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  بسمه تعالی
 یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 یآموزش معاونت

 یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 1399 -فرم ارسال خالصه فرايند جشنواره آموزشی شهيد مطهري
 

 یاز فضااها  یو بهاره ور  یبا بهسااز  یدانشکده پزشک یو ادار یشگاهیآزما ،یآموزش یهاگسترش فضا   عنوان فارسی: (1

 بدون استفاده

 

 Expanding the educational, laboratory and office spaces of the medical school by عنوان انگليسی: (2

improving and productivity of unused spaces 

 

 

 حيطه نوآوری:  (3

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی 

 یادگيری یاددهی و  

  (علمی و برنامه ارزشيابی آموزشی )دانشجو، هيات 

 مدیریت و رهبری آموزشی  

 یادگيری الکترونيکی  

 توليد محصوالت آموزشی طراحی و 

 

 : فرایندمحل انجام  (4

 -:بيمارستان مالی -حوزه معاونت اداری   دانشکده پزشکی کرمانشاه

 :فرایندمدت انجام  (5

 98شهریور  تاریخ پایان:    97بهمنتاریخ شروع:    
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 گسترش فضاي آموزشی ،آزمايشگاهی  واداري دانشکده پزشکی با بهسازي و بهره وري -هدف کلی: ۷(

 از فضاهاي بدون استفاده ورضايتمندي اعضاي هيلت علمی ودانشجويان

 
 

 اهداف ويژه/اهداف اختصاصی: (1

 ايجاد کالس هاي درس جديد با گسترش فضاي آموزشی دانشکده پزشکی  -1

 احداث آزمايشگاه پاتولوژي با گسترش فضاي آزمايشگاهی دانشکده پزشکی  -2

 با گسترش فضاي آزمايشگاهی دانشکده پزشکی احداث آزمايشگاه ويروس شناسی -3

 احداث آزمايشگاه انگل شناسی با گسترش فضاي آزمايشگاهی دانشکده پزشکی -4

 با گسترش فضاي اداري دانشکده پزشکی  عضاي هيات علمیفراهم ساختن اتاق هاي جديد براي ا -5

 فراهم ساختن اتاق هاي جديد کارکنان با گسترش فضاي اداري دانشکده پزشکی  -6

 بهره وري مالی و صرفه جويی -7

 رضایتمندی دانشجویان، اعضاء هيأت علمی جدید و کارکنان -8

از مهمترين اولويت هاي گسترش نظام آموزشی وجود فضاهاي فيزيکی کافی و مناسب جهت  :بيان مسئله

است. همچنين جهت افزايش دانشجو ورشته هاي تحصيلی برگزاري کالس هاي آموزشی و آزمايشگاهی 

فراهم کردن امکانات اداري الزم از جمله  جديدو به کارگيري پرسنل جذب اساتيد هيأت علمی با 

ق کار به ايشان نيز از اهميت بااليی برخوردار می باشد چراکه وجود امکانات فيزيکی از جمله اختصاص اتا

می والزمه گسترش رشته ها وتعداد دانشجو  محسوب دانشجويان واساتيدموارد مؤثر در رضايتمندي 

رشته هاي جديد و مقاطع جديد در حوزه آموزشی دانشگاه هاي علوم گسترش از طرفی اهميت  شود.

پزشکی و همچنين افزايش تعداد دانشجويان ايرانی و خارجی )بين الملل ( به دليل ارتقاء سطح علمی 

دانشگاه ها و درآمدزايی از اهداف مهم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می شود. 

ز به جامعه اين همچنين تأثير اين مهم در بسترسازي الزم جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مورد نيا

  مهم را بيش از پيش نمايان می کند.

پذيرش دانشجويان خارجی )بين  و افزايش تعداد دانشجويان ايرانیدر دانشکده پزشکی کرمانشاه با توجه به 

مقطع تحصيالت تکميلی کمبود فضاي کافی جهت آزمايشگاه هاي تخصصی، براي رشته پزشکی و  الملل(

کالس آموزشی، اتاق اعضاء هيأت علمی و مواردي از اين دست منجر به شلوغی آزمايشگاهها، تراکم پرسنل 

پيشنهاد ساخت ساختمان لذا در برخی اتاق ها و نارضايتی دانشجويان، کارکنان و اعضاء هيأت علمی گرديد. 
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وساير مشکالت مورد تاييد  به دليل کمبود اعتبارات عمرانی ه مسوولين دانشگاه ارايه شده بود که بجديد 

دانشکده در راستاي استفاده بهينه از فضاهاي موجود اقدام فعلی مجموعه مديريتی . از اينرو قرار نگرفته بود

اده از امکانات موجود بتواند با اولويت به تغيير، جابجايی و ادغام فضاهاي کمتر مورد استفاده نمود که با استف

استفاده پنهان که  فضاهاي مرده و بدونباالتر وبهينه ي از بهره وري  ،گسترش فضاهاي آموزشی دانشکده 

 اکثرا با وسايل اسقاطی وغيره اشغال شده بود ببرد.

 
 رشته های جدید  راه اندازی                        و خارجی داخلیافزایش پذیرش دانشجویان               هیأت علمی اعضایافزایش 

 

 کمبود شدید فضای فیزیکی آموزشی، آزمایشگاهی و اداری

 

  عدم امکان گسترش رشته های جدید       عدم امکان افزایش پذیرش دانشجویان بین الملل     عدم امکان جذب هیأت علمی جدید

 

 

  جا ماندن دانشگاه از دانشگاه های رقیب منطقه                  عدم درآمدزایی                          قدیمیتراکم کاری اساتید هیأت علمی 

 

 

                                  حذف فرصت های آموزش عالی جهت           کم شدن امتیازات بین الملل دانشگاه              نارضایتی اساتید هیأت علمی جدید

 و منطقه جوانان کشور                                                                                    به دلیل نبود اتاق  

 

 دانشکده آموزشی جایگاه افت                                                               
 نارضایتی  و                                                                            

  

  :مرور تجربيات و شواهد خارجی

 .است مترادف خوب مديريت با كه است مديريت كارايي ونتيجه تابع آموزشي محيط در وري بهره بهبود

 یم انجام متخصص تغيير مديريت توسط و آيد درمي اجرا به آموزشي محيط در كه وري بهره هاي برنامه

 اجرا را ها حل راه و كرده مشخص را مشكالت بتوانند  مديران كه كند پيشنهاد را فرايندهايي تواند مي شود؛

مديريت  نظريه  شده ارائه ها سازمان وكيفيت وري بهره بهبود براي كه مديريتي متعدد نظريات ميان از .كنند

 به فقط آموزشي فضاي در وري بهره بهبود ناب مديريت نگرش در:داشت موضوع با را ارتباط بيشترين ناب

 شود؛ مي امرمحقق اين سادگي به مصالح و تجهيزات آوري جمع با چراكه ؛ نيست فيزيكي محيط ساختن معني

 بارضايت كننده مصرف شود، مي ساخته آنچه كه است اين است كرده پيدا اهميت نظريه اين در آنچه اما
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 كيفيت محيط و باشد برخوردار الزم كيفيت از نيز آموزش ضمن در و دهد قرار برداري بهره مورد فراوان

 ها ازآن را ديگران و يابد مي را مشكالت ناب رهبري نگرش اين(Morgan 2006 ) بدهد ارتقاء راخود 

 را تغيير مديريت و كند مي ايجاد مشكالت بر آمدن فائق براي را اهدافي آنان همفكري با .سازد مي مطلع

 رضايت كلي هدف ناب مديريت نگرش در طوركلي به كنند پيدا مشكالت براي را حلي راه كه گذارد آزادمي

  (Hatch 2013 )است آموزش كيفيت سيستم افزايش با همراه بردار بهره

   :رور تجربيات و شواهد داخلیم

 و مديريت تغيير و فضاها اين سنجش فاكتورهاي شناسايي آموزشي،فضاهاي  سازي بهينه جهت در مسير اولين

 در نترلکو هدايت ريزي، برنامه هاي بخش از يكي تغيير مديريت .نيازاست به توجه با آنان سازي مناسب

مناسب  شرايط زماني تأخير كمترين و سرعت بيشترين با تا كند مي تالش كه باشد مي شده ساخته هاي پروژه

 محيط فيزيكي ساماندهي روند در بردار بهره نقش به رويكرد با وزيري نمايد فراهم فضاها كاربران جهت را

 .كند مي ارائه آموزشي فضاهاي وري بهره بهبود جهت الگويي و پرداخته آموزان دانش نيازهاي بررسي به

 نقش دهنده نشان .گرفت صورت كمي صورت به و ساخته محقق پرسشنامه مبناي بر كه پژوهشودر

 (1)است آموزشي فضاي تغيير مديريت و تحصيلي موفقيت در آموزشي فضاي از آموزان دانش رضايتمندي

 تالش و است تحول و تغيير بر متكي بهبود .يكديگرند مكمل و مرتبط كامالا  مقوله دو مديريت و سازمان بهبود

 و نظارت و اجرا ريزي، برنامه را هايي فعاليت سازمان كل در رفتاري علوم هاي يافته به توجه با كند مي

 موجب و كرده سازگار تحوالت، و محيط با را خود و افزايش را سازمان كارايي و اثربخشي تا نمايد؛ كنترل

 رضايت آموزشي، فضاي در تغيير مديريت از كلي هدف ؛ وزيري پژوهش يج نتا اساس بر و (2)گردد تحول

 نيازورضايتمندي براساس ساخت از پس ارزيابي فرايند و بوده آموزش وري بهره افزايش با بردارهمراه بهره

 بهترين از يكي منطقي هاي خواسته برخي رفع و تصحيح او، نيازهاي شناخت ور، بهره بردارهدايت بهره

 يك در ا ر وري بهره بتوان يه سرما و زمان حداقل با تا .است آن دهي سازمان تغييرو مديريت هاي بخش

 (3)دكر حفظ قبول مورد سطح

 يک طراحی که گفت توان می زمانی اما نيست پوشيده کسی بر کار انجام فرايند بر فضا طراحی تاثير امروزه

 موضوع، بر موثر عوامل مجموع بتوان که دارد را فضا آن با مرتبط افراد و کار برروند مثبت تاثير فضا

 تحليل تجزيه با و کرده درک درستی به را ...و پيرامون ابعادوجودی،محيط، آنها نيازهای و کاربران : نظير

دانشجويان در از طرفی  (4)داد ارايه مناسبی و متفاوت حل راه و نو فکری محيط بتوان مربوطه اطالعات

کالبدی شان را در دانشگاه می گذرانند. از اين رو شکل  بازه های زمانی مختلف، چندين سال از دوران تحصيل

و فرمی فضای آموزشی مثل کالس های درس، کارگاه ها، آزمايشگاه ها، آتليه ها، مرکز کامپيوتر، راهروها و 

فضاهای باز و .... از طريق خلق محيطی پويا و خالق و دارای بار آموزشی می تواند در رضايتمندی 

ای آموزشی می تواند اثرات منفی بر دانشجويان و ارتقای کيفيت آموزش آنان موثر بيفتد و عدم توجه به فض

روی دانشجويان داشته باشد.فعاليت های آموزشی دانشگاه بايد در فضايی مناسب، با امکانات مطلوب و بر 

اساس نيازها و عاليق دانشجويان در زمينه های مختلف باشد، تا استاد در تدريس؛ و دانشجو در يادگيری، 

ليت علمی خود احساس رضايت نمايند؛ و دانشجو هر چه بيشتر در مسير احساس عالقه و انگيزه کنند و از فعا

 (5).شکوفايی شخصيت علمی و اجتماعی خود به موفقيت های چشمگير نايل آيد

پرداخت کی يبحث گسترش رشته ها وفضاهای فيز درضمن در بسته های طرح تحول نيزبه صورت کامل به

 شده که در زير به قسمتهای اشاره می شود

راه اندازي رشته هاي تحصيالت تکميلی جديد با رو کيرد حيطه هاي ميان رشته اي و و تكميلي تحصيالت مقاطع ترشگس  (1

 نوين علوم و فناوري هاي

 المللي بين تعامالت گسترش (2
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 هاي جديد رشته آموزشی برنامه تهيه براي آن امکانات و ظرفيت با متناسب هها دانشگا براي مأموريت تعيين   (3

 پزشکی علوم آموزش برای شهرها ساير به مهاجرت به دانشجويان نياز کاهش (4

کردن  محور تيو مامور یالملل نيب يها تيفعال يداخل کشور برا يموجود در دانشگا هها يها تيظرف يیشناسا (5

 منطقه و جهان يارتباط با کشورها يکشور جهت برقرار يدانشگاه ها

 یعلوم پزشک يدر دانشگاه ها تعداد دانشجويان خارجی شاغل به تحصيل (6

 (6) ديجد یآموزش يها برنامه ها و گسترش رشته يالزم برا يها رساختيامکانات و ز نيتأم (۷

 

 

 

 

 

شرح فعاليت صورت گرفته را بنويسيد )آماده سازي، چگونگی تجزيه و تحليل موقعيت و تطبيق ( 12

 متدولوژي، اجرا و ارزشيابی را در اين بخش بنويسيد(:

 

 

 الف( گسترش فضاي آموزشی دانشکده پزشکی با بهسازي و بهره وري از فضاهاي بدون استفاده 

 کالس آموزش:  -1

ضرورت وجود کالس درس با توجه به افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو و ايجاد رشته هاي پذيرش دوره 

سبب   ph.Dو  هاي دکتري تخصصی و امکان جذب دانشجويان بين الملل در دوره هاي کارشناسی ارشد

تخليه يکی از انبارهاي داخل ساختمان دانشکده به انبار داخل حياط )سوله هاي تعبيه شده(  گرديد که با

مترمربع، کالس آماده تجهيز )ميز، صندلی و ... ( و بهره برداري  45مساحت و بهينه سازي فضايی به 

( جهت نفره30يک سالن کنفرانس ) نبه عنوا فراهم شود که عالوه بر آن امکان استفاده از اين فضا

 دانشجويان دوره هاي تحصيالت تکميلی ايرانی و خارجی نيز ميسر گرديد.
 

 ب( گسترش فضاي آزمايشگاهی دانشکده پزشکی با بهسازي و بهره وري از فضاهاي بدون استفاده

رده و کم در اين طرح فضاهايی که در ساختمان هاي تحت تملک دانشکده پزشکی به صورت فضاي م  

مورد بازسازي و بهسازي قرار با ادغام انبارهااستفاده بوده و يا در قالب انبارهاي متعدد استفاده می گرديد 

گرفته و به عنوان فضاهاي جديد آموزشی و کاربردي طراحی و به شرح ذيل مورد بهره برداري و استفاده 

 بهينه قرار گرفت:

 آزمايشگاه پاتولوژي:  -2
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نفره امکان استفاده از فضاي آزمايشگاه قبلی با  40افزايش تعداد دانشجويان در گروه هاي با توجه به 

مترمربع،  140مساحت ادغام دو انبار و بهينه سازي فضايی به که با نفر دانشجو ميسر نبود  25ظرفيت  

تعداد گروه  افزايشبا توجه به همچنين  .فراهم شدنفر دانشجو  60تا  55ظرفيت  با یآزمايشگاهي فضا 

هاي مختلف استفاده کننده از آزمايشگاه پاتولوژي، امکان استفاده از اين محيط در عصرها نيز فراهم 

  در برنامه هاي درسی دانشجويان لحاظ گرديد. 98شده و اين موضوع از مهر ماه سال 
 

 آزمايشگاه ويروس شناسی:  -3

اخذ مجوز جهت ايجاد رشته جديد ويروس  با توجه به اينکه يکی از اولويت هاي دانشکده پزشکی

شناسی در مقطع کارشناسی ارشد براي پذيرش دانشجويان ايرانی و بين الملل می باشد، بهينه سازي اين 

قسمت، سرمايه گذاري براي اخذ رشته جديد و استقرار اعضاي هيأت علمی را در آينده نزديک ممکن 

مساحت دانشکده به )فروش تجهزات اسقاطی(ايل اسقاطی بهينه سازي انبار وس . در اين راستا باساخت

مترمربع و تفکيک آن، فضا جهت استفاده آزمايشگاه عمومی ويروس شناسی و آزمايشگاه کشت  45

 ويروس فراهم گرديد.
 

 آزمايشگاه انگل شناسی:  -4

پس از انتقال دو انبار مربوط به نگهداري مواد و تجهيزات متعلق به گروه هاي آموزشی به داخل سوله 

بازسازي شده به عنوان انبار عمومی در محوطه حياط دانشکده و حذف ديوار بين آنها و انجام بازسازي 

زمايشگاه از امکان ايجاد آزمايشگاه مستقل جهت آزمايشگاه انگل شناسی فراهم و تفکيک اين آ

مترمربع می باشد که  100مساحت شد. اين آزمايشگاه داراي انجام آزمايشگاه گروه ميکروب شناسی 

استفاده از ظرفيت کامل آزمايشگاه در طول روز )صبح ها و عصرها ( براي پاسخگو بودن به تعداد امکان 

نفر  40ين فضا جهت پذيرش بيشتر دانشجويان فراهم شده است. به طوري که اين آزمايشگاه توان تأم

تفکيک ضرورت عالوه بر ايجاد آزمايشگاه مستقل دانشجو در هر گروه را دارا می باشد. از طرفی 

آزمايشگاه ها با توجه به افزايش تعداد دانشجويان پزشکی ايرانی، بين الملل و دانشجويان تحصيالت 

نی و اتکميلی در قالب دانشجويان ايرجذب دانشجو در دوره ها تحصيالت جهت  تکميلی، زيرساخت الزم

 همچنين دانشجويان بين الملل را  با توجه به درآمدزا بودن فراهم کرده است.

 

 فراهم ساختن اتاق هاي جديد براي اساتيد و کارکنان  -6و  5

 با انتقال وسايل و تجهيزات انبارهاي پراکنده مربوط به گروه هاي آموزشی علوم پايه و انتقال بايگانی

نفر  9فراهم شدن اتاق جهت  تغيير کاربري با  پرونده هاي راکد مربوط به واحد آموزش، پژوهش و اداري
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 و ايجاد واحد مستقل دستياري جهت سه کارشناس حوزه آموزش انجام شد. عضو هيأت علمی جديد

 می باشد. مترمربع 180مجموع فضاي بهسازي شده جهت گسترش فضاي اداري دانشکده به مساحت 
 

 

 :( نتايج حاصل از اين فعاليت و اين که فعاليت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست يابد13

 

 بهره وري از فضاها به نحو مطلوب در راستاي: -1

 پاسخگو بودن دانشکده به افزايش تعداد دانشجويان در مقاطع مختلف 

  جديد و گسترش آموزش و سرمايه گذاري جهت فراهم شدن اخذ مجوز تأسيس رشته هاي

 گسترش رشته تحصيلی به عنوان اولويت مهم دانشکده پزشکی

 :از طريق  

 180مترمربع در داخل ساختمان دانشکده و  330مترمربع ) 510فضايی به مساحت  در مجموع 

  مترمربع در محوطه حياط( بهينه سازي شده و از اين فضاها جهت:

 1- ايجاد آزمايشگاههاي تخصصی جديد  

 2- تفکيک و تخصصی نمودن آزمايشگاههاي داراي فضاي کاري مشترک  

 3- ايجاد يک کالس جديد  

 4-  نفر از اساتيد 9اتاق براي  3ايجاد  

 5-  نفر از پرسنل واحد دستياري  3ايجاد يک اتاق مستقل جهت 

 6- ايجاد يک انبار عمومی و ساماندهی به فضاهاي پراکنده مورد استفاده در اين زمينه  

 - :بهره وري مالی 

  :هزينه صرف شده  

  ،هزينه صرف شده جهت بازسازي و تعميرات به صورت تعويض پنجره ها و درب، بازسازي سقف

سراميک کف و بدنه و نصب پنجره هاي دو جداره و تعميردرب ها، ايزوبام، ديواربندي کردن و 

  تفکيک درونی با ديوار گچی و در نهايت مقاوم سازي بوده است.

  صرف گرديد.ميليون ريال  350ميليارد و  1 جهت بازسازي اين فضاها در مجموع 

  : نفر از اعضاي هيات علمی جديد وجوان که اتاق کار  9درصدي 100رضايتمندي -1مهمترين نتايج

اماده شدن شرايط تاسيس رشته هاي جديد ) ارشد  -2نداشته ودر ازمايشگاهها مستقر بودند
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مندي دانشجويان پزشکی از آزمايشگاه پاتولوژي با پرسش چقدر از رضايت-3ويروس شناسی (

 درصد رضايت خيلی زياد ويا زياد را انتخاب کردند ۷5ازمايشگاه جديد رضايت داريد که بيش از 

 

اقدامات انجام شده براي تعامل با محيط )که در آن فعاليت نوآورانه به محيط معرفی شده است( را  (14

 تشريح کنيد:

فضاهاي مرده و بدون استفاده در بسياري از سازمان ها، مراکز و ادارات وجود دارد که ساختمان هاي 

زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی نيز از اين موضوع مستثنی نيستند. در سال هاي اخير بازسازي و 

که اين  بهسازي قابل توجهی به خصوص در حوزه هاي درمانی صورت گرفته است. توجه به اين موضوع

بهسازي ها در راستاي تغيير کاربري و بهينه سازي نحوه استفاده از فضاها صورت گيرد بهره وري در 

ساخت و سازها را باال خواهد برد به طوري که به جاي هزينه کرد جهت ساخت ساختمان هاي جديد با 

  هزينه هاي بسيار کمتر از فضاهاي مرده استفاده و بهره برداري نمود.

ن بازسازي ساختمان هاي اداري از آنجايی مهم واقع می شود که افراد زمان زيادي از وقت خود را همچني

در اين مکان می گذرانند و اگر تعداد افراد استفاده کننده از اين فضا بيشتر باشد، اهميت موضوع باالتر 

فضاها و استفاده از فضاهاي  می رود. از طرفی بهسازي و بازسازي فضاها با ديد بهره ورانه و تغيير کاربري

مرده و بالاستفاده و حتی ادغام فضاهايی با کاربري هاي نزديک به هم در کليه ساختمان هاي اداري، 

  آموزشی، درمانی و ... زيرمجموعه هاي مختلف دانشگاه داراي قابليت اجرا و کاربرد می باشد.

مراکز اداري که سالها پذيرنده تعداد قابل دانشکده پزشکی کرمانشاه به عنوان يکی از قديمی ترين 

 توجهی از دانشجويان از سراسر کشور بوده و قدمت ساختمانی بااليی دارد، بازسازي آن داراي

در اين راستا با توجه به ضرورت گسترش حوزه علمی و آموزشی و همچنين درآمدي  اهميت است.

کار مديريت دانشکده پزشکی قرار گرفت و دانشگاه، فراهم سازي بسترهاي مناسب فيزيکی در دستور 

براساس ميزان بودجه موجود در فاز اجرايی گسترش فضاهاي آموزشی، آزمايشگاهی و اداري دانشکده 

 پزشکی با بهسازي و بهره وري از فضاهاي بدون استفاده عملياتی گرديد.

لوم پزشکی کرمانشاه موفق اين فرايند در دومين جشنواره تجارب موفق مديريتی وبهروري در دانشگاه ع

 مستندات به پيوست به کسب طرح برتر)جزئ ده طرح برتر دانشگاه(

 

 

( شيوه هاي نقد فرايند انجام شده و نحوه بکارگيري نتايج آن در ارتقاي کيفيت فرايند را تشريح 15

 کنيد:
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با توجه به افزايش جذب دانشجويان پزشکی از يک نيمه )مهر ماه هر سال( به دو نيمه )مهرماه و بهمن 

نفر  60-80نفر در هر ترم( و نيز پذيرش  90ماه هر سال( و افزايش دو برابري دانشجوي ايرانی ) در حدود 

س هاي درسی ضروري دانشجوي پزشکی بين الملل در هر ترم نياز به گسترش فضاي آزمايشگاهی و کال

دانشکده پزشکی در سه طبقه جهت  3بود. با بررسی هاي انجام شده، پيشنهاد ساخت ساختمان شماره 

کالس درس، فضاي آزمايشگاهی و اتاق جهت اعضاي هيأت علمی جديد به هيأت رئيسه و شوراي 

به کاهش شديد اعتبارات مورد موافقت قرار گرفت اما با توجه  9۷آموزشی دانشگاه انجام شد که در سال 

و افزايش هزينه هاي ساخت اين مهم مقرر نگرديد و راهکار استفاده بهينه از فضاهاي موجود از جمله 

جابجايی بعضی فضاها، ادغام بعضی واحدها و استفاده از فضاهاي بدون استفاده در دستورکار قرار گرفت 

 ا به همراه داشت: و تحقق اهداف زير ر که سه ماه مطالعه آن به طول کشيد

  بهينه سازي فضاهاي بدون استفاده  -1

         امکان تأسيس رشته ها و مقاطع جديد -2

  تأمين فضاي کافی جهت کالس آموزشی، آزمايشگاه ها و اتاق پرسنلی -3

  استفاده مطلوب از فضاهاي ايجاد شده در تمام ساعت هاي آموزشی و اداري -4

  دانشجويان، اساتيد و کارکنان رضايتمندي -5

  تحقق اهداف آموزشی -6
از سه گروه دانشجويان پزشکی که از آزمايشگاه در طول ترم استفاده کرده بودندنظر خواهی وسنجش 

رضايتمندی بعمل آمد پرسشنامه ای محقق ساخت براساس پرسشنامه استاندارد بررسی فضای فيزيکی 

 ه وبعداز بررسی توسط همکاران رفع نقص گرديدوبراساس اهدافی که ما داشتيم تهي

پرسشنامه مذکورشامل يک بخش مختصر اطالعات شخصی و شامل ده سوال با گزينه های خيلی زياد تا خيلی 

فرم تکميل  114نفر کل دانشجويان استفاده کننده از ازمايشگاه توزيع شد  125تايی(بوده که بين  5کم )ليکرت 

درصد انان را شامل ميشد 89که حدود 111ليل ناقص بودن حذف والباقی يعنیفرم بد 3وعودت گرديد که 

 بررسی گرديد 

ما پاسخ های خيلی زياد وزياد را با هم وبعنوان رضايتمندی وپاسخ های کم وخيلی کم را باهم بعنوان نارضايتی 

 در نظر گرفتيم

ميزان رضايتمندی در تمام موارد  (5تا1نتايج :در سواالت مربوط به خود فضای فيزيکی آزمايشگاه)سوال 

درصدباالترين ميزان  91نفر حدود 101( 1درصد بود بطوريکه درمورد وسعت آزمايشگاه )سوال 75بيش از 

 درصد بود.78( کمترين ميزان 2رضايتمندی حاصل ودرمورد تهويه)سوال

 نفر( بود 92درصد )83 ( ميزان رضايتمندی10تا8درمورد سواالت دسترسی به سايرفضاها)سوال

( ناراضی 79درصد)71(در مورد فضای رختکن واستراحت 7و6اما در مورد سواالت فضاهای جانبی )سوال

درصد( ناراضی بودند که البته در هر دو 53بوده ودر مورد فضای کالسی نيز بيش از نيمی از دانشجويان )

آزمايشگاه در نظر گرفته بود وفضای سالن  مورد انتظار می رفت با توجه به اينکه فضای رختکن در داخل

کنفرانس و کالس هنوز بطور کامل تجهيز نشده بود وما را به اين نتيجه رساند که فضای جديدی در خارج از 

ازمايشگاه وبطور مجزا جهت دانشجويان آقا وخانم برای رختکن در نظر وفراهم کنيم و هر چه زود تر کالس 

 اييمو سالن کنفرانس را تجهيز نم
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در مورد رضايتمندی اعضای هيات علمی ازاتاق های ايجاد شده برای انان بطور شفاهی از خود آنها 

 وهمکاران گروه نظر خواهی شد که همگی از رضايت بسيار بااليی برخوردار بودند)پرسشنامه به پيوست(

 عالوه بر اين موارد صرفه جويی مالی خوبی نيز شد

 
 

 سطح نوآوري(16

 کشور برای اولين بار صورت گرفته است.در سطح  �

 در سطح گروه آموزشی برای اولين بار صورت گرفته است. �

 در سطح دانشکده برای اولين بار صورت گرفته است. �

 در سطح دانشگاه برای اولين بار صورت گرفته است.■ 

 در سطح دانشگاه سابقه چنين کاری را نيافتيم سطح دانشکده است
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