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 مقاله پژوهشی 

 

 یها عملکرد گروه یارتقا یها همؤلف یابیو ارزش شیپا، یساز ادهیپ، نیتدو
 اصفهان یدانشکده پزشک یآموزش

 

 *ژگانیآو میمر، یمحمدرضا صبر، یدیشهرزاد شه
 

 

 چكيده

 یها گروه تیفیدانشگاه وابسته به بهبود ک تیفیو بهبود ک دآی به حساب میدانشگاه  یاصل رنظامیز عنوانبه  یگروه آموزشمقدمه: 

  انجام شد. یآموزش یها عملکرد گروه یارتقا یها مؤلفه یابیو ارزش شیپا، یساز پیادهن، یتدو این مطالعه با هدف .است آن یآموزش

 یها مؤلفه ای مؤسسه یاعتباربخش یاستانداردها یمبنا بر، یدانشکده پزشک یگروه آموزش 23 در پژوهی مطالعه اقدام ایندر ها:  روش

ان با جلسه نظر صاحبو وزن مناسب توسط  اسیاجرا با مق تیو قابلگیری  اندازه تیقابل، تاهمی نظر از ها مؤلفه. شد نتعیی ها گروه یارتقا
 و مورد استفاده قرار گرفت. نتدوی ها تحقق مؤلفه زانیم یابیو ارزش شیپا یبرا ایروا و پا یابزار و دیگرد بندی تیگروه متمرکز اولو

 یاعضا دگاهید، یآموزش یها عرصه، تیسا وب، یاتیبرنامه عمل یو اجرا نتدوی شامل ها عملکرد گروه یارتقا یها مؤلفهنتايج: 

 نییها تع مؤلفه نیا یریگ اندازه یگروه به همراه راهنما ییگو پاسخ در مورددانشکده  رییسه هیأت دگاهید، گروه ریمورد مد در یعلم أتیه
گروه و  یها تیدر فعال دیتحقق مربوط به مؤلفه مشارکت اسات زانیم نیتر . کمآمد به دستدرصد 97 ها هتحقق مؤلف زانیم نیانگیم. شد

آموزش  یها عرصه یاستانداردها تیتحقق مربوط به مؤلفه رعا زانیم نیتر بیشدرصد و 93 زانیبه م یاتیبه موقع ارائه دادن برنامه عمل
 . درصد بود73 زانیبه م ینیبال

، یعلم أتیه یمشارکت اعضا شیافزا، آموزش یها عرصهبهبود ، یاتیبرنامه عملتدوین و اجرای ، تیسا وب یارتقاگيري:  نتيجه

توانمند و با تجربه  رانیمد یریکارگ هب. مطالعه بود نیا یاصل جیگروه از نتا ییگو پاسخ شیافزاگروه و  یشوراها لینظم در تشک شیافزا
به  یآموزش لیدانشکده بر مسا یآموزش یاه گروه رانیمد یدانشکده و شورا سهییر أتیه یتر شورا بیش یدر مسند گروه، نظارت و بررس

 گردد. توصیه می یآموزش یها گروه رانیمد فینامه شرح وظا آیین یسیو اصالح و بازنو یاتیبرنامه عمل تدوین و اجرای خصوص
 

 یدرون یابیارز، یاعتباربخش، عملکرد یارتقا، یگروه آموزش، یدانشکده پزشکهای كلیدی:  واژه
 99تا 9 (: 9)02؛ 9311 روردينفپزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
 

                                                 
 علوم آموزش قاتیمرکز تحق ،(اری)استاد ژگانیآو میمردکتر نویسنده مسؤول:  *

 یعلوم پزشکدانشگاه  ،،یمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک تیریمد ،یپزشک

  maryamavizhgan@gmail.com. رانیا، اصفهان، اصفهان

، یپزشک هنشکددا، (ی)نفرولوژ یداخل یگروه آموزش ،)استاد( یدیشهرزاد شهدکتر 

. رانیا، اصفهان، اصفهان یدانشگاه علوم پزشک، هیکل یها یماریب قاتیمرکز تحق

(Shahidi_Shahrzad@Yahoo.com ؛) گروه  ،)استاد( یمحمدرضا صبردکتر

دانشگاه علوم ، قلب و عروق قاتیمرکز تحق، یپزشک هنشکددا، اطفال )قلب( یآموزش

 (sabrimrs@gmail.com). رانیا، اصفهان، اصفهان یپزشک

 4/01/89 تاریخ پذیرش:، 89/9/89، تاریخ اصالحیه: 4/6/89 مقاله: تاریخ دریافت

 مقدمه
 دهیچیپ شیاز پ شیب یآموزش یها امروزه سازمان

و  کنند یم فایرا ا یمتعدد یها و نقش فیاند و وظا شده
. (1جوامع مدرن است) یها یژگیاز و یکیامر  نیا

 یگذار هیسرما توان یهر کشور را م یآموزش یها تیفعال
 نیا یهدف اصل. آن دانست گرینسل د ینسل برا کی

 دانشگاه به عنوان. (2است) ینتوسعه انسا، یگذار هیسرما
 یتوسعه مل یها در قبال تحقق آرمان، نهاد نیمتفکرتر
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ارکان  یاسازیکه به پو کند یم جابیبوده و ا مسؤول
برطبق . (3توسعه بپردازد) یها خود در انطباق با برنامه

دو دهه  یط یآموزش پزشک یالملل نیب ونیگزارش فدراس
 یپزشک وزشآم هیرو یگذشته جهان شاهد گسترش ب

اندرکاران  سطح انتظارات مردم از دست. بوده است
ن آموزش مسؤوال نیبنابرا ،است شیسالمت رو به افزا

بپردازند  تیفیک شیرا برآن داشته که به افزا یعلوم پزشک
 حیتصر یخوبه کالن کشور ب یها یارذگ استیو در س

 . (4شده است)
 یآموزش عال تیفیقضاوت در مورد ک، یسنت کردیرو در

آنان  یها تیاز موفق ینیازآنکه بر اساس شواهد ع شیب
ها  و شهرت دانشگاه یانجام شود غالبا بر ادراکات ضمن

 یفیک یارتقا تواند یم کردیرو نیا. استوار بوده است
عدم  لیدله و ب ردیبگ دهینوپا را ناد یها دانشگاه یبرخ

قضاوت  یبرا یقاطع اریمع تواند ینم، ینیع هداتکا به شوا
 یچندان ییایپو، یسنت کردیرو نیهمچن. کند نییتع

در ، مهم اریموضوع بس نیپرداختن به ا یبرا. (5ندارد)
استفاده  یگوناگون یها از الگوها و سازوکارها دانشگاه

به عنوان ابزار شناخته  یاعتباربخش انیم نیدر ا. شود یم
مورد استفاده قرار  ایمعتبر دن یها اهدر دانشگ یا شده

 یکی. به خود اختصاص داده است یا ژهیو گاهیگرفته و جا
داشتن استاندارد است ، یدر اعتباربخش یاز عناصر اصل

اما ارزش . (4محقق نخواهد شد) یکه بدون آن اعتباربخش
آن محدود  یو نظارت یبه بعد بازرس یاعتباربخش

است که  تیواقع نیا ندهبلکه تجربه نشان ده، شود ینم
در  یدرون یابیارزش ندیفرا تیو تقو یانداز منجربه راه

 یزاد برا تالش درون کی جهیو در نت یات آموزشمؤسس
جنبه  نیکه متأسفانه به ا گردد یم تیفیک یارتقا

 . (6)شود یمبذول نم یتوجه کاف یاعتباربخش
آموزش  تیفیبهبود ک یبرا یدرون یابیاز ارز استفاده

. برخوردار است یکشورها از سابقه طوالن ریدر سا یعال
 صد کیسابقه  کایکشور آمر یها روش در دانشگاه نیا

را  یخاص یشنهادیساله دارد که هر کدام الگو و روش پ
مکمل  به صورت یرونیو ب یدرون یابیارز. اند ارائه کرده

 زیپرتغال و انگلستان ن، ایاسپان، آلمان یها در دانشکده
. (4)رندیگ یاستفاده قرار م وردم تیفیک یارتقا یبرا

 مند نظام یآور جمع ندیدر واقع فرا یدرون یابیارزش
 یابیگزارش خودارزش هتهی به منجر که هاست داده

 یابیاندرکاران نظام ارز به دست یابینوع ارز نیا. شود یم
مطلوب فاصله  تیکه تا چه اندازه با وضع دهد ینشان م

به اهداف و  دنیرس یابر ییها یزیر دارند و چه برنامه
 . (2توجه قرار دهند) مورد یستیبا تیفیبهبود ک

آموزش  تیفیک یبه منظور ارتقا ریاخ یها سال در
 یدر جهت استقرار ساختارها یاقدامات یپزشک

 زیکشور ن یاز آموزش پزشک ییها در بخش یاعتباربخش
برنامه  یدرون یابیازجمله ارز. بوده است انیدر جر
در دانشکده  یداروساز یعموم یدوره دکتر یآموزش

مجموع نمره  راصفهان که د ییو علوم دارو یداروساز
، یرسالت و اهداف آموزش یها دانشکده در تمام حوزه

، یمنابع آموزش، یبرنامه آموزش، یده و سازمان تیریمد
مطلوب ، یابیو سنجش و ارزش انیدانشجو، یعلم أتیه
 . (5شد) یابیکل( ارز ازیدرصد امت 55از  شی)ب

و  تیریدانشکده مد یآموزش یها گروه یدرون یابیارز در
، اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یپزشک ینرسا اطالع
مرحله از  نیبه عنوان اول یو پژوهش یآموزش تیوضع

 یا تهیکم لیو بر ضرورت تشک نییتع، یاعتبارسنج ندیفرا
 یها برنامه یپژوهش و طراح نیا یها افتهی یبررس یبرا

شده  دتأکیدانشکده  یآموزش یها در گروه یاصالح
هفت حوزه از برنامه  یبررو یفیمطالعه توص کی. (8است)
وضع موجود و  نییتع یبرا یعموم یرشته پزشک یدرس

نشان داده که  ها افتهی. انجام شده است تیمطلوب زانیم
 یزیر به برنامه ازین یابیمنابع و ارزش، دانشجو یها حوزه

سازوکار مشخص جهت  نیتدو. و بهبود مداوم دارند
 نینو یاستفاده از راهبردها، یآموزش رانیانتخاب مد

 شیها و افزا آزمون یابینظام ارز تیتقو، یآموزش
 ینیبال یاز منابع آموزش یدانشکده در برخوردار اراتیاخت
و  (Kayzouri) یذوریک. (9)است انپژوهشگر شنهاداتیاز پ

 یدرون یابیتحقق اهداف ارز زانیم یهمکاران به بررس
 یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز یپرستار وهگر

تحقق اهداف و  انزینشان داد که م ها افتهی. اند پرداخته
 انگریب، یگروه در هفت عامل مورد بررس یفیک ینشانگرها

گروه در بهبود  یزیر و برنامه یدرون یابیارز یاجرا ریتاث
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 . (11گروه بوده است) تیفیمستمر ک
و هم به صورت  یا هم به صورت برنامه یاعتباربخش

در  ایدن کیآکادم یها از عرصه یاریدر بس یا مؤسسه
 تیفیک یضرورت ارتقا. و توسعه است یساز ادهیحال پ

کشور را برآن داشته که  یمسؤوالن آموزش، آموزش
 یابیو با استفاده از مدل ارزش یراستا با حرکت جهان هم

آموزش  تیفیو بهبود ک یابیدر جهت ارز یاعتباربخش
تحول و  یها راستا بسته نیدر ا. دست به اقدام بزنند

 در قالب 1394در سال  یدر آموزش علوم پزشک ینوآور
 یبرا یکل یریگ و جهت استیس 12و محور 46، بسته 12

 یشده است و نقشه راه روشن یتحقق اهداف کالن طراح
 یاستادر ر. مرتبط قرار داده است ینهادها یرو شیرا پ
در  یابیخودارز، یا مؤسسه یبسته اعتباربخش یاجرا

بر اساس استانداردها در همه  1395اول سال  مهین
وضع  یساز صورت گرفت و منجر به شفاف ها دانشکده

 یابیو ارز یمحققان ضمن بررس. دیموجود گرد
مداخله را استخراج  ازمندیاز موارد ن یتعداد، استانداردها

 رنظامیبه عنوان ز یازآنجا که گروه آموزش نمودند و
دانشگاه  تیفیو بهبود ک دیآ یدانشگاه به حساب م یاصل

 است آن یآموزش یها گروه تیفیوابسته به بهبود ک
عملکرد بر  یارتقا یها محققان را برآن داشت که مؤلفه

 یاعتباربخش یرونیب یابیو ارز یابیخودارز جیاساس نتا
 یابیو ارزش شیسپس پا و یساز ادهیپ، نیتدو یا مؤسسه

 یابیارز جیاغلب مطالعات و مقاالت به گزارش نتا. ندینما
اصالح و  یبرا یابیاقدامات بعد از ارز یبسنده نموده ول

 یمطالعه قدم نیا. گزارش نشده است ایبهبود انجام نشده 
 یدر راستا یو کاربرد یفراتر نهاده و به اقدامات عمل

 . از نقاط ضعف پرداخته است یرفع تعداد
 

 ها روش
 یدر دانشکده پزشک یاقدام پژوه به صورتمطالعه  نیا

 یجامعه آمار. اصفهان انجام گرفت یدانشگاه علوم پزشک
( ی)سرشمار یهمگ بود که یگروه آموزش32شامل 

 . انتخاب شدند
، یاعتباربخش یو مستندات مربوطه )استانداردها متون

 شد و سپس مطالعه( ها گروه رانیمد فیشرح وظا
 نییتع یکدها برا شیو پاال یبند دسته ،یکدگذار

در  یآموزش یها عملکرد گروه یارتقا یها شاخص
ها  شاخص. رفع نقاط ضعف موجود انجام گرفت یراستا

رسالت و  حوزههمچون  ییها بر حوزه تر بیشبا تمرکز 
 از حوزه آموزش دانشجو، تیریحوزه مد، اهداف

مصوب وزارت ای  همؤسس یاعتباربخش یاستانداردها
 به عنواننفر 41پنل خبرگان ) و سپس با نیتدو، متبوع
دانشکده و  یآموزش یها گروه رانیو مد رییسه هیأت

و  یبند تی( اولویچهار متخصص آموزش پزشک
از  کرتیها بر اساس ل شاخص یکل اسیمق. شد یده وزن

 دیگرد نییمطلوب( تع ارینامطلوب( تا پنج )بس اری)بس کی
نمره کسب شده در وزن هر ، ییمحاسبه نمره نها یبرا و
 یریگ اندازه یسپس راهنما. (1جدول) شد یضرب م طهیح

 این کهضمن  .و به گروه ارسال شد نیهر شاخص تدو
و به رفع  ندبود ها روهگ یگو مستمر پاسخ ربه طومحققان 
ها  مؤلفه کردن نهیو نهاد یساز ادهیپ. پرداختند یاشکال م

 .در پنج مرحله انجام گرفت

 
 ها عملکرد گروه یارتقا یها شاخص: 1جدول 

 معیار وزن ردیف
بسیار 
 5مطلوب

 2نامطلوب 3نیمه مطلوب 4مطلوب
بسیار 
 1نامطلوب

1 x 4 علمی درگیر در برنامه عملیاتی به کل  نسبت هیأت
 علمی گروه به درصد هیأت

%55< 51-55% 51% 25-49% 25%> 

2 x 3 ساالنه ماه 6هر  ماه 6-4هر  ماه 3-2هر  ماهانه تواتر شورای گروه 

3 x 4 25 %49-25 %51 %55-51 >55% کامل بودن% وضعیت سایت گروه%> 

 ساالنه فصلی ماهانه هر دوهفته هفتگی بودنبه روز 

4 x 4 25 %49-25 %51 %55-51 >55% های آموزش کامل بودن عرصه%> 

5 x 3 25 %49-25 %51 %55-51 >55%درخواست های دانشکده  ها و همکاری در پاسخ به نامه%> 
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 )زمان و محتوای مناسب(

6 x 1  اساتید گروه51نظرسنجی از حداقل % 
%55< 51-55% 51% 25-49% 25%> 

5 2x تیجامع برنامه عملیاتی 
 )درمان و تیریمد پژوهش، آموزش،(

%55< 51-55% 51% 25-49% 25%> 

1x  
 ارائه زمان

به موقع تا 
 یک هفته

یک هفته تا دو 
 تأخیرهفته 

 ماه1تا هفته2
 تأخیر

یک تا دو 
 تأخیرماه 

تر از دو  بیش
 تأخیرماه 

4x  25 %49-25 %51 %55-51 >55% اهداف تحقق زانیم%> 

 
 یارتقا یها از مؤلفه یکی این کهبا توجه به ، اول مرحله

 یها از مؤلفه یاریو بس گروه است تیسا لیتکم، عملکرد
و  یقو تیآنها وابسته به داشتن سا یریگ و اندازه گرید

 ها در گروه رساختیز نیبود و ا یدر هر گروه یغن
و  شیپا، اجرا، یطراح، گام نیاول نیبنابرا، وجود نداشت

در  یآموزش یها گروه تیسا وب دیجد یالگو یابیارزش
معتبر  یها تیسا وب یمطالعه و بررس. نظر گرفته شد

انجام شد و سپس  هیاول یالگو یطراح یبرا ایو دن رانیا
و  سهییر أتیو در جلسات متعدد با ه دیگرد یطراح، الگو

، و انتقادات شنهاداتیدانشکده با لحاظ پ وتریمرکز کامپ
 . دیگرد یینها

، گروه یاعضا، گروه یشده شامل معرف یطراح چارچوب
، رانیفراگ، آموختگان دانش، ختهیبازنشسته فره دیاسات

، شوراها، یپژوهش یها تیفعال، یآموزش یها برنامه
اخبار ، دیمف یوندهایپ، افتخارات، یاتیبرنامه عمل، ها کیکش

سمت راست  یتماس با گروه در منو یها گروه و راه
گروه در سه قسمت  یاعضا. بود ها وهگر یصفحه تمام

، کارمندان گروه، یعلم أتیه یاعضا، نیمعاون، ریمد
و  یفوق تخصص ارانیدست تدر دو قسم رانیفراگ

در دو دسته  یآموزش یها برنامه. شد میتقس یتخصص
دسته  5در  یپژوهش یها تیفعال، ینیو بال یتئور
 یها طرح، ها و کنگره ناریسم، یپژوهش یها تیاولو

شوراها در ، دستاوردها ریها و سا نامه انیپا، یپژوهش
در  ها کیکش و، یو عموم یپژوهش، یسه دسته آموزش

 . گرفت و کارورزان قرار ارانیدست، یعلم أتیه دهسه ر
اصالح و  یبرا یمتصد کیو  یعلم أتیه مسؤول کی

و چهار جلسه  نییتع یگروه آموزش تیسا وب لیتکم
برگزار  شانیا یبرا یعمل به صورتدو ساعته  یآموزش

ارتباط ، شیبه منظور پا. شد نیتدو زیو کتابچه راهنما ن

و اصالح  لیتکم یبرا وتریها و مرکز کامپ مستمر با گروه
 نیتدو تیسا وب لیتکم یراهنما رانجام و به منظو تیسا

پس از مهلت مقرر بر ، یابیارزش. ها ابالغ شد و به گروه
و بروز بودن  لیمربوطه از لحاظ تکم ستیاساس چک ل

 یها نشست. شد یده نمره 1جدول  یارهایمع طبق
 ی( با متخصصان واحد فناورfocus group) یگروه

 انجام ستیل چک نیتدو یخبرگان برا ریاطالعات و سا
ثبت  یها خیبر اساس تار زیگروه ن یشوراها نیهمچن. شد

گروه براساس تعداد و فواصل  تیسا شده در وب
 سییسپس ارائه گزارش به ر. شد بررسی یبرگزار

 قیتشو، هرگروه کیمکتوب به تفک دبکیارائه ف، دانشکده
. دیانجام گرد فیضع یها برتر و تذکر به گروه یها گروه
روز بودن و طبق  از نظر کامل بودن و به تیسا تیوضع

 یها تمیآ یتمام. شد یخواسته شده از گروه بررس یالگو
)نمره کل( و سپس موارد در سه  شمارش تیالزم در سا
( 1) ینمره( و خال 5/1) ناقص، نمره( 1) دسته کامل

از نسبت مجموع  تیبودن سا نمره کامل. دیگرد یبند میتقس
بروز بودن . تعداد کامل و ناقص به تعداد کل محاسبه شد

گروه طبق  تیموجود در سا یبروزرسان یها خیاز تار زین
 اسیمق. دیمحاسبه گرد 1جدول موجود در  اسیمق
بسیار مطلوب، مطلوب، نیمه مطلوب، در قالب  یازدهیامت

  نامطلوب و بسیار نامطلوب بود.
برنامه  یابیو ارزش شیپا، اجرا، یدوم: طراح مرحله

منظور  نیا یبرا. انجام گرفت یآموزش یها گروه یاتیعمل
در ) ینیبال یها گروه یاتیعمل برنامه هیچارچوب اول

در ) هی( و پاتیریدرمان و مد، پژوهش، آموزش یها طهیح
محقق  به صورت( تیریو مد، پژوهش، آموزش یها طهیح

پنل خبرگان  با روش سهییر أتیه طو توس نیساخته تدو
به عنوان هدف  ها طهیح، چارچوب نیدر ا. شد بیتصو
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 3حداقل  یهدف کل هر یبرا. در نظر گرفته شدند یکل
هدف  4و حداقل  ینیبال یها گروه یبرا یهدف اختصاص

 دردر مدت دو سال  هیعلوم پا یها گروه یبرا یاختصاص
جدول  کیدر  یهر هدف اختصاص. نظر گرفته شد

، مرتبط تیفعال یجدول شامل تعداد. شد  یزیر برنامه
، انیپا خیتار، شروع خیتار، شیپا مسؤول، اجرا مسؤول

، سال اول و سال دوم تیفعال شرفتیدرصد پ ینیب شیپ
ها بود که  داده یآور شاخص تحقق هدف و نحوه جمع

 یکارگاه آموزش. شد می لیتکم یآموزش یها توسط گروه
، ارائه مشاوره، نحوه نگارش ینماارسال راه، یحضور

و نصب  افتیدر یبرا یریگیو پ دبکیارائه ف، نقد برنامه
دانشکده از جمله  تیشده در سا اصالح یاتیبرنامه عمل

 شیپا یبرا. بود یاتیبرنامه عمل یطراح یاقدامات برا
 یگروه و بررس یحضور در شورا، یاتیبرنامه عمل

 تیجامع، یبایزشار یو اهداف و برا ها تیگزارش فعال
حوزه  4متناسب در  به طورهدف  12)داشتن حداقل 

، به موقع ارائه دادن، (تیریدرمان و مد، پژوهش، آموزش
در  مسؤول یتحقق اهداف بر اساس گزارش اعضا زانیم

در  یعلم أتیه یمشارکت اعضا زانیم، گروه یشورا
 دبکیو به ارائه ف دیگرد یگروه بررس یاتیبرنامه عمل

 سییبه ر یا سهیگروه و گزارش مقا هرمکتوب به 
که در برنامه  یعلم أتیتعداد ه. افتیدانشکده خاتمه 

 شیپا مسؤولاجرا و  مسؤولگروه در ستون  یاتیعمل
 یعلم أتیاستخراج و نسبت به کل ه، مشارکت داشتند

محاسبه ، گروه موجود است تیگروه که آمار آن در سا
از  ها گروه یاتیبرنامه عمل افتیدر خیتار. دیگرد

ارائه دادن به موقع استخراج و نمره  یادار ونیاتوماس
 . ( محاسبه شد1جدول )طبق 
 یآموزش یها عرصه شیاجرا و پا، یطراح، سوم مرحله
ساعت و ، موجود )شامل روز تیوضع. ها انجام شد گروه

 یآموزش یها در گروه ینیآموزش بال یها مکان( عرصه
و با وضع  یآور جمع یمراکز آموزش درمان کیبه تفک

 یارسال ینیآموزش بال یها عرصه یمطلوب استانداردها
( 2جدول وزارت متبوع ) یاز حوزه معاونت آموزش

 یآموزش یها مکتوب به گروه دبکیف. دیگرد سهیمقا
 . نقاط قوت ارائه شد تیرفع نقاط ضعف و تقو یبرا ینیبال

 
 وزارت متبوع ینیآموزش بال یبر اساس استانداردها یآموزش یها موجود و مطلوب عرصه وضع سهیمقا :2جدول 

 تواتر مطلوب تواتر )دقیقه( مدت زمان های ضروری در گروه
 درهفته

های آموزش  عرصه
 جراحی غیرجراحی جراحی غیرجراحی بالینی

راند آموزشی در  موجود 4/5 6/5 5/56 155 قلب –اعصاب  -روان -اطفال -جراحی -داخلی
 مطلوب 3-2 3-2 91-45 91-45 هفته

 گراند راند در ماه موجود 9/3 3/3 55 9/82 

 مطلوب بار 4تا1 در ماه بار 4تا1 121تا  61 121تا  61

گوش و  -پوست -قلب – اعصاب -روان -اطفال - داخلی
 هفته(بار در  1بار در هفته( بقیه )حداقل  2حلق و بینی )حداقل 

 آموزش سرپایی موجود 5/4 8/3 195 8/166

 مطلوب 2-1 2-1 241تا 121 241تا 121
 گزارش صبحگاهی موجود 8/3 3/2 3/58 4/55 

 مطلوب 5تا 3 فتههدر  روز 5تا 3 31 61 روزدر هفته 

 ژورنال کالب موجود 1/3 4 3/68 4/62 

 مطلوب 1 2  

 
 ریدر مورد مد یعلم أتیه یاعضا دگاهید، چهارم مرحله

 یبرا. دیگرد یآور گروه با پرسشنامه محقق ساخته جمع
 متون از لیتحل، یا مطالعه کتابخانه، ساخت پرسشنامه

 یاستخراج کدها، رگروهیمد فیشرح وظا نامه نییجمله آ
و  ها هیگو نییتع یکدها برا شیو پاال یبند دسته، مرتبط

و  یریگ اندازه تیو قابل تیاز نظر اهم ها هیگو یبند تیاولو
مثبت  هیگو 15پرسشنامه شامل . دیاجرا انجام گرد تیقابل

از  ییپنج تا کرتیل اسیگروه در مق ریدر خصوص مد
تا پنج( با حداکثر  کیاز  بی)به ترت یتا عال فیضع اریبس

از نقطه نظر  ییروا. بود 15و حداقل نمره  55نمره 
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و  نیمعاون یپرسشنامه در شورا ارائهان )نظر صاحب
نظرات  یآور جمع یریگیها و پ گروه رانیمد یشورا

با روش  ییای( و پایینمودن و اصالح نها ادهیپ، یاصالح
پرسشنامه توسط . دیگرد تأیید (./86کرونباخ ) یآلفا

با ، محرمانه به صورتهرگروه  دیدرصد اسات 51حداقل
. شد لیتکم دیاسات ارآگاهانه و بدون نام در محل ک تیرضا

با استفاده از  ها هیکل گو نیانگیو م هیهرگو نیانگیم
 . دیافزار اکسل محاسبه گرد نرم

 یدانشکده پزشک سهییر أتیه دگاهید، مرحله پنجم
 ییگو پاسخ تیفیگانه( در مورد ک هشت یها )معاونت

تا  فیضع اریاز بس ییپنج تا کرتیل اسیبا مق رگروهیمد
. دیهرگروه اخذ گرد کیتا پنج( به تفک کیاز  بی)به ترت یعال

و  تیفیک، خیو تار یادار ونیاتوماس یکار با بررس نیا
 یها پاسخ داده شده توسط معاونت یها نامه تیکم

گروه  ریهر مد ییگو نمره پاسخ نیانگیم. دانشکده انجام شد
افزار  گانه با استفاده از نرم نه یها و معاونت استیاز نظر ر

 تیداشتن سا یالزم به ذکر است برا. دیاکسل محاسبه گرد
مثل وجود برنامه  یالزم بود موارد، کامل و به روز

، و موضوع خیثبت شوراها با تار، حیکامل و صح یاتیعمل
در قالب برنامه  یآموزش یها و ثبت وضع موجود عرصه

 شیع منجر شد که پاموضو نیشود که هم تیرعا یهفتگ
بر  نیهمچن. باشد ریپذ ها امکان مؤلفه یابیمستمر و ارزش

 اریدرصد بس 55 یباال یها نیانگیاساس پنل خبرگان م
 مهیدرصد ن 51، درصد مطلوب 55تا  51 نیب، مطلوب
درصد  25از  تر کمدرصد نامطلوب و  49تا  25، مطلوب

 . نامطلوب در نظر گرفته شد اریبس

 

 نتايج
در  یو کاربرد یمداخله عمل یتعداد یمطالعه به اجرا نیا

از نقاط ضعف استخراج شده از  یرفع قسمت یراستا
در  اصفهان یدانشکده پزشک یا مؤسسه یاعتباربخش

( ینیو بال هیگروه علوم پا 32) یآموزش یها گروه یتمام
 یمداخالت طراح نیاز جمله ا. پرداخت یدانشکده پزشک

د که منجر به ظاهر مناسب با د گروه بویجد تیسا وب
 یها گروه یدر تمام کسانی یها نهیو گز یتوال، بیترت

و  شیدر پا یماه و سع پس از گذشت شش. شد یآموزش

از نظر کامل بودن و  تیسا وب، به گروه صیبازخورد نقا
قرار  یابیبه گروه مورد ارزش یبه روز بودن با اطالع قبل
 55و  82، بیدو مؤلفه به ترت نیگرفت و درصد تحقق ا

مستمر هر شش ماه  به طور ها یبررس نیا. محاسبه شد
 . (3شود )جدول  می تکرار و به گروه بازخورد داده

 یها از همه گروه یاتیاخذ برنامه عمل یبعد مداخله
از لحاظ  یاتیتحقق برنامه عمل زانیم. بود یآموزش

درصد 52 ارائه دادنبه موقع از لحاظ ، درصد59 تیجامع
توسط محققان  درصد53تحقق اهداف  زانیو از لحاظ م

 یاتیبرنامه عمل. (3دو سال محاسبه شد )جدول  انیدر پا
نه تنها در  یآموزش یها و گروه ها معاونت یدر تمام

است  افتهی میدانشگاه تعم یبلکه در تمام یدانشکده پزشک
 نیا جیاز نتا نیهمچن. گردد می یریگیو هر سال ارائه و پ

همه  تیدر سا یاتیبود که برنامه عمل نیمداخله ا
قرار  یاصل یدر صفحه اول منو یآموزش یها گروه

ها و  گروه یتمام یگرفت که منجر به دردسترس بودن برا
 یبرا این کهضمن . دیگرد می ها دهیو ا اتیتبادل تجرب

 یها برنامه یسمت و سو، زیدانشکده ن رییسه هیأت یتمام
 . گروه مشخص بود

 یآموزش یها عرصه تیوضع یساز شفاف گرید مداخله
با عنوان برنامه  ینیآموزش بال یها در قسمت برنامه

فهرست . گروه بود تیسا جدول در وب به صورت یهفتگ
هفته ، جدول با ذکر روز نیدر ا یاصل یآموزش یها عرصه

 سهی( مقا3و ساعت ثبت شد و با استانداردها )جدول 
 یها در گروه یآموزش یها عرصه تیوضع. دیگرد

درصد 92 یمراکز آموزش درمان کیبه تفک یآموزش
 یها گروه کیبازخورد مکتوب به تفک. دیمحاسبه گرد

نقاط قوت  تیرفع نقاط ضعف و تقو یبرا ینیبال یآموزش
 تیمربوط به وضع تیوضع نیبهتر. انجام گرفت

مربوط به  نیتر نییدرصد( و پا92) یآموزش یها عرصه
 یها گروه یها تیدر فعال یعلم أتیه یمشارکت اعضا

 یاتیموقع ارائه دادن برنامه عمله درصد( و ب52) یآموزش
با توجه به . (3درصد( بود )جدول52) یآموزش یها گروه

قرار  زین ها گروه تیدر وب سا ها که برنامه عرصه نیا
وجود ذی نفعان  توسط یگرفت امکان مشاهده و بررس

 . دارد
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در مورد  یعلم أتیه یاعضا دگاهینمره دحداقل و حداکثر 
دانشکده  رییسه هیأت دگاهیو د 5و  2 بیبه ترت گروه ریمد

 9 بیبه ترت رگروهیمد ییگو پاسخ تیفیدر مورد ک یپزشک
 . (3بود )جدول 15و 

 
 نمره در هر مؤلفه نیتر و کم نیتر شیب: 3جدول 

 ردیف

 ها لفهؤارزیابی م

 جمع کل
31-151 

های  عرصه سایت
آموزش 

 بالینی
4-21 

پاسخ گویی 
مدیران به 

 ها نامه
3-15 

 اتیداز اس نظرسنجی
درخصوص مدیران 

 هاگرو
1-5 

 برنامه عملیاتی

 شوراها
3-15 

 کامل
4-21 

 بروز
4-21 

مشارکت 
 علمی هیأت
4-21 

 جامع
2-11 

 موقع هب
1-5 

 تحقق
4-21 

 5/135 21 5 11 21 5 15 21 21 21 15 ترین نمره بیش

 85 8 1 4 8 2 9 2 1 8 8 3 کم ترین نمره

 2/119 5/14±3/3 6/3±3/1 9/5±8/1 2/14±4/4 4/4±6/1 3/12±6/1 2/18±2/2 2/15±4 4/16±1/3 8/12±2/3 میانگین
 %59 %53 %52 %59 %52 %88 %82 %92 %55 %82 %85 درصد تحقق

 

 بحث
 جیبر اساس نتا یمناسب یها مؤلفه نیمطالعه تدو نیا هدف

و  یا مؤسسه یاعتباربخش یرونیب یابیو ارز یابیخودارز
از  یکی. ها بود مؤلفه نیا یو بررس شیپا، یساز ادهیبا پ
 تیسا و به روز نمودن وب لیها تکم مؤلفه نیا نیتر مهم

 یکردهایاز رو یکی تیسا وب. بود یآموزش یها گروه
( و 11)شود یبه اطالعات و خدمات محسوب م یرسدست
 یو محققان ابزار ارزشمند انیاستفاده دانشجو یبرا

 طیاز راه دور و در هر شرا یبررس نیهمچن. (12هستند)
 نیمورد توجه ا یها اغلب شاخص یبرا یو مکان یزمان

 نهیفراهم نمودن زم. نمود می ریپذ امکان زیمطالعه را ن
از  یادیبا موانع ز یآموزش یها وهگر تیسا توسعه وب

مرکز  یهمکار، تیسا نیمسؤول کیجمله سواد الکترون
ارائه  یگروه برا کی یاعضا یهمکار، دانشکده وتریکامپ

اطالعات روبرو بود اما با ارتباط و آموزش مستمر به 
مستمر با  یابیارزش، ها به گروه دبکیهمراه ارائه ف

و  ها نیبه بهتر قیو تشو هیارائه هد، ها تیسا یبند رتبه
 رییسه هیأتدر جلسات  یا سهیارائه گزارش مقا نیهمچن

شد که موانع و مشکالت  یسع شانیا تیدانشکده و حما
ها از  کاسته و باعث شود که اغلب گروه جیبه تدر ییاجرا

در وضع مطلوب قرار  تینظر کامل و بروز بودن سا
شوراها  یتواتر برگزار تیسا با استفاده از وب. رندیبگ
مطلوب قرار  اریبس تیبود که در وضع یقابل بررس زین

 یا با مطالعه خوان هممطالعه اگر چه نا نیا جینتا. داشت

تحقق دولت  یبرا ییاجرا یها دستگاه یاست که آمادگ
اما  .(13ذکر کرده است) نییرا در سطوح پا کیالکترون

 وادس است عتقدپور است که م یبا مطالعه فرزند خوان هم
در  کیاز موانع استفاده از دولت الکترون یکی کیالکترون

به  یاما در جوامع دانشگاه رود یها به شمار م سازمان
 مداخله نیدر ا. (11مطرح است) یتر رنگ شکل کم

 یها گروه یتمام یعموم یدر شورا دیجد تیسا وب
نقاط  یگروه ارائه و به بررس یبا حضور اعضا یآموزش

 . دیمنجرگرد حقوت و ضعف و اصال
به از نظر  یاتیبرنامه عمل یبررس نیانگیمطالعه م نیا در

 تیتحقق اهداف در وضع زانیم، تیجامع، ارائه دادنموقع 
، ها در گروه یاتیوجود برنامه عمل. مطلوب قرار گرفت

و  جادیا، مند نمودن گروه همچون هدف ییها فرصت
در  یزیر ارتقا و برنامه، بهبود هیپرورش تفکر و روح

نگرش و ، دانش یاعتال، رقابت سازنده جادیا، ها گروه
هرچند ، نمود جادیا یعلم أتیه یو اعضا رانیمهارت مد
 یعلم أتیه یو اعضا رانیاز مد یدر بعض زهیضعف انگ

 از، گروه یآموزش یها تیفعال یص ارتقابه خصو یبرا
 یسع صهینق نیرفع ا یبرا. برنامه بود نیا ییموانع اجرا

 ریبا مد یهمکار، یموزشآ یها کارگاه یشد با برگزار
و  یافتیدر یها برنامه یداور، برنامه نیتدو یگروه برا

نقاط ضعف آنها و ارائه بازخورد مکتوب  یاستخراج تمام
گروه و آموزش و  یحضور در شورا، گروه رانیبه مد

مشکل کاسته  نیاز ا یادیتا حدود ز یاتیبرنامه عمل شیپا
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 یزیمم، یهنگضعف هما، و همکاران یمطالعه دمار. شود
 یزیبرنامه ر یها چالش نیمهم تر را یو اعتبارعلم

، یاتیاز نقاط قوت برنامه عمل. (14نام برده است) یاتیعمل
 یاعضا تر بیشها به جلب مشارکت هر چه  گروه قیتشو

و  یریگ میدر تصم ییگروه با هدف تمرکززدا یعلم أتیه
د یاسات دگاهیمدنظر بود که خوشبختانه د یافق یهماهنگ

شوراها و  یتواتر برگزار، گروه ریدر مورد مد
 زانیمطلوب اما م اریبس تیها در وضع گروه ییگو پاسخ

مطلوب قرار  تیدر وضع، یعلم أتیه یمشارکت اعضا
 یریگ میدر تصم یعلم أتیه یمشارکت اعضا. داشت
آنهاست که منجر به  یاساس یازهایاز جمله ن یکیآکادم

و ارائه  یپژوهش -یآموزش یازهایشناخت بهتر ن
 یحل مشکالت سازمان آموزش یبرا تر یعمل یها حل راه

و  یبا پژوهش بشارت خوان همموارد  نیا. (15)است
، یهمکاران است که به استفاده از روش علم

 دتأکی یاتیدر برنامه عمل یمشارکت یساز نگهماه
مشارکت اعضا در  تیبه اهم وجهتبا . (16دارد)
 تواند یم یاتیبرنامه عمل نیبنابرا رانیمد یریگ میتصم
 . کند فایمهم ا نیرا در ا یمؤثرنقش 

 یها وضع موجود عرصه یکمّ فیمطالعه به توص نیا در
بر اساس استانداردها  ینیگروه بال 23در  ینیآموزش بال

اغلب  ها در نشان داد که گروه ها افتهی. پرداخته شد
باالتر از آن  ایدر حد استاندارد ، یها از نظر کمّ عرصه
 یابیبه ارزش یا و همکاران در مطالعه یلیوک. بودند
 دیشه یآموزش یها مارستانیب یآموزش یها گروه
 یها اکثر برنامه تیاند و وضع کاشان پرداخته یبهشت

 یدر مطالعه طالب. (4مطلوب گزارش شده است) یآموزش
 یها اغلب عرصه یاز نظر کمّ زیو همکاران ن یخرزوق
از نظر  یول اند افتهیاستاندارد دست  تیبه رعا یآموزش

ها با  عرصه یاریدر بس ماریبتعداد  تیرعا ای ریتعداد فراگ
این با توجه به . (15نداشته است) یخوان هماستانداردها 

و  نیتر از مهم ینیآموزش بال یها عرصه که
است که منجر به  یبخش آموزش پزشک نیتر کننده نییتع

و  ها تیصالح یکل به طورنگرش و ، مهارت، تکامل دانش
که  ستالزم ا، گردد یم رانیفراگ ینیبال یها یتوانمند

توجه شود  زیها ن عرصه یفیک یبه ارتقا تیعالوه بر کم

آموزش  تیفیک یبه بررس زین یمطالعات، راستا نیدر هم
پرداخته و نحوه آموزش را در حد مطلوب  ینیبال

 .(21تا18اند) ندانسته
این مطالعه از نقاط قوتی برخوردار بود که به برخی از 

 کیکسب شده در هرگروه به تفک نمرهآن اشاره می شود. 
ها  نمره در هر مؤلفه به گروه نیهرمؤلفه و با ذکر باالتر

دانشکده ارسال شد  سییر یکارتابل و با امضا قیاز طر
گروه  تیگروه ضمن شفاف شدن وضع یو اعضا ریتا مد
ها  گروه ریبا سا سهیدر مقا زیخود را ن گاهیجا، خود

قرار  یبرتر کشور یندهایجزء فرا عهمطال نیا. ابندیدر
 یابیدانشگاه مطرح شد و ارز یدر شورا نیهمچن. گرفت

 نینهم و ستیها در ب دانشکده یتمام یها برا گروه رانیمد
 یاتیو وجود برنامه عمل 96/ 26/5دانشگاه مورخ  یشورا
جلسه  نیام یمصوبه س رویپ ها EDOآن توسط  شیو پا

 یها دانشکده یبه تمام 24/8/96دانشگاه مورخ  یشورا
انتخاب . افتی میاصفهان تعم یدانشگاه علوم پزشک

، ها گروه یابیدر ارزش ینیو ع یکمّ اًصرف یها شاخص
مختلف )ماژور  یها گروه نیب ها شاخص سهیمشکالت مقا

و  رانیها و تعداد و تنوع فراگ بودن گروه نوریو م
 . مطالعه بود نیا یها تی( از محدودیعلم أتیه
 

 گيري نتيجه
بهبود ، یاتیبرنامه عملتدوین و اجرای ، تیسا وب یارتقا

، یعلم أتیه یمشارکت اعضا شیافزا، آموزش یها عرصه
 شیگروه و افزا یشوراها لینظم در تشک شیافزا

 یابیارز. مطالعه بود نیا یاصل جیگروه از نتا ییگو پاسخ
تحقق مداخالت به عنوان  زانیبر اساس م زیها ن گروه
که به  دیگرد امانج ییضمانت اجرا شیافزا یبرا یعامل

 رییسه هیأت میمستمر و نظارت مستق یریگیپ لیدل
 تیها در وضع مؤلفه تیاز وضع یحاک جینتا، دانشکده

توانمند و  رانیمد یریکارگ هب. مطلوب بود اریمطلوب و بس
 یشورا تر بیش ینظارت و بررس، با تجربه در مسند گروه

 یآموزش یاه گروه رانیمد یدانشکده و شورا رییسه هیأت
و  یاتیص برنامه عملبه خصو یآموزش لیدانشکده بر مسا

 رانیمد فیشرح وظا نامه آیین یسیاصالح و بازنو
 است.  مطالعه نیا شنهاداتیاز پ، یآموزش یها گروه
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 قدرداني

 یها گروه رانیمد، نیمعاون هیمحققان از کل لهینوسیبد

که ما را  یدانشکده پزشک یعلم أتیه یو اعضا یآموزش
 . کنند یم یقدردان ،نمودند یاریمطالعه  نیا یدر اجرا
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Abstract 

 
Introduction: Departments are the major sub-system of university and quality improvement of the 

universities rides on the quality improvement of the departments. The researchers developed, implemented, 

and evaluated the appropriate components based on the results of self-assessment and external evaluation of 

institutional accreditation.  

Methods: In a case study on 32 departments of Medical Schools, based on accreditation standards, 

department promotion components were identified. The components were prioritized in terms of importance, 

measurability and viability with proper scale and weighted by the experts with a focus group. The 

components' validity was determined by the expert opinion and implemented in the departments after 

training. A valid and reliable instrument was developed for monitoring and evaluating the fulfillment of the 

components.  

Results: The components of improvement in the department performance including formulation and 

implementation of the operational plan, website, training areas, faculty members' viewpoints about the 

department leader, faculty management viewpoints on department accountability, along with a gudline for 

measuring these components were reached. The mean of the components was 79%. The lowest achievement 

was related to the component of school participation in the activities of the department and timely 

presentation of the operational plan (72%) as well as the achievement highest was observance of clinical 

education standards (92%).  

Conclusion: Promotion of website, operational plan, areas of education, increased faculty participation, 

increased order in the formation of department councils, and increased department accountability were the 

main results of this study. Evaluation of the department was done on the basis of the realization of the 

interventions as a chief factor for promoting the executive guarantee. Due to the continuous follow-up and 

direct supervision of the Faculty Board, the results revealed that the components were in a favorable 

condition.  
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