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ﮔﺮوﻩ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻓﺮوردیﻦ ﻣﺎﻩ ١٣٨٧
ﲥیﻪ و ﺗﻨﻈیﻢ :ﮔﺮوﻩ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﭼﮑﻴﺪﻩ:
در ﻧﻈﺎم هﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬ ﻢ و
ﻣﻼﮐ ﯽ ﺑ ﺮاﯼ ردﻩ ﺑﻨ ﺪﯼ اﻳ ﻦ ﺳﻴ ﺴﺘﻢ ه ﺎ ﺑ ﻮدﻩ اﺳ ﺖ .ﻟ ﺬا ﺗ ﻼش اﻋ ﻀﺎ در ﺟﻬ ﺖ ﻧﻴ ﻞ ﺑ ﻪ ه ﺪف ارﺗﻘ ﺎﯼ
ﺁﻣﻮزﺷ ﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐ ﺰ ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ .ارﺗﻘ ﺎﯼ ﻣ ﺴﺘﻤﺮ ﮐﻴﻔﻴ ﺖ ﺁﻣ ﻮزش ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺪ اﻧﺠ ﺎم ارزﻳ ﺎﺑﯽ از وﺿ ﻌﻴﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑ ﺮاﯼ رﺳ ﻴﺪن ﺑ ﻪ وﺿ ﻌﻴﺖ اﻳ ﺪﻩ ال در ﮔ ﺮوﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ در اﻳ ﻦ ﻣﺒﺤ ﺚ از ﺁن ﺑﻨ ﺎم ارزﺷ ﻴﺎﺑﯽ
دروﻧﯽ ﻳﺎد ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوﻩ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﻳ ﺰ  ،اﻗ ﺪام ﺑ ﻪ ﺗﻬﻴ ﻪ ﻓﺮﻣﻬ ﺎ
و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ از وﺿ ﻌﻴﺖ و اﻣﮑﺎﻧ ﺎت ﺁﻣﻮزﺷ ﯽ ﻣﻮﺟ ﻮد
ﺁﮔﺎﻩ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاﯼ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺁﺗﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷ ﮑﯽ ﺁﺷ ﻨﺎﻳﯽ ﺑ ﺎ ارزﺷ ﻴﺎﺑﯽ دروﻧ ﯽ را در ﺳ ﺎل  ٨۴ﺑ ﺼﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧ ﻪ در ﻓﺮﺻ ﺖ
ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﯼ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤ ﻮع ﺑﻨ ﺎم ﮔ ﺮوﻩ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟ ﻮژﯼ و ﻓﻴﺰﻳ ﮏ ﭘﺰﺷ ﮑﯽ
ﻧﺎﻣﻴ ﺪﻩ ﻣ ﯽ ﺷ ﺪﻩ اﻧ ﺪ ﺷ ﺮوع ﻧﻤ ﻮد .ﺣ ﺪود  ۵ﺟﻠ ﺴﻪ ﺟﻬ ﺖ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻓ ﺮاد ﺟﻠ ﺴﺎت ﺁﻣﻮزﺷ ﯽ  ١ﺳ ﺎﻋﺘﻪ ﺑ ﺎ
ﻣﺮﮐﺰﻳ ﺖ ﻧﻮﺷ ﺘﻦ ﻃ ﺮح درﺳ ﯽ ﺑ ﺎ هﻤﮑ ﺎرﯼ دﮐﺘ ﺮ ﺳ ﻼﻣﯽ از ﻣﺮﮐ ﺰ ﺗﻮﺳ ﻌﻪ و ﺁﻣ ﻮزش ﭘﺰﺷ ﮑﯽ ﺑ ﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺖ ارزﺷ ﻴﺎﺑﯽ دروﻧ ﯽ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻣ ﺪون اﻣ ﺮوزﯼ از
اذر ﻣﺎﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪﻩ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮراﯼ ارزﺷ ﻴﺎﺑﯽ ﻣﺘ ﺸﮑﻞ از اﻋ ﻀﺎﯼ هﻴﺌ ﺖ ﻋﻠﻤ ﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐ ﺰ ﺁﻣ ﻮزش ،اه ﺪاف و ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻣ ﻮرد ارزﻳ ﺎﺑﯽ ﻣ ﺸﺨﺺ ﺷ ﺪ ،ﺳ ﭙﺲ ﻧ ﺸﺎﻧﮕﺮهﺎ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ و
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ و ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳ ﺸﻨﺎﻣﻪ ه ﺎ ﺗﻮﺳ ﻂ اﻋ ﻀﺎﯼ هﻴﺌ ﺖ ﻋﻠﻤ ﯽ و داﻧ ﺸﺠﻮﻳﺎن و
ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘ ﺮ ﺗﻮﺳ ﻌﻪ ﺁﻣ ﻮزش داﻧ ﺸﮑﺪﻩ ﺗﮑﻤﻴ ﻞ ﺷ ﺪﻧﺪو
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﺮوﻩ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ داراﯼ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﺳ ﺎﻟﺖ و اه ﺪاف ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﻣ ﺸﺎرﮐﺖ اﮐﺜ ﺮ اﻋ ﻀﺎﯼ ﮔ ﺮوﻩ
ﺗﻬﻴ ﻪ ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ .اه ﺪاف ﺁﻣﻮزﺷ ﯽ ﺑ ﻪ ﺗﻔﮑﻴ ﮏ ﻓﺮاﮔﻴ ﺮان ﻧﻴ ﺰ وﺟ ﻮد دارد و در اﺧﺘﻴ ﺎر ﺁﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ
ﮔﻴﺮد .ﺑﻴﺶ از  %٨۵اهﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ در ﮔﺮوﻩ ﻣﺤﻘﻖ ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ .رﺿ ﺎﻳﺖ ﻓﺮاﮔﻴ ﺮان از ﺁﻣ ﻮزش
ﮔ ﺮوﻩ در ﺣ ﺪ ﻣﻄﻠ ﻮب و رﺿ ﺎﻳﺖ اﻋ ﻀﺎ از ﻣ ﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳ ﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮔ ﺮوﻩ ﻧﻴ ﺰ در ﺣ ﺪ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮔﺮوﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﺒﻮد دو ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ و دو ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻌﻼوﻩ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
دو دﺳﺘﮕﺎهﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ راﻩ اﻧﺪازﯼ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﯽ ارﺷ ﺪ ﺟ ﺰو اﻟﻮﻳ ﺖ هﻴﺌ ﺖ ﺑ ﺮد وزارت اﻋ ﻼم ﺷ ﺪﻩ
ﺑﻮد ﻧﻴﺰ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮔﺮوﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺮوﻩ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن ﮔﺮوﻩ و ﭘﺬﻳﺮش دورﻩ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑ ﺎ ﻧﻴﺎزه ﺎﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗ ﯽ
و ﻓ ﻀﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑ ﯽ ﺟﻬ ﺖ ﺟ ﺎﻳﮕﻴﺮﯼ ﮐ ﺎدر ﺷ ﺎﻏﻞ ﻣﻮاﺟ ﻪ اﺳ ﺖ .هﻤﭽﻨ ﻴﻦ اﻳ ﻦ ﮔ ﺮوﻩ ﻣ ﺴﺌﻮل ادارﯼ ﻳ ﺎ
ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮوﻩ ﻧﺪارد و ﻣﺴﺌﻮل ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ هﻤﺰﻣﺎن اﻳﻦ دو ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎهﺶ ﮐﻴﻔ ﯽ
هﺮ دو ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻤ ﺎم رﺷ ﺘﻪ ه ﺎﯼ ﭘﺰﺷ ﮑﯽ و دﻧ ﺪان ﭘﺰﺷ ﮑﯽ و داروﺳ ﺎزﯼ و ﭼﻨ ﺪ ﮔ ﺮوﻩ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﯽ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻈﺮﯼ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺁزﻣﺎﻳ ﺸﮕﺎهﯽ اﻳ ﻦ ﮔ ﺮوﻩ ﺑﻬ ﺮﻩ ﻣﻨ ﺪ ﻣﻴ ﺸﻮﻧﺪ و هﻤﭽﻨ ﻴﻦ ﺑ ﺮ
اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوهﺸﯽ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌ ﺪاد هﻴﺌ ﺖ ﻋﻠﻤ ﯽ در ﺳ ﻄﺢ ﻋ ﺎﻟﯽ ﻗ ﺮار دارد
و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟ ﺸﻨﻮارﻩ ﭘ ﮋوهﺶ داﻧ ﺸﮑﺪﻩ ﮐ ﺴﺐ ﻧﻤ ﻮد
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺟﺮاﻳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﮔﺮدد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوﻩ:

١

 3ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺳﺎل  ١٣٢٦ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري
ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻈﺮﯼ و ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاﯼ اﮐﺜﺮ ﮔﺮوهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺁﻏﺎز
ﮔﺮدﻳﺪ .ازﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺁدرﻧﮕﯽ ،
ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ اﻟﺴﺘﯽ  ،ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ اﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪﯼ وﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮﻓﺘﺎﺣﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
 3از ﺳﺎل  ١٣۵۵ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻻزادﻩ ﺑﻬﺎر و ﺁﻗﺎﯼ ذﮐﺮﻳﺎزادﻩ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ.
 3در ﺳﺎل  ١٣۵۶ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻏﺎزاﻧﺸﺎهﯽ و در ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺁ ﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﻋﺪﯼ ﭘﻮر و
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ.
 3در ﺳﺎل  ١٣۵٩ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ ﻗﻠﯽ ﭘﻮرﺧﻠﻴﻠﯽ ،در ﺳﺎل  ١٣۶٢ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ،در ﺳﺎل
 ١٣٧١ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ ﮐﺸﺘﮑﺎر ،در ﺳﺎل  ١٣٧۶ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮﺑﺎﻳﺒﻮردﯼ و ﺁﻗﺎﯼ راﺳﺘﺎ و از ﺳﺎل
 ١٣٧٨ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ ﻓﺮج اﻟﻬﯽ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻳﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨١ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻨﺘﯽ و ﻣﻬﻨﺪس
ﭘﻴﺮاﻳﺶ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در ﺳﺎل  ١٣٨٣اﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺒﺎﺣﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ.
 3اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل  ١٣٧٠در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﻳﺪ.
 3در ﺳﺎل  ١٣٨٥ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻩ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
 3از ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ  ١٣٨٦اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ را
ﺁﻏﺎز ﻧﻤﻮد.و ﺑﺮاﯼ دورهﺎﯼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﯼ و دورﻩ دﮐﺘﺮﯼ ﭘﯽ اچ دﯼ
رﺷﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.

اهﺪاف ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ:

هﺪف ﮐﻠﯽ:ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮔـﺮوﻩ ﻓیﺰیـﮏ
ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﱪیﺰ
اهﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ:
 -١ﺗﻌییﻦ وﺿـﻌیﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﮔـﺮوﻩ از ﻧﻈـﺮ اهـﺪاف و
رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ
 -٢ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﮔـﺮوﻩ از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺪیﺮیﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
 -٣ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮوﻩ از ﻧﻈﺮ اﻋـﻀﺎی هیﺌـﺖ
ﻋﻠﻤﯽ
 -۴ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮوﻩ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ هـﺎی
ﺁﻣﻮزﺷﯽ
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 -۵ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮔـﺮوﻩ از ﻧﻈـﺮ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ،
ﲡﻬیﺰات و ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ

روش اﳒﺎم ارزﺷیﺎﺑﯽ:

 -١ﻣﺮاﺣﻞ اﳒﺎم ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ در ﮔﺮوﻩ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷـﮑﯽ
ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗیﺐ اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺖ:

ﮔﺎم اول :ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ
در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻠﺴﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻋـﻀﺎی ﮔـﺮوﻩ در ﺳـﺎﳍﺎی
ﻗﺒﻞ) (٨۴ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و دﮐـﱰ ﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﺴﺌﻮل و
راهﻨﻤﺎی ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﭘﻤﻔﻠﺖ هﺎی ﲥیﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ دﻓـﱰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺁﻣـﻮزش داﻧـﺸﮑﺪﻩ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺁﮔﺎهﯽ دادن ﺑﺴیﺎر ﻣﻔیﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨـﺪ ﺟﻠـﺴﻪ
ـﺮای
ـﻮﻧﮕﯽ اﺟـ
ـﻮرد ﭼﮕـ
ـیﺤﺎﺗﯽ در ﻣـ
ـﺰ ﺗﻮﺿـ
ـﺮوﻩ ﻧیـ
ـﻮرای ﮔـ
ﺷـ
ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﱎ دﮐﱰ ﳏﻨﺘﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ هﺎی اﻋﻀﺎ
از ﻓﺮم هﺎی ﺗﻮﺟیﻬﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدیﺪ.
ﮔﺎم دوم :ﺗﺸﮑیﻞ ﮐﻤیﺘﻪ ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ
ـﺎﻩ ﺳـ
از ﺁذر ﻣـ
ـﻪ
ـﻮم ﭘﺎیـ
ـﻮزش ﻋﻠـ
ـﱰم [ﻣـ
ـﺖ ﳏـ
ـﺎل  ٨۶ﻣﻌﺎوﻧـ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺪویﻦ ﮐﺎرهﺎی اﳒﺎم ﺷﺪﻩ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزﺷیﺎﺑﯽ
دروﻧﯽ را ﳕﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ایﻦ ﺣﺎل ﮔـﺮوﻩ ﺑـﺎ زﻣیﻨـﻪ ﻗﺒﻠـﯽ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ ﳘﮑﺎری ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺑـﺮﺁورد ﻣﺮاﺣـﻞ
ﳐﺘﻠﻒ از ﲨﻠﻪ ﺗﺸﮑیﻞ ﮐﻤیﺘﻪ اﻗﺪام ﳕﻮد.
در ایﻦ ﻗﺪم در یﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﮔﺮوﻩ اﻋﻀﺎی ﮐﻤیﺘـﻪ
ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﺗﻌییﻦ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﺪیﺮ ﮔـﺮوﻩ، ،
ﻣﻌﺎون ﭘﮋوهﺸﯽ ﮔـﺮوﻩ و  ٢ﺗـﻦ از اﻋـﻀﺎی هیﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و
ﳕﺎیﻨﺪﻩ دﻓﱰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ
) دﮐﱰ ﮐﺸﺘﮑﺎر -دﮐﱰ ﳏﻨﺘﯽ – دﮐﱰ ﻣﺼﺒﺎﺣﯽ -دﮐﱰ ﻓﺮج اﻟﻠـﻬﯽ
 ﺧﺎﱎ ﳎﺘﺒﺎیﯽ( ﺑﻮدﻧﺪ.ﮔﺎم ﺳﻮم :ﺗﻌییﻦ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف
در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اهﺪاف ﮐﻠﯽ و ویﮋﻩ ﮔﺮوﻩ ﺗﻌییﻦ ﮔﺮدیﺪ .ﭘﺲ
از ﺗﻌییﻦ هﺪف ﮐﻠﯽ و اهﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺷﻮرای ﮔﺮوﻩ ،
رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮوﻩ و ﳘﭽﻨیﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﱰاﺗﮋیﮏ ﺑﺮای ﺣﺎل و ﺁیﻨﺪﻩ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑیﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :ﺗﻌییﻦ ﻣﻼﮐﻬﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎ
در ایﻦ ﮔﺎم  ،ﺑﺮاﺳﺎس اهﺪاف ویﮋﻩ ﮔﺮوﻩ  ،ﻣﻼﮐﻬﺎ و
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎ ﺟﻬﺖ ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﺗﻌییﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﻮزﻩ هﺎی
ارزﺷیﺎﺑﯽ ﻧیﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻄﻠﻮب
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در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺪویﻦ ﺣﻮزﻩ هﺎ  ،ﻣﻼک هﺎ و
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎ ،وﺿﻌیﺖ ﻣﻄﻠﻮب از دیﺪﮔﺎﻩ ﲤﺎم اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﻃﯽ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ.
ﮔﺎم ﺷﺸﻢ :ﺗﻌییﻦ روش ﲨﻊ ﺁوری دادﻩ هﺎ
در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ و ﭼﮏ ﻟیﺴﺖ هﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺎم هﻔﺘﻢ :ﲨﻊ ﺁوری و ﲢﻠیﻞ دادﻩ هﺎ
ﲨﻊ ﺁوری دادﻩ هﺎ ﺑﺎ ﳘﺎهﻨﮕﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﱰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻋﻀﺎی
هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩ اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ،دادﻩ هﺎ ﭘﺲ از ﲨﻊ ﺁوری ﺑﺎ
ﻧﺮم اﻓﺰار  SPSSﻣﻮرد ﺁﻧﺎﻟیﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﺎم هﺸﺘﻢ :ﲥیﻪ ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﭘﺲ از ﲨﻊ ﺁوری و ﲡﺰیﻪ و ﲢﻠیﻞ دادﻩ هﺎ در ایﻦ ﮔﺎم  ٢ﺗﻦ
از اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﲥیﻪ ﮔﺰارش اوﻟیﻪ ﺷﺪﻧﺪ
و در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻩ ﮔﺰارش اوﻟیﻪ ﻣﻮرد ﲝﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

 -٢ﺣﻮزﻩ هﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎی ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ و وﺿﻌیﺖ
ﻣﻄﻠﻮب هﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

ﺣﻮزﻩ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻤﻊ آوري داده

وﺟﻮد ﺑیﺎﻧیﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﻣﮑﺘﻮب در ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد دورﳕﺎی ﻣﮑﺘﻮب در
ﮔﺮوﻩ
درﺻﺪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺁﮔﺎﻩ از رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺮوﻩ
درﺻﺪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺁﮔﺎﻩ از دورﳕﺎی ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد اهﺪاف ﮐﻼن در ﮔﺮوﻩ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

وﺟﻮد اهﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در
ﮔﺮوﻩ
درﺻﺪ ﻧیﻞ ﺑﻪ اهﺪاف
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﮔﺮوﻩ در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺗﻌیﻦ ﺷﺪﻩ
درﺻﺪی از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﮐﻪ

وﺿﻌﻴﺖ

وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ

وﺿﻌﻴﺖ

ﻣﻄﻠﻮب
دارد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮاهﺪ

ﺑیﺶ از
%٨٠
ﺑیﺶ از
%٨٠
دارد

ﺑیﺶ از
%٨٠

ﻣﻄﻠﻮب
--------------۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠
۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠
--------------۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺪارد

ﮐﻤﱰ از
%۶٠

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﺑیﺶ از

۶٠%ﺗﺎ

ﮐﻤﱰ از

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

٤

دارد

دارد

ﻧﺪارد
ﮐﻤﱰ از
%۶٠
ﮐﻤﱰ از
%۶٠
ﻧﺪارد
ﻧﺪارد

در ﺗﺪویﻦ اهﺪاف ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
اهﺪاف ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮیﺎن

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮاهﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

%٨٠

% ٨٠

%۶٠

هﺮ ﺳﺎل

هﺮ
دوﺳﺎل
--------

ﺑیﺶ از
 ٢ﺳﺎل
ﻧﺪارد

دارد

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف ﮔﺮوﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻠﯽ

 -١ﺁیﺎ از ﻣﱳ ﺑیﺎﻧیﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺮوﻩ اﻃﻼع داریﺪ؟
ﺧیﺮ
ﺑﻠﯽ
 -٢ﺁیﺎ از ﻣﱳ دورﳕﺎی ﮔﺮوﻩ اﻃﻼع داریﺪ؟
ﺧیﺮ
 -٣ﺁیﺎ در ﺗﺪویﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﱰاﺗﮋیﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ایﺪ؟
ﺧیﺮ
ﺑﻠﯽ
ﮐﻢ

ﺷﺮح

ﻣﺘﻮﺳ
ط

زیﺎ
د

 -١ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ از اهـﺪاف و رﺳـﺎﻟﺘﻬﺎی ﮔـﺮوﻩ
ﻣﻄﻠﻊ هﺴﺘیﺪ؟
 -٢ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ اهﺪاف ﮔﺮوﻩ ﺑﺎ ﻧیﺎزهﺎی ﻓـﺮدی
ـﺐ
ـﺘﻪ ﺗﻨﺎﺳـ
ـﻦ رﺷـ
ـﺸﺠﻮیﺎن در ایـ
ـﺎرات داﻧـ
و اﻧﺘﻈـ
دارد؟
 -٣ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ اهﺪاف ﮔﺮوﻩ ﺑﺎ ﻧیﺎزهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ایﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد؟

ﺣﻮزﻩ ﻣﺪیﺮیﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
وﺿﻌﻴﺖ

وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ

وﺿﻌﻴﺖ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻤﻊ آوري داده

ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠

ﮐﻤﱰ از
%۶٠

درﺻﺪ رﺿﺎیﺖ از ﻓﻌﺎﻟیﺖ
هﺎی ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ ﺑیﻦ
اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات و ﺁییﻦ
ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﮑﺘﻮب در ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد ﺷﺮح وﻇﺎیﻒ ﻣﮑﺘﻮب
ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑیﻦ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای رای
ﲣﺼیﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اهﺪاف ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﺁﻣﻮزش در

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﺑیﺶ از
%٨٠

----------------------

ﻧﺪارد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

دارد
دارد
دارد

ﻧﺪارد
ﻧﺪارد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

دارد

--------

ﻧﺪارد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

دارد

--------

ﻧﺪارد

٥

ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزیﺎﺑﯽ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﺪیﺮ
ﮔﺮوﻩ
ردی
ف

ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻮﺿﻮع
روﺣیﻪ ﳘﮑﺎری ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ

١
٢
٣
۴

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر) ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺳﺎل،
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻤﱰ از  ٢ﺳﺎل (
ﺗﻮان اﺟﺮایﯽ در ﭘیﺸﱪد اهﺪاف
ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت
ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﳘﮑﺎران

۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ
ﺗﻘﺴیﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺑیﻦ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﳒﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺳﺎیﺮ ﮔﺮوهﻬﺎ
وﻣﺴﺌﻮﻟیﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮﻗﻌیﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩ
ﳓﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ
ﻣیﺰان اﺧﺘیﺎرات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ
ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﺑﺮون ﮔﺮوهﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮوﻩ

٦

ﻧیﻤﻪ
ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﺎﻣﻄﻠ
وب

١۴
١۵
١۶
١٧

ﺣﺴﻦ اﺧﻼق و روﺣیﻪ ﳘﮑﺎری ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوﻩ
ﻧﻘﺶ ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ در ایﺠﺎد ﺟﻮ ﺁرام
در ﮔﺮوﻩ
ﲥیﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺁﺎ
دارای ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎری

ﺣﻮزﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ
وﺿﻌﻴﺖ

وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ

وﺿﻌﻴﺖ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
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ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

دارد
ﺑیﺶ از
%٨٠
ﺑیﺶ از
%٨٠
ﺑیﺶ از
%٨٠

-------۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠
۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠
۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠

ﻧﺪارد

وﺟﻮد ﻃﺮح درس ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣیﺰان ﺁﮔﺎهﯽ از ﻃﺮح درس
ﺑیﻦ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣیﺰان ﺁﮔﺎهﯽ داﻧﺸﺠﻮیﺎن
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی درﺳﯽ
ﻣیﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎی
هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﺪویﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی درﺳﯽ
ﻣیﺰان رﺿﺎیﺖ دورﻩ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از
ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی
ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻩ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎی
ﺁﻣﻮزش ﻣﺪون
وﺟﻮد راهﻨﻤﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮیﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﮐﻤﱰ از
%۶٠
ﮐﻤﱰ از
%۶٠
ﮐﻤﱰ از
%۶٠

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﺑیﺶ از
%٨٠

۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠

ﮐﻤﱰ از
%۶٠

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

دارد

--------

ﻧﺪارد

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌییﻦ رﺿﺎیﺖ ﮐﺎرﺁﻣﻮزان و
ﮐﺎرورزان از وﺿﻌیﺖ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻩ
ﻋﺎﻟﯽ
)(۴

ﺷﺮح

٧

ﺧﻮب)
(٣

ﻣﺘﻮﺳﻂ
)(٢

ﺿﻌیﻒ)
(١

ﺣﻀﻮر ﲟﻮﻗﻊ اﺳﺎﺗیﺪ در ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی
ﺁﻣﻮزﺷﯽ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ و
اﻧﺘﻈﺎرات در اﺑﺘﺪا و ﻃﻮل دورﻩ
ﮐیﻔیﺖ ﺁﻣﻮزش در دورﻩ
ﳓﻮﻩ ارزیﺎﺑﯽ ﭘﺎیﺎن دورﻩ)ﳘﺎهﻨﮕﯽ
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ(
رﺿﺎیﺖ ﮐﻠﯽ ﴰﺎ از دورﻩ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺗﺪویﻦ ﻃﺮح درس هﺎی ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘیﺪ؟
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زیﺎد
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﻃﺮح درس هﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوﻩ در ﺗﺪریﺲ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨیﺪ؟

ﺣﻮزﻩ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
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ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر
درﺻﺪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
دارای ﮔﻮاهﯽ ﺷﺮﮐﺖ در
ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎی ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
درﺻﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼیﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوﻩ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﲤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧیﻢ
ﻩ وﻗﺖ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻋﻀﻮ در اﳒﻤﻦ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻋﻀﻮ در هیﺌﺖ هﺎی ﺑﻮرد
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
دارای ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ هﺎی
اﺟﺮایﯽ ﺧﺎرج از ﮔﺮوﻩ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

ﺑیﺶ از
%٨٠

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

ﺑیﺶ از
%۵٠
ﺑیﺶ از
%٨٠

 ٣٠ﺗﺎ
%۵٠
۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

ﺑیﺶ از
%٨٠
ﺑیﺶ از
%٣٠
ﮐﻤﱰ از
%۵٠

۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠
٣٠%ﺗﺎ
% ١٠
ﺑیﻦ ۵٠
ﺗﺎ %٨٠

٨

وﺿﻌﻴﺖ

وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ

وﺿﻌﻴﺖ

ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠

ﮐﻤﱰ از
%۶٠
ﮐﻤﱰ از
%٣٠
ﮐﻤﱰ از
%۶٠
ﮐﻤﱰ از
%۶٠
ﮐﻤﱰ از
%١٠
ﺑیﺶ از
%٨٠

ﺣﻮزﻩ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﲡﻬیﺰات ﮔﺮوﻩ:
ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﻓﻀﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﮔﺮوﻩ )ﮐﻼس درس(
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮیﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﻓﻀﺎی اداری و دﻓﱰ
ﮐﺎر اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﻓﻀﺎی
اداری )ﮐﺎرﮐﻨﺎن(
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ
و ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺮوﻩ)ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ
ﺳﺎﻟﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ(
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮیﺎن
ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎﲠﺎ و ﳎﻼت ﻋﻠﻤﯽ
ﲣﺼﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ
ﲣﺼﺼﯽ ﮔﺮوﻩ
ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮیﺎن
ﺗﻌﺪاد رایﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﻀﺎء هیﺄت
ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻌﺪاد رایﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮیﺎن
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮی
ﺗﻌﺪاد ﻓیﻠﺪهﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎل:
ﺗﻌﺪاد ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﻓﻌﺎل ﮔﺮوﻩ:
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﲢﻘیﻘﺎﺗﯽ ﳘﮑﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ :
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨیﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﳘﮑﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ:

ﻧﺘﺎیﺞ:

ﺣﻮزﻩ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف:
٩

ﺑﻠﯽ

 -١ﺁیﺎ در ﮔﺮوﻩ ﺑیﺎﻧیﻪ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف وﺟﻮد دارد؟
) ﺿﻤیﻤﻪ (١
 ﺁیﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔیﺮان دورﻩ هﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ اهﺪافﺑﻠﯽ ) ﺿﻤیﻤﻪ (٢
ﮐﻠﯽ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑیﮏ وﺟﻮد دارد؟
 -٣ﺁیﺎ ﲤﺎم دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران در ﺗﺪویﻦ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟
ﲤﺎم اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﺪویﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .

-۴ﺁیﺎ اهﺪاف ﺑﺎ رﻋﺎیﺖ اﺻﻮل هﺪف ﻧﻮیﺴﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی
داﻧﺶ  ،ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش ﺗﺪویﻦ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ؟ ﺑﻠﯽ
 -۵ﺁیﺎ دورﳕﺎی ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؟ ﺑﻠﯽ ) ﺿﻤیﻤﻪ (٣
 -۶ﺁیﺎ اهﺪاف ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ
اﻧﺪ؟ ﺑﻠﯽ )ﺿﻤیﻤﻪ (۴
ﺳﻮاﻻت ﺣﻮزﻩ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف:

ﺁیﺎ اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺪوﻧﯽ در ﺣﻮزﻩ ﺁﻣﻮزﺷـﯽ در ﮔـﺮوﻩ
وﺟﻮد دارد؟
اﻟﻒ -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻩ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ و دﻗیـﻖ
ﺗﺪویﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ب -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮔـﺮوﻩ ﺑﻄـﻮر ﺿـﻤﻨﯽ ﻣـﺪﻧﻈﺮ
اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد

□

ج -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻧیﺴﺖ □
ﺁیﺎ اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺪوﻧﯽ در ﺣﻮزﻩ ﭘﮋوهـﺸﯽ در ﮔـﺮوﻩ
وﺟﻮد دارد؟
اﻟﻒ -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﮔﺮوﻩ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ و دﻗیـﻖ
ﺗﺪویﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ب -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﮔـﺮوﻩ ﺑﻄـﻮر ﺿـﻤﻨﯽ ﻣـﺪﻧﻈﺮ
اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد

□
□

ج -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻧیﺴﺖ
ﺁیﺎ اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺪوﻧﯽ در ﺣـﻮزﻩ ﺧـﺪﻣﺎت ﲣﺼـﺼﯽ در
ﮔﺮوﻩ وﺟﻮد دارد؟
اﻟﻒ -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﲣﺼﺼﯽ ﮔﺮوﻩ ﺑﻄـﻮر ﻣـﺸﺨﺺ و
دﻗیﻖ ﺗﺪویﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ب -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﲣﺼﺼﯽ ﮔﺮوﻩ ﺑﻄﻮر ﺿـﻤﻨﯽ
ﻣﺪﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد

□

ج -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﲣﺼﺼﯽ ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻧیﺴﺖ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

وﺿﻌﻴﺖ

وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ

ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻄﻠﻮب

١٠

وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

□

وﺟﻮد ﺑیﺎﻧیﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﻣﮑﺘﻮب در ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد دورﳕﺎی ﻣﮑﺘﻮب در
ﮔﺮوﻩ
درﺻﺪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺁﮔﺎﻩ از رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺮوﻩ
درﺻﺪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺁﮔﺎﻩ از دورﳕﺎی ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد اهﺪاف ﮐﻼن در ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد اهﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در
ﮔﺮوﻩ
درﺻﺪ ﻧیﻞ ﺑﻪ اهﺪاف
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﮔﺮوﻩ در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺗﻌیﻦ ﺷﺪﻩ
درﺻﺪی از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﮐﻪ
در ﺗﺪویﻦ اهﺪاف ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
اهﺪاف ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮیﺎن

دارد
دارد
ﺑیﺶ از
%٨٠
ﺑیﺶ از
%٨٠
دارد
دارد
ﺑیﺶ از
%٨٠
۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠
هﺮ ﺳﺎل
دارد

ﺣﻮزﻩ ﻣﺪیﺮیﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ:
-١ﺁیﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ ﺑﺎ ﺁرای اﻋﻀﺎ اﳒﺎم ﻣیﺸﻮد؟ ﺑﻠﯽ
 -٢ﺁیﺎ وﻇﺎیﻒ ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﺘﻮب وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻠﯽ
)ﺿﻤیﻤﻪ(۵
ﻣﺮﺑـــﯽ □

ﻣﺮﺗﺒـــﻪ داﻧـــﺸﮕﺎهﯽ ﻣـــﺪیﺮ ﻓﻌﻠـــﯽ ﮔـــﺮوﻩ:
اﺳﺘﺎد □
اﺳﺘﺎدیﺎر داﻧﺸیﺎر □
ﺁﺧﺮیﻦ ﻣﺪرک ﲢﺼیﻠﯽ ﻣﺪیﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﮔـﺮوﻩ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ □
دﮐﱰی ﲣﺼﺼﯽ
ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﳍﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪیﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﮔﺮوﻩ ١٥ :ﺳﺎل
 -٣ﻧﺘﺎیﺞ ارزیﺎﺑﯽ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﺮوﻩ از
ﻣﺪیﺮیﺖ ﮔﺮوﻩ:
ردی
ف
١
٢
٣

ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻮﺿﻮع
روﺣیﻪ ﳘﮑﺎری ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر) ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺳﺎل،
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻤﱰ از  ٢ﺳﺎل (
ﺗﻮان اﺟﺮایﯽ در ﭘیﺸﱪد اهﺪاف
ﺁﻣﻮزﺷﯽ

١١

ﻧیﻤﻪ
ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﺎﻣﻄﻠ
وب

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت
۴
۵
۶

ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﳘﮑﺎران
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ
ﺗﻘﺴیﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺑیﻦ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١۴
١۵
١۶
١٧

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﳒﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺳﺎیﺮ ﮔﺮوهﻬﺎ
وﻣﺴﺌﻮﻟیﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮﻗﻌیﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩ
ﳓﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ ) اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻣﻄﻠﻮب و اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب(
ﻣیﺰان اﺧﺘیﺎرات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ
ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﺑﺮون ﮔﺮوهﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮوﻩ
ﺣﺴﻦ اﺧﻼق و روﺣیﻪ ﳘﮑﺎری ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوﻩ
ﻧﻘﺶ ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ در ایﺠﺎد ﺟﻮ ﺁرام
در ﮔﺮوﻩ
ﲥیﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺁﺎ
دارای ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎری

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
درﺻﺪ رﺿﺎیﺖ از ﻓﻌﺎﻟیﺖ
هﺎی ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ ﺑیﻦ
اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات و ﺁییﻦ
ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﮑﺘﻮب در ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد ﺷﺮح وﻇﺎیﻒ ﻣﮑﺘﻮب
ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑیﻦ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای
ﲣﺼیﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اهﺪاف ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﺁﻣﻮزش در
ﺟﺎﻣﻌﻪ

وﺿﻌﻴﺖ

وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ

وﺿﻌﻴﺖ

ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

ﺑیﺶ از
%٨٠
دارد
دارد
دارد
ﻧﺪارد
ﻧﺪارد

١٢

-٤ﺁیﺎ ﻓﺮایﻨﺪ ارزیـﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟیﺘـﻬﺎی ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﮔـﺮوﻩ وﺟـﻮد
دارد؟
ﺑﻠﯽ

ﺧیﺮ

□

ردی
ف

ﮔﻮیﻪ

١

ﻓﻌﺎﻟیﺘــﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷــﯽ ﮔــﺮوﻩ ﺗــﺎ ﭼــﻪ
اﻧﺪازﻩ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﳒﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻓﻌﺎﻟیﺘــﻬﺎی ﭘﮋوهــﺸﯽ ﮔــﺮوﻩ ﺗــﺎ ﭼــﻪ
اﻧﺪازﻩ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﳒﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟

٢

ﻧﺎﻣﻨ
ﻇﻢ

ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻣﻨﻈﻢ

ﻣﻨﻈﻢ

 -۵ﺁیﺎ ﺁییﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﺮوﻩ ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻧﺪاریﻢ
 -۵ﺁیﺎ ﺳﺎزو ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﻌییﻦ ﺑﻮدﺟﻪ  ،هﺰیﻨﻪ هﺎی
ﮔﺮوﻩ و ﳓﻮﻩ هﺰیﻨﻪ ﺁن وﺟﻮد دارد؟ ﻧﻪ ﺧیﺮ

ﺣﻮزﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ:

 -١ﺁیﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑیﮏ ﻓﺮاﮔیﺮان وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻠﯽ

ﻣیﺰان رﺿﺎیﺖ داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ دﮐﱰی از
وﺿﻌیﺖ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻩ
ﻋﺎﻟﯽ
)(۴

ﺷﺮح
ﺣﻀﻮر ﲟﻮﻗﻊ اﺳﺎﺗیﺪ در ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی
ﺁﻣﻮزﺷﯽ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ و
اﻧﺘﻈﺎرات در اﺑﺘﺪا و ﻃﻮل دورﻩ
ﮐیﻔیﺖ ﺁﻣﻮزش در دورﻩ
ﳓﻮﻩ ارزیﺎﺑﯽ ﭘﺎیﺎن دورﻩ)ﳘﺎهﻨﮕﯽ
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ(
رﺿﺎیﺖ ﮐﻠﯽ ﴰﺎ از دورﻩ

١٣

ﺧﻮب)
(٣

ﻣﺘﻮﺳﻂ
)(٢

ﺿﻌیﻒ)
(١

ﮔﺮوﻩ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﲤﺎم ﮔﺮوﻩ هﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ –
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ-داروﺳﺎزی اراﺋﻪ ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞ و ﺑﺎ ﻣﺘﺪ
هﺎی ﺑﻪ روز ﺁﻣﻮزش اراﺋﻪ ﻣﯽ ﳕﺎیﺪ .در ﺿﻤﻦ ﲤﺎم ﮔﺮوﻩ هﺎ واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯽ
را در ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎ هﺎی ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔیﺮﻧﺪ.

ﻣیﺰان رﺿﺎیﺖ داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﲢﺼیﻼت ﺗﮑﻤیﻠﯽ از
وﺿﻌیﺖ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻩ
ﻋﺎﻟﯽ
)(۴

ﺷﺮح

ﺧﻮب)
(٣

ﻣﺘﻮﺳﻂ
)(٢

ﺿﻌیﻒ)
(١

ﺣﻀﻮر ﲟﻮﻗﻊ اﺳﺎﺗیﺪ در ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی
ﺁﻣﻮزﺷﯽ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ و
اﻧﺘﻈﺎرات در اﺑﺘﺪا و ﻃﻮل دورﻩ
ﮐیﻔیﺖ ﺁﻣﻮزش در دورﻩ
ﳓﻮﻩ ارزیﺎﺑﯽ ﭘﺎیﺎن دورﻩ)ﳘﺎهﻨﮕﯽ
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ(
رﺿﺎیﺖ ﮐﻠﯽ ﴰﺎ از دورﻩ

در ﺿﻤﻦ  :ﮔﺮوﻩ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺮاﺟﻊ
ﺟﺪیﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺮیﮏ از ﻓﺮاﮔیﺮان اﻋﻢ
از دورﻩ هﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ یﺎ دﮐﱰی ﲣﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ – ﻓیﺰیﻮﻟﻮژی – ﺑیﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و..
اراﺋﻪ ﺁﻣﻮزش ﳕﻮدﻩ و ﻣیﮑﻮﺷﺪ ارﺗﻘﺎئ ﻋﻠﻤﯽ اﻓﺮاد
را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔیﺮد.
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
وﺟﻮد ﻃﺮح درس ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣیﺰان ﺁﮔﺎهﯽ از ﻃﺮح درس
ﺑیﻦ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣیﺰان ﺁﮔﺎهﯽ داﻧﺸﺠﻮیﺎن
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی درﺳﯽ
ﻣیﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎی
هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﺪویﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی درﺳﯽ
ﻣیﺰان رﺿﺎیﺖ ﮐﺎرﺁﻣﻮزان
و ﮐﺎرورزان از ﻓﻌﺎﻟیﺖ
هﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﮔﺮوﻩ
ﺗﻮاﺗﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﺑیﻨﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﮔﺮوﻩ
وﺟﻮد راهﻨﻤﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮیﺎن

وﺿﻌﻴﺖ

وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ

وﺿﻌﻴﺖ

ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

دارد
ﺑیﺶ از
%٨٠
ﺑیﺶ از
%٨٠

۶٠%ﺗﺎ
% ٨٠

ﺑیﺶ از
%٨٠
هﺮ ﺳﺎل
دارد

١٤

ﺣﻮزﻩ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ٧ :ﻧﻔﺮ
-١دﮐﱰ اﲪﺪ ﮐﺸﺘﮑﺎر« ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ
اﺳﺘﺎدیﺎر
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
-٢ﺁﻗﺎی ﺣﺴیﻦ ﺳﺎﻋﺪی ﭘﻮر :ﻣﻌﺎون ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻩ
ﻣﺮﺑﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
 -٣دﮐﱰ ﭘﺮیﻨﺎز ﳏﻨﺘﯽ :ﻣﻌﺎون ﭘﮋوهﺸﯽ ﮔﺮوﻩ
اﺳﺘﺎدیﺎر
ﻣﺘﺨﺼﺺ رادیﻮﺑیﻮﻟﻮژی
 -٤دﮐﱰ اﺻﻐﺮ ﻣﺼﺒﺎﺣﯽ :رﺋیﺲ ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ
اﺳﺘﺎدیﺎر
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 -٥دﮐﱰ ﻋﻠیﺮﺿﺎ ﻓﺮج اﻟﻠﻬﯽ
داﻧﺸیﺎر
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 -٦ﺁﻗﺎی ﺣﺴیﻦ راﺳﺘﺎ
ﻣﺮﺑﯽ
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
داﻧﺸﺠﻮی
 -٧ﺁﻗﺎی ﺟﻠیﻞ ﭘیﺮایﺶ اﺳﻼﻣیﺎن
ﻣﺮﺑﯽ
دﮐﱰی ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
درﺻﺪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﲤﺎم وﻗﺖ ١٠٠ :درﺻﺪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﺮوﻩ:
ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر دﻓﱰی و
 -١ﺁﻗﺎی ﺣﺒیﺐ اﮐﱪی :ﮐﺎردان ﺑﺮق
ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

وﺿﻌﻴﺖ

وﺿﻌﻴﺖ

وﺿﻌﻴﺖ

ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﻴﻤﻪ

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر
درﺻﺪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
دارای ﮔﻮاهﯽ ﺷﺮﮐﺖ در
ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎی ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
درﺻﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼیﻦ ﻓیﺰیﮏ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮوﻩ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﲤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧیﻤﻪ وﻗﺖ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻋﻀﻮ در اﳒﻤﻦ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻋﻀﻮ در هیﺌﺖ هﺎی ﺑﻮرد
ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
دارای ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ هﺎی

---x-----------x----
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اﺟﺮایﯽ ﺧﺎرج از ﮔﺮوﻩ

ﺣﻮزﻩ داﻧﺸﺠﻮیﺎن

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮوﻩ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ هﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮیﺎن
دورﻩ دﮐﱰی اﻋﻢ از ﭘﺰﺷﮑﯽ – دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ  -داروﺳﺎزی و ﺳﺎیﺮ
داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﻩ هﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓیﺰیﻮﻟﻮژی-
ﺑیﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﳘﭽﻨیﻦ دورﻩ هﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ روزاﻧﻪ و
ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻋﻢ از ﺗﻐﺬیﻪ ،ﲠﺪاﺷﺖ ﳏیﻂ ، ،ﲠﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﺪﻣﺎت ﺁﻣﻮزش
ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﺪ.
از ﻣﻬﺮ  ٨٦داﻧﺸﺠﻮیﺎن دورﻩ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧیﺰ ﺟﺰو
داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﻓﺮاﮔیﺮ ایﻦ ﮔﺮوﻩ ﳏﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻣﻮارد زیﺮ در
ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:

 -١ﺁیﺎ داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﺑﺎ ﺁییﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،ﳓﻮﻩ
ارزیﺎﺑﯽ ﺁﺷﻨﺎیﯽ دارﻧﺪ؟ ﺑﻠﯽ

ﺣﻮزﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﻓﻀﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻩ )ﮐﻼس درس(
)از اﺗﺎق ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣیﮑﻨیﻢ(.
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮیﺎن ارﺷﺪ ٤
ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﻓﻀﺎی اداری و دﻓﱰ ﮐﺎر اﻋﻀﺎء
هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ ١٠٠٠
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﻓﻀﺎی اداری
)ﮐﺎرﮐﻨﺎن( ٠
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن١
ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ و
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوﻩ)ﺑﺪون در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﺳﺎﻟﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ( m2
١٢
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮیﺎن ارﺷﺪ ٤
ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎﲠﺎ و ﳎﻼت ﻋﻠﻤﯽ
١٦

٧

٠

ﲣﺼﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ ﲣﺼﺼﯽ
ﮔﺮوﻩ ١٢٠
ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮیﺎن ارﺷﺪ ٤
ﺗﻌﺪاد رایﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ٥
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﻀﺎء هیﺄت
ﻋﻠﻤﯽ ٧
ﺗﻌﺪاد رایﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮیﺎن ارﺷﺪ ٢
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮیﺎن ارﺷﺪ ٤

ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﺪاد

ﻓیﻠﺪهﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎل٦ :
ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﻓﻌﺎل ﮔﺮوﻩ١ :
ﻣﺮاﮐﺰ ﲢﻘیﻘﺎﺗﯽ ﳘﮑﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ ١ :
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨیﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﳘﮑﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ:

١

ﺣﻮزﻩ ﭘﮋوهﺶ:

 -١ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﺣﻬﺎ ی ﭘﮋوهﺸﯽ ﮔﺮوﻩ در  ١ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ١٦ :
)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮب ﭘﺎیﺎن یﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺎیﺎن ﻧیﺎﻓﺘﻪ(
 -٢ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ٣٢ :
 -٣ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ٢ ) ٦ :زیﺮ ﭼﺎپ
و  ٤ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ(
 -٤ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬیﺮش ﺷﺪﻩ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ٢٢ :
 -٥ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺪون ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ:
٣٧
 -٦ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎ و ﲰیﻨﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻩ ٥
ﺗﻌﺪاد ﭘﺎیﺎن ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﺼﻮیﺐ ﺷﺪﻩ در یﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ٢ :

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﭘﮋوهﺶ  ،ﮔﺮوﻩ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮیﻦ
رﺗﺒﻪ ﭘﮋوهﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﮐﺴﺐ ﳕﻮد.

ﺣﻮزﻩ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷیﺎﺑﯽ

 -١ﺁیﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع روش  ،وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی،
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
ﺑﻠﯽ
 -٢ارزﺷیﺎﺑﯽ از ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
١٧

ارزﺷیﺎﺑﯽ از ﮔﺮوﻩ و اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﭘﺎیﺎن هﺮ دورﻩ
ﺗﻮﺳﻂ  EDOداﻧﺸﮑﺪﻩ اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔیﺮد ﮐﻪ اﻣیﺪواریﻢ ﻧﺘﺎیﺞ
ﺑﺼﻮرت ﺁﻧﺎﻟیﺰ ﺷﺪﻩ در اﺧﺘیﺎر اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ
ارﺗﻘﺎی ﺁﻣﻮزش در دورﻩ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔیﺮد و ﻣﻌﻨﺎی
ارزﺷیﺎﺑﯽ ﲢﻘﻖ یﺎﺑﺪ.

ﮐﻢ

ﺷﺮح

ﻣﺘﻮﺳ زیﺎد
ط

 -١ﺁیــﺎ ارزﺷــیﺎﺑﯽ ﺗﺸﺨیــﺼﯽ در اﺑﺘــﺪای
ﺗﺸﮑیﻞ ﮐﻼس اﳒﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
 -٢ﺁیﺎ ﺁزﻣﻮن ﻣیﺎن ﺗﺮم از ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﲢﺼیﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮیﺎن در ﮐﻠیﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗـﺪریﺲ اﳒـﺎم
ﻣﯽﺷﻮد؟
 -٣ﺁیﺎ از ارزﺷیﺎﺑﯽ ﭘﺎیﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺁﺷـﻨﺎیﯽ
داﻧــﺸﺠﻮیﺎن ﺑــﺎ ﻣیــﺰان ﮐــﺴﺐ داﻧــﺶ و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد؟
ـﻒ،
ـﻮن از ﺗﮑﻠیـ
ـﺮ از ﺁزﻣـ
ـﻪ ﻏیـ
ـﺎ ﺑـ
 -٤ﺁیـ
ﮔــﺰارش در ارزﺷــیﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤــﯽ داﻧــﺸﺠﻮیﺎن
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﻧﺘیﺠﻪ ﮔیﺮی:

ﮔﺮوﻩ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ
ﺗﱪیﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﱰاﺗﮋیﮏ،رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف و دورﳕﺎی ﺧـﻮد را
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎ و ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﱳ ﻧیﺎزهـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺪویﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳـﺖ .اهـﺪاف اﺳـﱰاﺗﮋیﮏ و ﺁﻣﻮزﺷـﯽ
ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺨﺺ و اﺻﻮل هﺪف ﻧﻮیﺴﯽ در ﺁﺎ رﻋﺎیﺖ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ .
در اهﺪاف اﺳﱰاﺗﮋیﮏ وﻇﺎیﻒ ﺁﻣﻮزﺷﯽ،ﭘﮋوهﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮوﻩ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﱰاﺗﮋیﮏ و اهﺪاف ﮔـﺮوﻩ
هﺮ ﺳﺎل ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﲞﺶ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺳـﺎل ١٣٨٦
ﺑﻪ ﺑیﺶ از  %٨٠اهﺪاف ﺗﻌییﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺸﮑیﻞ ﮔـﺮوﻩ ﻓیﺰیـﮏ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺬیﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗـﺎ ایـﻦ ﺗـﺎریﺦ
ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اهﺪاف ﻣیﺎن ﻣﺪت و دراز ﻣـﺪت در
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﱰاﺗﮋیﮏ ﮔﺮوﻩ هﻨﻮز ﳏﻘـﻖ ﻧـﺸﺪﻩ اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎیـﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی هﺎی ﮔﺮوﻩ در راﺳﺘﺎی ﲢﻘﻖ ﺁﺎ ﺻﻮرت ﮔیﺮد.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ ﺑﺎ ﺁرای اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩ اﳒـﺎم
ﻣﯽ ﮔیﺮد و در ﮔﺮوﻩ وﻇﺎیﻒ ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﺘﻮب وﺟـﻮد
دارد.
ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ هﺎی اﺟﺮایﯽ ﺧﺎرج از ﮔﺮوﻩ ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ و ﺑﺮﺧﯽ از
اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩ و ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ در
اﮐﺜﺮ ﺟﻠﺴﺎت ،ﺷﻮراهﺎ ،ﮐﻤیﺘﻪ هﺎ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣـﺸﺎورﻩ در ﺳـﻄﺢ
داﻧﺸﮑﺪﻩ و داﻧﺸﮕﺎﻩ از ﲨﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﻧﻔﻊ ﮔﺮوﻩ و از ﺟﻬﺎﺗﯽ دیﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر ﮔﺮوﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮔﺮوﻩ ﻧﺪاﺷﱳ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺪم ﲣﺼیﺺ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟیﺖ و ﺁﻣﻮزش در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮔـﺮوﻩ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ هﺎی اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ﺑیﺶ از
 %٨٠از ﻣﺪیﺮیﺖ وﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ درﮔـﺮوﻩ رﺿـﺎیﺖ داﺷـﺘﻨﺪ .در
ﮔﺮوﻩ ﺁییﻦ ﻧﺎﻣﻪ هـﺎی ﺁﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﮑﺘـﻮب وﺟـﻮد دارد و ﺑـﻪ
ﺗﻔﮑیﮏ ﳐﺎﻃﺒیﻦ ﺁﺎ در ﺑﻮﻟﱳ ﮔﺮوﻩ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ..
هیﭽیﮏ از اﻋﻀﺎی هیﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﮔـﺮوﻩ در اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﺟـﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﲣﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ در هیﺌﺖ هﺎی ﺑـﻮرد ﺣـﻀﻮر
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﲥﺪیﺪ ﮔﺮوﻩ ﳏﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد و وﺳﻌﺖ ﮐﻼﺳﻬﺎ در ﲞﺶ و در داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورﻩ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ ﮐـﻼس ﳎﺰایـﯽ در ﮔـﺮوﻩ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدﻩ و از اﺗﺎق ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﻣﺎهیﺖ دروس ﲞﺶ ،ﻧیﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺑیﺸﱰی ﮐﺎﻣﭙیﻮﺗﺮ در ﮐﻼس هﺎ هـﺴﺖ.ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﻓـﻀﺎی ﮔـﺮوﻩ در
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ) ٢ﻧﻔﺮی
ﮐﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﺪ( ﮐﺎﻓﯽ ﻧیـﺴﺖ.و ﻧیـﺎز ﺑـﻪ اﺗـﺎق و ﻓـﻀﺎی
ﺑیﺸﱰی در ﮔﺮوﻩ هﺴﺖ.
ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوﻩ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ دورﻩ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ را
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد و ﳘﭽﻨیﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هـﺎ و
ﺑﺮﺧﯽ ﳎﻼت ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠیﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﻩ هﺎی ﺗﮑﻤیﻠﯽ و
ﲣﺼﺼﯽ ﻧیﺰ در ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ ﮔﺮوﻩ ﻣﻮﺟﻮد ﻧیـﺴﺖ .ﻓـﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ
ﻧیﺰ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮیﺎن دورﻩ هـﺎی ﺗﮑﻤیﻠـﯽ ﺁیﻨـﺪﻩ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭘیﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ایﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﮔـﺮوﻩ هـﺎیﯽ ﮐـﻪ ﲢـﺼیﻼت
ﺗﮑﻤیﻠﯽ دارﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٤- ٣ژورﻧﺎل در ﺳـﺎیﺖ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﱰس
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﱪیﺰ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺷﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ ث-
ژورﻧﺎل در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺎیﺪ ﺗﻌـﺪد دﺳﱰﺳـﯽ و در ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌـﺪاد ﳎـﻼت ﻣﻮاﺟـﻪ
هﺴﺘیﻢ.
ﭼﻮن ﮔﺮوﻩ ﻓیﺰیﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑـﺮای ﭘـﺬیﺮش داﻧـﺸﺠﻮی ارﺷـﺪ در
رﺷﺘﻪ رادیﻮﺑیﻮﻟﻮژی اﻋﻼم ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﳕـﻮدﻩ اﺳـﺖ وﻟـﯽ هﻨـﻮز
ﻧﺘﻮاﻧــﺴﺘیﻢ ﺁزﻣﺎیــﺸﮕﺎﻩ رادیﻮﺑیﻮﻟــﻮژی را راﻩ اﻧــﺪازی
ﳕﺎییﻢ .اﻧﺘﻈﺎر داریﻤﺒﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
١٩

هیﺌﺖ ﺑﺮد از ﲥﺮان ﺟﻬﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧیﻢ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧیﺎز
را ﺧﺮیﺪاری و ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ را راﻩ اﻧﺪازی ﳕﺎییﻢ.
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