارزشیابی و مربوطه های تائیدیه 

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی زشآمو توسعه و مطالعات مرکز آموزش در پژوهش کميته در پيشنهادی فرآیند

  .است گرفته قرار دانشگاه پژوهشی شورای تایيد مورد و شده تصویب و ارائه کرمانشاه

 

 :ارزشیابی

رادیولویی و مدیر گروه بهداشت  گروه مدیر و پزشکی مهندسی و پزشکی فيزی  گروه یردم از نظرخواهی طی در

 ایتضر و طرح اجرای مثبت نتایج شد انجام افزار نرم این با هم و سنتی صورت به هم آنها ارزیابی نتایج کهعمومی 

 مرکز ارزیابی کميته تایيد مورد برنامه این همچنين(. است ضمیمه ها برنامه این تاییدیه) است گردیده محرز آنها

 .گرفت قرار توسعه
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 :موزشیآ مراکز سایر در اجراء و تعمیم قابلیت

 آموزشی های نامه آیين با مغایرتی هيچگونه طرفی از و بوده همراه موفقيت با یندفرآ این اجرای اینکه به توجه با

 . باشد می ایران دانشگاههای کليه به تعميم قابل کامال ،ندارد

 

 :(آموزش جاری های برنامه در فرآیند اجرای استمرار)  استمرار

 و الزم های ارزشيابی انجام از پس و گردید زآغا اوليه طراحی اب ۳۴-۱۱۳۱ تحصيلی سال دوم سال نيم از فرآیند این

 علوم دانشگاه در و ارائه مصوب طرح عنوان به پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مصوبه براساس

از آن  کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه آموزشی گروههایسایر  در ادامه در و گردیده تصویب کرمانشاه پزشکی

 .یافت خواهد ادامه و اجرا نيز دانشگاهها سایر در تمایل صورت در همچنين. ده خواهد شدااستف


