مقاله تحقیقی

دوفصلنامه آموزش پزشکی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
دوره ششم ،شمارة  ،2بهار  -تابستان ،3197صفحه 19-77

ارزيابي فاکتورهاي موثر در کيفيت آموزشي گروه فيزيک پزشکي

 .3گروه فیزيک پزشکی  ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ايران
دريافت ،96/33/37 :اصالح ،97/5/22 :پذيرش97/5/27 :

خالصه
سابقه و هدف :بهبود کیفیت آموزشی بر اساس يک روش يا الگو در هر دانشگاهی انجام می شود .يکی از روشها و شاخص هاي ارزيابی کیفیتت آموزشتی ،ارزيتابی درونتی
است و هر دانشگاهی با استفاده از توانمندي هاي خود ،امکان برنامه ريزي و توسعه برنامه ها را خواهد داشت.
مواد و روشها :در اين مطالعه توصیفی – مقطعی ،کمیته ارزشیابی توسط اعضاي هیات علمی گروه فیزيک پزشکی تشکیل گرديد .تعداد اعضاي هیات علمتی دخیتل در ايتن
تحقیق  7نفر و تعداد دانشجويان  35نفر در نظر گرفته شد .در اين پژوهش  73مالک 237 ،نشانگر و  791امتیاز مورد بررسی قرار گرفت .تجزيه و تحلیل داده ها بر استاس
میانگین داده ها صورت گرفت.
يافته ها :عامل رسالت ،اهداف و جايگاه سازمانی با امتیازکل  305و %47مطلوبیت ،مطلوب بود .عاملهاي دوره هاي آموزشی و برنامه ريزي درسی و غیر درسی با امتیاز کل
 17و  %74مطلوبیت ،هیات علمی با امتیاز کل  50و  %77مطلوبیت  ،دانشجو با امتیاز کل  90و  %74مطلوبیت ،راهبردهاي يادگیري  /ياددهی با امتیاز کل  59و %66
مطلوبیت ،امکانات و تجهیزات آموزشی با امتیاز کل  70و  %79مطلوبیت ،پايان نامه ها ،فرصت هاي مطالعاتی و سمینارها با امتیاز کل  75و  %66مطلوبیت ،همگی نسبتا
مطلوب بودند .عامل دانش آموختگان با امتیاز کل  57و  %59مطلوبیت ،نامطلوب بود.
نتیجه گیري :از بین هشت عامل بررسی شده در اين مطالعه وضعیت دانشجويان دانش آموخته ،نامطلوب بود به علت اينکه اغلب دانش آموختگان ادامه تحصیل ندادند و
ارتباط خود را پس از دانش آموختگی با دانشگاه قطع کردند.
واژه هاي کلیدي :ارزيابی درونی ،فیزيک پزشکی ،کیفیت آموزشی

مقدمه
افزايش تقاضا در رشته هاي تحصیالت تکمیلی و در نتیجه آن گسترش روز

مجموعه امکان خواهد داد تا روش مفیدي براي توسعه برنامه ها ،بکار گیرند.

افزون رشته ها در وزارت بهداشت  ،موجب شده کیفیت آموزش عالی مورد توجه

اهداف و نقاط ضعف و قدرت برنامه در برنامه ريزي هاي آتی موجب تضمین

قرار گیرد( .)7-3عالوه بر پاسخگويی به کیفیت آموزشی توسط مديريت

کیفیت و بهبود نظام برنامه ريزي و ارزيابی هاي نظام دانشگاهی خواهد بود(,32

دانشگاهی ،بايد چشم اندازي مناسب با توجه به موقعیت کنونی و بررسی مولفه ها

 .)31سابقه طوالنی ارزيابی هاي درونی در کشورهايی چون آمريکا ،انگلستان

و عوامل تاثیر گذار بر آن مشخص و بعنوان يک مجموعه پويا به آن نگريسته

،استرالیا و  ...و نیز ايران جهت ارتقا کیفیت در مراکز آموزشی نشان از اهمیت اين

شود .بهمین دلیل بايد اهداف ،فرايندها و نتیجه کار هر رشته و گروه مورد

موضوع دارد .مهم ترين و اساسی ترين هدف از اعتباربخشی درونی رسیدن به

ارزشیابی و قضاوت قرار گیرد( .)6 ,5در دانشگاههاي معتبر دنیا ،افزايش کیفیت

سطوحی از استانداردها می باشد( .)37بنابراين رکن اصلی اعتبارسنجی ،شامل

آموزش و پژوهش توسط الگوها و روشهاي گوناگونی انجام می شود( .)4 ,7يکی از

استانداردهاي پايه قابل قبول توسط مراجع رسمی کشور از جمله وزارت بهداشت

روشها استفاده از اعتبارسنجی شامل اعتبار سنجی درونی و اعتبارسنجی بیرونی

تدوين شده و هر دانشکده و گروه در آموزش عالی پزشکی بايد به آن دست يابد

می باشد .اعتبارسنجی يا ارزيابی درونی که توسط افرادي حاضر در مجموعه و با

( .)37-35در حال حاضر بدلیل گسترش رشته فیزيک پزشکی و افزايش متقاضیان

استانداردهاي پايه انجام می شود ،موجب خواهد شد که مشکالت و وضعیت فعلی

و فارغ التحصیالن اين رشته ،ضرورت بازبینی مستمر برنامه آموزشی و پژوهشی

اعضا و مجموعه بهتر نمود پیدا کند و با عکس العمل مثبت در جهت رفع

براي پاسخ گويی به انتظارات جديد آشکار شده است .ارزيابی مناسب و پژوهش در

معضالت و تقويت نقاط قوت در مقابل اعتبارسنجی يا ارزيابی بیرونی قرار گیرد

آموزش از شیوه هاي همگام سازي با تحوالت است .در نتیجه مشارکت اعضاي

( . )30 ,9نتیجه اعتبارسنجی درونی  ،در کنار اعتبارسنجی بیرونی توسط افرادي

هیات علمی و دانشجويان در ارزيابی هاي درونی بمنظور رفع مشکالت و نواقص

خارج از مجموعه  ،موجب ارتقا کیفیت آموزش و پژوهش خواهد شد( .)33ارزيابی

و رسیدن به شاخص استاندارد و ارتقا کیفیت ضروري می باشد( .)34فیزيک

درونی تصوير کیفیت آموزشی و پژوهشی را به مجموعه نشان می دهد و به

پزشکی مجموعه اي بین رشته اي از رشته هاي علوم پزشکی و فنی مهندسی
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دوفصلنامه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره ششم /شماره  / 2بهار  -تابستان 3197
فاکتورهاي موثر در کیفیت آموزشی...؛ مجید جديدي و همکاران

پزشکی می پردازد .هدف و رسالت گروه فیزيک پزشکی ،آموزش و تربیت

دانشجويان  -5راهبردهاي يادگیري /بازدهی  -6امکانات و تجهیزات آموزشی و

دانشجويان در مقاطع کارشناسی ارشد و برنامه ريزي براي برگزاري مقطع دکتري

پژوهشی  – 7پايان نامه ها  -4دانش آموختگان( .)22 ,23سپس مالک هاي هر

است .اين امر براي ارتقا کمی و کیفی پژوهش هاي متناسب با نیاز جامعه و

عامل مشخص و در نظر گرفته شد .براي هر مالک ،نشانگرها و يا سوال هايی

افزايش سطح مطلوب کیفیت خدمات صورت می گیرد .هدف از از اين پژوهش ،

تعیین و براي سنجش و امتیاز عامل ،مورد استفاده قرار گرفت .بطور کلی در اين

انجام طرح ارزيابی درونی در گروه فیزک پزشکی جهت برنامه ريزي  ،يافتن نقاط

پژوهش  73مالک و  237نشانگر و  791امتیاز مورد بررسی قرار گرفت .پس از

ضعف و قوت  ،و بهبود کیفیت آموزش می باشد.

جمع آوري داده ها و ورود داده ها به نرم افزار  ، EXCEl 2007تجزيه و

نتايج اين مطالعه عالوه بر اينکه زمینه اي براي مطالعات مشابه در گروه

تحلیل داده ها بر اساس میانگین میانگین ها و میانگین امتیازسوال ها بدست آمد.

هاي ديگر فراهم نموده ،به اعضاي گروه کمک خواهد کرد که اقدامات الزم را

با توجه به عدم وجود اختالف بین میانگین میانگین ها و میانگین امتیاز سوال ها

براي بهبود کیفیت آموزش و پژوهش انجام دهند.

تصمیم گرفته شد که تجزيه و تحلیل بر اساس میانگین میانگین ها بیان گردد .در
نتیجه طیف مطلوبیت تعیین و از مقیاس سه گزينه اي لیکرت ( مطلوب = 2,5تا
 ،1نسبتا مطلوب = 3,9تا  ، 2,79نامطلوب =  3تا  )3,49استفاده شد.

مواد و روش ها
در اين مطالعه کلیه دانشجويان ترم دوم تا ششم مقطع کارشناسی ارشد
فیزيک پزشکی جهت ارزشیابی دروس انتخاب گرديدند که بالغ بر  35نفر بود.

يافته ها

همچنین براي ارزشیابی موارد مربوط به اعضاي هیات علمی نیز کلیه اعضاي
هیات علمی گروه در اين تحقیق شرکت داشتند که شامل  7نفر بودند.

از  4عامل مورد بررسی ،عامل  3رسالت ،اهداف و جايگاه سازمانی با میانگین
 2,52از  1در طیف مطلوب و عامل  4عامل دانش آموختگان با میانگین  3,74از 1

در اين مطالعه توصیفی – مقطعی اعضاي هیات علمی گروه ،کمیته ارزشیابی

در طیف نامطلوب قرار گرفتند .بقیه عوامل با میانگین هاي متفاوت در طیف نسبتاً

را تشکیل دادند .هدف از تشکیل کمیته مذکور ،بررسی وضعیت آموزشی ،پژوهشی

مطلوب جاي گرفتند(جدول  .)3در رابطه با  4مالک معرفی شده براي عامل

و مقايسه آن با وضع مطلوب بود .همچنین عوامل و مالک هاي ارزشیابی تعیین

رسالت ،اهداف و جايگاه سازمانی ،مالک هاي مديريت گروه ،روند توسعه منابع

شد .پس از تشکیل کمیته ارزشیابی ،با توجه به ده گام ارزيابی درونی در

گروه و آئین نامه ها و مصوبات گروه در طیف مطلوب و بقیه مالک ها  ،در سطح

دانشگاههاي علوم پزشکی و استانداردهاي ارزشیابی برنامه وزارت بهداشت و

نسبتاً مطلوب قرار گرفتند (جدول  .)2در ارتباط با عامل دوره هاي آموزشی و

درمان ،برنامه ريزي جهت انجام ارزيابی درونی انجام گرفت .ده گام عبارتند از :

برنامه ريزي درسی و غیر درسی ،مالک دوره هاي آموزشی و اهداف آن در طیف

گام اول :معرفی ارزشیابی درونی ،گام دوم :تشکیل کمیته ارزيابی درونی در گروه

مطلوب و بقیه در سطح نسبتاً مطلوب ارزشیابی شدند ( جدول .)1

آموزشی ،گام سوم :تدوين يا تصريح رسالت در گروه آموزشی  ،گام چهارم :تعیین

در رابطه با  5عامل ديگر نییز ،مالک ها و نشانگرهاي هريک و نتايج

حوزه هاي ارزشیابی و مالکهاي هر يک از آنها  ،گام پنجم :تعیین وضعیت مطلوب

ارزشیابی در جداول  4 ،7 ،6 ،5 ،7و  9آورده شده است .در مجموع عامل

متناسب با هر يک از نشانگرها ،گام ششم :تدوين ابزار و روشهاي گردآوري داده

رسالت ،اهداف و جايگاه سازمانی در طیف مطلوب ،عاملهاي دوره هاي آموزشی و

ها ،گام هفتم :تحلیل و تفسیر داده ها ،گام هشتم :تهیه گزارش مقدماتی ،گام نهم:

برنامه ريزي درسی و غیر درسی ،هیات علمی ،دانشجو ،راهبردهاي يادگیري /

تهیه گزارش نهايی و ارائه پیشنهادات ،گام دهم :پیگیري نتايج()20 ,39

ياددهی  ،امکانات و تجهیزات آموزشی ،پايان نامه ها ،فرصت هاي مطالعاتی و

اين گروه براي بررسی اهداف آموزشی  ،مدير گروه ،تجهیزات فیزيکی گروه
و فضاي آموزشی 4 ،عامل استاندارد را مشخص و به اين شرح تعیین کرد.

سمینارها در طیف نسبتا مطلوب و عامل دانش آموختگان در طیف نا مطلوب قرار
گرفته اند.

جدول .3درصد و میانگین طیف مطلوبیت در  4عامل بررسی
رديف

عامل

امتیاز عامل

امتیاز کل

میانگین

درصد

سطح مطلوبیت

3

رسالت ،اهداف ،جايگاه سازمانی

44,5

305

2,52

47,2

مطلوب

2

دوره هاي آموزشی و برنامه ريزي درسی و غیر درسی

26,5

17

2,17

%
77,9

نسبتا مطلوب

%
1

هیات علمی

14,5

50

2,13

%77

نسبتا مطلوب

7

دانشجو

70

90

2,11

77,7

نسبتا مطلوب

5

راهبردهاي يادگیري /ياددهی

19

59

3,99

%
66,3
%

نسبتا مطلوب
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می باشد که به تشخیص و درمان با استفاده از اصول فیزيکی و دستگاههاي

 -3رسالت ،اهداف و جايگاه سازمانی  -2برنامه آموزشی  -1هیات علمی -7

14

Biannual J of Med Edu; Education Development Center, Babol Univ of Med Sci 6(2); Spring & Summer, 2018
Effective factor on the Education ....; M. Jadidi, et al

6

امکانات و تجهیزات آموزشی

55,5

70

2,14

7

پايان نامه ها ،فرصت هاي مطالعاتی و سمینارها

10

75

2

4

دانش آموختگان

17

57

3,74

نسبتا مطلوب

79,2
%

نسبتا مطلوب

66,6
%

نا مطلوب

59,6

جدول  .2ارزشیابی رسالت ،اهداف ،جايگاه سازمانی در گروه فیزيک پزشکی
رديف

مالک

امتیاز هر

تعداد

امتیاز

نشانگر

نشانگر

نشانگر

سطح مطلوبیت

امتیاز مالک

3

رسالت و اهداف گروه

2

4

32,5

3,56

نسبتامطلوب

2

مديريت گروه

2

35

27,5

3,4

مطلوب

1

برنامه توسعه و گسترش رشته ها در مقاطع گروه

1

1

6

2

نسبتامطلوب

7

روند توسعه منابع گروه

2

5

7

3,7

مطلوب

5

آيین نامه ها و مصوبات گروه

2

7

4

2

مطلوب

6

مشارکت اعضاي هیات علمی در برنامه ريزي آموزشی

2

7

7

3,75

نسبتامطلوب

7

امکانات مالی مورد نیاز گروه

2

5

4,5

3,7

نسبتامطلوب

4

فعالیت برون دانشگاهی

2

7

32

3,7

نسبتامطلوب

جدول  . 1ارزشیابی دوره هاي آموزشی و برنامه ريزي درسی و غیر درسی در گروه فیزيک پزشکی
رديف

مالک

امتیاز هر

تعداد

امتیاز

نشانگر

نشانگر

نشانگر

امتیاز مالک

سطح مطلوبیت

3

دوره هاي آموزشی و اهداف آن

2

5

9

3,4

مطلوب

2

تناسب رشته هاي تحصیلی با تخصص اعضاي هیات علمی

2

7

9,5

3,15

نسبتا مطلوب

1

ضرورت بازنگري برنامه درسی و دوره هاي آموزشی

2

5

4

3,6

نسبتا مطلوب

جدول  .7ارزشیابی هیات علمی در گروه فیزيک پزشکی
رديف

مالک

امتیاز مالک

امتیاز هر

تعداد

امتیاز

نشانگر

نشانگر

نشانگر

سطح مطلوبیت

3

ترکیب اعضاي هیات علمی

2

5

9

3,4

مطلوب

2

فعالیت آموزشی

2,5

7

9

2,25

مطلوب

1

فعالیت پژوهشی هیات علمی

2

6

4

3,11

نسبتا مطلوب

7

فعالیت اجرايی هیات علمی

2

7

6,5

3,65

نسبتا مطلوب

5

ويژگی هاي عضو هیات علمی و روند ارتقاء

2

5

6

3,2

نسبتا مطلوب

جدول  .5ارزشیابی دانشجو در گروه فیزيک پزشکی
رديف

مالک

3

پذيرش و پیشرفت تحصیلی دانشجويان

امتیاز هر

تعداد

امتیاز

نشانگر

نشانگر

نشانگر

2

4

33,5

امتیاز مالک
3,7

سطح مطلوبیت
نسبتا مطلوب
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1

مشارکت دانشجو در برنامه هاي آموزشی گروه

2,5

7

4

3,6

نسبتا مطلوب

7

تعامل دانشجويان با اعضاي هیات علمی

2

6

33,5

3,9

نسبتا مطلوب

5

عالقه و آگاهی دانشجويان به رشته تحصیلی و بازار کار

1

1

7

2,1

نسبتا مطلوب

6

نظر دانشجويان درباره گروه

7

6

34

1

نسبتا مطلوب

7

فعالیت پژوهشی دانشجويان

2,5

7

4

3,6

نسبتا مطلوب

جدول  .6ارزشیابی راهبردهاي يادگیري  /ياددهی در گروه فیزيک پزشکی
رديف

مالک

امتیاز هر

تعداد

امتیاز

نشانگر

نشانگر

نشانگر

سطح مطلوبیت

امتیاز مالک

3

الگوها و روش تدريس

2

7

30

3,7

نسبتا مطلوب

2

استفاده از منابع و وسايل آموزشی

1

5

30

2

نسبتا مطلوب

1

چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

1

5

9

3,4

نسبتا مطلوب

7

استفاده از بازخورد نتايج ارزشیابی

1

5

30

2

نسبتا مطلوب

جدول  .7ارزشیابی امکانات و تجهیزات آموزشی در گروه فیزيک پزشکی
رديف

مالک

3

فضاهاي آموزشی و اداري گروه با دوره و

امتیاز مالک

امتیاز هر

تعداد

امتیاز

نشانگر

نشانگر

نشانگر

2

5

30

2

سطح مطلوبیت
مطلوب

رشته
2

کتابخانه و سیستم اطالع رسانی

2

6

4,5

3,7

نسبتا مطلوب

1

امکانات و خدمات رايانه اي

1

6

37

2,1

نسبتا مطلوب

7

کارگاهها و آزمايشگاهها

1

5

33

2,2

نسبتا مطلوب

5

امکانات سمعی و بصري

1

5

32

2,7

نسبتا مطلوب

جدول  . 4ارزشیابی پايان نامه ها  ،فرصت هاي مطالعاتی و سمینارها در گروه فیزيک پزشکی
رديف

مالک

امتیاز هر

تعداد

امتیاز

نشانگر

نشانگر

نشانگر

امتیاز مالک

سطح مطلوبیت

3

کیفیت پايان نامه ها

1

6

31

2,36

نسبتا مطلوب

2

سمینارها و همايش هاي برگزار شده توسط گروه

1

5

30

2

نسبتا مطلوب

1

قراردادهاي پژوهشی

1

7

7

3,75

نسبتا مطلوب

جدول  .9ارزشیابی دانش آموختگان در گروه فیزيک پزشکی
رديف

مالک

امتیاز هر

تعداد

امتیاز

نشانگر

نشانگر

نشانگر

امتیاز مالک

سطح مطلوبیت

3

ادامه تحصیل دانش آموختگان

1

7

7

3,75

نسبتا مطلوب

2

ارتباط گروه با دانش آموختگان پس از فارغ التحصیلی

1

6

30

3,6

نسبتا مطلوب

1

مقاله و آثار علمی دانش آموختگان

1

1

5

3,66

نسبتا مطلوب

7

سرنوشت شغلی دانش آموختگان

1

1

7

2,1

نسبتا مطلوب
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2

ترکیب و توزيع دانشجويان

1

1

6

2

نسبتا مطلوب
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5

نظر مديران درباره توانايی دانش آموختگان

1

1

5

3,66

نسبتا مطلوب

پیشنهاد می شود با جذب تعدادي هیات علمی و تسهیالت رفاهی و ارائه خدمات

بحث و نتیجه گیري

به اعضاي هیات علمی ،در گسترش تحصیالت تکمیلی موفق تر عمل نمود.

از پیش تعیین شده است ،می توان برنامه آموزشی را ارزشیابی و مورد قضاوت

و ضعف اين عامل مشخص شد که تدوين و راهنمايی بیشتر توسط اساتید جهت

قرار داد( .)21در مطالعات مختلفی که تاکنون صورت گرفته ،نشان داده شده است

پیشرفت تحصیلی دانشجويان بايد صورت گیرد .همچنین حضور دانشجويان در

که استفاده از ارزيابی درونی ،در شناسايی نقاط ضعف و توانايی هاي نظام

برنامه ريزي ها و فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی از نقاط ضعف اين عامل می
باشد .ايجاد انگیزه نسبت به رشته و شناسايی ظرفیت هاي بورس تحصیلی به

آموزشی ،می تواند موثر باشد .بهمین دلیل با استفاده از نتايج حاصله از نظام

دانشجويان بايد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ارزيابی درونی ،نارسايی هاي موجود شناسايی و جهت رفع آن می توان اقدام

وضعیت عامل راهبردهاي يادگیري  /ياددهی در وضعیت نسبتا مطلوب

کرد( .)32افزايش کیفیت آموزش عالوه بر تامین نیازهاي اجتماعی و اقتصادي و

( )%66,3قرار دارد .نقطه قوت اين عامل ،در استفاده از روش هاي مختلف تدريس

نیز کاهش هزينه ،دسترسی به آموزش عالی را براي جامعه آسان تر می کند .به

و ارزيابی هاي نهايی و نقطه ضعف آن در عدم وجود سازو کار مناسب جهت

طور کلی می توان به اين نتیجه رسید که ارزيابی درونی در گروه هاي مختلف

استفاده دانشجويان از طرح درس پیشنهادي و ارزيابی پیشرفت تحصیلی بصورت

آموزشی می تواند به عنوان يک ابزار موثر و کارآمد در ارتقا کیفیت آموزشی و

مداوم می باشد .پیشنهاد می شود جهت شفاف بودن اهداف آموزشی در  1حیطه

پژوهشی بصورت دوره اي مورد استفاده قرار گیرد(.)22

يادگیري (شناختی ،عاطفی و روان حرکتی) با کمک دانشجويان برنامه اي مدون

هرچند مطالعاتی به منظور بحث و بررسی نتايج ارزيابی درونی از گروه هاي

تدوين گردد( .)27وضعیت عامل امکانات و تجهیزات آموزشی در وضعیت نسبتا

مختلف آموزشی و در رشته هاي گوناگون صورت گرفته ،اما در خصوص کیفیت

مطلوب ( )%79,2می باشد .علی رغم فضاي آموزشی مناسب و تجهیزاتی که در

آموزشی گروه هاي مختلف فیزيک پزشکی دانشگاه هاي کشور ،تا کنون مطلبی

گروه فیزيک پزشکی موجود است ،بدلیل عدم وجود امکانات نرم افزاري مناسب

به چاپ نرسیده است .گروه فیزيک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال

بسیاري از نیازهاي دانشجويان و اساتید احساس می شود .همچنین پیشنهاد می

 3197به ارزيابی درونی خود اقدام کرد و در بررسی  4عامل بر اساس رتبه بندي

شود دسترسی به مجالت داخلی و خارجی متناسب با نیاز رشته تسهیل گردد و نیز،

میانگین میانگین ها ،رتبه نسبتا مطلوب را کسب نمود.

دسترسی به سیستم هاي اطالع رسانی و نیز خدمات رايانه اي بیشتر فراهم شود.

وضعیت عامل ارزشیابی رسالت ،اهداف ،جايگاه سازمانی در وضعیت مطلوب
( )%47,2قرار دارد .از جمله نقاط قوت اين عامل می توان به تعامل مناسب با

از ديگر نقاط ضعف اين عامل می توان به سرعت بسیار پايین شبکه اينترنت
دانشگاه براي دسترسی به اطالعات اشاره کرد.

ساير گروه ها  ،استقالل در برنامه ريزي و سازماندهی فعالیت ها ،وجود انگیزه

وضعیت عامل پايان نامه ها  ،فرصت هاي مطالعاتی و سمینارها در وضعیت

براي ايجاد دوره دکتري ،همکاري با ساير تخصص هاي درون دانشگاهی و برون

نسبتا مطلوب (  )%66,6می باشد .وجود اولويت هاي پژوهشی و رعايت آيین نامه

دانشگاهی مرتبط با رشته براي افزايش ارتقاء کیفیت ارائه خدمات ،مشارکت

ها و قوانین توسط گروه  ،نقطه قوت اين عامل می باشد .با اين حال پیشنهاد می

اعضاي هیات علمی در فعالیت هاي گروه را می توان نام برد .مشکالت اين عامل

گردد برنامه ريزي مدون در خصوص ارزيابی تکوينی پايان نامه صورت گیرد.

را می توان در عدم شرکت دانشجويان در برنامه ريزي ها ،روند توسعه و تخصیص

همچنین با ايجاد انگیزه در دانشجويان و اساتید جهت شرکت و برگزاري در

منابع مالی جستجو کرد .براي رفع مشکالت نیز می توان پیشنهادات زير را ارائه

سمینارها و کنگره ها اقداماتی انجام شود .همچنین می توان با ايجاد سازو کاري

داد )3 .ارتقاي امکانات براي تبديل نشانگر  )2ارائه راهکارهايی جهت تعامل بیشتر

مشخص براي استفاده از قراردادهاي پژوهشی با ساير سازمان ها و نهادها اقدام

با ساير گروهها و دانشگاهها  )1افزايش جلب حمايت مسئوالن دانشکده و دانشگاه

نمود .وضعیت عامل دانش آموختگان نامطلوب ( )%59,6است .از جمله نقاط ضعف

 )7ايجاد برنامه اي مدون براي تخصیص بودجه به گروه هاي تحصیالت تکمیلی.

اين عام ل می توان به عدم ادامه تحصیل اغلب دانش آموختگان و ارتباط با گروه

وضعیت عامل دوره هاي آموزشی و برنامه ريزي درسی و غیر درسی نسبتا

پس از فارغ التحصیلی اشاره کرد .پیشنهاد می گردد تشويق فارغ التحصیالن به

مطلوب ( )%77,9است .تعامل مناسب با ديگر گروههاي دانشگاه  ،استقالل در

فعالیت هاي پژوهشی در خارج از کشور نیز بصورت برنامه ريزي شده و با توجه به

برنامه ريزي درسی و غیر درسی ،کفايت برنامه در ايجاد تعهد و پايه علمی و ارتقا

نیازهاي کشور در نظر گرفته شود.

مهارت ها از جمله نقاط قوت عامل بود .همچنین براي افزايش ارتقاي کیفیت

بايد در نظر داشت که ارزيابی درونی فرايندي است که الزمه آن قضاوت

آموزشی پیشنهاد می شود راهکارهايی براي افزايش انگیزه اعضاي گروه جهت

اعضاي هیات علمی گروه در خصوص عملکرد خود آنهاست و در نهايت از نتايج

تعامل با ساير گروهها و نیز ارائه واحدهاي انتخابی يا غیر محور و يا دروس غیر

حاصله به عنوان داده هايی براي برنامه ريزي در جهت بهبود فعالیت هاي آينده

مرتبط در نظر گرفته شود .وضعیت عامل هیات علمی نسبتا مطلوب ( )%77است.

گروه استفاده می شود .ارزيابی درونی نه فقط براي تحلیل نقاط قوت و ضعف و

از جمله نقاط قوت اين عامل می توان به همکاري بین اساتید مجرب و با سابقه

ارائه پیشنهادات بلکه براي اصالح مشکالت و اجراي راه حل هاي مناسب است،

در کنار اساتید جوان و متعهد در انجام فعالیت هاي آموزشی و مشاوره به

لذا در راستاي اين اصل پیشنهادات ذيل ارائه می گردد:

دانشجويان اشاره کرد .فرصت هايی که در اين عامل به چشم می خورد عبارتند از:

 -3اختصاص فضاي قیزيکی مناسب جهت اعضاي هیات علمی و دانشجويان

گسترش تولید علم و پژوهش و افزايش رضايت مندي دانشجويان .همچنین

گروه
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با استفاده از ارزيابی درونی که شامل استانداردها ،اهداف و يا کیفیت آموزشی
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 -2اختصاص فضاي فیزيکی مناسب و استاندارد جهت آزمايشگاههاي تخصصی

به طور کلی نتايج ارزيابی درونی گروه فیزيک پزشکی نشان می دهد که در

 -1افزايش سرعت اينترنت براي استفاده از مقاالت علمی

مجموع طیف مطلوبیت ارزيابی در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد .شايان ذکر

 -7تدريس دروس بر اساس گرايش و عالقه اعضاي هیات علمی

است با توجه به شرايط و امکانات موجود ،انتظار اين وضعیت وجود داشت.

 -5توجه اعضاي هیات علمی به نقاط قوت و ضعف در فرآيند تدريس

تقدير و تشکر

 -7تالش بیشتر اعضاي هیات علمی جهت چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلی

پزشتتکی ،مرکتتز توستتعه آمتتوزش پزشتتکی ،دفتتتر توستتعه آمتتوزش پزشتتکی،

و خارجی

رياستتت محتتترم دانشتتکده پزشتتکی ،معتتاون محتتترم آموزشتتی و معتتاون محتتترم

 -4افزايش جلسات منظم آموزشی و پژوهشی جهت بررسی مشکالت گروه

پژوهشتتی دانشتتکده پزشتتکی و تمتتامی کستتانی کتته بتته نحتتوي در اجتتراي ايتتن

 -9توجه و حمايت مسئولین دانشگاه جهت رفع نیازهاي گروه اعم از تامین نیروي

طرح ما را ياري رسانده اند ،کمال تشکر و قدردانی را داريم.

انسانی و وسايل و تجهیزات مناسب براي ارتقاي کیفیت فعالیت هاي آموزشی و
پژوهشی
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 -6تالش بیش تر اعضاي هیات علمی در فعالیت هاي پژوهشی و تدوين اولويتها

از کلیتته اعضتتاي هیتتات علمتتی ،کارشناستتان و دانشتتجويان گتتروه فیزيتتک
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Improving the quality of education is done based on a method or model at
each university. One of the methods and indicators for assessing educational quality is internal evaluation and each
university will be able to plan and develop its programs using its capabilities.
METHODS: In this descriptive cross-sectional study, the evaluation committee was formed by faculty members of the
Medical Physics Department. The number of faculty members involved in this study was four, and the number of
students was 15. In this study, 41 criteria, 214 markers, and 493 scores were investigated. Data analysis was performed
based on mean data.
FINDINGS: Mission, goals, and organizational status was favorable with the total score of 105 and 84% of the
desirability. Training program, curriculum and non-curriculum factors with a score of 34 and 78% of the desirability,
faculty member with a score of 50 and 77% of the desirability, students with a score of 90 and 78% of the desirability,
learning / teaching strategies with a score of 59 and 66% of the desirability, Educational facilities and equipment with a
score of 70 and 79% of the desirability, thesis and sabbatical and seminars with a score of 45 and 66% of the
desirability, were all Fairly favorable. The graduates with an overall score of 57 and 59% of the desirability were
unfavorable.
CONCLUSION: Among the eight factors studied in this descriptive, the status of graduate students was undesirable
because most graduates did not continue their education and cut off their relationship after graduating from university.
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