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  مقدمه 
از جمله  ها كنندگان خدمات دانشكده مندي دريافت توجهي به رضايت دم توجه به نيازهاي در حال تغيير و بيوزمرگي، عر

ي پزشكي ها ساختار مركزگراي دانشكده .كند ميي پزشكي را تهديد ها دانشجويان؛ خطراتي هستند كه مديريت دانشكده
ي پزشكي كمتر مورد ها ان و رقابت با ساير دانشكدهآموختگ كيفيت، بهبود سطح دانش يكشور باعث شده است كه ارتقا

كيفيت، نوآوري،  يمجبور خواهند شد براي بقاي خود به ارتقا ها با توجه به تحوالت جهاني، دانشكده. توجه قرار گيرد
يج را براي معيارهاي مدل بالدر ها تعدادي از دانشكده. )2و1(وري و رقابت تنگاتنگ با ساير رقبا توجه بيشتري نمايند بهره

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با ايجاد تغييراتي جهت  .)3(اند دستيابي به كيفيت باالتر مورد استفاده قرار داده
طي دو سال گذشته، ده دانشكده از . معرفي نمود (IEQM)نمودن مدل، آن را با نام مديريت كيفيت آموزش ايراني   ميبو

تجربيات مقدماتي دانشكده پزشكي قزوين را در  نامهما در اين . اند تغيير استفاده كردهاين مدل براي ايجاد نوآوري و 
   . اييمنم مياين مدل تشريح سازي  پياده

كاركنان آموزشي و اداري و تعدادي از   ميتما. ي مديريت كيفيت در آموزش گرديدها دار برنامه ابتدا يك مركز عهده
گانه اين  ي هفتها ارگاه آموزشي اصول و مباني مدل را فرا گرفته و در زير گروهدر قالب چندين ك  علمي هيأتاعضاي 

ان و بازار، سنجش، تحليل و مديريت دانش، تمركز بر نفع ذيريزي راهبردي، تمركز بردانشجويان،  رهبري، برنامه(مدل 
كليه فرآيندها و نتايج . تقسيم شدند) 4)(دانشكده، مديريت فرايند و نتايج عملكرد دانشكده علمي هيأتاعضاي كاركنان و 

  .و نتايج مورد ارزيابي قرار گرفتحاصله در دانشكده ثبت و به ترتيب به وسيله جداول فرآيند 
ي تمركز بر ها كمترين نمره اخذ شده در حيطه .خالصه گرديده است 1ي هفتگانه دانشكده در جدول ها نتايج ارزيابي گروه

درصد  5/32درصد و بيشترين امتياز در حيطه مديريت با  9/13و  2/13ها به ترتيب با نيروهاي كاري و مديريت فرآيند
از سوي وزارت بهداشت، درمان . )5(درصد كل امتياز را كسب نمود 21يعني  41/210در مجموع دانشكده . كل امتياز بود

. ن طرح از دانشكده بازديد نمودسازي زير معيارهاي اي و آموزش پزشكي نيز يك گروه كارشناسي براي ارزيابي پياده

                                                 
  allami@qums.ac.ir. رانهاي عفوني، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، قزوين، اي ، گروه بيماري)استاديار(دكتر عباس عالمي : نويسنده مسؤول *

؛ فريبا درخشان، كارشناس )drsarreshtehdari@yahoo.com. (هاي داخلي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، قزوين، ايران ، گروه بيماري)استاديار(دكتر مجيد سررشته داري 
اطمه صفدري، كارشناس مركز توسعه، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشگاه ؛ ف)faribaderakhshan@gmail.com. (مركز توسعه، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، قزوين، ايران

  )fatemeh-safari10@yahoo.com( .علوم پزشكي قزوين، قزوين، ايران
  .پذيرش گرديده است 4/5/89اصالح شده و در تاريخ  12/3/89رسيده، در تاريخ  به دفتر مجله ۲۸/۱۰/۸۸ه در تاريخ نوشتاين 
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به طور مثال در . دفتر توسعه آموزش پزشكي در دانشكده باعث بروز تحوالت جديدي گرديد تأسيسدر زمينه آموزش، 
اساتيد به طور متوسط   ميشد ولي در حال حاضر تما ميابتدا ارزيابي اساتيد توسط دانشجويان به طور جدي پيگيري ن

به نحو چشمگيري   علمي هيأتنشان داد كه عملكرد اعضاي  ها بررسي. رنديگ ميرزيابي قرار دانشجو مورد ا 15توسط 
ت در مقاطع علوم پايه و باليني قبل از برگزاري امتحانات توسط سؤاال  ميهمچنين ارزيابي تما. بهبود پيدا كرده است

ت امتحاني سؤاالميزان اعتراضات دانشجويي به كارشناسان ارزياب و ارائه بازخورد به اساتيد در اين زمينه باعث گرديد 
ادغام . مورد در نيم سال تحصيلي قبل از شروع برنامه پس از گذشت سه دوره ارزيابي به دو مورد كاهش يابد 27از 
ي جديد با رويكرد بهينه سازي ها رشته تأسيسي غيرحضوري و ها دوره فيزيوپاتولوژي، برگزاري كارگاه وسدر

  .تانجام گرف IEQMي و تجهيزاتي دانشكده موارد ديگري بودند كه بر پايه اصول ي انسانها ظرفيت
برنامه براي ارتقاي وضع موجود و افزايش امتيازات در در نمره كسب شده اوليه ضعيف بود، موضوع مهمتر اگر چه 
به به شكل سيستماتيك، در حال حاضر مركز مديريت كيفيت دانشكده با بيش از دو سال تجر ).6(ي بعدي استها ارزيابي

. ي جديد رهبري مشاركتي استها ي مختلف علمي، مديريتي، پشتيباني و ايجاد سيستمها قادر به ايجاد نوآوري در حوزه
اولين دليل موفقيت اين بود كه فرآيند نوآوري تنها به كميته يا افراد خاص در دانشكده واگذار نشد و كاركنان و اعضاي 

ي آموزشي، ها ت رئيسه، مديران گروهأبراي دستيابي به اين هدف جلسات متعدد با هي. طرح شدندنيز درگير  علمي هيأت
سازي اين مدل جلب مشاركت كليه  نكته دوم در موفقيت پياده. و كاركنان دانشكده برگزار گرديد  علمي هيأتاعضاي 

. تصميمات را به صورت يك جانبه اخذ كنندتوانند    نميي دانشگاهي نوآور، ها سا در محيطؤدر واقع ر. نفعان است ذي
ي ذينفع براي حضور در جلسات مرتبط، ها دانشكده، دعوت از نمايندگان گروه ميافزايش تعداد مدعوين به جلسات رس

مشكالت دانشجويان اعم از آموزشي و رفتاري از جمله اقداماتي بود كه در  مياستفاده از نظرات استاد مشاور جهت تما
  .برداشته شدان نفع ذيتمركز بر دانشجويان و يار عسازي م جهت پياده

ي ها ، اشخاص و گروهها از اين رو در دانشكده جايگاه. ي راهبردي مناسب نبودريز برنامهامتياز كسب شده از حيطه 
ي ي كليدها ي راهبردي خود را به خوبي مشخص نموده، زمان و منابع مورد نياز و شاخصريز برنامه ،هر گام مسؤول

ي عملياتي هر شش ماه توسط گروه ها ي در نظر گرفته و همه برنامهدهاي راهبر عملكرد مرتبط با هر يك از هدف
  .دانشكده در اين حيطه بهبود يابدريزي راهبردي مورد بازنگري قرار گرفت تا وضعيت  برنامه

در بسياري از موارد نقش كاركنان در تربيت . ترين نمره اكتسابي به حيطه تمركز بر نيروهاي كاري تعلق داشت نيپا
در اختيار گذاشتن اطالعات الزم، شريك . گيرد مي، مورد غفلت قرار وري بهرهدانش آموختگان توانمند تر و افزايش 

رشناسي، ارائه بازخورد به موقع و مناسب نسبت به نمودن در مسائل و مشكالت محل خدمت، استفاده از نظرات كا
براي . ثيرگذار استأسطح عملكرد اين گروه ت يمندي آنان از عوامل اصلي ارتقا عملكرد كاركنان و حفظ رضايت

  .اشاره شد ها نگرفت كه تعدادي از آ مياصالحات در اين حيطه ابتدا بايد اصالحاتي در حيطه رهبري صورت 
ي الزم، كاركنان ها پس از ارائه آموزش. در دانشكده تنها شرح وظايف كاركنان مشخص بود قبل از اجراي طرح

 يدر نتيجه اين رويكرد، امكان حفظ و ارتقا. نفعان قرار دادند فرآيندهاي واحد خود را به تفكيك ترسيم و در اختيار ذي
قال تجربيات و افزايش دانش مجموعه كاري، در زمينه ثبت و انتبا اين حال . پذير گرديد فرآيندهاي دانشكده امكان

ي اصلي خود ها سازي آن را از اولويت دانشكده هنوز در ابتداي راه است و مديريت بايد فراهم آوردن زمينه پياده
  ).7(بداند

جويان ان كليدي از جمله دانشنفع ذيبراي شناسايي نيازهاي در حال تغيير  ها و تجزيه و تحليل روند آن ها گردآوري داده
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در اين راستا ارزيابي ساليانه نتايج مداخالت در حيطه آموزش، بررسي روند نتايج پيشرفت تحصيلي . ضروري است
بايد متذكر شد ارتباط دادن نتايج حاصله به . گيرد ميآموختگان به وسيله دفتر توسعه آموزش انجام  ي قبلي دانشها دوره

سازي مدل منجر به بروز تغيير شده، بلكه در بعضي موارد تنها بروز تغييرات  اين مدل الزاما به معني آن نيست كه پياده
  .تسريع و تسهيل شده است

  
  گيري نتيجه

شروع به كار كنند و كار را تا استقرار  IEQMي خود با تعدادي از معيارهاي ها توانند بر اساس توانايي مي ها دانشكده
سويي و يكپارچگي فرايندها در هم  ،رين نتيجه حاصل از استقرار اين مدلت اصلي. كامل معيارها طي چند سال ادامه دهند

ي متعدد نوآورانه را ها سازي طرح دهد بكارگيري مديريت كيفيت آموزش، پياده ميمرور اين تجربه نشان . دانشكده است
  .نمايد ميپذير  ي پزشكي امكانها در دانشكده
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