ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﱪیﺰ

داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ ﻣﺮاﻏﻪ

ﮔﺰارش ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ
)وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺁﻣﻮزﺷﯽ (

زﻣﺴﺘﺎن ١٣٨٨
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ﭼﮑیﺪﻩ
ارزﺷیﺎﺑﯽ ﻓﺮایﻨﺪی ﻧﻈﺎﻣﺪار ﺑﺮای ﲨﻊ ﺁوری  ،ﲢﻠیﻞ و ﺗﻔﺴیﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣیﺰان ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن هﺪﻓﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در
ﺳیﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎم ﺁﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻣﻨﻈﻮر از ﺁﻣﻮزش  ،ایﺠﺎدﺗﻐییﺮات
ﻣﻨﺎﺳﺐ و روز اﻓﺰون در ﻧﺘیﺠﻪ ایﻦ ﺳیﺴﺘﻢ یﻌﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮیﺎن اﺳﺖ
و هﺪف ارزیﺎﺑﯽ ارﺗﻘﺎی ﮐیﻔیﺖ ﺁﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ارزﺷیﺎﺑﯽ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﲠﱰیﻦ ﺷﺎﺧﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣیﺰان رﺳیﺪن ﺑﻪ هﺪﻓﻬﺎ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دهﺪ و ﺑﻪ ﲢﻠیﻞ ﮐیﻔیﺖ ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ایﻦ ﺳیﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
و از ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺘﻌﺎرف دﺳﺖ یﺎﻓﺖ.
در ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﻏﻪ
ﺑﺎ هﺪف اﻧﻄﺒﺎق ﺁﻣﻮزش ﺑﺎ ﻧیﺎز هﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﮐیﻔیﺖ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺎﺗیﺪ و داﻧﺸﺠﻮیﺎن در ﺳﺎل
 ١٣٨٧اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ یﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻیﻔﯽ ،ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
دﻩ ﮔﺎم و در هﺸﺖ ﺣﻮزﻩ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ارزیﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪیﺮیﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻓﺮاﮔیﺮان ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘیﺒﺎﻧﯽ
 ،ﻓﻀﺎهﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ  .ﭘﮋوهﺸﯽ  ،ﲠﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ  ،ﲡﻬیﺰان
ﺁﻣﻮزﺷﯽ  ،ﭘﮋوهﺸﯽ  ،ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎهﯽ و ﺗﺸﺨیﺼﯽ  ،دورﻩ هﺎ ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ  ،ﻓﺮایﻨﺪ ﺗﺪریﺲ و یﺎدﮔیﺮی و رﺿﺎیﺖ ﻣﻨﺪی
داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ایﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ در
ﭘﺲ از ایﻨﮑﻪ یﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ارزﺷیﺎﺑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﳕﻮدﻩ
و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﱰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺟیﻪ ﮔﺮدیﺪﻧﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ در ایﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ
اﳒﺎم ﮔﺮدیﺪ  .در ایﻦ زﻣیﻨﻪ ﺷﻮرای ارزﺷیﺎﺑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی
هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ  ،اهﺪاف و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ارزیﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎ ﺗﻌییﻦ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ و ﭼﮏ ﻟیﺴﺖ هﺎ ﺁﻣﺎدﻩ
ﮔﺮدیﺪ.ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮیﺎن و ﭼﮏ
ﻟیﺴﺖ هﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﮑﻤیﻞ ﺷﺪﻧﺪو ﭘﺲ از ﲨﻊ ﺁوری
ﻣﻮرد ﲡﺰیﻪ و ﲢﻠیﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﺣﺪود  % ٧۵اهﺪاف در داﻧﺸﮑﺪﻩ ﳏﻘﻖ ﺷﺪﻩ و رﺿﺎیﺖ ﻓﺮاﮔیﺮان از
ﺁﻣﻮزش در ﺣﺪ ﺧﻮب و رﺿﺎیﺖ اﻋﻀﺎ از ﻣﺪیﺮیﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
داﻧﺸﮑﺪﻩ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﻤﺒﻮد
اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ در داﻧﺸﮑﺪﻩ و ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ایﻨﱰﻧﺖ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﱪیﺰ ﺑﺮای اﳒﺎم ﲢﻘیﻘﺎت
ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم
ﭘﮋوهﺸﯽ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ
هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ :
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ ﻣﺮاﻏﻪ در ﺳﺎل  ١٣٧٠ﺑﺎ ﺗﺼﻮیﺐ
ﺷﻮرای ﮔﺴﱰش ﺑﺎ ﭘﺬیﺮش  ٣٠داﻧﺸﺠﻮی ﺑﻮﻣﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ،
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﺮد.دو ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺸﺘیﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ هیﺎت اﻣﻨﺎء ﳏﻠﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﭙﺮی
ﮔﺮدیﺪ.ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮب هیﺌﺖ وزیﺮان ﺷﺎﻣﻞ  ٢۶ﭘﺴﺖ هیﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ  ٢۶ ،ﭘﺴﺖ ﮐﺎدر اداری و ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد.
 ١٣٧٢ﻋﻤﻠیﺎت اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪیﺪ داﻧﺸﮑﺪﻩ در دو
در ﺳﺎل
ﻓﺎز  ،ﻓﺎز اول ﺑﺎ زیﺮ ﺑﻨﺎی  ۵٠٠٠ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ﳏﻮﻃﻪ و
ﲡﻬیﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﺎز دوم ﺑﺎ زیﺮ ﺑﻨﺎی  ٣٠٠٠ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺮوع
ﺷﺪ.
در ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ١٣٨۶ﻓﺎز اول داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻮرد ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪیﺪ اﻧﺘﻘﺎل یﺎﻓﺖ .ﳘﺰﻣﺎن
ﭘﺬیﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دو
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪیﺪ
رﺷﺘﻪ ﲠﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﻓﻮریﺖ هﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧیﺰ ﺑﺮای داﻧﺸﮑﺪﻩ
ایﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻣیﺴﺮ ﮔﺮدیﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟیﻞ
و
داﺷﱳ ﭘﺘﺎﻧﺴیﻞ هﺎی ﻻزم از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﲡﻬیﺰات ﻋﻤﻠﯽ
ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎهﯽ ﻃﺮح ﭘﺬیﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﺎیﺮ رﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﻮرد ﻧیﺎز
داﻧﺸﮕﺎﻩ را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺼﻮیﺐ ﻗﺮاردادﻩ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۵ :ﻧﻔﺮ هﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ و  ٢ﻧﻔﺮ هیﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ  ٢٠١ ،ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﲠﺪاﺷﺖ
 ١۵ ،ﻧﻔﺮ آﺎدر اداري و  ١۴ﻧﻔﺮ ﮐﺎدر
و ﻓﻮریﺖ هﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﳘﺮا ﻩ ﺑﺎ  ٢٠دورﻩ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼیﻠﻲ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری
را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ایﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻪ دﻟیﻞ اﻋﻀﺎ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﳏﺪود و ﻣﺸﮑﻼت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺪیﺮ ﮔﺮوﻩ ،ﺗﺸﮑیﻞ ﮔﺮوﻩ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ  ،از ایﻨﺮو ﲤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ هﺎ در ﻗﺎﻟﺐ یﮏ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

اهﺪاف ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ:
هﺪف آﻠﻲ ﻃﺮح :ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﻣﺮاﻏﻪ

ب( اهﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﺮح:
 -١ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ داﻧﺸﮑﺪﻩ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻩ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
 -٢ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ از
ﻧﻈﺮ اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ هﺎ.
 -٣ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮑﺪﻩ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪیﺮیﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ
 -٤ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮑﺪﻩ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ
 -٥ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮑﺪﻩ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت  ،ﲡﻬیﺰات و
ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ

روش اﳒﺎم ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ :
 -١ﻣﺮاﺣﻞ اﳒﺎم ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ درداﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﻗﺮار زیﺮ ﺑﻮد:

ﺑﻪ

ﮔﺎم اول :ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ
ﺿﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ یﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ایﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ در ﺟﻠﺴﺎت و
ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎی ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
داﻧﺸﮕﺎﻩ در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑیﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﺁﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺸﮑﺪﻩ راهﻨﻤﺎی ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ،ﺟﺰوات و ﻣﺘﻮن ارزﺷیﺎﺑﯽ
ﺑیﻦ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮزیﻊ و ﺗﻮﺿیﺤﺎﺗﯽ
در ﻣﻮرد ﺁن اراﺋﻪ ﮔﺮدیﺪ.
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ﮔﺎم دوم :ﺗﺸﮑیﻞ ﮐﻤیﺘﻪ

ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ:

در ایﻦ ﻗﺪم در یﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا اﻋﻀﺎی ﮐﻤیﺘﻪ ارزﺷیﺎﺑﯽ
دروﻧﯽ ﺗﻌییﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ریﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪﻩ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺁﻣﻮزش
داﻧﺸﮑﺪﻩ  ٣ ،ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺁﻣﻮزش
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﺎم ﺳﻮم :ﺗﻌییﻦ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف
در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اهﺪاف ﮐﻠﯽ و ویﮋﻩ ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﺗﻌییﻦ
ﮔﺮدیﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻌییﻦ هﺪف ﮐﻠﯽ و اهﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺷﻮرای
ﺁﻣﻮزﺷﯽ  ،رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ و اهﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑیﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :ﺗﻌییﻦ ﻣﻼﮐﻬﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎ
در ایﻦ ﮔﺎم  ،ﺑﺮاﺳﺎس اهﺪاف ویﮋﻩ ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ  ،ﻣﻼﮐﻬﺎ و
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎ ﺗﻌییﻦ ﺷﺪﻩ و ﺣﻮزﻩ هﺎی ارزﺷیﺎﺑﯽ ﻧیﺰ ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدیﺪﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﺖ هﺎی یﮏ داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺪف ﺎیﯽ ﺗﺸﮑیﻞ ﺁن را ﻧﺸﺎن دادﻩ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﺁن را ﳕﺎیﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .رﺳﺎﻟﺖ هﺎ یﺎ
ﻣﺄﻣﻮریﺘﻬﺎی یﮏ واﺣﺪ در هﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳیﺲ ﺁن ﺑﻪ وﺳیﻠﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺗﻌییﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .هﺪﻓﻬﺎی ﮔﺮوﻩ ﻗﺎﺻﺪی هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ ﻗﺼﺪ دارد
از ﻃﺮق ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﺟﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺁﺎ دﺳﺖ یﺎﺑﺪ.
ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﻌییﻦ وﺿﻌیﺖ ﻣﻄﻠﻮب
در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺪویﻦ ﺣﻮزﻩ هﺎ  ،ﻣﻼک هﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎ،
وﺿﻌیﺖ ﻣﻄﻠﻮب از دیﺪﮔﺎﻩ ﲤﺎم اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ 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
ﮔﺎم هﺸﺘﻢ :ﲥیﻪ ﮔﺰارش ﲥیﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﳎﺮی ﻃﺮح اﳒﺎم ﮔﺮدیﺪ.
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ﺣﻮزﻩ هﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎی ارزﺷیﺎﺑﯽ دروﻧﯽ و وﺿﻌیﺖ ﻣﻄﻠﻮب هﺮ -
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺣﻮزﻩ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف
 -١ﺁیﺎ درداﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑیﺎﻧیﻪ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻠﯽ

 ﺁیﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔیﺮان دورﻩ هﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮزﺷﯽ اهﺪاف ﮐﻠﯽﺑﻠﯽ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑیﮏ وﺟﻮد دارد؟
 -٣ﺁیﺎ ﲤﺎم دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران در ﺗﺪویﻦ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﺑﻠﯽ
-۴ﺁیﺎ اهﺪاف ﺑﺎ رﻋﺎیﺖ اﺻﻮل هﺪف ﻧﻮیﺴﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺶ ،
ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش ﺗﺪویﻦ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ؟ﺧیﺮ
 -۶ﺁیﺎ اهﺪاف ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ؟ ﺑﻠﯽ

ﺳﻮاﻻت ﺣﻮزﻩ رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف:
ﺁیﺎ اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺪوﻧﯽ در ﺣﻮزﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ
اﻟﻒ -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ

وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ و دﻗیﻖ ﺗﺪویﻦ

ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ب -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد

ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎء هیﺄت

□

ج -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺸﺨﺺ ﻧیﺴﺖ

□

ﺁیﺎ اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺪوﻧﯽ در ﺣﻮزﻩ ﭘﮋوهﺸﯽ در وﺟﻮد دارد؟
اﻟﻒ -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ در داﻧﺸﮑﺪﻩ
دﻗیﻖ ﺗﺪویﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ و

ب -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎء هیﺄت
ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد
ج -اهﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ
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ﻣﺸﺨﺺ ﻧیﺴﺖ

□

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

وﺿﻌیﺖ
ﻣﻄﻠﻮب

وﺟﻮد ﺑیﺎﻧیﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﻣﮑﺘﻮب در داﻧﺸﮑﺪﻩ

دارد

وﺿﻌیﺖ ﻧیﻤﻪ
ﻣﻄﻠﻮب

وﺿﻌیﺖ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

وﺟﻮد دورﳕﺎی ﻣﮑﺘﻮب در دارد
داﻧﺸﮑﺪﻩ
درﺻﺪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑیﺶ از
%٨٠
ﺁﮔﺎﻩ از رﺳﺎﻟﺖ
داﻧﺸﮑﺪﻩ
وﺟﻮد اهﺪاف ﮐﻼن در
داﻧﺸﮑﺪﻩ

دارد

وﺟﻮد اهﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
درداﻧﺸﮑﺪﻩ

دارد
 % ۶٠ﺗﺎ %٨٠

درﺻﺪ ﻧیﻞ ﺑﻪ اهﺪاف
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺗﻌیﻦ ﺷﺪﻩ
در ﺻﺪی از اﻋﻀﺎی
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﻪ در ﺗﺪویﻦ
اهﺪاف ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ

ﺑیﺶ از
%٨٠

ﺗﻮاﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
اهﺪاف

هﺮﺳﺎل

وﺟﻮد اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮیﺎن

دارد

ﺣﻮزﻩ ﻣﺪیﺮیﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ :
اﻧﺘﺨﺎب ریﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ریﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﱪیﺰ از ﺑیﻦ اﻋﻀﺎ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻇﺎیﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﮑﺘﻮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻓﻌﻠﯽ ایﺸﺎن ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻩ
ﮐﻪ دارای ﺁﺧﺮیﻦ ﻣﺪرک ﲢﺼیﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ
ﻣیﮑﺮوﺑیﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ریﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب دو
ﺳﺎل ﻣﻌﺎوﻧﺖ ایﺸﺎن  ١۴ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -٣ﻧﺘﺎیﺞ ارزیﺎﺑﯽ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻣﺪیﺮیﺖ :
در ایﻦ ﺣﻮزﻩ ارزﺷیﺎﺑﯽ وﺿﻌیﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑیﺶ از  ،% ٨٠وﺿﻌیﺖ
ﻧیﻤﻪ ﻣﻄﻠﻮب  % ۶٠ﺗﺎ  %٨٠و وﺿﻌیﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻤﱰ از  ۶٠درﺻﺪ
اﻃﻼق ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ.
ردیﻒ
١

ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﻄﻠﻮب

روﺣیﻪ ﳘﮑﺎری ﺑﺎ اﻋﻀﺎ

ﻧیﻤﻪ ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

Æ

٢

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر

٣

) ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺳﺎل ،ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻤﱰ از  ٢ﺳﺎل (

Æ

۴

ﺗﻮان اﺟﺮاﺋﯽ در ﭘیﺸﱪد اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ

۵

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت

۶

ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﳘﮑﺎران

٧

اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎئ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ Æ

٨

ﺗﻘﺴیﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺑیﻦ اﻋﻀﺎ Æ

٩

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﳒﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ Æ

١٠

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎو ﻣﺴﺌﻮﻟیﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ Æ

١١

اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮﻗﻌیﺖ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ

١٢

ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮑﺪﻩ Æ

١٣

ﺣﺴﻦ اﺧﻼق و روﺣیﻪ ﳘﮑﺎری ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ

١۴

ﻧﻘﺶ ﻣﺪیﺮیﺖ در ایﺠﺎد ﺟﻮ ﺁرام در داﻧﺸﮑﺪﻩ Æ

Æ
Æ

Æ

١۵

ﻧﻈﺎرت

١۶

دارای ﻧﻈﻢ و اﻧﻈﺒﺎط ﮐﺎری Æ

Æ

Æ

ﺑﺮ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ Æ

١٧

ﺣﻮزﻩ ﻣﺪیﺮیﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ  :در ﺣﻮزﻩ ارزﺷیﺎﺑﯽ وﺿﻌیﺖ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑیﺶ از  ،% ٨٠وﺿﻌیﺖ ﻧیﻤﻪ ﻣﻄﻠﻮب  % ۶٠ﺗﺎ  %٨٠و وﺿﻌیﺖ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻤﱰ از  ۶٠درﺻﺪ اﻃﻼق ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ.
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وﺿﻌیﺖ
ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ ﲨﻊ ﺁوری
دادﻩ

درﺻﺪ رﺿﺎیﺖ از ﻓﻌﺎﻟیﺖ
هﺎی ریﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑیﻦ
اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات و ﺁییﻦ
ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﮑﺘﻮب در
داﻧﺸﮑﺪﻩ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

دارد

وﺟﻮد ﺷﺮح وﻇﺎیﻒ ﻣﮑﺘﻮب
ﻣﺪیﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

دارد

وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای
ﲣﺼیﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اهﺪاف داﻧﺸﮑﺪﻩ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

دارد

وﺟﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﺁﻣﻮزش در
ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

وﺿﻌیﺖ
ﻧیﻤﻪ
ﻣﻄﻠﻮب

وﺿﻌیﺖ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

Æ

ﻧﺪارد

-٤ﺁیﺎ ﻓﺮایﻨﺪ ارزیﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟیﺘﻬﺎی ﺳـﺎﻻﻧﻪ در داﻧـﺸﮑﺪﻩ وﺟـﻮد
دارد؟
ﺧیﺮ
ردی
ف

□

ﺑﻠﯽ
ﻧﺎﻣﻨ
ﻇﻢ

ﮔﻮیﻪ

١

ﻓﻌﺎﻟیﺘﻬﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ
ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﳒﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟

٢

ﻓﻌﺎﻟیﺘﻬﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ
ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﳒﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
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ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻣﻨﻈﻢ

ﻣﻨﻈﻢ

 ﺁیﺎ ﺳﺎزو ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﻌییﻦ ﺑﻮدﺟﻪ  ،هﺰیﻨﻪ هﺎیداﻧﺸﮑﺪﻩ و ﳓﻮﻩ هﺰیﻨﻪ ﺁن وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻠﯽ
ﺑﻮدﺟﻪ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ دریﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ و  ٨٠درﺻﺪ هﺰیﻨﻪ هﺎ ﺻﺮف
ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ و  ٢٠در ﺻﺪ ﺻﺮف اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.ﻟﺬا ﲢﻠیﻞ هﺰیﻨﻪ هﺎی داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬیﺮ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزیﺎﺑﯽ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ از ریﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﺣﻮزﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ  :در ﺣﻮزﻩ ارزﺷیﺎﺑﯽ وﺿﻌیﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑیﺶ
از  ،% ٨٠وﺿﻌیﺖ ﻧیﻤﻪ ﻣﻄﻠﻮب  % ۶٠ﺗﺎ  %٨٠و وﺿﻌیﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﮐﻤﱰ از  ۶٠درﺻﺪ اﻃﻼق ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ.
وﺿﻌیﺖ
ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ ﲨﻊ
ﺁوری دادﻩ
هﺎ

وﺟﻮد ﻃﺮح درس ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻈﺮی و
ﻋﻤﻠﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

ﻣیﺰان ﺁﮔﺎهﯽ از ﻃﺮح درس ﺑیﻦ
اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

Æ

ﻣیﺰان ﺁﮔﺎهﯽ داﻧﺸﺠﻮیﺎن از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی درﺳﯽ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

Æ

ﻣیﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
در ﺗﺪویﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی درﺳﯽ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

Æ

ﻣیﺰان رﺿﺎیﺖ ﮐﺎرﺁﻣﻮزان و
ﮐﺎرورزان از ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

Æ

وﺟﻮد راهﻨﻤﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮیﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد
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وﺿﻌیﺖ
ﻧیﻤﻪ
ﻣﻄﻠﻮب

Æ

دارد

وﺿﻌیﺖ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌییﻦ رﺿﺎیﺖ ﮐﺎرﺁﻣﻮزان و ﮐﺎرورزان از
وﺿﻌیﺖ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻋﺎﻟﯽ) (۴ﺧﻮب) (٣ﻣﺘﻮﺳﻂ) (٢ﺿﻌیﻒ)(١

ﺷﺮح
ﺣﻀﻮر ﲟﻮﻗﻊ اﺳﺎﺗیﺪ در ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی
ﺁﻣﻮزﺷﯽ

Æ

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ و
اﻧﺘﻈﺎرات در اﺑﺘﺪا و ﻃﻮل دورﻩ

Æ

ﳓﻮﻩ ارزیﺎﺑﯽ ﭘﺎیﺎن دورﻩ)ﳘﺎهﻨﮕﯽ
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ(

Æ

رﺿﺎیﺖ ﮐﻠﯽ ﴰﺎ از دورﻩ

Æ

ﺣﻮزﻩ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ از
ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ

ﻣﻨﺒﻊ ﲨﻊ ﺁوری
دادﻩ

وﺿﻌیﺖ وﺿﻌیﺖ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧیﻤﻪ
ﻣﻄﻠﻮب

Æ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ از
ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ از
ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

درﺻﺪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ دارای
ﮔﻮاهﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎی
ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﲤﺎم
وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧیﻤﻪ وﻗﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
ﻣﻮﺟﻮد

11

وﺿﻌیﺖ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

Æ
Æ
Æ

Æ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﻃﺮح درس هﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوﻩ در ﺗﺪریﺲ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨیﺪ؟ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺣﻮزﻩ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﲡﻬیﺰات

داﻧﺸﮑﺪﻩ :

ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﻓﻀﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ )ﮐﻼس درس(  :ایﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻧﺴﺒﺖ دارا ﺑﻮدن  ٢٠١ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ،
ﻓﻮریﺖ هﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﲠﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ دارای  ٦ﮐﻼس و ٤
ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ  ٧ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ
زیﺮ ﺑﻨﺎیﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٠٠٠ﻣﱰ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﻓﻀﺎی اداری و دﻓﱰ
ﮐﺎر اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ١٠٠٠
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ٧
ﳘﭽﻨیﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر در ایﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ ٣٧
از ایﻦ ﻣیﺎن  ٦ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری
ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٠٠٠ﻣﱰ ﻗﺮار
ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ درﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ زیﺮ ﺑﻨﺎی
دارﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮﺑﻨﺎی ﻓﻀﺎی
اداری )ﮐﺎرﮐﻨﺎن(١٠٠٠
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری
٦

ﻣﺴﺎﺣﺖ زیﺮ ﺑﻨﺎی ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ٥٠٠ﻣﱰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮیﺎن دارای ﻣیﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ایـﻦ
ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ دارای  ٥٠٠٠ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻤﯽ و ﲣﺼﺼﯽ و  ٢٠ﳎﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ و
ﭘﮋوهﺸﯽ ﺁﺑﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﮕﺎﻩ رایﺎﻧـﻪ در اﺧﺘیـﺎر اﻋـﻀﺎ
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هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ هیﭽﮑﺪام ﺑﻪ ایﻨﱰﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧیـﺴﺘﻨﺪ و
اﻋﻀﺎ ﺟﻬﺖ اﳒﺎم ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ایـﻨﱰ ﻧـﺖ ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ
ـﺪ
ـﺴﺘﻨﺪ .در واﺣـ
ـﺸﺠﻮیﺎن هـ
ـﺎﻣیﭙﻮﺗﺮ داﻧـ
ـﺰ ﮐـ
ـﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺮﮐـ
اﺳـ
ﮐﺎﻣﭙیﻮﺗﺮ داﻧـﺸﮑﺪﻩ ﻓﻌـﻼ  ٦ﮐـﺎﻣﭙیﻮﺗﺮ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ در
اﺧﺘیﺎر داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﻗﺮار دارد.

ﺗﻌﺪاد رایﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
اﻋﻀﺎء هیﺄت ﻋﻠﻤﯽ٣
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﻀﺎء هیﺄت
ﻋﻠﻤﯽ ٧

ﺗﻌﺪاد رایﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮیﺎن٦
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
داﻧﺸﺠﻮیﺎن٢٠١

ﺗﻌﺪاد ﻓیﻠﺪهﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎل ٤ :ﺑیﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﱪیﺰ و ٤
ﺑیﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﱪیﺰ
ﺗﻌﺪاد وﺳیﻠﻪ ﻧﻘﻠیﻪ در اﺧﺘیﺎر داﻧﺸﮑﺪﻩ :
اﺗﻮﺑﻮس و ﺳﻮاری (

 ٢دﺳﺘﮕﺎﻩ )

ﺗﻌﺪاد ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﲠﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﳘﮑﺎر :یﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ٤
ﻣﺮﮐﺰ ﲠﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﳘﮑﺎری دارﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺷﺒﮑﻪ ﲠﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ  :ﺻﻔﺮ
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ﺣﻮزﻩ ﭘﮋوهﺶ:
 -١ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﺣﻬﺎ ی ﭘﮋوهﺸﯽ ﮔﺮوﻩ در  ١ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ:
ﻣﺼﻮب )در ﺣﺎل اﺟﺮا (

 ٣ﻃﺮح

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﻧﺪاﺷﱳ ﮐﻤیﺘﻪ ﭘﮋوهﺸﯽ در داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﲤﺎم ﻃﺮح هﺎی ﭘیﺸﻨﻬﺎدی از ﻃﺮیﻖ داﻧـﺸﮑﺪﻩ هـﺎی ﳐﺘﻠـﻒ یـﺎ از
ﻃﺮیﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮری ﻣﺪیﺮیﺖ ﺳﻼﻣﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻮیﺐ ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ
ﮐﻪ ﻃﯽ ایﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪﻟیﻞ ﻣـﺸﮑﻼت ﻣـﺴﺎﻓﺘﯽ و ﮔﺬراﻧـﺪن ﻣﺮاﺣـﻞ
ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮیﺐ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺷـﺪن زﻣـﺎن ﺗـﺼﻮیﺐ
ﻃﺮح هﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -٢ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ در  ١ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ:

٦

ﻣﻘﺎﻟﻪ

 -٣ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ در یﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ :دو ﮐﺘﺎب در زیﺮ
ﭼﺎپ
 -٤ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬیﺮش ﺷﺪﻩ در  ١ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  :ﺻﻔﺮ
 -٥ﺗﻌﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕـﺮﻩ ﺑـﺎ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑـﺪون ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ:
)١٥ﻻزﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮﻩ هـﺎ اﻃـﻼع یـﺎﻓﱳ از زﻣـﺎن ﺑﺮﮔـﺰاری
ﮐﻨﮕﺮﻩ و ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺬیﺮش ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ اﻣـﺮ ﺟـﺰ دﺳﱰﺳـﯽ ﺑـﻪ
ایﻨﱰ ﻧﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬیﺮ ﻧیﺴﺖ.
 -٦ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎ و ﲰیﻨﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ  :ﺻﻔﺮ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺎیﺎن ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﺼﻮیﺐ ﺷﺪﻩ در یﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ :ﺻﻔﺮ

ﺣﻮزﻩ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷیﺎﺑﯽ
 -١ﺁیﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع روش  ،وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی،
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اهﺪاف ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ ﺑﻠﯽ
 -٢ارزﺷیﺎﺑﯽ از اﻋﻀﺎئ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ارزﺷیﺎﺑﯽ از اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﭘﺎیﺎن هﺮ دورﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﺁﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪﻩ اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔیﺮد.
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ﮐﻢ

ﺷﺮح
 -١ﺁیﺎ ارزﺷیﺎﺑﯽ ﺗﺸﺨیﺼﯽ در اﺑﺘﺪای
ﺗﺸﮑیﻞ ﮐﻼس اﳒﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
 -٢ﺁیﺎ ﺁزﻣﻮن ﻣیﺎن ﺗﺮم از ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﲢﺼیﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮیﺎن در ﮐﻠیﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪریﺲ اﳒﺎم
ﻣﯽﺷﻮد؟

ﻣﺘﻮﺳﻂ زیﺎد
Æ
Æ

Æ

 -٣ﺁیﺎ از ارزﺷیﺎﺑﯽ ﭘﺎیﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺁﺷﻨﺎیﯽ
داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﺑﺎ ﻣیﺰان ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -٤ﺁیﺎ ﺑﻪ ﻏیﺮ از ﺁزﻣﻮن از ﺗﮑﻠیﻒ،
ﮔﺰارش در ارزﺷیﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮیﺎن
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد؟

Æ

ﻧﺘیﺠﻪ ﮔیﺮی :
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﻏﻪ دارای رﺳﺎﻟﺖ و اهﺪاف ﻣﻌیﻦ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ
ﺗﻌییﻦ اهﺪاف ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﻧیﺎز هﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺪویﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ایﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ در ﻃﯽ دو ﺳﺎل اﺧیﺮ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﻀﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﲡﻬیﺰات اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ در دو رﺷﺘﻪ
ﻓﻮریﺖ هﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﲠﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﺮایﻦ اﺳﺎس
ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﺎیﺮ رﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﻮرد ﻧیﺎز در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻤﱰیﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻧﺪاﺷﱳ اﻋﻀﺎی
هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ در داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ایﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ
ﳘﮑﺎری اﻋﻀﺎی هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﱪیﺰ
ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوهﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﲢﺖ ﺗﺎﺛیﺮ
 ١٨ﺳﺎل از ﺗﺎﺳیﺲ
ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ  .ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻨﮑﻪ
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﺬرد هﻨﻮز ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺗﺸﮑیﻞ
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ﭘﺰوهﺸﯽ
ﻧﮕﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ ایﻦ ﻣﻌﻀﻞ از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﺑﺮ اﻣﻮر
داﻧﺸﮑﺪﻩ و ﻋﺪم ﺗﺸﮑیﻞ ﮐﻤیﺘﻪ ﭘﮋوهﺸﯽ ﺗﺎﺛیﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻧﺪاﺷﱳ ﮐﻤیﺘﻪ ﭘﺰوهﺸﯽ اﻋﻀﺎئ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺟﻬﺖ اﳒﺎم ﻓﻌﺎﻟیﺖ
هﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪیﺪﻩ ای ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .و اﻋﻀﺎ ﺟﻬﺖ
ﺳﺎیﺮ واﺣﺪ هﺎی
ﺗﺼﻮیﺐ ﻃﺮح هﺎی ﭘﺰوهﺸﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎ یﺎ
ﲢﻘیﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ایﻦ اﻣﺮ در
ﻃﻮل دورﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟیﺖ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎرورزی اﻋﻀﺎئ
هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ و رﻓﺖ وﺁﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﭘیﮕیﺮی و دﻓﺎع از
ﻃﺮح هﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﺁن را ﺑﻪ دراز ﻣﺪت ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ دیﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ایﻨﱰﻧﺖ ﻻزﻣﻪ ﭘﮋوهﺶ در داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺟﻬﺖ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ایﻨﱰﻧﺖ ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ
هﻨﻮز
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺎﻻت اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ
ایﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
ﲤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻩ و ﲤﺎم وﻗﺖ دراﺧﺘیﺎر
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ارﺗﻘﺎ درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎ ﻧیﺎزﻣﻨﺪ ﭘﮋوهﺶ
هﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد ﲤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻀﻼت در زﻣیﻨﻪ ﭘﮋوهﺶ دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮری در ﺁزﻣﻮن دﮐﱰی ﲣﺼﺼﯽ
وزارت ﲠﺪاﺷﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
از ﻣﺪیﺮیﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ رﺿﺎیﺖ
ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ اﻋﻀﺎ ئ هیﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺁﺋیﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺘﻮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﺧﺘیﺎر اﻋﻀﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔیﺮد.
ﺗﻌﺪاد و وﺳﻌﺖ ﮐﻼس هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﲡﻬیﺰات و
وﺳﺎﺋﻞ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻄﻠﻮب هﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﮐﺎﻣﭙیﻮﺗﺮ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮیﺎن در وﺿﻌیﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد و
ﮐﺎﻣﭙیﻮﺗﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﲡﻬیﺰ اﺗﺎق ﮐﺎﻣﭙیﻮﺗﺮ ﺑﻪ
ﻧیﺎز ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ هﻨﻮز ﺑﻪ ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری ﻧﺮﺳیﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤیﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮیﺎن از ﻓﻀﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ ﲠﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ
و ﲠﺮﻩ ﻣﻨﺪی از ﲣﺼﺺ هﺎی ﮐﺘﺎﺑﺪاری و وارد
ﻧیﺮوی ﮐﺘﺎﺑﺪار
ﺑﺮاﺳﺎس داﻧﺶ ﮐﺘﺎﺑﺪاری ﻣﯽ
ﳕﻮدن ﲤﺎﻣﯽ ﮐﺘﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙیﻮﺗﺮ هﺎ
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ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ایﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﲠیﻨﻪ ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ
را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﻣیﺴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﳕﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ یﮏ وﺳیﻠﻪ ﻧﻘﻠیﻪ ﺳﻮاری در اﺧﺘیﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪان و
یﮏ اﺗﻮﺑﻮس در اﺧﺘیﺎر داﻧﺸﺠﻮیﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد دور
ﺑﻮدن داﻧﺸﮑﺪﻩ از ﳏﺪودﻩ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ رو ﺑﺮو
هﺴﺖ.
ﻓیﻠﺪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑیﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﳘﮑﺎری ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ دارﻧﺪ
وﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﲠﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ) ﻣﺮاﮐﺰ ﲠﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮی ( از ﺑیﻦ ٤
ﻣﺮﮐﺰ دو ﻣﺮﮐﺰ ﳘﮑﺎری ﺧﻮب داﺷﺘﻨﺪ .ایﻦ اﻣﺮ ﻧیﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟیﻪ
ﺑیﺸﱰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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