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 به نام خداوند بخشنده مهربان

 : پيشگفتار

ارزیابی درونی به معنای فرآیند تعیین، تهیه، گردآوری داده ها و اطالعات             

مناسب، مرتبط و به روز به منظور قضاوت و تصمیم گیری جهت بهبود کیفیت و اصالح 

تقیم اعضاء هیئت علمی است. ارزیابی درونی به اعضاء ضعف ها  از طریق مشارکت مس

هیئت علمی کمک می کند تا به قضاوت درباره کیفیت آموزش و پژوهش گروه خود 

بپردازند. عوامل، مالک ها، نشانگرها و استانداردها را انتخاب نمایند. این گونه ارزیابی 

آنان را بطور مستمر  باعث بینش مشترک و همفکری در اعضاء گروه می شودو توانایی

افزایش می دهد . همچنین موجب تشویق آنان به بحث های جمعی ، کشف نظریات و 

افکار نو می شود. در همین راستا از کلیه همکاران محترم اعضاء هیئت علمی دانشکده 

سرکار خانم ساقی موسوی  دانشکده مسئول کمیته بازنگری ارزشیابی درونیکه با 

های آموزشی دانشکده انجام گیرد، کمال تشکر  ارزیابی درونی گروه اهمکاری نموده اند ت

 و قدردانی خود را اعالم میدارم.

 

   نسرین مختاری                                        

   دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشترئیس 
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 خرد به نام خداوند جان و

 دیباچه

     

هاى هایى است که همواره نظام موزشى و پژوهشى از جمله دغدغهکیفیت آ     

کنند. آنچه مسلم است در راستای ارتقاى دانشگاهى براى دستیابى به آن تالش مى

  آموزشى امری بدیهی مستمرکیفیت در نظام آموزش عالى استفاده ازیک فرایند ارزیابى

تحقق اهداف ، نقاط قوت و انجام صحیح یک ارزشیابی دقیق و علمی که میزان    

کاستی ها، و نیز راههای پیشرفت و اصالح کاستی ها را ترسیم کند؛ قادر خواهد بود 

تصویری از وضعیت اثربخشی فعالیت های آموزشی را نشان دهد. بنابراین اطالعات 

بسیار مفیدی که از این طریق درباره چگونگی طراحی ،برنامه ریزی و اجرای برنامه های 

ی بدست می آید ، مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزش

 دانشگاهی خواهد بود.

از این رو ارزشیابی باید بر اساس اصول علمی و مبتنی بر اهداف و شرایط سیستم     

صورت پذیرد تا نتایج مطمئنی را به همراه داشته باشد. زیرا ارزشیابی فرایندی پیچیده 

امل مربوط به عملکرد و اثربخشی یک طرح یا پروژه می است که به جستجوی عو

پردازد. تا از این طریق انجام پذیری آن را تشخیص داده و راه حل هایی برای مشکالت 

 اجرایی بیابد، و پروژه ها و طرح های مفیدتری برای آینده طراحی کند.

در ی است. یکی از متداولترین الگوهای ارزشیابی آموزشی، الگوی اعتبار سنج     

همچنین فرآیند کنترل  آموزش عالی و اعتبار سنجی دانشگاه ها و موسسات حقیقت

کیفیت موسسات و برنامه های آموزشی آنها را مکلف می نماید که به منظور کسب 

 .اطمینان از رعایت حداقل استانداردها و شاخص های قابل پذیرش پاسخگو باشند 

لی دارای دو مرحله، ارزشیابی درونی و بیرونی الگوی اعتبار سنجی در آموزش عا   

است که ارزشیابی درونی به منظور بهبود کیفیت و ارزشیابی بیرونی  تضمینی برای 

 کیفیت اجرا می باشد.

ارزشیابی درونی مرحله آغازین الگوی اعتبار سنجی است. هدف ارزشیابی بنابراین      

ود کیفیت، کمک به خود تنظیمی درونی جلب مشارکت اعضای هیئت علمی برای بهب

 

  



 ج

 

با توجه به اینکه ارزشیابی . امور توسط خود اعضاء و بهبود کیفیت نظام آموزشی است

درونی توسط اعضای هیئت علمی انجام می گیرد بنابر این به آنها امکان میدهد تا 

کیفیت آموزشی را بر اساس تطابق وضع موجود با استانداردهای تعیین شده تصویر 

و استاندارد های تعیین شده گام بردارند. و راه را برای ایجاد  و در راستای اهداف کنند.

یک برنامه توسعه در آینده جهت بهبود کیفیت هموار سازند. لذا میتوان گفت  هدف 

عمده و اصلی ارزشیابی درونی بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی، احساس تعهد و 

فرایند  مشارکت اعضای هیئت علمی درمسئولیت در مجموعه نظام آموزشی، جلب 

ارزشیابی درونی، نمایان ساختن نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی ورفع نقاط ضعف و در 

 نهایت ایجاد یک زبان مشترک است.

با چنین دیدگاهی و با تاکید بر این که بهبود کیفیت گروه های آموزشی دانشکده      

ود کیفیت دانشگاه است. و ارزشیابی درونی ها به عنوان زیر نظام دانشگاه متضمن  بهب

در گروه های آموزشی گامی مؤثر در رشد کیفی نظام آموزش عالی خواهد 

بود.دفترتوسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت  بنابر 

ضرورت توجه به کیفیت و تالش برای ارتقای فعالیت های آموزشی دانشکده خواهان 

ابی درونی مجدد جهت تضمین برنامه های آموزشی گروه های آموزشی اجرای ارزشی

توسط سرکار خانم مینومیترا 7831درسال که ومقایسه آن با نتایج ارزشیابی درونی 

چهرزاد مسئول محترم کمیته وخانم ها دکتر عاطفه قنبری، افسانه پاشا، کبری سالمی 

  گردید. ؛ت پذیرفته بود صورکهن، پروانه رضا سلطانی وآقای مجید پور شیخان 

ارزشیابی درونی  بازنگری این امر متعاقب برنامه ریزی وتشکیل کمیتهانجام     

سرکار ریاست محترم دانشکده،  سرکار خانم مختاری همکاری ت ویدانشکده،با حما

 رئیسسرکار خانم بیتا یزدانی  ، معاونت محترم آموزشی دانشکدهخانم میرحق جو 

 آمار و کارشناس، جناب آقای محمدعلی یزدانی پور ش دانشکدهمحترم اداره آموز

 فرشته پنهانی مسئول محترم کارگزینی دانشکده ، سرکارماشینی دانشکده خدمات

دانشگاه سرکار خانم  آموزشی وکارشناسان محترم نظارت برامور آموزشی حوزه معاونت

 تحقق یافت . سیده انسیه میرحجتی سرکارخانم حوا پورعلی و

 ساقی موسوی                                                                         

   ارزشیابی درونی بازنگری مسئول کمیته                                                          

     دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت 
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 دكتر بهشتي رشت دانشكده پرستاري و مامایي شهيد معرفي

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و  رشت دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی       

تحـت عنـوان    7811خدمات بهداشتی ـ درمانی گیالن می باشد.این دانشـکده از سـال    

آموزشکده پرستاری فعالیت خود را آغاز کرده و پس از انقـالب شـکوهمند اسـالمی بـه     

 71درســه پرســتاری و آموزشــگاه بهیاریكآموزشــکده پرســتاری دنبــال ادغــام چنــد م

شهریور،آموزشکده پرستاری مهرزاد،آموزشکده بهداشت،آموزشگاه بهیاری گیلک(فعالیت 

خود را از ابتدا تحت عنوان مجموعه آموزشی و سپس دانشکده پرستاری مامایی شـهید  

 دارد. ستاری پر نفر عضوهیات علمی  92ودرحال حاضر  بهشتی ادامه داده است
 

رشته  کروه آموزشی

 تخصصی

وضعیت 

 استخدامی

 درجه علمی

 

 ردیف نام و نام خانوادگی

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 1 شامان رضا ماسوله

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 9 شیرین جفرودی

 دانشیار قطعی-رسمی  پرستاری پرستاری

 

 3 عاطفه قنبری خانقاه

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری بهداشت

 

 4 نسرین مختاری الکه

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 5 عزت پاریاد

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 6 طاهره خالق دوست

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 7 ساقی موسوی

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری اطفال

 

 8 زادمینو میترا چهر

طعی-رسمی  پرستاری اطفال  مربی 

 

 2 سیده زهرا شفیع پور

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 11 میترا صد قی ثابت

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری بهداشت

 

 شهال اسیری
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 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 19 کبری سالمی کهن

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 13 فرحناز جوکار

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 14 فریده هاساواری
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 جراحی-داخلی
 

 15 زهرا رامش مجد تیموری مربی آزمایشی-رسمی  پرستاری

 جراحی-داخلی

 

 16 محمد تقی مقدم نیا مربی قطعی-رسمی  پرستاری

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی–داخلی 

 

 17 کناری محمدرضا یگانه راسته

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری مدیریت پرستاری

 

 18 فریبا عسگری بزایه

 مربی آزمایشی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 12 معصومه ادیب رحیم آبادی

 مربی قطعی-رسمی  پرستاری جراحی-داخلی

 

 91 آسیه صدیقی چافجیری

 دانشیار قطعی-رسمی  پرستاری پرستاری

 

 91 رسول تبری خمیرانی

 استادیار آزمایشی-رسمی  پرستاری پرستاری

 

عبدالحسین امامی 

 سیگارودی

99 

 مربی پیمانی پرستاری  اطفال

 

 93 مهشید میرزایی

 مربی پیمانی پرستاری بهداشت

 

 34 لیال میرهادیان

 مربی پیمانی پرستاری پرستاری روان

 

 95 فرزانه شیخ االسالمی

 مربی پیمانی پرستاری اطفال

 

 96 هری ازبرمیزهرا طا

 استادیار پیمانی پرستاری جراحی-داخلی
 

 97 فاطمه جعفرآقایی

 استادیار تعهد خدمت پرستاری پرستاری

 

 نازیال جوادی پاشاکی
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 92 فتانه بخشی  استاد یار تعهد خدمت  پرستاری  بهداشت 

 

 رشته ها ومقاطع تحصیلی که در دانشکده در حال حاضر ارایه می شوند :    
 کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کاردانی رشته مقطع

 * ارشدناپیوسته

 ×  ×  پرستاری

 × × ×  مامایی

   × × فوریتهای پزشکی

داخلي   رشته هاي موجود در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري دانشكده عبارتند از:پرستاري *

 اري سالمت جامعه ، پرستاري كودكان ، آموزش مامایيجراحي، پرستاري مراقبت هاي ویژه ، پرست
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رشته ها ، مقاطع ارائه شده و آمار فارغ التحصیالن گروههای مختلف آموزشی دانشکده 

 پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت  از بدو تاسیس تاکنون: 
سال  مقطع گروه آموزشی

 شروع

اولین 

دانش 

 آموخته

آخرین 

دانش 

 آموخته

آمار فارغ 

 یالنالتحص

 323 74 57 55 *کاردانی پرستاری

 1912 26تیر  66 69 کارشناسی پیوسته

 612 87 66 64 کارشناسی ناپیوسته

 912 26تیر  73 71 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 97 26تیر  21 87 کارشناسی ارشد ناپیوسته مراقبتهای ویژه

 333 73 69 61 *کارشناسی)تکمیلی(

 511 23 79 68 ستهکارشناسی پیو مامایی

 317 23 78 76 کارشناسی ناپیوسته

 368 76 64 69 *کاردانی

 462 87 68 66 کاردانی اتاق عمل

 14 82 82 87 کارشناسی ناپیوسته

 99 29 21 87 کارشناسی پیوسته

 66 87 86 84 کاردانی هوشبری

 15 82 82 87 کارشناسی ناپیوسته

 99 21 21 87 کارشناسی پیوسته

 191 26 82 86 کاردانی فوریتهای پزشکی

 44 26 29 21 کارشناسی ناپیوسته

 381 52 56 54 *کاردانی * بهداشت مدارس

 53 65 63 61 *کاردانی * بهداشت عمومی

 23 58 74 79 *کاردانی * بهداشت خانواده

 78 68 65 63 *کاردانی * مبارزه با بیماریها

 .شود ومقاطع دانشجو پذیرش نمي * درحال حاضر در این رشته ها 
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رشته ها ومقاطع ارایه شده در دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت  

 : آخرین سال پذیریشتااز اولین  به تفکیک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخرین  سال پذیرش اولین سال پذیرش رشته مقطع ردیف

کارشناسی ارشد  1

 ناپیوسته

 25 62 پرستاری

کارشناسی ارشد  9

 هناپیوست

 25 87 مراقبتهای ویژه

 67 69 پرستاری کاردانی 3

 25 66 پرستاری کارشناسی پیوسته 4

 86 64 پرستاری کارشناسی ناپیوسته 5

 79 69 مامایی کاردانی 6

 25 68 مامایی کارشناسی پیوسته 7

 23 76 مامایی کارشناسی ناپیوسته 8

 86 66 اتاق عمل کاردانی 2

 87 87 اق عملات کارشناسی ناپیوسته 11

 87 87 اتاق عمل کارشناسی پیوسته 11

 87 84 هوشبری کاردانی 19

 87 87 هوشبری کارشناسی ناپیوسته 13

 87 87 هوشبری کارشناسی پیوسته 14

 23 86 فوریتهای پزشکی کاردانی  15

 21 21 فوریتهای پزشکی کارشناسی ناپیوسته 16
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 اريپرست مشخصات دوره هاي آموزشي
 كارشناسی پیوسته پرستاري  -

سال و نظام آموزشی آن مطابق آيین  2طول دوره وشکل نظام:  طول اين دوره  -1

نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب شوراي عالی برنامه ريزي 

عملی ، كارآموزي وكارآموزي در  –است. دروس اين دوره به صورت نظري ، نظري 

 ه در طی جلسات هفتگی آموزش مورد نظر انجام می يابد.عرصه عرضه می شود. ك

 واحد به شرح زير است:  130واحدهاي درسی: تعداد كل واحدهاي اين دوره -0

 واحد 02دروس عمومی                         

 //  14دروس پايه                              

 //   10دروس اصلی                           

 //   24صاصی                    دروس اخت

 //   10كارآموزي                                

 //   02كارآموزي در عرصه                 

 

 پرستاري ارشناسی ارشدناپیوستهك -

محتوي آموزشی در اين دوره مجموعه اي از مطالب نظري،آزمايشگاهی و عملی است 

بیشتري برخوردار بوده و با تاكید بر پژوهش و  كه نسبت به دوره هاي قبل از انعطاف

تحقیق سعی می شود كارآيی و مهارت الزم را در گرايش تحصیلی مورد نظر تامین 

 نمايد.

واحد می باشد.طول مدت گذرانیدن اين دوره  34الی  30تعداد واحدهاي اين دوره بین 

  می باشد. 10سال است.حداقل نمره قبولی در اين دوره  3الی  0
 

 اطالعات كلي دانشكده پرستاري و مامایي شهيد بهشتي رشت

دانشكده: 

پرستاري و 

مامایي شهيد 

 بهشتي رشت

 آدرس و نشاني الكترونيک دورنگار تلفن

55333533  

55333533 

 –بزرگراه شهيد بهشتي  –رشت  55335533

 خيابان دانشجو
nursing@gum.ac.ir 
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 ی و مامایی شهید دکتر بهشتی رشتاعضاء هیئت علمی دانشکده پرستارتعداد

 به تفکیک گروههای آموزشی شاخه پرستاری
 

گروه 

 آموزشي

 مالحظات تعداد گرايش

 

 

 

 پرستاري

نيز برراي  از مربيان غير هيئت علمي * جمع دانشیار استاديار مربي

 استفاده مي شود.تدریس باليني 

فررر از اعيرراي هيئررت علمرري    ن 7*

 هستند. Ph.Dدانشجوي 

اسرراتيد وررراه داخلرري   از برخرري  *

فوریرت هراي   جراحي، مدرسين وراه 

 نيز هستند. پزشکي

 48 2 2 41 داخلي جراحي

 1 - - 1 كودكان

 5 - 2 3 بهداشت جامعه

مرررررررردیریت 

 پرستاري

4 - - 4 

 4 - - 4 پرستاري راان

  22 2 1 21  جمع

 "اند دراین جدال اعيا هيئت علمي وراه علوم پایه منظور نشده"* 
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 ارزشیابی درونیبازنگری طرح  جرایا روند

 گام اول: تعیین اهداف 

  هدف کلی :

بازنگری ارزشیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید دکتر 

 بهشتی رشت

  اهداف ویژه:

 كارشناسی ارشدمقطع پرستاري در  شاخه آموزشی ارزشیابی درونی گروهباز نگري   -

 كارشناسی مقطع پرستاري در  شاخه  آموزشی ارزشیابی درونی گروهباز نگري  -
********** 

 گام دوم:
كمیته بازنگري ارزشیابی درونی پس از مرور اهداف ، عوامل مورد ارزيابی، مالكهاي  

 مربوط به هر عامل و نشانگرهای الزم برای رسیدن به هر عامل را بازنگری نمودند.

 ابی عبارت بودند از:عوامل مورد ارزی

 نشانگر 9مالک و  1حوزه رسالت و اهداف شامل  -7

 حوزه مدیریت و سازمان دهی شامل دو حوزه : -2

 نشانگر 71مالک و  5الف : مدیر گروه شامل 

 نشانگر 73مالک و  3ب : وظایف مدیر گروه شامل 

 71مـالک و  1حوزه برنامه آموزشی در دو حوزه فرآیند آمـوزش نظـری  شـامل     -8

 نشانگر  75مالک و 1انگر و حوزه فرآیند آموزش بالینی شامل نش

 72حوزه هیئت علمی در چهار حوزه ترکیب و توزیع اعضای هیئت علمی شامل  -1

 2نشانگر ، حوزه توانمندیهای  آموزشـی اعضـای هیئـت علمـی شـامل       27مالک و 

ر و نشـانگ  72مـالک و   3نشانگر و حوزه توانمنـدیهای پژوهشـی شـامل    71مالک و 

 نشانگر 1مالک و  7رضایت اعضاء هیئت علمی شامل 

 نشانگر 23مالک و  1حوزه گروه آموزشی شامل  -5

حوزه دانشجویان در حوزه های ترکیب و توزیع دانشجویان شـامل صـالحیتهای    -1

نشانگر، وضعیت آموزشی دانشجویان شامل 79مالک و   9ورودی دانشجویان شامل 

نشـانگر و   1مالک و  1یت پژوهشی دانشجویان شامل نشانگر ، وضع 21مالک و  71

 آگاهی ، رضایت، ارتباطات و عالقه به رشته تحصیلی
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 21مـالک و   5حوزه فضای فیزیکی در حوزه های فضای فیزیکی دانشکده شامل -1

 88مـالک و  71نشانگر، کتابخانه شـامل   71مالک و  1نشانگر ، کالس درس شامل 

 88مـالک و   5نشـانگر ، سـمعی بصـری شـامل      71و مالک  8نشانگر، اتاق اساتید 

 نشانگر 71مالک و  1نشانگر، سالن اجتماعات شامل 

 نشانگر 3مالک و  2حوزه سنجش و ارزشیابی شامل  -3

 نشانگر 78مالک و  1حوزه دانش آموختگان شامل  -9
********************** 

 

 گام سوم:

اسـتفاده شـده در ارزشـیابی     پایـای روا و ی پرسشنامه هـا جهت جمع آوری اطالعات از 

ضـمیمه مـی   ابزاركکلیـه   قرار گرفت استفادهقبلی، پس از بازنگری وتصحیح مجدد مورد 

 باشند.(

 ابزار مورد اشاره به تفکیک شامل :   

برای گردآوری اطالعات در حوزه رسالت و اهداف از پرسشنامه رسالت و اهـداف   -7

 آموزشی استفاده شد.

پرسشنامه مـدیر    2در حوزه مدیریت و سازمان دهی از  برای گردآوری اطالعات -2

 گروه و وظایف مدیر گروه استفاده گردید.

پرسشـنامه مربـوط بـه     2برای گردآوری اطالعات در حـوزه برنامـه آموزشـی از     -8

 فرآیند آموزش نظری و فرآیند آموزش بالینی استفاده گردید.

نامه در زمینه اطالعات پرسش 5برای گردآوری اطالعات در حوزه هیئت علمی از  -1

دموگرافیک اعضاء هیئت علمی، رضایت مندی ، ترکیب و توزیـع اعضـاء هیئـت    

علمی و همچنین توانمندیهای آموزشی و توانمندیهای پژوهشی اعضـای هیئـت   

 علمی استفاده شد.

جهت گردآوری اطالعات در حوزه گروه آموزشـی از پرسشـنامه گـروه آموزشـی      -5

 استفاده شد.

پرسشنامه در زمینه ترکیـب    9اطالعات در حوزه دانشجویان از  جهت گردآوری -1

و توزیع دانشـجویان شـامل صـالحیتهای ورودی، وضـعیت آموزشـی ، وضـعیت       

پژوهشی ، آگاهی در مورد رشته تحصیلی،عالقه و رضایت از رشـته تحصـیلی  و   

 ارتباطات دانشجویان در حیطه های مختلف استفاده شد.
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پرسشـنامه در زمینـه فضـای     1حـوزه فیزیکـی از    جهت گردآوری اطالعـات در  -1

فیزیکی دانشکده، کالس درس، کتابخانه، اتـاق اسـاتید، سـمعی بصـری، سـالن      

 اجتماعات و اتاق کامپیوتر استفاده شد.

جهت جمع آوری اطالعات در حوزه سنجش و ارزشیابی از پرسشـنامه ای در دو   -3

 حیطه آموزش بالینی و آموزش نظری استفاده شد.

جمع آوری اطالعات در حوزه دانش آموختگان از دو پرسشنامه مشخصات جهت  -9

 دموگرافیک و پرسش نامه دانش آموختگان استفاده گردید.

                              ********************** 
 گام چهارم: 

اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی مختلف، مـدیران   جمع آوری اطالعات از بمنظور 

ای آموزشی، ریاست و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده و مدیران واحـدهای  گروه ه

از دررابطـه بـا  جمـع آوری اطالعـات از     روش سرشـماری و  مختلف آموزشی واداری از 

 از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. دانشجویان، دانش آموختگان

 کمیل گردید:ذیل ت بشرح پرسشنامه ها به تفکیک توسط واحدهای مورد پژوهش**

پرسشنامه رسالت و اهداف توسط ریاست، معاون آموزشی، مدیران گـروه و مسـئول    -7

EDO   دانشکده 

پرسشنامه مدیریت  و سـازمان دهـی توسـط ریاسـت  دانشـکده، معـاون آموزشـی،         -2

 اعضای هیئت علمی دانشکده

 پرسشنامه برنامه آموزشی توسط دانشجویان -8

زمینه رضـایت و مشخصـات دموگرافیـک توسـط اعضـاء      پرسشنامه هیئت علمی در  -1

هیئت علمی و پرسشنامه هـای ترکیـب و توزیـع و توانمنـدیهای آموزشـی و پژوهشـی       

 دانشکده   EDOتوسط ریاست، معاون آموزشی، مدیران گروه و مسئول 

پرسشنامه گروه آموزشی توسط ریاسـت، معـاون آموزشـی، مـدیران گـروه و اعضـاء        -5

 هیئت علمی

 سشنامه دانشجویان توسط دانشجویان و معاون آموزشیپر -1

پرسشنامه فضای فیزیکی توسـط ریاسـت، معـاون آموزشـی، اعضـاء هیئـت علمـی،         -1

 مسئولین هر واحد

پرسشنامه سنجش و ارزشـیابی توسـط ریاسـت، معـاون آموزشـی، مـدیران گـروه و         -3

 دانشکده   EDOمسئول 

 موختگانپرسشنامه دانش آموختگان  توسط دانش آ -9
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 گام پنجم: 

برای جمع آوری اطالعات در یک برنامه زمان بندی شده پرسشنامه به واحدهای مـورد   

 پژوهش داده شد و پس از تکمیل، باز پس گرفته شد.

در زمینه جمع آوری اطالعات از دانش آموختگان با یافتن محل زندگی یا تحصیل فعلی 

آنان ارسال و کلیه امکانات جهت باز پس دانش آموخته، پرسشنامه ها از طریق پست به 

فرستادن پرسشـنامه نیـز در درون پاکـت قـرار داده مـی شـد کـه تعـداد نمونـه هـای           

missing .در این گروه ك دانش آموختگان ( بیشتر از گروههای دیگر بود 

 
********************** 

 گام ششم:

وارد کامپیوتر شده و  71نسخه    spssپس از گردآوری داده ها، اطالعات با استفاده از  

ابـزار مـورد   کدگذاری گردیدند و نتایج بر اساس تعداد مالک ها و نشـانگرها و سـؤاالت   

 استانداردها و شاخص های قابل پذیرش مورد قضاوت قرار گرفـت . استفاده که براساس 

( و نـامطلوب   %51 - %15مطلـوب ك   "(، نسـبتا  %15 - %711در سه دسـته مطلـوب ك   

( رتبه بندی شدند وفقط موارد مطلوب بـه عنـوان نقـاط قـوت ومـوارد نسـبتا       %51كزیر 

مطلوب ونامطلوب به عنوان نقاط ضعف در نظر گرفته شدند ونقاط ضـعف مـورد تجزیـه    

 .وتحلیل قرار گرفتند

  گام هفتم: 

 یافته ها و تجزیه و تحلیل یافته ها

  9جزیه و تحلیـل اطالعـات در   در این مرحله پس از کد گذاری و رتبه بندی اطالعات، ت

حوزه رسالت و اهداف، حوزه مدیریت  و سـازمان دهـی، حـوزه برنامـه آموزشـی، حـوزه       

هیئت علمی، حوزه گـروه آموزشـی، حـوزه دانشـجویان، حـوزه فضـای فیزیکـی، حـوزه         

ســنجش و ارزشــیابی، حــوزه دانــش آموختگــان در   گــروه آموزشــی پرســتاری انجــام 

ضیح داده شده، موارد مطلوب به عنـوان نقـاط قـوت ومـوارد     شدوبراساس رتبه بندی تو

نسبتا مطلوب ونامطلوب به عنوان نقاط ضعف در نظر گرفته و مورد تجزیه وتحلیل قـرار  

مقایسـه   7831نتایج بدست آمده  با نتایج ارزشیابی درونـی سـال   ضمن اینکه  گرفتند.

 گردید. 
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  آ موزشی پرستاری اهداف گروه
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 هدف کلی :

شهید  ارزشیابی درونی گروه آموزشی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بازنگری 

 دکتر بهشتی رشت

 اهداف جزئی :

ارزشیابی رسالت و اهداف آموزشی گروه آموزشی پرستاری  باز نگری-1  

ارزشیابی وضعیت مدیریت و سازماندهی گروه آموزشی پرستاری باز نگری -9  

اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاریارزشیابی وضعیت باز نگری  -3  

ارزشیابی برنامه های آموزشی در گروه آموزشی پرستاری باز نگری -4  

ارزشیابی وضعیت گروه آموزشی در گروه آموزشی پرستاری باز نگری -5  

ارزشیابی وضعیت سنجش و ارزشیابی گروه آموزشی پرستاریباز نگری  -6  

نات آموزشی گروه آموزشی پرستاریارزشیابی منابع و امکاباز نگری  -7  

ارزشیابی وضعیت دانشجویان گروه آموزشی پرستاری باز نگری -8  

ارزشیابی وضعیت دانش آموختگان گروه آموزشی پرستاری باز نگری -2  

 

********************** 
(:1هدف کلی )  

امایی وم دانشکده پرستاریپرستاری ارزشیابی رسالت و اهداف گروه آموزشی  باز نگری

 شهید دکتر بهشتی رشت

 اهداف جزئی :

کوریکولوم آموزشی گروه آموزشی پرستاری باز نگری تعیین وضعیت -1-1  

اهداف آموزشی گروه باز نگری تعیین وضعیت -9-1  

تعیین وضعیت بازنگری رسالت و اهداف آموزشی گروه -3-1  

مشارکت اساتید در تدوین اهداف باز نگری تعیین وضعیت -4-1  

 

****************** 
 ارزشیابی وضعیت مدیریت و سازمان دهی گروه آموزشی باز نگری  ( :9هدف کلی) 

 پرستاری

 اهداف جزئی :

رستاریارزشیابی وضعیت مدیرگروه درگروه آموزشی پتعیین وضعیت باز نگری   -1-9  

اریویژگیهای مدیر گروه در گروه آموزشی پرست وضعیت بازنگری تعیین -7-7-2  
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روه در توانایی برنامه ریزی آموزشی مدیرگ وضعیت بازنگری تعیین وضعیت -2-7-2

 گروه آموزشی پرستاری

تارینحوه انتخاب مدیر گروه درگروه آموزشی پرس وضعیت بازنگری تعیین -8-7-2  

رستارینحوه ارزشیابی مدیر گروه در گروه آموزشی پ وضعیت بازنگری تعیین -1-7-2  

تارینحوه تغییر مدیر گروه درگروه آموزشی پرس یوضعیت بازنگر تعیین -5-7-2  
 

******************** 
ارزشیابی وظایف مدیر گروه در گروه آموزشی پرستاری باز نگری  -9-9  

 اهداف جزئی :

اریتهیه برنامه های اجرایی گروه آموزشی پرست بازنگری تعیین وضعیت -1-9-9  

هبر اجرای اهداف آموزشی گرونظارت مدیر گروه  بازنگری تعیین وضعیت -9-9-9  

روهارزیابی مستمر اعضاء گروه توسط مدیر گ باز نگری تعیین وضعیت -3-9-9  

ین نحوه بررسی محیط آموزش بالینی قبل و ح تعیین وضعیت باز نگری -4-9-9

 کارآموزی توسط مدیر گروه

برگزاری جلسات گروه توسط مدیر گروه بازنگری تعییین وضعیت -5-9-9  

رنامه توانمند سازی آموزشی اعضاء گروه توسط ب باز نگری عیین وضعیتت -6-9-9

 ریزی مدیر گروه

رنامه توانمند سازی پژوهشی اعضاء گروه توسط ببازنگری  تعیین وضعیت  -7-9-9

 ریزی مدیر گروه

ی برنامه های تشویق و تنبیه در گروه آموزش بازنگری  تعیین وضعیت -8-9-9

 پرستاری
 

******************** 
 

تاریارزشیابی وضعیت اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرس بازنگری :( 3هدف کلی)   

 اهداف جزئی :

آموزشی  مشخصات دموگرافیک اعضاء هیئت علمی گروه وضعیت بازنگری تعیین -7-8

 پرستاری

رستاریمیزان رضایت اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پوضعیت بازنگری تعیین  -2-8  

اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاری ضعیت بازنگریوتعیین  -3-3  
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وزشی ترکیب و توزیع اعضاء هیئت علمی گروه آم وضعیت بازنگری تعیین -1-3-3

 پرستاری

شی میزان فعالیت اعضاء هیئت علمی گروه آموز وضعیت بازنگری تعیین -9-3-3

 پرستاری

ی می گروه آموزشارائه طرح درس اعضاء هیئت عل وضعیت بازنگریتعیین  -3-3-3

 پرستاری

یئت برنامه آموزش دروس نظری و بالینی  اعضاء ه وضعیت بازنگریتعیین  -4-3-3

 علمی گروه آموزشی پرستاری

لمی گروه ارائه نمرات تئوری و بالینی اعضاء هیئت ع وضعیت بازنگریتعیین  -5-3-3

 آموزشی پرستاری

روه اعضاء هیئت علمی گمیزان حضور در جلسات  وضعیت بازنگری تعیین -6-3-3

 آموزشی پرستاری

یئت مشاوره و راهنمایی دانشجویان توسط اعضاء ه وضعیت بازنگریتعیین  -7-3-3

 علمی گروه آموزشی پرستاری

یتعیین وضعیت ارزشیابی  اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستار  -8-3-3  

 

******************** 

 

آموزشی  ی پژوهشی اعضاء هیئت علمی گروهتوانمندیها وضعیت بازنگریتعیین  -4-3

 پرستاری 

 میزان شرکت اعضاء هیئت علمی در کارگاههای وضعیت بازنگری تعیین -3-3-

7مختلف  

ای میزان شرکت اعضاء هیئت علمی در همایش هوضعیت بازنگری تعیین  -9-3-3

 علمی

اء ضمیزان چاپ مقاالت علمی در مجالت توسط اعوضعیت بازنگری تعیین  -3-3-3

 هیئت علمی گروه آموزشی پرستاری

ضاء میزان طرح های تحقیقاتی مصوب توسط اع وضعیت بازنگری تعیین -4-3-3

 هیئت علمی گروه آموزشی پرستاری

عضاء میزان راهنمایی و مشاوره پایان نامه توسط ا وضعیت بازنگری تعیین -5-3-3

 هیئت علمی گروه آموزشی پرستاری
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گروه  میزان چاپ کتاب توسط اعضاء هیئت علمیگری وضعیت بازنتعیین  -6-3-3

 آموزشی پرستاری

 میزان همکاری اعضاء هیئت علمی در برگزاری وضعیت بازنگری تعیین -7-3-3

 کارگاهها و همایش های  علمی

ی کارهای جانبی اعضاء هیئت علمی گروه آموزش وضعیت بازنگریتعیین  -8-3-3

 پرستاری
 

************** 
موزش توانمندیهای آموزشی اعضاء هیئت علمی گروه آ بازنگری وضعیت تعیین -5-3

 پرستاری

ش برقراری ارتباط اعضاء هیئت علمی گروه آموز وضعیت بازنگریتعیین  -1-9-3

 پرستاری

تاریتدریس اعضاء هیئت علمی گروه آموزش پرس وضعیت بازنگریتعیین  -9-9-3  

 

****************** 
ارزشیابی برنامه های آموزشی در گروه آموزشی پرستاری  بازنگری :( 4هدف کلی)   

 اهداف جزئی :

فرآیند آموزش نظری در گروه آموزشی پرستاریوضعیت بازنگری تعیین  -1-4  

تناسب تعداد دانشجویان در کالس درس وضعیت بازنگری تعیین -1-1-4  

تناسب زمان تشکیل کالس درسوضعیت بازنگری تعیین  -9-1-4  

تناسب فضای فیزیکی کالس درسوضعیت بازنگری  تعیین -3-1-4  

کفایت منابع آموزشی مورد نیاز وضعیت بازنگری تعیین -4-1-4  

اجرای طرح درس در کالس درس وضعیت بازنگریتعیین  -5-1-4  

تدریس اساتید در کالس درس وضعیت بازنگریتعیین  -6-1-4  

سارزشیابی اساتید در کالس در وضعیت بازنگریتعیین  -7-1-4  

 

********************* 
تعیین وضعیت فرآیند آموزش بالینی در گروه آموزشی پرستاری -9-4  

تناسب تعداد دانشجویان در محیط بالینی وضعیت بازنگری تعیین -1-9-4  

تناسب فضای فیزیکی  محیط بالینیوضعیت بازنگری تعیین  -9-9-4  
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بالینی آموزشی در محیطکفایت منابع و تجهیزات وضعیت بازنگری تعیین  -3-9-4  

ینیاجرای طرح درس بالینی توسط اساتید بال وضعیت بازنگریتعیین  -4-9-4  

تدریس اساتید بالینی  در محیط بالینیوضعیت بازنگری تعیین  -5-9-4  

یمیزان رضایت  دانشجویان از آموزش  بالینوضعیت بازنگری  تعیین  -6-9-4  

شیابی اساتید در محیط بالینینحوه ارزوضعیت بازنگری  تعیین  -7-9-4  

 

****************** 
 

اریارزشیابی وضعیت گروه آموزشی در گروه آموزشی پرستبازنگری( : 5هدف کلی)   

 اهداف جزئی :

وظایف گروه آموزشی در گروه آموزشی پرستاریوضعیت بازنگری تعیین  -1-5  

پرستاری تعامل گروه آموزشی در گروه آموزشی وضعیت بازنگریتعیین  -9-5  

یساختار گروه آموزشی در گروه آموزشی پرستار وضعیت بازنگریتعیین  -3-5  

تاریارزشیابی گروه آموزشی در گروه آموزشی  پرس وضعیت بازنگریتعیین  -4-5  

ی امکانات و تجهیزات گروه آموزشی در گروه آموزشوضعیت بازنگری  تعیین -5-5

 پرستاری

وزشی گروه در گروه آموزشی پرستاریفضای آم وضعیت بازنگریتعیین  -6-5  

شی منابع مالی مورد نیازگروه آموزشی در گروه آموز وضعیت بازنگریتعیین  -7-5

 پرستاری
******************** 

 ارزشیابی وضعیت سنجش و ارزشیابی در گروه آموزشی بازنگری ( :6هدف کلی) 

 پرستاری

 اهداف جزئی :

زشی رزشیابی امتحانات نظری درگروه آموسنجش و ا وضعیت بازنگریتعیین  -1-6

 پرستاری

آموزشی  سنجش و ارزشیابی امتحانات بالینی درگروهوضعیت بازنگری تعیین  -9-6

 پرستاری
 

اریارزشیابی منابع و امکانات آموزشی گروه آموزشی پرستباز نگری ( : 7هدف کلی)  

 اهداف جزئی :
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فضای فیزیکی دانشکده وضعیت بازنگریتعیین  -1-7  

محل قرارگیری دانشکده وضعیت بازنگریتعیین  -1-1-7  

تردد افراد در دانشکده وضعیت بازنگریتعیین  -9-1-7  

فضای محوطه  دانشکدهوضعیت بازنگری  تعیین -3-1-7  

قسمتهای مختلف در  دانشکده وضعیت بازنگریتعیین  -4-1-7  

امکانات و تجهیزات دانشکده وضعیت بازنگریتعیین  -5-1-7  

********************* 

کالس درس در  دانشکده وضعیت بازنگریتعیین  -9-7  

محل قرار گیری کالس درسوضعیت بازنگری  تعیین -1-9-7  

فضای فیزیکی کالس درس وضعیت بازنگریتعیین  -9-9-7  

محل قرار گیری پنجره کالس وضعیت بازنگریتعیین  -3-9-7  

ه کالسمحل قرار گیری تخت وضعیت بازنگریتعیین  -4-9-7  

سقف و دیوار کالسوضعیت بازنگری  تعیین -5-9-7  

نور کالسوضعیت بازنگری  تعیین -6-9-7  

صندلی های کالس وضعیت بازنگریتعیین  -7-9-7  

****************** 
اتاق اساتید  دانشکده وضعیت بازنگریتعیین  -3-7  

وجود دپارتمان اساتید وضعیت بازنگری تعیین -1-3-7  

فیزیکی اتاق اساتید ضعیت بازنگریوتعیین  -9-3-7  

امکانات و تجهیزات اتاق اساتید وضعیت بازنگریتعیین  -3-3-7  

********************* 
کتابخانه دانشکده بازنگری وضعیت تعیین -4-7  

مساحت کتابخانه وضعیت بازنگریتعیین  -1-4-7  

موقعیت کتابخانهوضعیت بازنگری تعیین  -9-4-7  

ساعات سرویس دهی در کتابخانه بازنگری وضعیتتعیین  -3-4-7  

اتاق مطالعه در کتابخانهوضعیت بازنگری  تعیین -4-4-7  

تعداد کتب در کتابخانه وضعیت بازنگریتعیین  -5-4-7  

عناوین مجالت و روزنامه ها در کتابخانه وضعیت بازنگریتعیین  -6-4-7  

پایان نامه ها در کتابخانه وضعیت بازنگریتعیین  -7-4-7  
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کتابدارها در کتابخانه وضعیت بازنگریتعیین  -8-4-7  

امکان استفاده از اینترنت در کتابخانه وضعیت بازنگریتعیین  -2-4-7  

میز مطالعه گروهی در  کتابخانه وضعیت بازنگریتعیین  -11-4-7  

برگه دان در کتابخانه وضعیت بازنگریتعیین  -11-4-7  

کتاب در کتابخانهقفسه های  وضعیت بازنگریتعیین  -19-4-7  

محیط داخلی کتابخانه وضعیت بازنگریتعیین  -13-4-7  

امکانات کامپیوتری در کتابخانه وضعیت بازنگریتعیین  -14-4-7  

****************** 
واحد سمعی بصری بازنگری وضعیت تعیین -5-7  

محیط سمعی بصری دانشکده وضعیت بازنگریتعیین  -1-5-7  

کارکنان دانشکده ریوضعیت بازنگتعیین  -9-5-7  

ساعات کار دانشکده وضعیت بازنگریتعیین  -3-5-7  

وسایل الزم در  دانشکده وضعیت بازنگریتعیین  -4-5-7  

***************** 
سالن آمفی تئاتر بازنگری وضعیت تعیین -6-7  

محیط فیزیکی سالن آمفی تئاتر وضعیت بازنگریتعیین  -1-6-7  

ندلی ها در  سالن آمفی تئاترصوضعیت بازنگری  تعیین -9-6-7  

سکوی سخنرانی سالن آمفی تئاتر وضعیت بازنگریتعیین  -3-6-7  

پرده نمایش سالن آمفی تئاتر وضعیت بازنگریتعیین  -4-6-7  

اترسیستم صوتی تصویری سالن آمفی تئ وضعیت بازنگریتعیین  -5-6-7  

**************** 
واحد کامپیوتر  وضعیت بازنگری تعیین  -7-7  

فضای فیزیکی  واحد کامپیوتر وضعیت بازنگری تعیین -1-7-7  

وسایل اتاق کامپیوتر وضعیت بازنگری تعیین -9-7-7  

مسئول اتاق کامپیوتروضعیت بازنگری تعیین  -3-7-7  

 

ارزشیابی وضعیت دانشجویان پرستاری تعیین  بازنگری ( : 8هدف کلی)  

 اهداف جزئی :

یتهای ورودی دانشجویان پرستاریصالحوضعیت  بازنگری  تعیین  -1-8  
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آموزشی  دانشجویان پرستاری وضعیت  بازنگریتعیین  -9-8  

پژوهشی دانشجویان پرستاری وضعیت  بازنگریتعیین  -3-8  

اریمیزان عالقمندی دانشجویان به رشته پرستوضعیت  بازنگری تعیین  -4-8  

اریرشته پرست میزان آگاهی  دانشجویان در موردوضعیت  بازنگری تعیین  -5-8  

ارتباطات دانشجویان پرستاریوضعیت  بازنگری  تعیین -6-8  

میزان رضایت دانشجویان پرستاریوضعیت  بازنگری تعیین  -7-8  

******************* 
ارزشیابی وضعیت دانش آموختگان گروه آموزشی پرستاری( : 2هدف کلی)  

اریختگان پرستمشخصات دموگرافیک دانش آمو وضعیت  بازنگری تعیین -1-2  

رستاریمیزان مهارتهای کسب شده  دانش آموختگان پوضعیت  بازنگری تعیین  -9-2  

سرنوشت شغلی دانش آموختگان پرستاری وضعیت  بازنگری تعیین -3-2  

ستاریمیزان مقاالت و آثار علمی  دانش آموختگان پروضعیت  بازنگری تعیین  -4-2  

زش ت دانش آموختگان پرستاری از آمومیزان رضایوضعیت  بازنگری تعیین  -5-2

 های کسب شد

 

************************** 
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 (( حوزه رسالت و اهداف 1
 هدف كلی: ارزشیابی رسالت و اهداف گروه آموزشی پرستاري

 

 هدف جزئي:

 تعیین وضعیت كوريکولوم آموزش گروه آموزشی پرستاري – 1-1

 كوريکولوم آموزشی ك:مال

 نشانگرها:

 وجود كوريکولوم واضح و مشخص دوره هاي مختلف آموزشی -1 

 ن و قابل اجراووجود آرايش دروس مد -0

رهاي با توجه به نشانگگروه آموزشی پرستاري  كوريکولوم آموزشی  يافته ها نشان داد 

موزشی و مسئول دانشکده، مديران گروههاي آ یآموزش فوق و از نظر رياست و معاون

EDO  ،در حد مطلوب ارزيابی گرديد. %122دانشکده 

 

 هدف جزئي:

 تعیین وضعیت اهداف آموزشی گروه: – 0-1

 اهداف آموزشی گروه: مالك:

 نشانگرها :

 وجود اهداف تدوين شده در دروس نظري و بالینی -1 

 رعايت قواعد هدف نويسی -0

 تعیین حیطه ها و سطوح اهداف -3

 داف با نیازهاي جامعهتناسب اه -2

 تناسب اهداف با پیشرفتهاي علمی روز -9

  3و 0، 1 يافته ها نشان داد اهداف آموزشی گروه پرستاري با توجه به نشانگرهاي

 EDOاز نظر رياست و معاون آموزشی دانشکده، مديران گروههاي آموزشی و مسئول 

با توجه گروه پرستاري  اهداف آموزشی در حد مطلوب ارزيابی گرديد. %122دانشکده، 

 نسبتا مطلوب ارزشیابی شد. %02مطلوب و  %02،  9و2به نشانگرهاي 
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 :هدف جزئي

 تعیین وضعیت بازنگري رسالت و اهداف آموزشی گروه – 3-1

 بازنگري رسالت و اهداف آموزشی گروه مالك:

 سال يك بار   0بازنگري رسالت و اهداف آموزشی گروه حداقل هر  :نشانگر

از نظر رياست و  ه ها نشان داد مالك بازنگري رسالت و اهداف آموزشی گروهيافت

با  و دانشکده EDOمسئول معاونت آموزشی دانشکده، مديران گروه هاي آموزشی و 

 است.مطلوب " نسبتا %02و مطلوب  %02توجه به نشانگر فوق 

 

 هدف جزئي :

 گروه : تعیین وضعیت مشاركت اساتید در تدوين اهداف آموزشی -2-1

 مشاركت اساتید در تدوين اهداف آموزشی گروه مالك:

 مشاركت اساتید در تدوين اهداف آموزشی گروه نشانگر:

يافته ها نشان داد مالك مشاركت اساتید در تدوين اهداف، آموزش گروه از نظر 

 EDOرياست و معاونت آموزشی دانشکده، مديران گروههاي آموزشی و مسئول 

 می باشدمطلوب  %122ه به نشانگر فوق و با توج دانشکده

در مجموع یافته ها نشان داد حوزه رسالت و اهداف آموزشي، با 

در حد  % 93/11مطلوب و  % 31/53فوقتوجه به مالك ها و نشانگرهاي 

 است.نامطلوب  %5مطلوب و" نسبتا
 

 ( حوزه رسالت و اهداف آموزشي1جدول شماره )

 يتوضع                            

 مالك

 مطلوب

 
 نامطلوب مطلوب "نسبتا

 - - %122 كوريکولوم آموزشی

 - %02 %02 اهداف آموزشی گروه

 - %02 %02 بازنگري رسالت و اهداف آموزشی

مشاركت اساتید در تدوين اهداف 

 آموزشی

122% - - 
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 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه رسالت و اهداف

داف آموزشی نشان داد: وضعیت كوريکولوم آموزشی نتايج ارزيابی در حوزه رسالت واه

(، اهداف گروه  %122در حد مطلوب ) در اكثريت موارد در گروههاي آموزشی، 

( ، بازنگري رسالت واهداف آموزشی  %02در حد مطلوب )در اكثريت موارد آموزشی 

ن ( و مشاركت اساتید در تدوي %02مطلوب ) سبتادر حد ندر اكثريت موارد در گروه 

يافته هاي حاضر  ( می باشد.%122مطلوب )  در اكثريت موارد  اهداف آموزشی گروه نیز

تناسب "در مقايسه با ارزشیابی قبلی نشان دهنده ارتقاء در كلیه مالكها به جز مالك هاي 

بازنگري رسالت  "و  "تناسب اهداف با پیشرفتهاي علمی روز ، "" اهداف با نیازهاي جامعه

 ی باشد. م " گروه و اهداف آموزشی

 نقاط قوت عبارتند از :

 )مطلوب(وضعیت كوريکولوم آموزشی -1

 )مطلوب(اهداف آموزشی گروه -0

 نقاط ضعف عبارتند از:

 مطلوب(سبتا)نبازنگري رسالت واهداف آموزشی گروه -1

 )نسبتا مطلوب( تناسب اهداف با نیازهاي جامعه -0

 (مطلوبسبتا )ن تناسب اهداف با پیشرفتهاي علمی روز -3

 :پيشنهادات  وراهكارهاي مناسب 

توسط معاون آموزشی كمیته بازنگري رسالت و اهداف تقويت فعالیت هاي الف : 

 دانشکده

ازنگري رسالت و اهداف آموزش گروه توسط كمیته فوق در برنامه زمان بندي ب:  ب

 توسط معاون آموزشی دانشکده مشخص

نگري و تدوين اهداف آموزشی متناسب با ج. ارائه ي پیشنهادات  مکتوب در ر ابطه با باز

 نیازهاي جامعه و پیشرفتهاي علمی روز
******************** 
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 حوزه مدیریت و سازمان دهي (( 9
 ارزشیابی وضعیت مديريت و سازمان دهی گروه آموزشی پرستاري هدف كلي :

 ف جزئي :هد

 پرستاري یارزشیابی مديرگروه در گروه آموزش -1-0

 دير گروه در گروه آموزشی پرستاريعیین ويژگیهاي مت -1-1-0

 ويژگیهاي مدير گروه  مالك :

 :هانشانگر

 داراي حداقل مدرك كارشناسی ارشد در رشته و گرايش مربوطه -1 

 داراي مرتبه حداقل مربی -0

 عضو رسمی هیئت علمی -3 

 آموزشی مربوطهی ) نظري و بالینی ( در گروه شسال تجربه كارآموز 9داراي حداقل    -2

 داراي روحیه همکاري با گروه -9

 توانايی برقراري مطلوب با گروه  -4

 جديت در پی گیري امور  -7

از نظر اعضاء هیئت علمی  پرستاري هاي گروه انيافته ها نشان داد ويژگیهاي مدير

" در حد نسبتا % 10/ 0در حد مطلوب و %0/01،  0و1با توجه به نشانگر گروه پرستاري

 %79( 9نشانگر)مطلوب، %122( 2) نامطلوب ، نشانگر %122، 3با توجه به نشانگر  ، وبمطل

 %92(7نشانگر)نامطلوب،  %0/4مطلوب و  %40 (4نشانگر) نامطلوب ، %0/4مطلوب و 

 نامطلوب می باشد.  %0/4نسبتامطلوب و %09مطلوب، 

 هدف جزئي:

 روه در گروه آموزشیه ريزي آموزشی مديرگمتعیین وضعیت توانايی برنا -0-1-0

 پرستاري 

 توانايی برنامه ريزي آموزشی مدير گروه مالك :

 نشانگرها :

 توانايی برنامه ريزي آموزشی  -1 

  آشنايی مدير گروه با اصول مديريت -0

 توانايی هدايت و رهبري گروه -3
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 پرستاري از نظرهاي مديران گروه  يافته ها نشان داد توانايی برنامه ريزي آموزشی

در %9/10درحد مطلوب ،  %79 (1) و با توجه به نشانگر اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري

نسبتا  % 0/31مطلوب و  % 9/40(0، نشانگر )درحد نامطلوب  % 0/4مطلوب و " حد نسبتا

درحد  % 0/4مطلوب و " در حد نسبتا%0/10درحد مطلوب ،  % 0/40 (3مطلوب ، نشانگر)

 می باشد.  نامطلوب

 

 ئي :هدف جز

 تعیین نحوه انتخاب مدير گروه در گروه آموزش پرستاري -3-1-0

 : نحوه انتخاب مدير گروه:مالك 

 :نشانگرها 

 وجود قوانین مشخص براي انتخاب مدير گروه  -1 

 انتخاب توسط اعضاء فعال گروه  -0

 سال 0انتخاب براي مدت   -3

 1دست آوردن نصف آراء افراد گروه + ه ب -2

از نظر اعضاء هیئت علمی  ان داد نحوه انتخاب مدير گروه پرستارييافته ها نش

" در حد نسبتا % 9/37درحد مطلوب ،  % 9/37 (1)با توجه به نشانگر گروه پرستاري و

" در حد نسبتا % 0/4در حد مطلوب، % 92 ( 0نشانگر )،درحد نامطلوب  % 9/10مطلوب و 

در  % 4/97در حد مطلوب و  % 4/31  (2و3، نشانگر)در حد نامطلوب % 0/10مطلوب و 

 بوده است.نامطلوب  % 9/12حد نسبتا مطلوب و 

 هدف جزئي:

 دير گروه در گروه آموزشی پرستاريتعیین نحوه ارزشیابی م -2-1-0

 ارزشیابی مديرگروه مالك:

 نشانگرها:

 وجود ابزار مشخص براي ارزشیابی مدير گروه توسط اعضاء هیئت علمی  -1 

 ر مشخص براي ارزشیابی مدير گروه توسط رياست و معاونت آموزشیوجود ابزا  -0

نحوه ارزشیابی مديران گروه از نظر اعضاء هیئت علمی گروه  يافته ها نشان داد

 % 31مطلوب و " در حد نسبتا % 09در حد مطلوب، % 09 (1با توجه به نشانگر) پرستاري و
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 % 0/23مطلوب و " حد نسبتادر  % 0/10در حد مطلوب،  % 09 (0، نشانگر)نامطلوب

 .استنامطلوب 

 

 هدف جزیي :

 تعیین نحوه تغییر مدير گروه در گروه آموزشی پرستاري -9-1-0

 تغییر مدير گروه مالك:

اعضاء گروه، غیبت  %79وجود قوانین مشخص براي تغییر مديرگروه ) با تصويب  نشانگر:

 ماه، تصويب شوراي آموزشی ( 0بیش از 

شان داد نحوه تغییر مدير گروه با توجه به نشانگر فوق و از نظر اعضاء هیئت يافته ها ن     

در حد  % 09مطلوب و  "نسبتا % 0/31در حد مطلوب،  % 09علمی گروه پرستاري 

 می باشد . نامطلوب 

در مجموع یافته ها نشان داد، حوزه مدیریت و سازمان دهي )      

 ومطلوب  درحد%3/39رهاي فوقمدیرگروه ( با توجه به مالك ها و نشانگ

 مطلوب مي باشد." نسبتا درحد 1/3%
 

 

 

 

 : حوزه مدیریت و سازمان دهي ) مدیر گروه ( 9جدول شماره 

 

 وضعيت                          

 

 مالك

 نامطلوب مطلوب "نسبتا مطلوب

 % 01/11 % 09/0 % 32/74 ويژگیهاي مدير گروه

 % 2/12 % 03/02 %74/40 ر گروهتوانايی برنامه ريزي آموزشی مدي

 % 27/13 % 07/34 % 47/37 نحوه انتخاب مدير گروه

 % 1/93 % 4/01 % 09 ارزشیابی مدير گروه

 % 09 % 0/31 % 09 نحوه تغییر مدير گروه
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 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه مدیریت و سازمان دهي ) مدیر گروه (:

مان دهی در خصوص مديرگروه نشان داد: نتايج ارزيابی در حوزه مديريت و ساز

( در حد مطلوب، % 32/74) موارددر اكثريت هاي پرستاري  گروه ان ويژگیهاي مدير

( در حد % 40 74در اكثريت موارد)ها گروه  انتوانايی برنامه ريزي آموزشی مدير

مطلوب، " ( در حد نسبتا% 07/34مطلوب، نحوه انتخاب مدير گروه در اكثريت موارد)

( در حد نامطلوب و نحوه تغییر مدير گروه % 1/93) رزشیابی مدير گروه در اكثريت مواردا

در مقايسه با ارزشیابی  ( در حد نسبتامطلوب ارزيابی گرديدند. % 0/31در اكثريت موارد)

كه اين يافته  ارتقا مشاهده میشود   ساير مالك ها در  " ويژگیهاي مدير گروه"به جز قبلی 

ز كمبود اعضاي هیات علمی با  درجه استادياري وارتقاء تیپ دانشگاه و به تبع نیز متاثر ا

 دانشکده امري بديهی است. 

 نقاط قوت عبارتند از:

 )مطلوب(ويژگیهاي فردي مدير گروه  -1 

 )مطلوب(توانايی برنامه ريزي آموزشی مدير گروه  -0

 نقاط ضعف عبارتند از :

 )نامطلوب(ارزشیابی مدير گروه -1

 )نسبتامطلوب(تغییر مدير گروه نحوه -0

 نحوه انتخاب مدير گروه)نسبتا مطلوب(   -3

 پيشنهادات  وراهكارهاي مناسب :

 الف: جذب اعضاي هیات علمی با درجه استادياري و....

تسهیل در روند ارتقاي اعضاي هیات علمی مربی به  استاديار با توجه به قوانین  و ب :  

 آيین نامه هاي موجود 
************** 

 هدف جزیي:

 ارزشیابی وظايف مدير گروه در گروه آموزشی پرستاري -0-0

 آموزشی پرستاري  تعیین وضعیت تهیه برنامه هاي اجرايی گروه -1-0-0

 تهیه برنامه هاي اجرايی گروه مالك :

 نشانگرها:

 تهیه برنامه هاي آموزشی و پژوهشی گروه -1
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 عضاءابالغ به موقع برنامه هاي آموزشی به ا -0

 توجیه اعضاء نسبت به اهداف برنامه ها  -3

از نظر رياست، مدير گروه  توسط يافته ها نشان داد تهیه برنامه هاي اجرايی گروه

 % 0/94( 1)با توجه به نشانگر و معاون آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري

 % 09مطلوب، درحد  % 0/40(   (0، نشانگر)مطلوب "نسبتادرحد % 0/37مطلوب،  درحد

، مطلوب "نسبتادرحد % 09درحد مطلوب،  % 9/40(  (3و نشانگر) مطلوب "نسبتادرحد

 .می باشد نامطلوب  % 0/4

 هدف جزئي:

 تعیین وضعیت نظارت مدير گروه بر اجراي اهداف آموزشی گروه -0-0-0

 اجراي اهداف آموزشی گروه نظارت برمالك : 

 

 : نشانگرها 

 لیتهاي آموزشی گروهنظارت بر اجراي فعا  -1

 پیش بینی و رفع مشکالت آموزشی گروه  -0

 انجام اصالحات الزم از طريق برنامه ريزي مجدد  -3

 انعکاس مشکالت آموزشی گروه به معاون آموزشی  -2

يافته ها نشان داد نظارت بر اجراي فعالیتهاي آموزشی گروه توسط مدير گروه 

و با توجه به و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري از نظر رياست، معاون آموزشی پرستاري 

نامطلوب  % 0/4مطلوب و " در حد نسبتا% 9/37در حد مطلوب،  % 92 (2و  1هاي )نشانگر

نامطلوب و  %9/10مطلوب و " در حد نسبتا% 9/37در حد مطلوب،  % 0/23( 0، نشانگر)

 است.نامطلوب  % 9/10مطلوب و " در حد نسبتا%09در حد مطلوب،  % 0/94( 3نشانگر)

 

 هدف جزئي:

 تعیین وضعیت ارزيابی مستمر اعضاء گروه توسط مدير گروه -3-0-0

 مالك: ارزيابی مستمر اعضاء گروه توسط مدير گروه

 نشانگرها:

 ارزيابی مستمر اعضاء گروه  -1 

 گزارش نتیجه ارزيابی به اعضاء گروه  -0
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 گزارش نتیجه ارزيابی به معاون آموزشی  -3

از نظر رياست،  مستمر اعضاء گروه توسط مدير گروهنشان داد ارزيابی  يافته ها

 % 9/37 (1)با توجه به نشانگر و معاون آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري

مطلوب،  % 0/31( 0، نشانگر )نامطلوب  % 0/4مطلوب و " در حد نسبتا  % 92مطلوب، 

  % 9/07مطلوب،  % 0/31( 3و نشانگر ) نامطلوب  % 0/4مطلوب و " در حد نسبتا  % 0/94

 ارزيابی گرديد. نامطلوب  %0/10مطلوب و " در حد نسبتا

 هدف جزئي:

تعیین نحوه بررسی محیط آموزش بالینی قبل و حین كارآموزي توسط مدير  -2-0-0

 گروه

 بررسی محیط آموزش بالینی قبل و حین كارآموزي مالك:

  نشانگرها:
 الینی قبل و حین كارآموزيبررسی محیط آموزش ب -  1

 موقع امکانات و تجهیزات مورد نیاز گروه تأمین به -  0

از  توسط مدير گروه كارآموزيو حین يافته ها نشان داد بررسی محیط آموزش بالینی قبل 

( 1)و با توجه به نشانگرنظر رياست، معاون آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري 

( 0)نشانگرو نامطلوب   % 0/10مطلوب و " در حد نسبتا % 0/10در حد مطلوب،% 0/94

 ارزيابی گرديد.نامطلوب   % 0/31مطلوب و " در حد نسبتا % 0/10در حد مطلوب،% 0/23

 

 هدف جزئي :

 تعیین وضعیت برگزاري جلسات گروه توسط مدير گروه -9-0-0

 برگزاري جلسات گروه مالك :

 نشانگرها :

 در ماهجلسه  0برگزاري حداقل  -1 

 نظر خواهی از اعضاء در مورد برنامه هاي گروه   -0

از نظر رياست،  مدير گروه توسط يافته ها نشان داد مدير گروه برگزاري جلسات گروه

در حد %0/10( 1)نشانگربا توجه به و معاون آموزشی واعضاء هیئت علمی گروه پرستاري 

در حد % 0/31( 0)نشانگرو ب نامطلو  % 9/37مطلوب و " در حد نسبتا % 0/23مطلوب،

 نامطلوب ارزيابی گرديد.  % 9/10مطلوب و " در حد نسبتا % 92مطلوب،
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 هدف جزئي:
تعیین وضعیت توانمندسازي آموزشی اعضاء گروه توسط برنامه ريزي مدير  -4-0-0

 گروه

 توانمندسازي آموزشی اعضاء گروهمالك: 

 برنامه آموزشی مرتبط 0ر شركت سالیانه اعضاء هیئت علمی حداقل دنشانگر: 

توسط برنامه ريزي مدير  اعضاء گروه آموزشیيافته ها نشان داد توانمندسازي 

با توجه به و  از نظر رياست، معاون آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري گروه

در حد  % 0/31مطلوب و " در حد نسبتا % 09در حد مطلوب،  % 0/23نشانگر فوق 

 گرديد.نامطلوب ارزيابی 

 هدف جزئي :

 تعیین وضعیت توانمندسازي پژوهشی اعضاء گروه توسط برنامه ريزي مدير گروه  -7-0-0

 مالك :

 توانمند سازي پژوهشی اعضاء گروه

 نشانگر :

 بررسی طرح هاي تحقیقاتی گروه -1

 پیشنهاد به موقع طرحهاي تحقیقاتی به شوراي پژوهشی -0

توسط برنامه ريزي  پژوهشی اعضاء گروهيافته ها نشان داد توانمند سازي  

با توجه  از نظر رياست، معاون آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري و مدير گروه

در حد نامطلوب  % 0/4مطلوب و " در حد نسبتا % 09در حد مطلوب،  %92 ( 1)نشانگر به 

در حد  % 0/10مطلوب و " در حد نسبتا % 0/23در حد مطلوب،  % 0/10( 0و نشانگر )

 .می باشد نامطلوب 

 

 هدف جزئي :

 تعیین وضعیت برنامه هاي تشويق و تنبیه در گروه آموزشی -0-0-0

 مالك :

 برنامه هاي تشويق و تنبیه در گروه آموزشی

 وجود برنامه مشخص تشويق و تنبیهنشانگر : 
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معاون از نظر رياست،  برنامه هاي تشويق و تنبیه درگروه آموزشی يافته ها نشان داد

در حد  % 0/4با توجه به نشانگرفوق  آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري و

 در حد نامطلوب ارزيابی گرديد. %92مطلوب و " در حد نسبتا % 09مطلوب، 

در مجموع یافته ها نشان داد در حوزه مدیریت و سازمان دهي، 

رهاي فوق ، مدیر گروه از نظر انجام وظایف با توجه به مالك ها و نشانگ

 است.نامطلوب  %5مطلوب و  "در حد نسبتا %3/33در حد مطلوب،  5/55%
 

 ( : حوزه مدیریت و سازمان دهي ) وظایف مدیرگروه (5جدول شماره )

 

 نامطلوب مطلوب" نسبتا مطلوب مالك

 % 24/0  % 24/04 % 9/40 تهیه برنامه هاي اجرايی گروه

 % 39/4 % 37/32 %92 نظارت بر اجراي اهداف آموزشی گروه

 % 2/12 % 4/27 % 3/33 ارزيابی مستمر اعضاء گروه

 % 09 % 0/10 % 92 بررسی محیط آموزش بالینی قبل و حین كارآموزي

 % 09 % 4/24 % 09 برگزاري مرتب جلسات گروه

 % 0/31 % 09 % 0/23 توانمندسازي آموزشی اعضاء گروه 

 % 9/10 % 2/32 % 2/32 توانمندسازي پژوهشی اعضاء گروه

 % 92 % 09 % 0/4 برنامه هاي تشويق و تنبیه 

 

 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه مدیریت و سازمان دهي ) وظایف مدیرگروه ( :

نتايج ارزيابی در حوزه مديريت و سازمان دهی در خصوص وظايف مدير گروه 

حد مطلوب، نظارت بر در  % 9/40نشان داد مدير گروه از نظر تهیه برنامه هاي اجرايی 

در  % 4/27در حد مطلوب، ارزيابی مستمر اعضاء گروه% 92اجراي اهداف آموزشی گروه 

مطلوب،  % 92مطلوب، بررسی محیط آموزش بالینی قبل و حین كارآموزي " حد نسبتا

مطلوب ، توانمندسازي آموزشی  نسبتا در حد % 4/24برگزاري مرتب جلسات گروه، 

در حد   2/32در حد مطلوب ، توانمندسازي پژوهشی اعضاء گروه  % 0/23اعضاء گروه، 

 در حد نامطلوب ارزيابی گرديد.  % 92، برنامه هاي تشويق و تنبیه و نسبتا مطلوب مطلوب
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در مقايسه با ارزشیابی درونی قبلی ارتقاء در كلیه مالك هاي حوزه مديريت و سازماندهی 

 ) وظايف مدير گروه( مشاهده می شود.  

 اط قوت عبارتند از:نق

 اجراي اهداف آموزشی گروه ) مطلوب( ارتقاء در  -1

 )مطلوب(ارزيابی مستمر اعضاء گروه ارتقاء در  -0

 ارتقاء در بررسی محیط آموزش بالینی قبل و حین كارآموزي)مطلوب(  -3

 )مطلوب(ارتقاء در توانمندسازي آموزشی و پژوهشی  اعضاء گروه -1

 نقاط ضعف عبارتند از:

 نامه هاي تشويق و تنبیهوجود بر- 1 

 پيشنهادات : 

 كنترل محیط كارآموزي توسط مديرگروه با مشاركت اعضاء گروه تداوم برنامه -1

 كمیته هاي پژوهشی در گروههاي آموزشی به طور تخصصی تقويت فعالیتهاي  -0

 تقويت فعالیتهاي آموزشی تخصصی در گروه هاي پرستاري  -3

 اعضاء هیئت علمی اجراي قوانین مربوط به تشويق تاكید بر  -2
****************                             
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 حوزه هيئت علمي((5
 ارزشیابی وضعیت اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري( :5هدف كلي )

 هدف جزئي :

 تعیین مشخصات دموگرافیك اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري -1-3

 عضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاريمشخصات دموگرافیك ا مالك :

 نشانگرها :

 جنس -1

 سن -0

 میزان تحصیالت -3

 گرايش تخصصی  -2

 سابقه كار آموزشی -9

 گروه آموزشی -4

 مرتبه علمی -7

 وضعیت استخدامی -0

 داراي پست اجرايی خارج از دانشکده -4

 میزان تسلط به زبان انگلیسی -12

 میزان تسلط به كامپیوتر -11

درصد  0/13درصد زن،  0/04پرستاري  يافته ها نشان داد اعضاء هیئت علمی گروه

 درصد 44/02سال سن دارند. همچنین از نظر میزان تحصیالت  22درصد باالي 122مرد، 

از نظر گروه درصد داراي مدرك فوق لیسانس هستند.  31/74داراي مدرك دكتري و 

درصد آموزش  4/40گروه پرستاري   رشته تحصیلی اعضاء هیئت علمیآموزشی و 

 درصد 02/17آموزش پرستاري كودكان،  درصد 74/13خلی و جراحی ، پرستاري دا

 درصد 22/3آموزش روانپرستاري و  درصد 22/3آموزش پرستاري بهداشت  جامعه، 

درصد  20/70همچنین از نظر سابقه كار آموزش، باشد.  مديريت پرستاري می آموزش

رند. از نظر وضعیت سال سابقه كار آموزشی دا 19درصد زير  90/07سال و  19بیش از 

 04/4و درصد استخدام پیمانی  02/17 ، درصد استخدام رسمی  04/79استخدامی نیز، 

درصد اعضاء هیئت علمی نیز داراي پست اجرايی  09/17هستند. درصد متعهد خدمت 

  70/91 زبان انگلیسی وهم چنین از نظر میزان تسلط به كامپیوتر خارج از دانشکده هستند.

 درصد در حد متوسط ارزيابی گرديدند.  00/20هیئت علمی در حد خوب و درصد اعضاء 
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 ( : مشخصات دموگرافيک اعضاء هيئت علمي گروه پرستاري1جدول شماره )

 فراوانی                                

 مشخصه

 درصد تعداد

 9/86 95 زن جنس

 8/13 4 مرد

 111 92 جمع

 - - < 41 سن )سال(

41< 92 111 

 111 92 جمع

 میزان 

 تحصیالت

 31/72 93 فوق لیسانس

 62/91 6 دکتری

 111 92 جمع

 گرایش 

 تخصصی

 16/69 18 پرستاری داخلی جراحی

 72/13 4 کودکان پرستاری

 94/17 5 پرستاری بهداشت

 44/3 1 پرستاری روان

 44/3 1 مدیریت

 111 92 جمع

 سابقه کار 

 آموزشی)سال(

15> 8 58/97 

15< 91 49/79 

 111 92 جمع

 گروه

 آموزشی

 16/69 18 پرستاری داخلی جراحی

 72/13 4 پرستاری کودکان

 94/17 5 پرستاری بهداشت

 44/3 1 روانپرستاری

 44/3 1 مدیریت

 111 36 جمع

 82/6 9 دانشیار مرتبه علمی

 72/13 4 استادیار

 31/72 93 مربی

 111 92 جمع

 وضعیت 

 استخدامی

 86/75 99 رسمی

 94/17 5 پیمانی

 82/6 9 تعهد خدمت

 111 92 جمع

 دارای

 پست اجرایی

 خارج از دانشکده

 95/17 5 بلی

 75/89 94 خیر

 111 92 جمع

 میزان تسلط به 

 زبان انگلیسی

 79/51 15 خوب

 98/48 14 متوسط

 1 1 ضعیف

 111 92 جمع

 میزان تسلط به کامپیوتر 

 

 79/51 15 وبخ

 98/48 14 متوسط

 111 92 جمع
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تجزیه و تحلیل یافته ها در خصوص مشخصات دموگرافیک اعضاء هیئت علمی 

 گروه آموزشی پرستاری :

نسبت به ارزشیابی يافته ها نشان می دهد تعداد اعضاء هیئت علمی در اين گروه 

ناگريز از پوشش ت علمی درونی قبلی كاهش يافته است ضمن اينکه  برخی از اعضاي هیا

فوريت هاي پزشکی و دادن امورات آموزشی در گروه هاي آموزشی ديگر از جمله 

نیز در پست هاي مديريتی و اجرايی خارج از  تعدادي  همچنین،  مامايی نیز می باشند. 

دانشکده شاغل به كار می باشند و اين مسئله سبب ايجاد فشار كار مضاعف بر ديگر اعضاء 

تعداد اعضاي هیات لمی موجود در دانشکده می گردد. از نظر سطح تحصیالت هیئت ع

نفر در  2نفر افزايش يافته است كه از اين میان  4علمی داراي مدرك دكترا از يك نفر به 

 نفر در حیطه اموزش بهداشت فعالیت دارند. 0حیطه آموزش پرستاري داخلی جراحی  و 

 نقاط قوت عبارتند از :

  دكترا عداد اعضاء هیئت علمیت افزايش -1

 وجود گرايش هاي تخصصی در گروه آموزش پرستاري -0

 تناسب گرايش هاي تخصصی با گروه هاي آموزشی در اكثريت مواد  -3

 وجود سابقه كار آموزشی باال -2

 نقاط ضعف عبارتند از:

 استفاده از اعضاء هیئت علمی در پستهاي مديريتی و اجرايی خارج از دانشکده -1

 سال اعضاي هیات علمی 22یانگین سنی باالي م -0

 پيشنهادات  وراهكارهاي مناسب :

گروه پرستاری در تدریس دانشجویان فوریتهای عدم استفاده از اعضاء هیئت علمی  -7

 پزشکی و مامایی 

استفاده نیمه وقت از اعضاء هیئت علمی درپستهای مدیریتی واجرایی خارج از  -2

 دانشکده

علمی جدید متناسب با  افزایش ساالنه دانشجویان  افزایش میزان جذب هیات -8

مقطع دکتری  آغاز پذیرش دانشجویکارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین 

 7891پرستاری از مهر 
******************                          
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 هدف جزئي :

 تعیین میزان رضايت اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري -0-3

 ت اعضاء هیئت علمی رضايمالك : 

  نشانگرها :
 رضايت اعضاء هیئت علمی از امکانات رفاهی و خدماتی  .1

 رضايت اعضاء هیئت علمی از مديرگروه  .0

 رضايت اعضاء هیئت علمی از معاون آموزشی  .3

 رضايت اعضاء هیئت علمی از رياست دانشکده  .2

امکانات  گروه آموزشی پرستاري از يافته ها نشان داد رضايت اعضاء هیئت علمی

در حد  % 4/20مطلوب و " در حد نسبتا % 1/97 رفاهی و خدماتی و مسئولین دانشکده

" نسبتا % 3/33مطلوب ،  % 4/41، رضايت اعضاء هیئت علمی از مديرگروه نامطلوب

 % 7/91 نامطلوب،  رضايت اعضاء هیئت علمی از معاون آموزشی % 0/2مطلوب و 

نامطلوب، رضايت اعضاء هیئت علمی از  % 9/4مطلوب و " نسبتا % 3/33مطلوب ، 

 نامطلوب می باشد.  % 9/4مطلوب و " نسبتا % 33/33مطلوب ،  % 1/97رياست دانشکده 

 هدف جزئي :

 تعیین وضعیت اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري -3-3

 تعیین تركیب و توزيع اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري -1-3-3

 

 توزيع اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري تركیب ومالك : 

 نشانگرها :

تناسب تعداد اعضاء هیئت علمی ، تعداد دانشجويان به تفکیك مقاطع و رشته هاي  -1 

 آموزشی

  تناسب تعداد اعضاء هیئت علمی نسبت به واحدهاي ارائه شده  -0

 توزيع مناسب اعضاء هیئت علمی در گروههاي آموزشی -3

از  ان داد تركیب و توزيع اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستارييافته ها نش

 EDOنظر رياست ، معاون آموزشی دانشکده ، مديران گروههاي آموزشی و مسئول 

 مطلوب می باشد.نسبتا  %122با توجه به نشانگرهاي فوق  دانشکده و 
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 هدف جزئي : 

 ه آموزشی پرستاريتعیین میزان فعالیت آموزشی اعضاء هیئت علمی گرو -0-3-3

 فعالیت آموزشی اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري مالك :

 

 نشانگرها :

 میزان فعالیت آموزشی در هفته   -1 

 میزان مشاركت در فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی گروه -0

يافته ها نشان داد میزان فعالیت اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري با توجه 

ي فوق و از نظر رياست، معاون آموزشی و پژوهشی، مديران گروههاي به نشانگرها

 مطلوب می باشد." نسبتا % 3/12 مطلوب و  % 7/09دانشکده،  EDOآموزشی و مسئول 

 

 هدف جزئي :

 تعیین وضعیت ارائه طرح درس اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري  -3-3-3

 ی گروه آموزشی پرستاريوضعیت ارائه طرح درس اعضاء هیئت علم مالك :

 نشانگرها : 

 بررسی سرفصل ها و محتوي دروس و اعالم نظر به مدير گروه  -1

 وجود اهداف دقیق و طرح درس روزانه -0

 میزان مشاركت در تدريس طرح درس تئوري و بالینی  -3

 ارائه طرح درس به مدير گروه  -2

 میزان تدريس بر اساس طرح درس  -9

اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی وضعیت ارائه طرح درس  يافته ها نشان داد

با توجه به نشانگرهاي فوق  و از نظر رياست، معاون آموزشی و پژوهشی، مديران  پرستاري

مطلوب " نسبتا % 3/12مطلوب و   % 7/09دانشکده،  EDOگروههاي آموزشی و مسئول 

 می باشد.

 هدف جزئي : 

روس نظري و بالینی اعضاء هیئت علمی گروه تعیین وضعیت برنامه آموزشی د -2-3-3

 آموزشی پرستاري

 وضعیت برنامه آموزشی دروس نظري و بالینی مالك :
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 نشانگرها : 
 تناسب دروس با تخصص اعضاء هیئت علمی  -1

 برگزاري تعداد جلسات تئوري و عملی متناسب با واحد در نظر گرفته شده  -0

 يرعايت میزان حضور در محل كارآموز  -3

 برخورداري از انضباط حرفه اي  -2

يافته ها نشان داد وضعیت برنامه آموزشی دروس نظري و بالینی اعضاء هیئت علمی 

گروه آموزشی پرستاري با توجه به نشانگرهاي فوق و از نظر رياست، معاون آموزشی و 

 3/12مطلوب و   % 7/09،دانشکده   EDOپژوهشی، مديران گروههاي آموزشی و مسئول 

 مطلوب می باشد." نسبتا %

 

 هدف جزئي : 

تعیین وضعیت ارائه نمرات نظري و بالینی اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی  -9-3-3

 پرستاري

 وضعیت ارائه نمرات  نظري و بالینی مالك :

 نشانگرها : 

 ارائه به موقع سؤاالت امتحانی به اداره آموزش  -1

 اعالم به موقع نمرات به اداره آموزش  -0

يافته ها نشان داد وضعیت ارائه نمرات نظري و بالینی اعضاء هیئت علمی گروه 

آموزشی پرستاري با توجه به نشانگرهاي فوق و از نظر رياست، معاون آموزشی و 

 3/12مطلوب و   % 7/09،دانشکده،   EDOپژوهشی، مديران گروههاي آموزشی و مسئول 

 مطلوب می باشد." نسبتا %

 

 هدف جزئي : 

تعیین وضعیت حضور در جلسات گروه اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی  -4-3-3

 پرستاري

 حضور  در جلسات گروه مالك :
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 نشانگرها : 

 میزان حضور در جلسات گروه  -1

 میزان پايبندي به آئین نامه ها و ضوابط گروه  -0

يافته ها نشان داد وضعیت حضور در جلسات گروه، اعضاء هیئت علمی گروه 

زشی پرستاري  با توجه به نشانگرهاي فوق و از نظر رياست، معاون آموزشی، مديران آمو

مطلوب " نسبتا % 3/12مطلوب و   % 7/09،دانشکده   EDOگروههاي آموزشی و مسئول 

 می باشد.

 

 هدف جزئي : 

تعیین وضعیت مشاوره و راهنمايی دانشجويان  اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی  -7-3-3

 پرستاري

 مشاوره و راهنمايی دانشجويان ك :مال

 نشانگرها :

 اختصاص زمان مشخص براي مشاوره و راهنمايی دانشجويان -1

 پی گیري مشکالت دانشجويان  -0

يافته ها نشان داد مشاوره و راهنمايی دانشجويان با توجه به نشانگرهاي فوق و از 

 7/09،دانشکده   EDO نظر رياست، معاون آموزشی، مديران گروههاي آموزشی و مسئول

 مطلوب می باشد." نسبتا % 3/12مطلوب و   %

 

 هدف جزئي : 

 تعیین وضعیت ارزشیابی  اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري -0-3-3

 ارزشیابی  اعضاء هیئت علمی مالك :

 نشانگرها :

 امتیاز كسب شده عضو هیئت علمی از فراگیران  -1

 لمی از مديرگروهامتیاز كسب شده عضو هیئت ع  -0

يافته ها نشان داد ارزشیابی اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري با توجه به 

نشانگرهاي فوق و از نظر رياست، معاون آموزشی، مديران گروههاي آموزشی و مسئول 

EDO  ،مطلوب می باشد." نسبتا % 3/12مطلوب و   % 7/09،دانشکده 
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 هيئت علمي  حوزه( : 3جدول شماره )

 

 وضعيت

 مالك

 نامطلوب مطلوب "نسبتا مطلوب

 

% 74/20 رضايت  09/34 %  47/14 % 

% 122 - تركیب و توزيع اعضاء هیئت علمی   - 

% 7/09 فعالیت آموزشی اعضاء هیئت علمی   3/12 %  - 

% 7/09 طرح درس  3/12 %  - 

% 7/09 برنامه آموزشی دروس نظري و بالینی  3/12 %  - 

% 7/09 و بالینیارائه نمرات نظري   

  

3/12 %  - 

 

% 7/09 حضور در جلسات   3/12 %  - 

% 7/09 مشاوره و راهنمايی  3/12 %  - 

% 7/09 ارزشیابی اعضاء هیئت علمی   3/12 %  - 

 

 

 

 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه هيئت علمي :

نتايج ارزشیابی در حوزه هیئت علمی نشان داد رضايت اكثريت اعضاء هیئت علمی 

(، تركیب و توزيع اعضاء هیئت علمی در اكثريت موارد در حد  %47/20در حد مطلوب ) 

، (، فعالیت آموزشی اعضاء هیئت علمی ، طرح درس اعضاء هیئت علمی  %122مطلوب) 

 ،حضور در جلسات ، برنامه آموزشی دروس نظري و بالینی ، ارائه نمرات نظري و بالینی 

در ارزشیابی اعضاء هیئت علمی در اكثريت موارد  و نحوهمشاوره و راهنمايی دانشجويان 

در مقايسه با نتايج ارزشیابی درونی قبلی در كلیه مالك  می باشد.(، % 7/09حد مطلوب )

 مشاوره و راهنمايی،  "" حضور در جلسات، " " ارائه نمرات نظري و بالینی "ها به جز 

  می شود. نقصان مطلوبیت مشاهده "ارزشیابی اعضاء هیئت علمی

 بنابراين :
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 نقاط قوت عبارتند از:

 )مطلوب(ارائه نمرات نظري و بالینی -1

 )مطلوب(حضور در جلسات -2

 )مطلوب(ارزشیابی اعضاء هیئت علمی مشاوره و راهنمايی -5

 نقاط ضعف عبارتند از:

 (افزايش نامطلوبیت در مقايسه با قبلرضايت اعضاء هیئت علمی ) -1

 

 پيشنهادات :

يتی اعضاء هیئت علمی توسط رياست ، معاونین ومديران گروههاي بررسی علل نارضا -1

  آموزشی

عدم تناسب نسبت دانشجو به استاد كاهش فشار كاري با توجه به راهکارهاي موثر بر  -0

افزايش جذب نیروي انسانی جديد ) هیات علمی( و واگذاري دانشجويان رشته شامل 

 فوريتهاي پزشکی به ساير دانشکده هاي مرتبط

و و حل مشکالت موجود توسط مسئولین دانشکده  عدم رضايت گیري علل پی  -3

 دانشگاه 

 تاكید بیشتر بر ارائه طرح درس به مديران گروه -2
****************                            

 

 هدف جزئي : 

 تعیین وضعیت توانمنديهاي پژوهشی اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري -2-3

 شركت اعضاء هیئت علمی در كارگاههاي مختلف تعیین میزان -1-3-3

 شركت در كارگاههاي مختلف روش تحقیق و روش تدريس مالك :

 شركت در كارگاههاي روش تدريس و روش تحقیق در سالنشانگر:  

يافته ها نشان داد میزان شركت اعضاء هیئت علمی در كارگاههاي مختلف روش تحقیق     

ر فوق و با توجه به نظر رياست ، معاون آموزشی، مديران و روش تدريس با توجه به نشانگ

نسبتا  % 0/23، در حد مطلوب % 0/23دانشکده،  EDOگروههاي آموزشی و مسئول 

 می باشد. نامطلوب % 0/4مطلوب و 
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 هدف جزئي : 

 تعیین میزان شركت اعضاء هیئت علمی در همايشهاي علمی  -0-3-3

 شركت در همايشهاي علمی  مالك :

 نگرها :  نشا

 ( شركت در همايشهاي علمی داخل كشور در سال 1

 ( شركت در همايشهاي خارج از كشور در سال0

از نظر رياست ،  يافته هاي نشان داد شركت اعضاء هیئت علمی در همايش هاي علمی     

با توجه به  دانشکده و  EDOمعاون آموزشی، مديران گروههاي آموزشی و مسئول 

( 0نامطلوب و نشانگر ) % 09نسبتا مطلوب و  % 0/4در حد مطلوب،  % 9/40 ( 1)نشانگر

 می باشد. نامطلوب % 92نسبتا مطلوب و  % 0/10در حد مطلوب،  % 0/10

 هدف جزئي : 

تعیین میزان چاپ مقاالت علمی در مجالت توسط اعضاء هیئت علمی گروه  -3-3-3

 آموزشی پرستاري

 چاپ مقاالت علمی در مجالت  مالك :

 چاپ مقاالت علمی در مجالت در سالشانگرها :  ن

يافته ها نشان داد میزان چاپ مقاالت علمی در مجالت مربوط اعضاء هیئت علمی       

گروه آموزشی پرستاري با توجه به نشانگرهاي فوق و از نظر رياست ، معاون آموزشی، 

در % 0/4و  در حد مطلوب% 0/01دانشکده،  EDOمديران گروههاي آموزشی و مسئول 

 می باشد.نامطلوب  % 0/4و مطلوب  "حد نسبتا

 هدف جزئي : 

تعیین میزان تصويب طرح هاي تحقیقاتی توسط اعضاء هیئت علمی گروه  -2-3-3

 آموزشی پرستاري

 طرح تحقیقاتی مصوب در سال   مالك :

 تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب در هر سال نشانگرها :  

میزان تصويب طرح هاي تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی گروه  يافته ها نشان داد       

آموزشی با توجه به نشانگرهاي فوق و از نظر رياست ، معاون آموزشی، مديران گروههاي 

در حد   % 0/31در حد مطلوب،  % 9/40دانشکده،  پرستاري  EDOآموزشی و مسئول 

 مطلوب می باشد. "نسبتا
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 هدف جزئي : 

هنمايی و مشاوره پايان نامه توسط اعضاء هیئت علمی گروه تعیین میزان را -9-3-3

 آموزشی پرستاري

 راهنمايی و مشاوره پايان نامه  مالك :

 تعداد پايان نامه هاي هدايت شده توسط اعضاء هیئتنشانگرها :  

يافته ها نشان داد میزان تصويب طرح هاي تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی با    

نگرهاي فوق و از نظر رياست ، معاون آموزشی، مديران گروههاي آموزشی و توجه به نشا

در % 9/10مطلوب و "در حد نسبتا % 9/37در حد مطلوب، % 9/37دانشکده،  EDOمسئول 

 حد نامطلوب می باشد.

 هدف جزئي : 

 تعیین میزان چاپ كتاب توسط اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري -4-3-3

 ب توسط اعضاء هیئت علمی چاپ كتا  مالك :

 تعداد كتب چاپ شده اعضاء هیئت علمی در سالنشانگرها :  

يافته ها نشان داد میزان تصويب طرح هاي تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی      

با توجه به نشانگرهاي فوق و از نظر رياست ، معاون آموزشی، مديران گروههاي آموزشی 

 9/37مطلوب و  "در حد نسبتا % 9/10در حد مطلوب،  % 0/23دانشکده،  EDOو مسئول 

 در حد نامطلوب می باشد. %

 هدف جزئي : 

تعیین میزان همکاري  اعضاء هیئت علمی در برگزاري كارگاهها و همايش هاي  -7-3-3

 علمی 

 همکاري در برگزاري كارگاهها و همايش ها  مالك :

 برگزار شده در سالتعداد كارگاهها و همايش هاي نشانگرها :  

يافته ها نشان داد میزان تصويب طرح هاي تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی      

با توجه به نشانگرهاي فوق و از نظر رياست ، معاون آموزشی، مديران گروههاي آموزشی 

در حد  % 09نسبتا مطلوب و  % 9/37در حد مطلوب،  % 0/31دانشکده،  EDOو مسئول 

 می باشد. نامطلوب
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 هدف جزئي : 

 تعیین وضعیت كارهاي جانبی اعضاء هیئت علمی گروه  آموزشی پرستاري  -0-3-3

 كارهاي جانبی  مالك :

 نشانگرها :  

 ( عضويت در كمیته هاي علمی پژوهشی دانشگاه1

 ( عضويت در انجمن هاي پژوهشی داخل و خارج از كشور0

 ود در داخل و خارج از كشور ( شركت در نشستهاي پژوهشی تخصصی رشته خ3

 ( خالقیت و نوآوري2

يافته ها نشان داد میزان تصويب طرح هاي تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی گروه        

 EDOاز نظر رياست ، معاون آموزشی، مديران گروههاي آموزشی و مسئول آموزشی 

 % 9/37طلوب و نسبتا م % 0/10در حد مطلوب،  % 9/37( 1)با توجه به نشانگردانشکده و 

در حد  % 0/23نسبتا مطلوب و  % 09در حد مطلوب،  % 0/10( 0در حد نامطلوب ، نشانگر)

در حد  % 9/37نسبتا مطلوب و  % 9/37در حد مطلوب،  % 0/10( 3نامطلوب ، نشانگر)

در حد  % 09نسبتا مطلوب و  % 0/23در حد مطلوب،  % 0/10( 2نامطلوب و نشانگر)

 نامطلوب می باشد.

 

 حوزه هيئت علمي )توانمندیهاي پژوهشي( درمجموع یافته هانشان داد            

درحد  % 33/93درحد مطلوب و  % 31/13براساس مالكها ونشانگرهاي فوق 

 .استنامطلوب  % 1/95و نسبتا مطلوب 
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 ( : حوزه هيئت علمي ) توانمندیهاي پژوهشي (3جدول شماره )

 

 وضعيت

 مالك

 نامطلوب تا مطلوبنسب مطلوب

 

 0/4 0/23 0/23 شركت در كارگاههاي مختلف

 9/37 9/10 49/22 شركت در همايش هاي علمی 

 0/4 0/4 0/01 چاپ مقاله در مجالت علمی 

 - 0/31 9/40 طرح تحقیقاتی مصوب 

 9/10 9/37 9/37 راهنمايی و مشاوره پايان نامه

 9/37 9/10 0/23 چاپ كتاب

ي كارگاهها و همکاري در برگزار

 همايشها

0/31 9/37 09 

 49/39 07/31 27/03 كارهاي جانبی 

 

 هيئت علمي ) توانمندیهاي پژوهشي (  تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه

نتايج ارزيابی در حوزه هیئت علمی ) توانمنديهاي پژوهشی ( نشان داد، شركت در 

 و نسبتا مطلوب ر حد مطلوبكارگاههاي مختلف اعضاء هیئت علمی در اكثريت موارد د

(، % 49/22(، شركت در همايش هاي علمی در اكثريت موارد در حد مطلوب )% 0/23)

طرح تحقیقاتی ، ( % 0/01چاپ مقاله در مجالت علمی در اكثريت موارد در حد مطلوب )

(، راهنمايی و مشاوره پايان نامه در % 9/40) مطلوبمصوب در اكثريت موارد در حد 

(، چاپ كتاب در اكثريت موارد در حد % 9/37)و نسبتا مطلوب وارد مطلوب اكثريت م

(، همکاري در برگزاري كارگاهها و همايش ها در اكثريت موارد در حد % 0/23مطلوب)

 45/85مطلوب )نا( وانجام كارهاي جانبی پژوهشی در اكثريت موارد % 9/37امطلوب )سبتن

 ( می باشد.%

 نقاط قوت عبارتند از  : 

 اپ مقاله در مجالت علمی)مطلوب( چ -1

 طرح تحقیقاتی مصوب ) مطلوب و نسبتا مطلوب( -0

 نقاط ضعف عبارتند از  :
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 )نسبتا مطلوب(كارگاه هاي مختلف و همايش هاي علمیشركت در  -1

 راهنمايی و مشاوره پايان نامه)نسبتا مطلوب( -0

 چاپ كتاب)نسبتا مطلوب( -3

 تا مطلوب(همکاري در برگزاري كارگاهها و همايش ها)نسب  -2

 مطلوب(نا كارهاي جانبی پژوهشی) -9

 پيشنهادات :

 راهکارهاي مناسب جهت شركت در همايش هاي علمی  -1

الف : ايجاد فرصت مناسب و آزاد براي اعضاء هیئت علمی براي شركت در همايش ها و 

 ارائه مقاالت وبرنامه ريزي توسط معاون آموزشی و مديرگروه

تردد و اسکان اعضاء هیئت علمی درشهرهاي برگزار  ب : ايجاد تسهیالت مناسب جهت

 كننده همايش علمی توسط معاون پژوهشی دانشگاه

 ج : ايجاد انگیزه هايی مانند در نظر گرفتن حق مأموريت جهت ارائه مقاالت در همايش ها

 توسط معاون پژوهشی دانشگاه

 راهکارهاي مناسب افزايش چاپ كتاب توسط اعضاء هیئت علمی  -0

توسط معاون  : ايجاد اوقات آزاد براي اعضاء هیئت علمی جهت پرداختن به امر فوق الف

 آموزشی دانشکده

 ب : تسريع در روند چاپ كتاب توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

 

 راهکارهاي مناسب براي همکاري در برگزاري كارگاهها و همايشها -3

 اون آموزشی دانشکدهتوسط مع الف : ايجاد اوقات آراد و فراغت براي همکاري

ب : در نظر گرفتن اين همکاري ها در سقف كارهاي موظفی اعضاء هیئت علمی توسط 

 معاون آموزشی دانشکده

 راهکارهاي مناسب جهت افزايش كارهاي جانبی پژوهشی -2

 الف : ايجاد اوقات آزاد و فراغت توسط معاون آموزشی دانشکده

 در سقف كارهاي موظفی اعضاء هیئت علمیب : در نظر گرفتن كارهاي جانبی پژوهشی 

 توسط معاون آموزشی دانشکده
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 هدف جزئي : 

 تعیین وضعیت توانمنديهاي آموزشی اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري -9-3

 تعیین وضعیت برقراري ارتباط اعضاء هیئت علمی گروه  آموزشی پرستاري  -1-0-3

 ی با فراگیرانبرقراري ارتباط اعضاء هیئت علم  مالك :

 توانايی برقراري ارتباط مطلوب با فراگیراننشانگرها :  

يافته ها نشان داد وضعیت برقراري ارتباط اعضاء هیئت علمی با فراگیران با توجه به      

نشانگرهاي فوق و از نظر رياست ، معاون آموزشی، مديران گروههاي آموزشی و مسئول 

EDO  ،نامطلوب  % 0/4و مطلوب  "در حد نسبتا  % 09، در حد مطلوب % 9/40دانشکده

 می باشد.

 

 هدف جزئي : 

 تعیین وضعیت تدريس اعضاء هیئت علمی گروه  آموزشی پرستاري  -0-0-3

 تدريس اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پرستاري  مالك :

 نشانگرها :
 تسلط علمی در دروس نظري -1

 تسلط علمی در دروس بالینی -0

 ت بالینیمیزان مهار -3

 قدرت تفهیم مطالب به فراگیران -2

 ايجاد انگیزه در فراگیران -9

 استفاده از روشهاي متنوع و جديد تدريس -4

 استفاده از منابع و اطالعات جديد در امر تدريس -7

 استفاده از امکانات كمك آموزشی مناسب در امر تدريس -0

 استفاده از روش هاي جديد ومتنوع درارزشیابی -4

 عضويت در كمیته هاي علمی واحد آموزشی -12

از نظر رياست ، معاون آموزشی، يافته ها نشان داد وضعیت تدريس اعضاء هیئت علمی     

قدرت "با توجه به نشانگرهاي دانشکده و  EDOمديران گروههاي آموزشی و مسئول 

استفاده "و  "بیارزشیا استفاده از روش هاي جديد ومتنوع در" ، "تفهیم مطالب به فراگیران
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در   % 09در حد مطلوب،  % 9/40  "از امکانات كمك آموزشی مناسب در امر تدريس

( و 3( ، )1با توجه به نشانگرهاي ) همچنین، می باشد.نامطلوب  % 0/4و مطلوب  "حد نسبتا

نامطلوب ارزيابی شد.  % 0/4مطلوب و  "در حد نسبتا  % 9/10در حد مطلوب،  % 79 (7)

 "در حد نسبتا  % 0/10در حد مطلوب،  % 0/40" لط علمی در دروس بالینیتس "وضعیت 

در حد مطلوب،  % 0/94  "ايجاد انگیزه در فراگیران "نامطلوب ، وضعیت  % 0/4مطلوب و 

استفاده از روش هاي جديد  "نامطلوب ، وضعیت  % 0/4مطلوب و  "در حد نسبتا  % 0/31

 % 9/10مطلوب و  "در حد نسبتا  % 0/23وب، در حد مطل % 9/37 "ومتنوع درارزشیابی

در حد  %  0/31 " عضويت در كمیته هاي علمی واحد آموزشی "و  وضعیت نامطلوب 

 ارزيابی شد.  نامطلوب % 0/10مطلوب و  "در حد نسبتا  % 9/37مطلوب، 

 بر حوزه هيئت علمي ) توانمندیهاي آموزشي ( درمجموع یافته هانشان داد       

 % 33/91مطلوب ودرحد % 33/31كها ونشانگرهاي فوق اساس مال

 ارزیابي گردید.  % 13/3و  نسبتا مطلوبدرحد

 
 ( : حوزه هيئت علمي ) توانمندیهاي آموزشي (3جدول شماره )

 

 وضعيت

 مالك

 نامطلوب نسبتا مطلوب مطلوب

 

 0/4 09 9/40 برقراري ارتباط

 71/0 30/02 40/42 تدريس

 

 ها در حوزه هيئت علمي ) توانمندیهاي آموزشي ( :یافته  تجزیه و تحليل

نتايج ارزيابی در حوزه هیئت علمی ) توانمنديهاي آموزشی( نشان داد، اكثريت 

و در مورد وضعیت  (%9/40مطلوب ) اعضاء هیئت علمی در برقراري ارتباط در حد 

ی درونی قبلی در مقايسه با نتايج ارزشیاب ارزيابی شدند. (% 40/42تدريس در حد مطلوب )

 مطلوبیت هر دو مالك كاهش يافته است. 
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 :و ضعف نقاط قوت

در عین  در مقايسه با نتايج ارزشیابی درونی قبلی نقطه قوت قابل گزارشی وجود ندارد.

مطلوب می باشد، نسبت به قبل در حال حاضر حال كه وضعیت تدريس  و برقراري ارتباط 

 است.  كاهش يافتهبه میزان جزئی مطلوبیت 

 :  وراهكارهاي مناسب  پيشنهادات

ياد آوري اهمیت برقراري ارتباط مطلوب با فراگیران به عنوان يکی از اجزاء مهم  -1

موزشی در آو برقراري كارگاه هاي  تدريس توسط معاون آموزشی دانشکده ومدير گروه

 برقراري ارتباط موثر  زمینه

در محیط بالینی كه در اثر  "اط خصوصال كننده اين ارتبتاز بین بردن منابع مخ -0

توسط معاون آموزشی دانشکده  ، فضا وامکانات ايجادمی شود مربوط به  كمبودهاي

 ها گروه ان ومدير

********************                            
 ( (حوزه برنامه هاي آموزشي1

 يارزشیابی برنامه هاي آموزشی در گروه آموزش پرستار هدف كلي :

 اهداف جزئي :

 تعیین وضعیت فرآيند آموزش نظري در گروه آموزشی پرستاري  -1-2

 تعیین تناسب تعداد دانشجويان در كالس درس -1-1-2

 تناسب تعداد دانشجويان در كالس درس مالك :

 تعداد دانشجويان در كالس درس نشانگرها :

رس با توجه به نشانگرهاي فوق يافته ها نشان داد، تناسب تعداد دانشجويان در كالس د     

 "در حد نسبتا  % 22در حد مطلوب،   % 42و از نظر دانشجويان كارشناسی ارشد پرستاري، 

در حد  % 22در حد مطلوب و  % 42مطلوب و از نظر دانشجويان كارشناسی پرستاري ، 

 مطلوب ارزيابی  گرديد. "نسبتا

 اهداف جزئي :

 ستعیین تناسب زمان تشکیل كال -0-1-2

 مناسب بودن زمان تشکیل كالس مالك :

  نشانگرها :

 زمان تشکیل كالس -1
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 تشکیل منظم و مرتب جلسات درس -9

 تناسب تعداد جلسات با میزان واحد درسی -5

با توجه  از نظر دانشجويان كارشناسی و  يافته ها نشان داد، تناسب زمان تشکیل كالس     

نامطلوب  % 0/13مطلوب و  "ر حد نسبتاد % 94/22در حد مطلوب،  % 00/24( 1)به نشانگر

همچنین تناسب زمان تشکیل  ارزيابی  گرديد.در حد مطلوب  % 122( 3و 0 ، نشانگر )

در حد مطلوب،  % 9/37( 1از نظر دانشجويان كارشناسی ارشد و  با توجه به نشانگر) كالس

در حد  % 122( 3و 0نامطلوب ، نشانگر )  % 44/14مطلوب و  "در حد نسبتا % 03/29

 مطلوب ارزيابی  گرديد.

 

 هدف جزئي : 

 تعیین تناسب فضاي فیزيکی كالس درس -3-1-2

 مناسب بودن فضاي فیزيکی كالس مالك :

 مناسب بودن میزان نور، تهويه، مساحت و ظاهر كالس نشانگر :

يافته ها نشان داد ، فضاي فیزيکی كالس درس با توجه به نشانگر فوق و از نظر      

 % 10/ 0مطلوب و  "نسبتا % 2/34مطلوب،  % 2/92ويان كارشناسی ارشد پرستاري دانشج

 "نسبتا % 0/20مطلوب،   % 3/92نامطلوب و از نظر دانشجويان كارشناسی پیوسته پرستاري 

 نامطلوب ارزيابی گرديد.  % 4/11مطلوب و 

 

 هدف جزئي : 

 تعیین كفايت منابع آموزشی مورد نیاز -2-1-2

 بودن منابع آموزشی كافی مالك :

 میزان دسترسی به كتابخانه ، اينترنت و كامپیوتر نشانگر :

يافته ها نشان داد ، منابع آموزشی مورد نیاز دانشجويان با توجه به نشانگر فوق و از نظر        

مطلوب و از نظر  "نسبتا % 4/34مطلوب،   % 2/43دانشجويان كارشناسی ارشد پرستاري

مطلوب ارزيابی  "نسبتا % 7/23مطلوب،  % 3/94سی پیوسته پرستاري دانشجويان كارشنا

 گرديد.
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 هدف جزئي : 

 تعیین وضعیت اجراي طرح درس در كالس درس -9-1-2

 طرح درس مالك :

  : هانشانگر
 میزان ارائه طرح درس در اولین جلسه -1

 میزان تدريس بر اساس طرح درس -0

توجه به نشانگر فوق و از نظر دانشجويان  يافته ها نشان داد ، اجراي طرح درس با

مطلوب و از نظر دانشجويان سبتا ن % 2/14مطلوب و  % 4/03كارشناسی ارشد پرستاري 

 امطلوب ارزيابی گرديد.سبتن % 4/32مطلوب و  % 1/49كارشناسی پیوسته پرستاري 

 هدف جزئي : 

 تعیین وضعیت تدريس اساتید در كالس -4-1-2

 د در  كالستدريس اساتی مالك :

  : هانشانگر
 برقراري ارتباط مطلوب با فراگیران -1

 میزان تسلط علمی مدرس  -0

 میزان قدرت تفهیم و انتقال مفاهیم درسی -3

 میزان ارائه اطالعات جديد و به روز  -2

 استفاده مناسب از وسايل كمك آموزشی -9

 استفاده از روشهاي جديد تدريس -4

 وع ارزشیابیاستفاده از روشهاي متن -7

يافته ها نشان داد ، تدريس اساتید در كالس درس با توجه به نشانگرهاي فوق و از 

مطلوب و از  "نسبتا  % 9/30طلوب، م  % 9/41نظر دانشجويان كارشناسی ارشد پرستاري

مطلوب ارزيابی  "نسبتا % 0/32مطلوب، % 0/44نظر دانشجويان كارشناسی پیوسته پرستاري 

 گرديد.

 ي : هدف جزئ

 تعیین وضعیت ارزشیابی اساتید در كالس -7-1-2

 نحوه ارزشیابی اساتید مالك :

 میزان رضايت از نحوه ارزشیابی استاد نشانگر :
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يافته ها نشان داد ، نحوه ارزشیابی اساتید با توجه به نشانگر فوق و از نظر 

 % 1/4ب و مطلو "نسبتا % 9/29مطلوب،  % 7/29دانشجويان كارشناسی ارشد پرستاري 

 "نسبتا % 49مطلوب،  % 3/00نامطلوب و از نظر دانشجويان كارشناسی پیوسته پرستاري 

 نامطلوب ارزيابی گرديد.  % 7/4مطلوب و 

 درمجموع حوزه برنامه هاي آموزشي )فرآیند آموزش نظري ( با توجه به    

و نسبتا مطلوب درحد %3/31،مطلوب  درحد%3/11نشانگرهاي فوق  و مالكها

 ارزیابي گردید.درحد نامطلوب 1/1%
 ( : حوزه برنامه آموزش گروه ) فرآیند آموزش نظري (5جدول شماره )        

 

 وضعيت

 مالك

 نامطلوب مطلوب "نسبتا مطلوب گروه دانشجویي

 

 - % 22 % 42 كارشناسی ارشد پرستاري مناسب بودن تعداد دانشجويان

 - % 22 % 42 كارشناسی پیوسته پرستاري 

 % 14/2 % 29/01 % 37/72 كارشناسی ارشد پرستاري تناسب زمان تشکیل كالس

 % 3/3 % 00/22 % 99/74 كارشناسی پیوسته پرستاري 

 % 0/10 % 2/34 % 2/92 كارشناسی ارشد پرستاري تناسب فضاي فیزيکی كالس درس

  % 4/11  % 0/20  % 3/92 كارشناسی پیوسته پرستاري 

 - % 4/34  % 2/43 كارشناسی ارشد پرستاري آموزشی كافی بودن منابع

 - % 7/23  % 3/94 كارشناسی پیوسته پرستاري 

 - % 2/14 % 4/03 كارشناسی ارشد پرستاري اجراي طرح درس

 - % 4/32  % 1/49 كارشناسی پیوسته پرستاري 

 - % 9/30 % 9/41 كارشناسی ارشد پرستاري تدريس اساتید

 - % 0/32 % 0/44 ه پرستاري كارشناسی پیوست

 % 1/4 % 9/29 % 7/29 كارشناسی ارشد پرستاري نحوه ارزشیابی اساتید

 % 7/4 % 49 % 3/00 كارشناسی پیوسته پرستاري 
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 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه برنامه آموزش گروه ) فرآیند آموزش نظري (

فرآيند آموزش نظري ( نشان داد از برنامه آموزشی گروه )  نتايج ارزيابی در حوزه

 % 42نظر اكثريت دانشجويان كارشناسی ارشد پرستاري مناسب بودن تعداد دانشجويان 

مطلوب ، تناسب فضاي فیزيکی كالس  % 37/72مطلوب، مناسب بودن زمان تشکیل كالس 

 4/03مطلوب، اجراي طرح درس  % 2/43مطلوب، كافی بودن منابع آموزشی،  % 2/92درس 

مطلوب ارزيابی  % 7/29مطلوب، نحوه ارزشیابی اساتید  % 9/41مطلوب، تدريس اساتید  %

 گرديد.

هم چنین از نظر اكثريت دانشجويان دانشجويان كارشناسی پیوسته پرستاري، 

 % 99/74مطلوب، مناسب بودن زمان تشکیل كالس  % 42مناسب بودن تعداد دانشجويان 

مطلوب، كافی بودن منابع آموزشی،  % 3/92درس مطلوب ، تناسب فضاي فیزيکی كالس 

مطلوب، نحوه % 0/44مطلوب، تدريس اساتید  % 1/49مطلوب، اجراي طرح درس  % 3/94

 مطلوب ارزيابی گرديد.نسبتا  % 49ارزشیابی اساتید 

 

 الف ( نقاط قوت عبارتند از :)دانشجویان كارشناسي ارشد پرستاري (

 لوب(مناسب بودن تعداد دانشجويان )مط -1

 مناسب بودن زمان تشکیل كالس )مطلوب( -0

 تناسب فضاي فیزيکی كالس)مطلوب( -3

 كافی بودن منابع آموزشی)مطلوب(  -2

 اجراي طرح درس)مطلوب(  -9

 )مطلوب(نحوه تدريس اساتید -4

 نقاط ضعف عبارتند از :) دانشجویان كارشناسي ارشد پرستاري (ب( 

 )نسبتا مطلوب( نحوه ارزشیابی اساتید  -1

 وراهكارهاي مناسب:پيشنهادات  *

 جهت رفع نقاط ضعف فوق راهکارهاي زير پیشنهاد می گردد:

در ساعات انتهايی روز و بعد از كارورزي توسط برنامه ريزي ها كالس  كاهش تعداد  -1

 معاون آموزشی

وكسب متناسب با تعداد دانشجويان افزايش فضاي فیزيکی دانشکده و كالس درس  -0

 هبودجه توسط رياست دانشگا
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 توسط رياست دانشکده بیشتر بودجه و تهیه منابع آموزشی تامین  -3

          نظارت و ارزشیابی هاي مکرر تدريس اساتید و بازخورد به آنان توسط  -9

EDO  دانشکده 

 بر ارزشیابی اساتید دانشکده  EDOكمیته سنجش و ارزشیابی  نظارت بیشتر -4

 ن كارشناسي پرستاري (الف ( نقاط قوت عبارتند از :)دانشجویا

 مناسب بودن تعداد دانشجويان )مطلوب( -1

 مناسب بودن زمان تشکیل كالس )مطلوب( -0

 تناسب فضاي فیزيکی كالس)مطلوب( -3

 كافی بودن منابع آموزشی)مطلوب( -2

 اجراي طرح درس)مطلوب( -9

 )مطلوب(نحوه تدريس اساتید -4

 ب( نقاط ضعف عبارتند از :) دانشجویان كارشناسي پرستاري (

 ارزشیابی اساتید )نسبتا مطلوب( نحوه -1

 پيشنهادات  وراهكارهاي مناسب:

 جهت رفع نقاط ضعف فوق راهکارهاي زير پیشنهاد می گردد:

كاهش تعداد  كالس ها در ساعات انتهايی روز و بعد از كارورزي توسط برنامه ريزي  -1

 معاون آموزشی

داد دانشجويان وكسب افزايش فضاي فیزيکی دانشکده و كالس درس متناسب با تع -0

 بودجه توسط رياست دانشگاه

 توسط رياست دانشکده تامین بودجه و تهیه منابع آموزشی بیشتر  -3

          نظارت و ارزشیابی هاي مکرر تدريس اساتید و بازخورد به آنان توسط  -9

EDO  دانشکده 

 ساتیددانشکده بر ارزشیابی ا  EDOنظارت بیشتر كمیته سنجش و ارزشیابی  -4

 هدف جزئي :

 تعیین وضعیت فرآيند آموزش بالینی در گروه آموزشی پرستاري  -0-2

 تعیین تناسب تعداد دانشجويان در محیط بالینی -1-0-2

 مناسب بودن تعداد كارآموزان در محیط بالینیمالك : 

 تعداد كارآموزان در بخشنشانگر : 
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محیط بالینی با توجه به نشانگرها و از ر يافته ها نشان داد، تناسب تعداد كارآموزان د     

از  نامطلوب و  % 02مطلوب، "نسبتا % 42 مطلوب و % 02نظر دانشجويان كارشناسی ارشد  

 % 7/17و  مطلوب"نسبتا % 92مطلوب و  % 3/33نظر دانشجويان كارشناسی پیوسته پرستاري

  می باشد. نامطلوب

 

 هدف جزئي :

 محیط بالینی تعیین تناسب فضاي فیزيکی -0-0-2

 آموزشی فضاي فیزيکی محیط بالینیمالك : 

 مناسب بودن فضاي فیزيکی بخشنشانگر : 

و از نظر  فوقمحیط بالینی با توجه به نشانگريافته ها نشان داد، فضاي فیزيکی 

، از نظر دانشجويان نامطلوب % 02 نسبتامطلوب و %02دانشجويان كارشناسی ارشد

 ارزيابی می گردد.نا مطلوب  % 7/44 نسبتامطلوب و  % 3/00كارشناسی پیوسته پرستاري 

 

 هدف جزئي :

 تعیین كفايت منابع و تجهیزات آموزشی در  محیط بالینی -3-0-2

 كفايت منابع و تجهیزات در محیط بالینیمالك : 

 نشانگرها : 

 كافی بودن تجهیزات بیمارستانی -1

 كافی بودن منابع آموزش مورد نیاز -0

ي محیط بالینی با توجه به نشانگرهاد، منابع و تجهیزات مورد نیاز درشان دايافته ها ن

نامطلوب، از نظر  % 42مطلوب و  "نسبتا% 22و از نظر دانشجويان كارشناسی ارشد  فوق

نامطلوب ارزيابی   % 7/94مطلوب و  "نسبتا % 3/23دانشجويان كارشناسی پیوسته پرستاري 

 می گردد.

 

 هدف جزئي :

 عیین وضعیت اجراي طرح درس بالینی توسط اساتید بالینیت -2-0-2

 اجراي طرح درس بالینیمالك : 

 نشانگرها : 
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 وجود اهداف و طرح درس بالینی -1

 تناسب طرح درس بالینی با نیاز فراگیران -0

 ارائه اهداف در اولین روز كارآموزي -3

 تدريس بر اساس طرح كار بالینی -2

و از  ي فوقبالینی با توجه به نشانگرها طرح درس بالینی يافته ها نشان داد، اجراي

مطلوب ، از نظر دانشجويان  "نسبتا % 32مطلوب و % 72نظر دانشجويان كارشناسی ارشد 

 .استمطلوب  "نسبتا % 3/33مطلوب ،  % 7/44كارشناسی پیوسته پرستاري 

 

 هدف جزئي :

 لینیتعیین وضعیت تدريس اساتید بالینی در  محیط با -9-0-2

 تدريس اساتید بالینی در محیط بالینیمالك : 

 نشانگرها : 

 میزان تحقق اهداف آموزشی گروه -1

 تناسب بخش بالینی با تخصص اساتید -0

 میزان تسلط علمی اساتید بالینی -3

 میزان مهارت بالینی اساتید -2

 ي فوقنگرهامحیط بالینی با توجه به نشايافته ها نشان داد، تدريس اساتید بالینی در 

 % 02مطلوب و  "نسبتا % 72 مطلوب و %12و از نظر دانشجويان كارشناسی ارشد 

 "نسبتا %3/23مطلوب ،  % 7/14نامطلوب، از نظر دانشجويان كارشناسی پیوسته پرستاري 

 نامطلوب ارزيابی می گردد. %22مطلوب و 

 

 هدف جزئي :

 نیتعیین میزان رضايت دانشجويان از آموزش بالی -4-0-2

 رضايت دانشجويان از آموزش بالینیمالك : 

 

 

 نشانگرها : 

 میزان رضايت دانشجويان از كیفیت آموزش بالینی -1
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 میزان مهارت كسب شده توسط دانشجويان -0

 ي فوقبالینی با توجه به نشانگرهايافته ها نشان داد، رضايت دانشجويان از آموزش 

 % 02مطلوب و  "نسبتا % 42 لوب ومط %02و از نظر دانشجويان كارشناسی ارشد 

 "نسبتا %7/93مطلوب و  % 3/03نامطلوب، از نظر دانشجويان كارشناسی پیوسته پرستاري 

 نامطلوب ارزيابی گرديد. % 13 مطلوب و 

 

 هدف جزئي :

 تعیین نحوه ارزشیابی اساتید در محیط بالینی -7-0-2

 نحوه ارزشیابی اساتید در محیط بالینیمالك : 

 ها : نشانگر

 رضايت دانشجويان از نحوه ارزشیابی اساتید در محیط بالینی

محیط بالینی با توجه به يافته ها نشان داد، منابع و تجهیزات مورد نیاز در 

مطلوب  "نسبتا % 72 مطلوب،  % 12و از نظر دانشجويان كارشناسی ارشد ي فوقنشانگرها

 % 3/22مطلوب و % 12ه پرستاري نامطلوب، از نظر دانشجويان كارشناسی پیوست % 02و 

 نامطلوب ارزيابی گرديد.  % 7/22مطلوب و  "نسبتا

( با توجه  باليني درمجموع حوزه برنامه هاي آموزشي )فرآیند آموزش     

 35/59و نسبتا مطلوب  %55/31،مطلوب  % 91/19نشانگرهاي فوق  و مالكها به

 ارزیابي گردید.نامطلوب  %
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 ( : حوزه برنامه آموزشي گروه ) فرآیند آموزش باليني (3)جدول شماره 
 

 وضعيت

 مالك

 نامطلوب مطلوب "نسبتا مطلوب گروه دانشجویي

 

 % 02 % 42 % 02 كارشناسی ارشد پرستاري مناسب بودن تعداد كارآموزان

 % 7/17 % 92 % 3/33 كارشناسی پیوسته پرستاري 

 % 02 % 02 - پرستاريكارشناسی ارشد  فضاي فیزيکی بخش آموزش

 % 7/44 % 3/33 - كارشناسی پیوسته پرستاري 

 % 42 % 22 - كارشناسی ارشد پرستاري منابع و تجهیزات

 % 7/94 % 3/23 - كارشناسی پیوسته پرستاري 

 % 32 % 72 - كارشناسی ارشد پرستاري طرح درس بالینی

 % 3/33 % 7/44 - كارشناسی پیوسته پرستاري 

 % 02 % 72 % 12 كارشناسی ارشد پرستاري اساتید بالینی تدريس

 % 22 % 3/23 % 7/14 كارشناسی پیوسته پرستاري 

 % 02 % 42 % 02 كارشناسی ارشد پرستاري رضايت دانشجويان ازآموزش بالینی

 % 13 % 7/93 % 3/33 كارشناسی پیوسته پرستاري 

 % 02 % 72 % 12 ريكارشناسی ارشد پرستا نحوه ارزشیابی در بالین

 % 7/24 % 3/22 % 12 كارشناسی پیوسته پرستاري 

 

 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه برنامه آموزشي گروه ) فرآیند آموزش باليني ( 

نشان داد از نظر  حوزه برنامه آموزشی گروه ) فرآيند آموزش بالینی (نتايج ارزيابی 

مطلوب، نسبتا % 42بودن تعداد كارآموزاناكثريت دانشجويان كارشناسی ارشد مناسب 

  % 22ی بودن منابع و تجهیزات نسبتا مطلوب، كاف % 02مناسب بودن فضاي فیزيکی بخش 

مطلوب ، نحوه تدريس اساتید بالینی  "نسبتا % 72مطلوب ، اجراي طرح درس بالینی  "نسبتا

مطلوب ونحوه  "نسبتا% 42نسبتا مطلوب، رضايت دانشجويان از آموزش بالینی  % 72

 مطلوب ارزيابی گرديد. "نسبتا % 72ارزشیابی اساتید بالینی 

هم چنین از نظر اكثريت دانشجويان كارشناسی پیوسته پرستاري ، مناسب بودن تعداد       

نامطلوب،   % 7/44مناسب بودن فضاي فیزيکی بخش  مطلوب،نسبتا  % 92كارآموزان 

 "نسبتا %7/44طرح درس بالینی مطلوب،نا  % 7/94كافی بودن منابع و تجهیزات بالینی 
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رضايت دانشجويان از آموزش  نسبتا مطلوب،  % 3/23 تدريس اساتید بالینی مطلوب،

 مطلوب ارزيابی گرديد. "نسبتا % 3/22مطلوب ، نحوه ارزشیابی بالینی  "نسبتا %7/93بالینی

 

 نقاط ضعف عبارتند از:

 )نسبتا مطلوب( بالینی آموزش هاي  شبخ مناسب در  فضاي فیزيکیعدم وجود  -1

 )نسبتا مطلوب(ها كافی بودن منابع و تجهیزات بخش نا -0

 اجراي طرح درس بالینی  )نسبتا مطلوب( -3

 رضايت دانشجويان از آموزش بالینی )نسبتا مطلوب( -2

 نحوه ارزشیابی بالینی )نسبتا مطلوب( -9

 مطلوب(بتا نس)در بخش هاي بالینی ناسب بودن تعداد كارآموزانتمنا -4
 

 پيشنهادات وراهكارهاي مناسب :

 توسعه فضاي فیزيکی بیمارستانها  -1

  ايش منابع و تجهیزات در مراكز آموزشی درمانی افز -0

طرح دانشجويان بر اساس بالینی فعالیتهاي ارزشیابی توجیه و تاكید بر معیارهاي  -3

  ات به دانشجويان در اولین روز كارآموزي با هدف رفع ابهامدرس بالینی 

 

 ((حوزه گروه آموزشي9

 ارزشیابی وضعیت گروه آموزشی پرستاريهدف كلي : 

 هدف جزئي : 
 تعیین وضعیت وظايف گروه آموزشی در گروه آموزشی پرستاري -1-9

 وظايف گروه آموزشیمالك :  

 نشانگرها :

 هماهنگی در فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی -1

 ابی فعالیتهاي گروهمشاركت در برنامه ريزي، اجرا و ارزشی -0

 شركت در جلسات گروه -3

 بررسی واعالم نظر در مورد سر فصل ها -2

 فعالیتهاي آموزشی متناسب با اهداف گروه -9
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 فعالیتهاي پژوهشی متناسب با اهداف گروه -4

 رعايت و پاي بندي به آئین نامه ها و ضوابط گروه -7

از نظر رياست ،معاون اري يافته ها نشان داد وضعیت وظايف گروه آموزشی پرست

با توجه به آموزشی، مديران گروه هاي آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري و 

 0/23( 0، نشانگر)نامطلوب  % 9/10مطلوب و  "نسبتا % 0/31، مطلوب % 0/23 (1)نشانگر

، مطلوب % 9/37(  9و  3نامطلوب ،نشانگر ) % 9/10مطلوب و  "نسبتا %09، مطلوب %

 "نسبتا % 9/37، مطلوب % 0/23(  2نامطلوب ،نشانگر ) % 0/4مطلوب و  "نسبتا % 9/37

 % 0/4مطلوب و  "نسبتا % 0/23، مطلوب % 0/31(  4نامطلوب  ، نشانگر ) % 0/4مطلوب و 

 می باشد.نامطلوب  % 0/4مطلوب و  "نسبتا % 09، مطلوب % 92( 7نامطلوب  ، نشانگر)

 هدف جزئي : 
 تعامل گروه آموزشی در گروه آموزشی پرستاريتعیین وضعیت  -0-9

 تعامل گروه آموزشیمالك :  

 نشانگرها :

 تعامل گروه با ساير گروههاي دانشکده -1

 تعامل گروه با گروههاي همسان در ساير دانشگاهها -0

از نظر رياست، معاون آموزشی، مدير  يافته ها نشان داد تعامل گروه آموزشی پرستاري    

 % 0/94( 1)با توجه به نشانگروزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري، گروههاي آم

 %09مطلوب ،  %0/31( 0، نشانگر )نامطلوب  % 0/10مطلوب و  "نسبتا %0/10مطلوب ، 

 می باشد.نامطلوب  % 9/37مطلوب و  "نسبتا

 هدف جزئي : 
 تعیین وضعیت ساختار گروه آموزشی در گروه آموزشی پرستاري -3-9

 ساختار گروه آموزشی: مالك  

 نشانگرها :

 تناسب تعداد افراد گروه آموزشی در گروه آموزشی پرستاري -1

 تناسب بین فعالیتهاي آموزشی ) نظري و بالینی ( -0

 تناسب بین فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی -3

 وجود برنامه هاي مدون آموزشی و پژوهشی -2

 هی فعالیتهااستقالل گروه در برنامه ريزي و سازماند  -9
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 وجود مدير گروه متناسب با گرايش مربوطه -4

 وجود برنامه و امکانات الزم براي توسعه نیروي انسانی گروه -7

 وجود آئین نامه ها و ضوابط مدون در گروه جهت ارتقاء واحد گروه و پايه  -0

از نظر رياست، معاون آموزشی،  يافته ها نشان داد ساختار گروه آموزشی پرستاري

 0/10( 1)با توجه به نشانگر مدير گروههاي آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري

نسبتا  % 0/31مطلوب،  % 09( 0نامطلوب ، نشانگر) % 09نسبتا مطلوب و  % 92مطلوب،  %

 % 09نسبتا مطلوب و  % 0/23مطلوب،  % 0/10( 3نامطلوب ، ، نشانگر) % 9/37مطلوب و 

( 9نامطلوب ، نشانگر) % 09نسبتا مطلوب و  % 9/37مطلوب،  % 09( 2نامطلوب ،  نشانگر)

مطلوب،  % 0/40( 4نشانگر) نامطلوب ، % 0/10نسبتا مطلوب و  %9/10مطلوب،  % 0/94

نسبتا مطلوب  % 0/23مطلوب،  % 0/10( 7نامطلوب ،  نشانگر) %0/4نسبتا مطلوب و  9/10%

نامطلوب  % 9/10نسبتا مطلوب و  %09مطلوب،  % 0/23( 0نامطلوب ، نشانگر ) % 0/31و 

 می باشد.

 هدف جزئي : 
 تعیین وضعیت ارزشیابی گروه آموزشی پرستاري -2-9

 ارزشیابی گروه آموزشیمالك :  

 نشانگرها :

 ارزشیابی گروه توسط مسئولین دانشکده -1

 ارزشیابی گروه توسط دانشجويان -0

 وجود برنامه هاي تشويقی و تنبیه در گروه -3

از نظر رياست، معاون آموزشی، مدير ها نشان داد ارزشیابی گروه آموزشی يافته  

 % 0/10 ( 1)با توجه به نشانگرگروههاي آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري 

 % 0/23مطلوب،  % 0/31(  0و نشانگر) نامطلوب  % 9/10نسبتا مطلوب و  % 0/94مطلوب، 

 می باشد. نامطلوب % 9/10نسبتا مطلوب و 

 

 هدف جزئي : 
 تعیین وضعیت امکانات و تجهیزات گروه آموزشی پرستاري -9-9

 امکانات و تجهیزات گروهمالك :  

 نشانگرها :
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وجود امکانات و تجهیزات آموزشی و كمك آموزشی متناسب با نیازهاي اعضاء  -1

 هیئت علمی

 وجود امکانات رايانه اي متناسب با نیازهاي اعضاء هیئت علمی   -0

 انات و تجهیزات بالینی متناسب با نیازهاي اعضاء هیئت علمی وجود امک  -3

وجود امکانات و تجهیزات رفاهی و خدماتی متناسب با نیازهاي اعضاء هیئت  -2

 علمی

از نظر رياست،  امکانات وتجهیزات گروه آموزشی پرستاري يافته ها نشان داد

با توجه به  رستاريمعاون آموزشی، مدير گروههاي آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پ

( 0، نشانگر)نامطلوب   % 0/31مطلوب و " نسبتا % 0/23مطلوب،   % 0/10( 1)نشانگر

مطلوب،  % 9/10( 3، نشانگر)نامطلوب   % 9/37مطلوب و " نسبتا % 9/37مطلوب،   0/10%

" نسبتا %  0/94مطلوب،   % 0/4( 2، نشانگر) نامطلوب   % 0/23مطلوب و " نسبتا %  9/37

 .می باشدنامطلوب   % 0/31ب و مطلو

 

 هدف جزئي : 
 تعیین وضعیت فضاي آموزشی گروه در  گروه آموزشی پرستاري -4-9

 فضاي آموزشی گروهمالك :  

 نشانگرها :

 وجود فضاي آموزشی نظري متناسب با نیازهاي اعضاء هیئت علمی -1

 وجود فضاي آموزشی بالینی متناسب با نیازهاي اعضاء هیئت علمی  -0

از نظر رياست، معاون يافته ها نشان داد فضاي آموزشی گروه آموزشی پرستاري 

با توجه به آموزشی، مدير گروههاي آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري 

 % 9/10( 0و نشانگر) نامطلوب   % 09مطلوب و " نسبتا % 0/94مطلوب،  % 9/10( 1)نشانگر

 .می باشدنامطلوب   % 0/31مطلوب و " نسبتا % 92مطلوب، 

 

 هدف جزئي : 
 تعیین وضعیت منابع مالی مورد نیاز گروه آموزشی پرستاري -7-9

 منابع مالی مورد نیازمالك :  

 نشانگرها :
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 وجود اعتبار مالی مشخص براي گروه -1

 امکان جذب منابع مالی جديد توسط گروه -0

از نظر رياست، رستاري منابع مالی مورد نیاز گروه آموزشی پ يافته ها نشان داد

با توجه به معاون آموزشی، مدير گروههاي آموزشی و اعضاء هیئت علمی گروه پرستاري 

 % 09(  0نامطلوب و  نشانگر) % 0/40، مطلوب " نسبتا % 0/10مطلوب و  %0/4 ( 1)نشانگر

 .می باشدنامطلوب  % 40و مطلوب " نسبتا

رستاري با توجه به دركل یافته ها نشان داد ،حوزه گروه آموزشي پ

 39/55مطلوب و " نسبتا % 33/53مطلوب،  %55/91مالكها ونشانگرهاي فوق 

 نامطلوب مي باشد. %

 

 ( : حوزه گروه آموزشي15جدول شماره )

 

 وضعيت                            

 مالك

 مطلوب

 
 نامطلوب مطلوب "نسبتا

 % 0  % 40/33  % 20/21 وظايف گروه آموزشی

 % 19/00 % 4/01 % 7/23 وه آموزشیتعامل گر

 % 49/00 % 23/30 % 2/32 ساختارگروه آموزشی

 % 9/10 % 92 % 09 ارزشیابی گروه آموزشی

 % 40/39 % 79/23 % 27/12 امکانات و تجهیزات گروه

  % 1/00 % 1/93 % 9/10 فضاي آموزشی گروه

  % 2/40  % 4/01 % 1/3 منابع مالی مورد نیاز گروه

 

 : گروه آموزشيه و تحليل یافته ها در حوزه تجزی

نتايج ارزيابی در حوزه گروه آموزشی نشان داد، از نظر اكثريت اعضاء گروه 

( ، تعامل گروه مطلوب % 20/21آموزشی انجام وظايف در گروه آموزشی مطلوب )

نات (، امکا % 92مطلوب)نسبتا ( ، ارزشیابی گروه % 2/32(، ساختار گروه مطلوب )% 7/23)
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(، فضاي آموزشی گروه نسبتا  % 79/23و تجهیزات الزم در گروه نسبتا مطلوب )

 (ارزيابی گرديد.% 2/40مطلوب)نا(و منابع مالی گروه  % 1/93مطلوب)

 

 نقاط قوت عبارتند از : 

 مطلوب(نسبتاارزشیابی گروه آموزشی)ارتقاء در  -1

 وظايف گروه آموزشی)مطلوب(ارتقاء در وضعیت  -0

 عیت تعامل گروه آموزشی)مطلوب(ارتقاء در وض -3

 ارتقاء در وضعیت  ساختار گروه آموزشی)مطلوب( -2

 ارتقاء در وضعیت  امکانات و تجهیزات گروه آموزشی)نسبتامطلوب( -9

 

 نقاط ضعف عبارتند از: 

 فضاي آموزشی گروه)نسبتامطلوب( -1

 مطلوب(نامنابع مالی مورد نیاز گروه) -0

 

 پيشنهادات وراهكارهاي مناسب :

بیشتر در راستاي ارتقاي اهداف مربوط به امکانات بودجه موردنیاز و تامین  صختصاا -1

  حوزه گروه آموزشی

 

 (( حوزه سنجش و ارزشيابي3
 ارزشیابی وضعیت سنجش و ارزشیابی گروه آموزشی پرستاريهدف كلي : 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت سنجش و ارزشیابی امتحانات نظري در گروه آموزشی پرستاري -1-4

 سنجش امتحانات نظريمالك : 

 :نشانگرها 

 تنوع روشهاي ارزشیابی -1

 تناسب سؤاالت امتحانی با اهداف آموزشی -0

 سنجش و ارزشیابی سؤاالت امتحانی -3

 بازخورد نتايج سنجش به اساتید -2



65 

 

وضعیت سنجش و ارزشیابی امتحانات نظري گروه آموزشی  يافته ها نشان داد

 EDOمعاون آموزشی، مدير گروههاي آموزشی و مسئول از نظر رياست،  پرستاري

 %122( 3مطلوب و نشانگر ) % 122( 2( و )0( ، )1)با توجه به نشانگرهاي دانشکده

 بودند.نامطلوب 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت سنجش و ارزشیابی امتحانات بالینی در گروه آموزشی پرستاري -0-4

 سنجش امتحانات بالینیمالك : 

 :نشانگرها 

 تنوع روشهاي ارزشیابی -1

 تناسب سؤاالت امتحانی با اهداف آموزشی -0

 سنجش و ارزشیابی سؤاالت امتحانی -3

 بازخورد نتايج سنجش به اساتید -2

از يافته ها نشان داد وضعیت سنجش و ارزشیابی امتحانات بالینی گروه آموزشی پرستاري 

دانشکده با توجه  EDOمسئول  نظر رياست، معاون آموزشی، مدير گروههاي آموزشی و

 نسبتامطلوب بودند . %122( 3مطلوب و نشانگر ) % 122( 2( و )0( ، )1به نشانگرهاي)

 % 33درمجموع حوزه سنجش وارزشيابي باتوجه با مالكها ونشانگرهاي فوق 

 ارزشيابي گردید.نامطلوب  % 3/19و نسبتا مطلوب  % 3/19مطلوب و 
 جش و ارزشيابي( : حوزه سن 11جدول شماره ) 

 

 وضعيت                            

 مالك

 مطلوب

 
 نامطلوب مطلوب "نسبتا

  % 09 - %79 سنجش امتحانات نظري

 -  % 09  % 79 سنجش امتحانات بالینی

 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه سنجش و ارزشيابي :

سنجش امتحانات نظري در  نتايج ارزيابی در حوزه سنجش و ارزشیابی نشان داد،         

و سنجش امتحانات بالینی نیز در اكثريت موارد   % 79مطلوب  "اكثريت موارد نسبتا

 می باشد.  % 79مطلوب 
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 نقاط قوت عبارتند از: 

 تنوع روشهاي ارزشیابی نظري و بالینی) مطلوب(  -1

 نظري و بالینی)مطلوب(  تناسب سؤاالت امتحانی با اهداف آموزشی -0

 )مطلوب( ايج سنجش به اساتیدبازخورد نت -3

 

 نقاط ضعف عبارتند از: 

 سنجش و ارزشیابی امتحانات نظري عدم وجود امکانات نرم افزاري در خصوص انجام  -1

 مطلوب(نا)

 پيشنهادات وراهكارهاي مناسب :

تهیه امکانات نرم افزاري و تامین نیروي انسانی مورد نیاز جهت انجام سنجش و ارزشیابی 

 ظري  امتحانات ن

 

 ( (حوزه فضاي فيزیكي و منابع و امكانات دانشكده3

 
 ارزشیابی منابع و امکانات آموزشی گروه آموزشی پرستاريهدف كلي : 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت فضاي فیزيکی دانشکده ) عمومی ( -1-7

 تعیین وضعیت محل قرار گیري دانشکده -1-1-7

 محل قرار گیري دانشکدهمالك : 

 ور بودن از سر و صداي خیاباند:  نشانگر 

يافته ها نشان داد محل قرار گیري دانشکده با توجه به نشانگر فوق و از نظر 

 % 0/23در حد مطلوب،  % 9/37رياست، معاون آموزشی واعضاء هیئت علمی دانشکده، 

 در حد نامطلوب می باشد. % 0/10مطلوب و  "در حد نسبتا

 

 :هدف جزئي 

 دد افراد در دانشکدهتعیین وضعیت تر -0-1-7

 وضعیت تردد افرادمالك : 

 :نشانگرها 
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 امکان تردد راحت اساتید و پرسنل دانشکده -1

 سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان -0

يافته ها نشان داد وضعیت تردد افراد در دانشکده با توجه به نشانگرهاي فوق و از 

 0/31در حد مطلوب،  % 0/94ه، نظر رياست، معاون آموزشی واعضاء هیئت علمی دانشکد

 در حد نامطلوب می باشد. % 9/10مطلوب و  "در حد نسبتا %

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت فضاي محوطه دانشکده -3-1-7

 فضاي محوطه دانشکدهمالك : 

 :نشانگرها 

 تناسب وسعت فضاي دانشکده با تعداد دانشجويان -1

 وجود فضاي ورزشی -0

 وجود فضاي سبز -3

 د پاركینگوجو -2

از نظر رياست، معاون آموزشی يافته ها نشان داد وضعیت فضاي محوطه دانشکده 

در  % 0/94در حد مطلوب،  % 0/10 ( 1)با توجه به نشانگرواعضاء هیئت علمی دانشکده، 

در  %92در حد مطلوب،  % 9/10(  0، نشانگر)در حد نامطلوب % 09مطلوب و  "حد نسبتا

 % 0/10در حد مطلوب،  % 0/31(  3در حد نامطلوب، نشانگر) % 9/37مطلوب و  "حد نسبتا

 % 09در حد مطلوب،  % 09(  2در حد نامطلوب و نشانگر) % 92مطلوب و  "در حد نسبتا

 می باشد. در حد نامطلوب % 92مطلوب و  "در حد نسبتا

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت قسمتهاي مختلف دانشکده -2-1-7

 تلف در دانشکدهوجود قسمتهاي مخمالك : 

 :نشانگرها 

 تعداد كالس ها متناسب با تعداد دانشجويان -1

 تعداد كالس ها مناسب با حجم واحدهاي ارائه شده -0

 اتاق پراتیك به تفکیك رشته ها -3
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 آزمايشگاههاي مختلف -2

 اتاق اساتید -9

 اتاق مدير گروه -4

 اداره آموزش -7

 واحد كامپیوتر -0

 امور كالس ها -4

 سلف سرويس و تريا -12

 كتابخانه -11

 سمعی و بصريواحد  -10

 واحد تکثیر -13

 آمفی تئاتر -12

 نمازخانه  -19

 مهد كودك  -14

 فروشگاه -17

 سرويس هاي بهداشتی -10

از نظر رياست، معاون  يافته ها نشان داد وجود قسمتهاي مختلف در دانشکده

در حد  % 0/4 ( 1)با توجه به نشانگر آموزشی واعضاء هیئت علمی دانشکده،

 9/10(  0، نشانگر)حد نامطلوب در% 9/37مطلوب و  "درحدنسبتا % 0/94مطلوب، 

درحد نامطلوب ، % 0/10مطلوب و  "درحدنسبتا % 0/40در حد مطلوب،  %

درحد % 9/10مطلوب و  "درحدنسبتا % 0/01در حد مطلوب،  % 0/4(  3نشانگر)

 0/31مطلوب و "درحدنسبتا % 9/40در حد مطلوب،  % 0/4(  2نامطلوب ، نشانگر)

 "درحدنسبتا % 9/37در حد مطلوب،  % 0/10(  9درحد نامطلوب  ، نشانگر)%

 % 0/31در حد مطلوب،  % 9/07(  4درحد نامطلوب ، نشانگر)% 9/37مطلوب و 

در حد مطلوب،  % 0/23(  7درحد نامطلوب  ، نشانگر)%09مطلوب و  "درحدنسبتا

در  % 92  (4و ) (0درحد نامطلوب ، نشانگر)% 09مطلوب و  "درحدنسبتا % 0/31

(  12نشانگر)، درحد نامطلوب%9/10مطلوب و  "درحدنسبتا % 9/37حد مطلوب، 

درحد نامطلوب ، % 9/10مطلوب و  "درحدنسبتا % 0/31در حد مطلوب،  % 0/94
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درحد %09مطلوب و  "درحدنسبتا % 0/10در حد مطلوب،  % 0/94(  11نشانگر)

 9/10مطلوب و  "درحدنسبتا % 9/37در حد مطلوب،  % 92(  10نامطلوب ، نشانگر)

 % 9/37در حد مطلوب،  % 0/94 (12و )( 13درحد نامطلوب ، نشانگر)%

در حد  % 9/40(  19، نشانگر)درحد نامطلوب% 0/4مطلوب و  "درحدنسبتا

 0/4(  14درحد نامطلوب ، نشانگر)% 0/4مطلوب و  "درحدنسبتا % 0/31مطلوب، 

 درحد نامطلوب ،% 0/40مطلوب و  "درحدنسبتا % 09در حد مطلوب،  %

درحد % 0/01مطلوب و  "درحدنسبتا % 9/10در حد مطلوب،  %0/4(  17نشانگر)

مطلوب و  "درحدنسبتا % 0/23در حد مطلوب،  % 9/10(  10نامطلوب ، نشانگر)

 می باشد.درحد نامطلوب % 0/23

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت امکانات و تجهیزات -9-1-7

 امکانات و تجهیزات فضاي عمومی دانشکدهمالك : 

 :شانگرها ن

 وسايل ايمنی واطفاء حريق -1

 آب سرد كن -0

از نظر رياست، معاون  يافته ها نشان داد امکانات وتجهیزت فضاي عمومی دانشکده

 % 09مطلوب، نسبتا  % 79 (1)با توجه به نشانگر آموزشی واعضاء هیئت علمی دانشکده

 می باشد. نامطلوب  % 92نسبتا مطلوب،  % 0/23مطلوب،  % 0/4( 0نشانگر) و نامطلوب

 

 و مالكها ( با توجه به عمومي) فضاي فيزیكي  دانشكدهدرمجموع حوزه     

ارزیابي نامطلوب  %3/3و نسبتا مطلوب  %1/53 ،مطلوب %35نشانگرهاي فوق

 گردید.
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 ( حوزه منابع و امكانات ، فضاي فيزیكي دانشكده )عمومي (15جدول شماره )   

 

 وضعيت                            

 مالك

 مطلوب

 
 نامطلوب مطلوب "نسبتا

 % 0/10 % 0/23 % 9/37 محل قرار گیري دانشکده

 % 9/10 % 0/31 % 0/94 تردد افراد

 % 40/22 % 9/37 % 07/01 فضاي محوطه دانشکده

 % 39/04 % 40/34 % 79/07 وجود قسمتهاي مختلف در دانشکده

 % 9/37 % 2/94 % 1/3 امکانات و تجهیزات 
 

 :منابع و امكانات ، فضاي فيزیكي دانشكده )عمومي (  تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه

از نظر دور بودن از سروصداي  گیري دانشکدهنتايج ارزيابی نشان داد محل قرار

، وضعیت تردد افراد در اكثريت موارد نسبتا مطلوب % 0/23در اكثريت موارد  خیابان 

، نامطلوب % 40/22، وضعیت فضاي محوطه دانشکده در اكثريت موارد مطلوب  % 0/94

و وضعیت  مطلوب "نسبتا % 40/34وجود قسمتهاي مختلف در دانشکده در اكثريت موارد 

نسبتا  % 2/94مربوط به فضاي فیزيکی دانشکده در اكثريت موارد  امکانات و تجهیزات

 ارزيابی گرديد. مطلوب

 نقاط قوت عبارتند از : 

 رتقاي و ضعیت فضاي محوطه دانشکده نسبت به نتايج ارزشیابی درونی قبلیا -1

 وضعیت تردد افراد)مطلوب(ارتقاي  -0

 نسبت به نتايج ارزشیابی درونی قبلی  فضاي محوطه دانشکدهارتقاي وضعیت  -3

 

 نقاط ضعف عبارتند از : 

 محل قرار گیري دانشکده)نامطلوب( -1

 طلوب(وجود قسمتهاي مختلف در دانشکده)نسبتام  -0

 امکانات و تجهیزات )نسبتامطلوب(  -3
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 و ضعیت فضاي محوطه دانشکده)نامطلوب( -2

 پيشنهادات  وراهكارهاي مناسب :

اختصاص بودجه جهت توسعه و بهبود فضاي فیزيکی / عمومی و امکانات و تجهیزات 

 مرتبط با آن 

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت كالس درس در دانشکده  - 0-7

 محل قرار گیري كالس تعیین وضعیت -1-0-7

 محل قرارگیري كالسمالك : 

 قرار گرفتن به دور از سر و صدا: نشانگر 

با توجه به كالس) دور بودن از سروصدا(  يافته ها نشان داد  محل قرار گیري

در  % 0/10نشانگر فوق و از نظر رياست، معاون آموزشی واعضاء هیئت علمی دانشکده، 

 در حد نامطلوب می باشد. % 0/10حد مطلوب و  در "نسبتا % 0/94حد مطلوب، 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت فضاي فیزيکی كالس درس -0-0-7

 فضاي فیزيکی كالس درسمالك : 

 : نشانگرها 

 تناسب فضا به نسبت دانشجو ) مترمربع ( -1

 تناسب مساحت كالس ) مترمربع ( -0

 درجه سانتی گراد 10 – 01تهويه و حرارت  -3

از نظر رياست، معاون آموزشی شان داد  فضاي فیزيکی كالس درس يافته ها ن

 "نسبتا % 0/94مطلوب،  % 9/10 ( 1)با توجه به نشانگرواعضاء هیئت علمی دانشکده 

 % 09مطلوب و  "نسبتا % 0/31مطلوب،  % 09(  0نشانگر)نامطلوب  %  09مطلوب و

می نامطلوب  % 0/31ب و مطلو "نسبتا % 0/23مطلوب،  % 0/10(  3نامطلوب و نشانگر)

  باشد.

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت محل قرار گیري پنجره كالس -3-0-7
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 پنجره كالس درسمالك : 

 : نشانگرها 
 محل قرار گیري پنجره -1

 سانتی متر زير سقف 02ارتفاع يك متر باالتر از كف اتاق تا  -0

 وجود پرده تیره جهت تاريك كردن كالس -3

از نظر رياست، معاون آموزشی واعضاء محل قرار گیري كالس   يافته ها نشان داد

مطلوب  "نسبتا % 9/10مطلوب،  % 0/40(  1نشانگر)با توجه به هیئت علمی دانشکده، 

نامطلوب و  % 9/10مطلوب و  "نسبتا % 09مطلوب،  % 0/94(  0نشانگر)، نامطلوب  %0/4و

  نامطلوب می باشد. % 0/31مطلوب و  "نسبتا % 0/10مطلوب،  % 0/23(  3نشانگر)

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت محل قرار گیري تخته كالس -2-0-7

 تخته كالسمالك : 

 : نشانگرها 
 اندازه تخته كالس -1

 فاصله تخته با اولین رديف صندلی -0

تخته كالس از نظر رياست، معاون آموزشی واعضاء وضعیت يافته ها نشان داد  

 %0/4مطلوب و "نسبتا % 9/37مطلوب،  %92( 1به نشانگر) با توجه هیئت علمی دانشکده

نامطلوب می  % 0/10مطلوب و  "نسبتا % 9/37مطلوب،  % 9/37(  0نامطلوب و نشانگر)

  باشد.

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت سقف و ديوار كالس -9-0-7

 سقف و ديوار كالسمالك : 

 : نشانگرها 
 صداگیر -1

 رنگ روشن و شفاف -0

 قفارتفاع س -3
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يافته ها نشان داد  سقف و ديوار كالس از نظر رياست، معاون آموزشی واعضاء 

 %0/94مطلوب و "نسبتا % 09مطلوب،  % 9/10(  1با توجه به نشانگر) هیئت علمی دانشکده

(  3نامطلوب و نشانگر) % 0/4مطلوب و  "نسبتا % 92مطلوب،  % 9/37( 0نامطلوب ، نشانگر)

  نامطلوب می باشد. % 0/10مطلوب و  "بتانس % 9/37مطلوب،  % 9/37

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت نور كالس -4-0-7

 نور كالسمالك : 

 : نشانگرها 
 نور مناسب -1

 عدم انعکاس نور بر قسمتهاي مختلف -0

يافته ها نشان داد  نور كالس از نظر رياست، معاون آموزشی واعضاء هیئت علمی 

نامطلوب و  %0/10مطلوب و "نسبتا % 0/31مطلوب،  %0/23( 1با توجه به نشانگر) دانشکده

  نامطلوب می باشد. % 9/10مطلوب و  "نسبتا % 0/23مطلوب،  % 9/37(  0نشانگر)

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت صندلیهاي كالس -7-0-7

 صندلیهاي كالسمالك : 

 : نشانگرها 
 ارتفاع صندلی طوري باشد كه پا با زمین مماس شود. -1

 میز جلو صندلی در سطح ساعد بلندي -0

 درجه 122 – 129زاويه پشتی صندلی با زمین  -3

از نظر رياست، معاون آموزشی واعضاء هیئت كالس يافته ها نشان داد  صندلیهاي 

 %0/4مطلوب و "نسبتا % 0/23مطلوب،  % 0/23(  1با توجه به نشانگر) علمی دانشکده

نامطلوب و  % 9/10مطلوب و  "سبتان %09مطلوب،  % 0/94( 0نامطلوب ، نشانگر)

  نامطلوب می باشد. % 0/4مطلوب و  "نسبتا % 92مطلوب،  % 9/37(  3نشانگر)

درمجموع حوزه فضاي فيزیكي  دانشكده )كالس درس ( با توجه     

 53/15نسبتا مطلوب و  % 31/55مطلوب،  % 13/53به مالكها و نشانگرهاي فوق

 نامطلوب ارزیابي گردید. %
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 منابع و امكانات ، فضاي فيزیكي  دانشكده)كالس درس( ( حوزه11ل شماره )جدو

 

 وضعيت                            

 مالك

 مطلوب

 
 نامطلوب مطلوب "نسبتا

 % 0/10 % 0/94 % 0/10 محل قرار گیري كالس

 % 4/07 % 73/23 % 74/10 فضاي كالس

 % 43/14 % 74/10 % 04/94 پنجره كالس

 % 9/10 % 9/37 % 79/23 تخته كالس

 % 24/07 % 9/37 % 14/04 سقف و ديوار كالس

 % 49/19 % 9/37 % 40/22 نور كالس

 % 3/0 % 4/34 % 03/29 هاي كالس صندلی

 

 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه منابع و امكانات ) كالس درس ( :

قرار گیري  يافته ها در حوزه منابع وامکانات ) كالس درس ( نشان داد محل 

مطلوب، فضاي كالس در اكثريت موارد  "نسبتا ( % 0/94)  كالس در اكثريت موارد

( مطلوب، تخته كالس % 04/94مطلوب، پنجره كالس در اكثريت موارد )نسبتا ( % 73/23)

( % 9/37( مطلوب، سقف و ديوار كالس در اكثريت موارد ) % 79/23در اكثريت موارد )

( مطلوب و صندلیهاي كالس در % 40/22س در اكثريت موارد )مطلوب، نور كال "نسبتا

كه در مقايسه با نتايج ارزشیابی درونی  ( مطلوب ارزيابی گرديد % 03/29اكثريت موارد )

 قبلی مطلوبیت كلیه مالكها در اين حوزه كاهش يافته است. 

 ------نقاط قوت عبارتند از :

 :نقاط ضعف عبارتند از 

 طلوب(فضاي كالس)نسبتا م -1

علیرغم مطلوبیت در مقايسه با ارزشیابی درونی قبلی ، اما همچنان پنجره كالس) -0

 (نیازمند ارتقاء است.
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علیرغم مطلوبیت در مقايسه با ارزشیابی درونی قبلی ، اما همچنان تخته كالس) -3

 (نیازمند ارتقاء است.

چنان علیرغم مطلوبیت در مقايسه با ارزشیابی درونی قبلی ، اما همنور كالس) -2

 (نیازمند ارتقاء است.

علیرغم مطلوبیت در مقايسه با ارزشیابی درونی قبلی ، اما صندلیهاي كالس) -9

 (همچنان نیازمند ارتقاء است.

 محل قرارگیري كالس)نسبتا مطلوب( -4

 سقف و ديوار كالس)نسبتا مطلوب( -7

 

 پيشنهادات وراهكارهاي مناسب :

 وبهینه سازي كالس هاي دانشکده رياست دانشگاه جهت نوسازي حوزه سب بودجه از ك

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت اتاق اساتید دانشکده  -3-7

 تعیین وجود دپارتمان اساتید -1-3-7

 اتاق اساتیدمالك : 

 : نشانگرها 
 هر گروه دپارتمان ويژه دارد.

يافته ها نشان داد  دپارتمان اساتید با توجه به نشانگر فوق و از نظر رياست، معاون 

مطلوب ارزيابی  "نسبتا %0/94مطلوب،  % 0/23شی واعضاء هیئت علمی دانشکده، آموز

 گرديد.

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت فیزيکی اتاق اساتید -0-3-7

 فضاي فیزيکی اتاق اساتیدمالك : 

 : نشانگرها 
 محل قرارگیري دور از سر و صدا -1

 ديوار و سقف رنگ روشن -0

 نور و تهويه مناسب  -3
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 اندازه اتاق با تعداد اساتیدتناسب  -2
 

يافته ها نشان داد  اتاق اساتید با توجه به نشانگرهاي فوق و از نظر رياست، معاون 

مطلوب  "نسبتا % 92مطلوب،  % 0/31(  1نشانگر) آموزشی واعضاء هیئت علمی دانشکده

 9/37(  3مطلوب و نشانگر) "نسبتا % 9/37مطلوب،  % 9/40( 0نامطلوب ، نشانگر) %0/10و

 %0/31مطلوب،  % 09(  2نامطلوب ، نشانگر) % 9/10مطلوب و  "نسبتا % 92مطلوب،  %

 ارزيابی گرديد.نامطلوب  % 0/23مطلوب و  "نسبتا

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت امکانات و تجهیزات اتاق اساتید -3-3-7

 و تجهیزات اتاق اساتیدامکانات مالك : 

 : نشانگرها 
 میز چوبی سالم -1

 دلی گردان رويه پارچه ايصن -0

 رايانه  -3

 پرينتر -2

 اسکنر -9

 اتصال به اينترنت -4

 قفسه كتاب -7

 فايل -0

 تلفن -4

يافته ها نشان داد وسايل و تجهیزات اتاق اساتید از نظر رياست، معاون آموزشی 

 %09مطلوب و "نسبتا %9/37مطلوب،  % 9/37(  1نشانگر) واعضاء هیئت علمی دانشکده

نامطلوب و  % 9/10مطلوب و  "نسبتا %0/23مطلوب،  % 0/23( 0، نشانگر)بنامطلو

 % 9/37(  2نامطلوب، نشانگر) % 9/10مطلوب و  "نسبتا % 9/40مطلوب،  %09(  3نشانگر)

 "نسبتا %9/37مطلوب،  %09( 9نامطلوب ، نشانگر) %9/10مطلوب و "نسبتا % 92مطلوب، 

 % 0/4مطلوب و  "نسبتا % 0/94مطلوب،  % 9/37(  4نامطلوب و نشانگر) % 9/37مطلوب و 

( 0نامطلوب ، نشانگر) %0/4مطلوب و "نسبتا % 92مطلوب،  % 0/23(  7نامطلوب ، نشانگر)
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 0/23مطلوب،  % 0/94(  4نامطلوب و نشانگر) % 0/4مطلوب و  "نسبتا %0/23مطلوب،  92%

 .استمطلوب  "نسبتا %

 ( با توجه به دپارتمان اساتيد) فضاي فيزیكي  دانشكدهدرمجموع حوزه     

 % 31/15و نسبتا مطلوب  % 35/15 ،مطلوب % 51/15 نشانگرهاي فوق و مالكها

 ارزیابي گردید.نامطلوب 

 

 ،فضاي فيزیكي  دانشكده ) دپارتمان اساتيد ( ( حوزه منابع وامكانات13جدول شماره )

 

 وضعيت                            

 مالك

 مطلوب

 
 نامطلوب لوبمط "نسبتا

 - % 0/94 % 0/23 وجود دپارتمان اساتید

 % 77/10 % 17/20 % 29/34 فضاي فیزيکی اتاق اساتید

 % 17/13 % 03/27 % 90/34 وسايل و تجهیزات اتاق اساتید

 

 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه منابع و امكانات ) دپارتمان اساتيد ( :

) دپارتمان اساتید ( نشان داد دپارتمان اساتید در يافته ها در حوزه منابع وامکانات  

مطلوب، فضاي فیزيکی اتاق اساتید در اكثريت موارد  "نسبتا (% 0/94)  اكثريت موارد

(  % 03/27مطلوب، وسايل و تجهیزات اتاق اساتید در اكثريت موارد )نسبتا ( % 17/20)

 مطلوب ارزيابی گرديد. "نسبتا

 ----نقاط قوت عبارتند از :

 :نقاط ضعف عبارتند از

در مقايسه با ارزشیابی ارتقاء علیرغم ؛ وجود دپارتمان اساتید)نسبتا مطلوب -1 -1

 است.(بیشتر درونی قبلی ، اما همچنان نیازمند ارتقاء 

در مقايسه با ارتقاء علیرغم نسبتا مطلوب؛ وسايل و تجهیزات اتاق اساتید) -0 -9

  است.(بیشتر د ارتقاء ارزشیابی درونی قبلی ، اما همچنان نیازمن

 

 پيشنهادات وراهكارهاي مناسب  :

تأمین فضاي فیزيکی مناسب و وسايل و بازسازي و  جهت از حوزه دانشگاه بودجه اخذ 

 تجهیزات مورد نیاز اتاق اساتید 
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 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت كتابخانه دانشکده -2-7

 تعیین وضعیت مساحت كتابخانه -1-2-7

 بخانهمساحت كتامالك : 

 : نشانگرها 
 جلد كتاب ) سانتی متر مربع ( 30مساحت كتابخانه به ازاي 

يافته ها نشان داد مساحت كتابخانه  با توجه به نشانگر فوق و از نظر رياست، معاون 

مطلوب  و  "نسبتا % 09مطلوب،  % 0/94آموزشی واعضاء هیئت علمی و مسئول كتابخانه، 

 نامطلوب ارزيابی گرديد. % 9/10

 

 :هدف جزئي 

 تعیین موقعیت كتابخانه -0-2-7

 موقعیت كتابخانهمالك : 

 : نشانگر 
 عدم مجاورت با خیابان و سروصدا

يافته ها نشان داد موقعیت كتابخانه با توجه به نشانگر فوق و از نظر رياست، معاون 

مطلوب   "نسبتا % 79 و  مطلوب %09آموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتابخانه

 رزيابی گرديد.ا

 :هدف جزئي 

  تعیین وضعیت ساعات سرويس دهی در كتابخانه -3-2-7

 ساعات سرويس دهی  كتابخانهمالك : 

 : نشانگر 
 ساعت كار كتابخانه

يافته ها نشان داد ساعت سرويس دهی كتابخانه با توجه به نشانگر فوق و از نظر 

 % 0/10 و  مطلوب % 0/01خانه رياست، معاون آموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتاب

 مطلوب  ارزيابی گرديد. "نسبتا
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 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت اتاق مطالعه در كتابخانه -2-2-7

 اتاق مطالعهوضعیت مالك : 

 : نشانگرها 
 اتاق مطالعه جدا براي دانشجويان خانم و آقا -1

 گنجايش اتاق مطالعه دانشجويان -0

از نظر رياست، معاون آموزشی، اعضاء هیئت  خانهيافته ها نشان داد موقعیت كتاب

، مطلوب   "نسبتا % 0/31مطلوب،  % 0/40( 1نشانگر)با توجه به  علمی و مسئول كتابخانه

 ارزيابی گرديد.مطلوب  "نسبتا % 9/37مطلوب،  % 0/94( 0نشانگر)

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت تعداد كتب در كتابخانه -9-2-7

 كتابخانهتعداد كتب در مالك : 

 : نشانگرها 
 تعداد آخرين چاپ كتابهاي مرجع -1

 تعداد ساير كتب مورد نیاز -0

يافته ها نشان داد عناوين مجالت و روزنامه در كتابخانه از نظر رياست، معاون 

 مطلوب %0/01 هاي فوقبا توجه به نشانگرآموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتابخانه 

 رزيابی گرديد.مطلوب ا "نسبتا % 0/10 و 

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت عناوين مجالت و روزنامه در كتابخانه -4-2-7

 عناوين مجالت و روزنامه هامالك : 

 : نشانگرها 
 عناوين مجالت انگلیسی اختصاصی -1

 عناوين مجالت انگلیسی به تفکیك گروه هاي آموزشی -0
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 عناوين مجالت فارسی -3

  تعداد عناوين روزنامه ها -2

يافته ها نشان داد عناوين مجالت و روزنامه در كتابخانه از نظر رياست، معاون 

مطلوب،  % 0/31( 1با توجه به نشانگر)آموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتابخانه 

مطلوب، با توجه به  "نسبتا % 0/31مطلوب،  % 0/40( 0مطلوب  ، نشانگر) "نسبتا % 9/40

 % 9/10مطلوب،  % 09( 2مطلوب  ، نشانگر) "نسبتا % 0/10مطلوب،  % 0/01( 3نشانگر)

 ارزيابی گرديد.نامطلوب  % 92و مطلوب  "نسبتا

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت پايان نامه ها در كتابخانه -7-2-7

 عناوين پايان نامه هامالك : 

 : نشانگر 
  عناوين پايان نامه هاي اختصاصی

با توجه به نشانگر فوق و از نظر رياست، يافته ها نشان داد عناوين پايان نامه ها 

 % 9/10درحد مطلوب،  % 0/40معاون آموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتابخانه 

 درحد نامطلوب ارزيابی گرديد.  %0/4مطلوب  و  "درحد نسبتا

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت كتابدارها در كتابخانه -0-2-7

 كتابدارمالك : 

 : نشانگرها 
 تابدار در هر شیفتتعداد ك -1

  تحصیالت كتابدارها -0

يافته ها نشان داد كتابدارها با توجه به نشانگرهاي فوق و از نظر رياست، معاون 

مطلوب،  % 79( 1با توجه به نشانگر)آموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتابخانه 

 "نسبتا % 0/10مطلوب،  % 0/40( 0نامطلوب، نشانگر) % 0/4مطلوب و  "نسبتا 0/10%

 نامطلوب ارزيابی گرديد. % 0/4مطلوب و ، 

 :هدف جزئي 
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 تعیین وضعیت امکان استفاده از اينترنت در كتابخانه -4-2-7

 امکان استفاده از اينترنتمالك : 

 : نشانگر
 on lineامکان دستیابی به اينترنت به صورت 

جه به نشانگر فوق و از يافته ها نشان داد امکان استفاده از اينترنت در كتابخانه با تو 

  %41مطلوب  و  % 79نظر رياست، معاون آموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتابخانه 

 مطلوب ارزيابی گرديد.نسبتا  % 0/10

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت میز مطالعه گروهی در كتابخانه -12-2-7

 میز مطالعه گروهی در سالن اصلیمالك : 

 : نشانگرها 
 جداگانه براي خانمها وآقايانتعداد میز  -1

 گنجايش هر میز -0

يافته ها نشان داد میز مطالعه گروهی در سالن اصلی از نظر رياست، معاون  

مطلوب،  % 79( 1با توجه به نشانگر) 4آموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتابخانه 

 .استمطلوب  "نسبتا % 9/10مطلوب،  %9/07( 0مطلوب ، نشانگر) "نسبتا 09%

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت برگه دان در كتابخانه -11-2-7

 برگه دانمالك : 

 : نشانگر 
 برگه دان جداگانه براي كتابهاي فارسی و انگلیسی بر اساس عنوان و نويسنده

يافته ها نشان داد برگه دان با توجه به نشانگر فوق و از نظر رياست، معاون  

مطلوب  و  "نسبتا % 0/10مطلوب،  % 0/40بخانه آموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتا

 نامطلوب ارزيابی گرديد. % 9/10

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت قفسه هاي كتاب در كتابخانه -10-2-7
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 قفسه هاي كتابمالك : 

 : نشانگرها 
 دو طرفه بودن قفسه ها -1

 فاصله هاي قفسه هاي روبرو از هم ) سانتی متر ( -0

 لند ) سانتی متر (ارتفاع قفسه هاي ب -3

 ارتفاع قفسه هاي كوتاه ) سانتی متر ( -2

 قفسه هاي جداگانه براي پايان نامه ها -9

 راهنماي ديواري فارسی و انگلیسی -4

از نظر رياست، در كتابخانه  وضعیت قفسه هاي كتابيافته ها نشان داد  

 مطلوب % 79( 1نگر)با توجه به نشامعاون آموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتابخانه 

( 3نشانگر)، مطلوب  "نسبتا % 9/10 و مطلوب % 9/07( 0مطلوب ، نشانگر) "نسبتا %0/10 و

 ، مطلوب "نسبتا % 0/10 و مطلوب % 92(2نشانگر) ،مطلوب "نسبتا %0/10 و مطلوب % 0/01

 % 9/10 و مطلوب % 0/01( 4مطلوب ، نشانگر) "نسبتا %9/10 و مطلوب % 9/07( 9نشانگر)

 .می باشدمطلوب ارزيابی  "سبتان

 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت محیط داخلی كتابخانه -13-2-7

 محیط داخلی كتابخانه مالك : 

 : نشانگرها 
 رنگ ديوار و سقف روشن و تمیز -1

 تهويه مصنوعی و ور مناسب -0

 سقف و ديوارهاي ضد صدا -3

 وجود لوردراپه بر روي پنجره ها -2

 ايوجود جا روزنامه  -9

 وجود قفسه هاي مخصوص كتابهاي جديد -4

از نظر رياست، معاون وضعیت محیط داخلی كتابخانه  يافته ها نشان داد 

مطلوب و  % 0/01( 1با توجه به نشانگر)آموزشی، اعضاء هیئت علمی و مسئول كتابخانه 



83 

 

( 3مطلوب ، نشانگر) "نسبتا % 0/10مطلوب و  % 0/01( 0مطلوب ، نشانگر) "نسبتا 9/10%

مطلوب،   "نسبتا % 0/23مطلوب و  % 0/94 (2مطلوب، نشانگر) "نسبتا %79مطلوب و  09%

 "نسبتا % 0/10مطلوب و  % 79 (4مطلوب ، نشانگر) "نسبتا % 09مطلوب و %  79 (9نشانگر)

 ارزيابی گرديد. نامطلوب % 0/4و  مطلوب

 

 :هدف جزئي 

 نهتعیین وضعیت امکانات كامپیوتري در كتابخا -12-2-7

 امکانات كامپیوتريمالك : 

 : نشانگرها 
 تعداد كامپیوتر متناسب با تعداد دانشجويان -1

 پرينتر -0

 اسکنر -3

يافته ها نشان داد امکانات كامپیوتري كتابخانه از نظر رياست، معاون آموزشی، اعضاء      

 "نسبتا %0/10مطلوب و  % 0/01( 1با توجه به نشانگر) 9هیئت علمی و مسئول كتابخانه 

 "نسبتا %9/10( 3نامطلوب ، نشانگر) % 0/01مطلوب و  "نسبتا % 0/10( 0مطلوب ، نشانگر)

 ارزيابی گرديد. نامطلوب % 0/01مطلوب و 

 

 و مالكها ( با توجه به كتابخانه) فضاي فيزیكي  دانشكدهدرمجموع حوزه     

 دید.نسبتا مطلوب ارزیابي گر درحد%55 ،مطلوبدرحد %95نشانگرهاي فوق
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 ( حوزه منابع وامكانات،فضاي فيزیكي  ) كتابخانه (13جدول شماره )
 

 وضعيت                            

 مالك

 مطلوب

 
 نامطلوب مطلوب "نسبتا

 % 9/10  % 09   % 0/94 مساحت كتابخانه

 - % 79 % 09 موقعیت كتابخانه

 - % 0/10 % 0/01 ساعات سرويس دهی

 - % 39/32 % 9/40 لعهاتاق مطا

 - % 0/10 % 0/01 تعداد كتب

 % 9/10 % 09/31 % 99/91 عناوين مجالت و روزنامه ها

 % 0/4 % 9/10 % 0/40 عناوين پايان نامه ها

 % 0/4 % 0/10 % 4/71 كتابدار 

 - % 0/10 % 79 امکان استفاده از اينترنت

 - % 79/10 % 09/01 میز مطالعه گروهی در سالن اصلی

 % 9/10 % 0/10 % 0/40 برگه دان

 - % 49/19 % 4/77 قفسه هاي كتاب

 % 23/1 % 31/30 % 4/49 محیط داخلی كتابخانه

 % 13/92 % 7/14 % 24/07 امکانات كامپیوتري
 

 تجزیه وتحليل یافته ها در حوزه فضاي فيزیكي )كتابخانه(:

اكثريت موارد مساحت  يافته ها در حوزه فضاي فیزيکی كتابخانه نشان داد در

، ساعات سرويس دهی  (نسبتا مطلوب% 79مطلوب ، موقعیت كتابخانه )( % 0/94كتابخانه )

( مطلوب ، تعداد كتب موجود % 9/40مطلوب ،اتاق مطالعه )( % 0/01كتابخانه)

عناوين ( مطلوب، % 99/91عناوين مجالت و روزنامه ها )(مطلوب، % 0/01دركتابخانه)

 79( مطلوب، امکان استفاده از اينترنت )% 4/71(مطلوب ، كتابدارها )% 0/40پايان نامه ها)

( % 0/40( مطلوب، برگه دان )% 09/01(  مطلوب ،میز مطالعه گروهی در سالن اصلی )%
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( مطلوب % 4/49مطلوب ، محیط داخلی كتابخانه) ( % 4/77مطلوب ، قفسه هاي كتاب)

 نامطلوب  ارزيابی گرديد. (% 13/92وامکانات كامپیوتري كتابخانه )

 ارتقاء در مالك هاي: نقاط قوت :

 تعداد كتب ) مطلوب ( -1

 كتابدار ) مطلوب ( -0

 قفسه هاي كتاب ) مطلوب ( -3

 مساحت كتابخانه )مطلوب ( -2

 مطلوب( "موقعیت كتابخانه ) نسبتا -9

 ساعات سرويس دهی كتابخانه )مطلوب ( -4

 اتاق مطالعه )مطلوب ( -7

 مطلوب (عناوين مجالت و روزنامه ها ) -0

 امکان استفاده از اينترنت )مطلوب (  -4

 میز مطالعه گروهی در سالن اصلی )مطلوب ( -12

 برگه دان )مطلوب ( -11

 محیط داخلی كتابخانه )مطلوب ( -10

 امکانات كامپیوتري )مطلوب ( -13

 نقاط ضعف :

 امکانات كامپیوتري كتابخانه )نامطلوب ( -1

 پيشنهادات وراهكارهاي مناسب :

 كتابخانهكامپیوتري جهت تأمین امکانات و تجهیزات  بودجه از دانشگاه اخذ -

 :هدف جزئي 

 واحد سمعی بصريمحیط  تعیین موقعیت  -1-9-7

 واحد سمعی بصريمحیط موقعیت مالك : 

 : نشانگر 

 وجود اتاق مستقل -1

 مساحت سالن اصلی  -2

 كالس هاي الحاقی به واحد سمعی بصري -3

 وجود سیستم گرمايشی و سرمايشی -4
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 وجود خط تلفن  -5

 لم بودن پريز هاي برقسا -6

مسئول سمعی بصري و مدير يافته ها نشان داد موقعیت واحد سمعی بصري از نظر 

با  مطلوب ارزيابی گرديد. % 122(  4، 9، 2، 3، 1اداره عمومی با توجه به نشانگرهاي )

 نامطلوب است.  % 122 (0توجه به نشانگر )

 

 :هدف جزئي 

 معی بصريتعیین وضعیت  كاركنان واحد س -0-9-7

 كاركنان سمعی بصريوضعیت  مالك :

 نشانگر:

 آشنايی كاركنان با طرز كار دستگاهها -1

 مدرك تحصیلی كاركنان -0

 مرتبط بودن مدرك تحصیلی كاركنان  -3

يافته ها نشان داد وضعیت كاركنان واحد سمعی بصري از نظر مسئول سمعی             

 % 92( 3و 0مطلوب ،  نشانگر) % 122 (1بصري و مدير اداره عمومی با توجه به نشانگر)

 نامطلوب ارزيابی گرديد. % 09نسبتا مطلوب و  % 09مطلوب و 

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت ساعت كار واحد سمعی بصري -3-9-7

 كار واحد سمعی بصري تساع مالك :

  نشانگر:

 روزانه واحد ساعت كار  -1

بصري از نظر مسئول سمعی يافته ها نشان داد وضعیت ساعت كار واحد سمعی         

 مطلوب ارزيابی گرديد. % 122( 1بصري و مدير اداره عمومی با توجه به نشانگر)

 :هدف جزئي 

 تعیین وضعیت وسايل واحد سمعی بصري -2-9-7

 وسايل الزم در واحد سمعی بصري مالك :

  نشانگر:

 تلويزيون رنگی   -1
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 ويدئو ضبط و پخش  -0

 دي وي دي          -3

 وي سی دي -2

 ه اورهد    دستگا -9

 دستگاه اوپك -4

 لب تاب  ويدئو      -7

 پروجکشن -0

 دوربین عکاسی    -4

 دوربین فیلم برداري -12

 ضبط صوت            -11

 پروژكتورژ  -10

 اساليد                   -13

 وايت برد  -12

 پرده نمايش          -19

 نگاتوسکوپ  -14

 نوارخام ضبط صوت و ويدئو  -17

 سی دي                  -10

 فالپی  -14

   هدفون               -02

 آمپلی فاير  -01

 فیلم خام عکاسی و فیلمبرداري -00

 میکروفن  ترالی    -03

 حمل وسايل -02

 فیلم هاي آموزشی   -09

 آلبوم اساليد -04

 موالژهاي مختلف -07
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يافته ها نشان داد وضعیت وسايل الزم در  واحد سمعی بصري از نظر مسئول سمعی 

مطلوب نا % 122( كه  0( و )1بصري و مدير اداره عمومی به غیر از نشانگرهاي )

 مطلوب می باشند.  % 122ارزيابی شدند، ساير نشانگرها 

 

 ( حوزه منابع وامكانات،فضاي فيزیكي  ) واحد سمعي بصري (13جدول شماره )
 

 وضعيت                            

 مالك

 مطلوب

 
 نامطلوب مطلوب "نسبتا

 % 44/14 -  % 33/03 محیط سمعی بصري

 % 33/0 % 44/44 % 33/33 كاركنان واحد سمعی بصري

 - - % 122 ساعت كار واحد سمعی بصري

 % 21/7 - % 94/40 وسايل الزم در واحد سمعی بصري
 

 

 تجزیه وتحليل یافته ها در حوزه فضاي فيزیكي )واحد سمعي بصري(:

يافته ها در حوزه واحد سمعی بصري نشان داد در اكثريت موارد محیط سمعی 

(نسبتا مطلوب ، % 44/44كاركنان واحد سمعی بصري )( مطلوب ،  % 33/03بصري )

( مطلوب ، وسايل الزم در واحد سمعی بصري % 0/01ساعت كار واحد سمعی بصري )

 ( مطلوب  ارزيابی گرديد.% 94/40)

 نقاط قوت :

 محیط سمعی بصري)مطلوب( -1

 ساعت كار واحد سمعی بصري)مطلوب( -9

 وسايل الزم در واحد سمعی بصري)مطلوب( -5

 : نقاط ضعف

 كاركنان واحد سمعی بصري ) نسبتا مطلوب( -1

 پيشنهادات وراهكارهاي مناسب :

 جذب نیروي انسانی با مدرك متناسب و مرتبط با فعالیت در واحد سمعی بصري 
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 :هدف جزئي 

 واحد كامپیوترفضاي فیزيکی تعیین  -1-4-7

 واحد كامپیوتر فضاي فیزيکی مالك : 

 : نشانگر 

 جووسعت فضا به نسبت دانش -1

 محل قرارگیري  -0

 نور -3

 تهويه -2

 گرمايشی و سرمايشی سیستم -9

واحد كامپیوتر از نظر مسئول اتاق كامپیوتر و  فضاي فیزيکیيافته ها نشان داد        

 92(2و0، نشانگرهاي )مطلوب % 122( 9و 3، 0نشانگرهاي ) با توجهمدير اداره عمومی 

  .ارزيابی شدند نسبتا مطلوب % 92مطلوب و  %
 

 :ئي هدف جز

 واحد كامپیوتر وسايل تعیین  -0-4-7

 واحد كامپیوتر وسايل: مالك

 نشانگر: 

 تعداد كامپیوتر مناسب باتعداد دانشجويان -1

 پرينتر -0

 اسکنر -3

 تلفن -2

 صندلی متناسب باتعداد كامپیوترها -9

 میزوصندلی -4

با  از نظر مسئول اتاق كامپیوتر و مدير اداره عمومیوسايل  واحد كامپیوتريافته ها نشان داد 

 می باشند.  مطلوب % 122 فوق  توجه نشانگرهاي

 :هدف جزئي 

 تعیین شرايط مسئول اتاق واحد كامپیوتر  -3-4-7

 مسئول اتاق واحد كامپیوتر: مالك
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 نشانگر:

 وجود مسئول كامپیوتر  -1

 تحصیالت مسئول كامپیوتر  -0

ق كامپیوتر و مدير يافته ها نشان داد شرايط مسئول اتاق واحد كامپیوتر از نظر مسئول اتا    

 مطلوب می باشند.  % 122اداره عمومی با توجه نشانگرهاي فوق  

 ( حوزه منابع وامكانات،فضاي فيزیكي  ) واحد كامپيوتر (15جدول شماره )
 وضعيت                            

 مالك

 مطلوب

 
 نامطلوب مطلوب "نسبتا

 % 02 % 02  % 42 فضاي فیزيکی

 - -  % 122 وتروسايل اتاق كامپی

 - - % 122 مسئول اتاق كامپیوتر
 

 (:كامپيوترتجزیه وتحليل یافته ها در حوزه فضاي فيزیكي )واحد 

 فضاي فیزيکیيافته ها در حوزه واحد سمعی بصري نشان داد در اكثريت موارد 

( %122) مسئول اتاق كامپیوترمطلوب ،  (% 122)وسايل اتاق كامپیوتر ( مطلوب ،  % 42)

 طلوب ارزيابی گرديد.م

 نقاط قوت :

 )مطلوب(وسايل اتاق كامپیوتر  -1

 )مطلوب(مسئول اتاق كامپیوتر  -9

 نقاط ضعف :

  علیرغم مطلوبیت نیاز به ارتقاء دارد. فضاي فیزيکی

 پيشنهادات وراهكارهاي مناسب :

 توسعه فضاي فیزيکی واحد كامپیوتر

 ( (حوزه دانشجویان5
 جويان پرستاريارزشیابی وضعیت دانشهدف كلي : 

 هدف جزئي :

 تعیین وضعیت صالحیت هاي ورودي دانشجويان پرستاري -1-5

 صالحیت هاي وروديمالك : 
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 نشانگرها :

 محل سکونت   -4سن                                          -1

 سن ورود به دانشگاه  - 7جنس                                      -0

 رتبه كنکور -0                           نوع ديپلم     -3

 سهمیه پذيرش در كنکور  -4معدل ديپلم                             -2

 سطح اقتصادي -12میانگین معدل دبیرستان           -9

 ( صالحيت هاي ورودي دانشجویان پرستاري13جدول شماره  )
 فراواني                            

 وروديصالحيت هاي 

 )درصد( كارشناسي ارشد كارشناسي پيوسته )درصد(

 

 - 11 سال < 91 سن

 81 21 سال 91 – 31

 91 - سال > 31

 111 111 جمع

 51 71 مؤنث جنس

 51 31 مذکر

 111 111 جمع

 111 111 تجربی  نوع دیپلم

 - - ریاضی

 111 111 جمع

 

 معدل دیپلم

13 >  - - 

17 - 13 31 91 

91 - 17 71 81 

 111 111 جمع

 معدل میانگین

 دبیرستان

14 > 11 - 

17 – 14 91 - 

91 – 17 71 111 

 111 111 جمع

 محل

 سکونت

 91 91 رشت

 41 61 گیالن

 41 91 استان دیگر

 111 111 جمع

 ورود به سن

 دانشگاه

 - 111 سال <91

 71 - سال 91 – 31

 31 - سال > 31

 111 111 جمع

 - 11  < 5111 کنکور رتبه

11111-5111  81 - 

1111 < 11 - 

 - 111 جمع

 - 11 آزاد سهمیه
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 پذیرش

 در کنکور

 111 21 مناطق

 - - شاهد وایثارگر

 

 سطح 

 اقتصادی

 - - سایر موارد

 111 111 جمع

 - 7 باال
 111 55 متوسط

               

درصد دانشجويان كارشناسی 42ويان پرستاري ، يافته ها نشان داد در گروه دانشج 

سال بودند. اكثر  02 – 32درصد دانشجويان كارشناسی ارشد در گروه سنی  02پیوسته، 

دانشجويان در   مونث و درصد ( 72اين دانشجويان در مقطع تحصیلی كارشناسی پیوسته ) 

د دانشجويان درص 122بودند.  به میزان يکسان از نظر جنسیتمقطع كارشناسی ارشد 

 كارشناسی ارشدپرستاري ديپلم تجربی داشتند. و كارشناسی پیوسته پرستاري 

درصد 02و  نشجويان كارشناسی پیوسته پرستاريدرصد دا 72معدل ديپلم  

بود. همچنین اكثر دانشجويان  02تا  17دانشجويان كارشناسی ارشد پرستاري بین 

گزارش  17 – 02دبیرستان خود را بین میانگین معدل ( درصد  72كارشناسی پیوسته ) 

درصد 42كارشناسی ارشد ) و درصد (  02كردند. اكثريت دانشجويان كارشناسی پیوسته ) 

 سکونت داشتند.گیالن  از جمله رشت استان شهرهاي مختلف ( در 

 سال 02درصد ( زير  122سن ورود به دانشگاه اكثريت دانشجويان كارشناسی پیوسته ) 

 بود. سال   02-32درصد( دانشجويان مقطع ارشد بین  72واكثريت) 

 .بود  9222 -12222درصد ( بین 02رتبه كنکور اكثر دانشجويان كارشناسی پیوسته )

در گروه دانشجويان كارشناسی  و درصد 99در گروه دانشجويان كارشناسی پیوسته     

. اكثر دانشجويان در كنکور قبول شده بودند مناطقدرصد با سهمیه  122ارشد پرستاري 

و كلیه دانشجويان كارشناسی ارشد پرستاري )  ( درصد 99)كارشناسی پیوسته پرستاري 

 درصد ( سطح اقتصادي خودرا متوسط گزارش نمودند.122

 نقاط قوت عبارتند از:

 جنس باتوجه به رشته   )مطلوب(         -0سن باتوجه به مقطع )مطلوب(                 -1

 معدل ديپلم )مطلوب( -2پلم باتوجه به رشته )مطلوب(      نوع دي -3 

      سن ورود به دانشگاه   )مطلوب(                                                                                                  -4میانگین معدل دبیرستان   )مطلوب(     -9 

 سهمیه پذيرش در كنکور)مطلوب(     -0                رتبه كنکور)مطلوب(          -7
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 ---: نقاط ضعف عبارتند از

 : پيشنهادات  وراهكارهاي مناسب

 وضعیت در اين حیطه مطلوب بوده و راهکار و پیشنهاد خاصی مطرح نیست.

 هدف جزیي :
 تعيين وضعيت آموزشي دانشجویان پرستاري -9-5

 وضعیت آموزشیمالك : 

 نشانگرها : 
 مقطع تحصیلی -1

 سال چندم -0

 میانگین معدل ترم هاي گذشته -3

 تعداد غیبت در هر كالس ) در هر ترم ( -2

 گذراندن تمام واحدهاي درسی به طور معمول -9

 افتادن از واحدهاي درسی -4

 مشروط شدن -7

 تعداد دفعات مشروطی -0

 نخبه بودن -0

 

 

 

 

 اري ( وضعيت آموزشي دانشجویان پرست15جدول شماره  )
 فراوانی                            

 وضعیت آموزشی

 کارشناسی ارشد کارشناسی پیوسته

 درصد تعداد درصد تعداد

 66/16 11 34/83 51 مقطع تحصیلی

 سال چندم

 51 5 91 11 اول 

 - - 31 15 دوم

 51 5 91 11 سوم

 - - 31 15 چهارم

 111 11 111 51 جمع

 ذشتهمیانگین معدل ترم های گ
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13 > 5 11 - - 

15 – 13  15 31 - - 

15 < 31 61 11 111 

 111 11 111 51 جمع

 تعداد غیبت در هر کالس ) درهرترم (

 61 6 41 91 بدون غیبت

 31 3 31 15 جلسه 9کمتر از 

 11 1 31 15 جلسه 9بیش از 

 111 11 111 51 جمع

 گذراندن تمام واحدهای درسی به طور معمول

 111 11 81 41 بلی

 - - 91 11 خیر

 111 11 111 51 جمع

 پاس شدن واحدهاي درسي

 - - 35 53 بلي

 155 15 55 13 خير

 155 15 155 35 جمع

 مشروط شدن

 - - - - بلي

 155 15 155 35 خير

 155 15 155 35 جمع

 تعداد دفعات مشروطي

 - - - - یک بار

 - - - - بيش از یک بار

 - - - - جمع

 بودن نخبه

 - - - - بلي

 - - - - خير

 - - - - جمع

 

( در مقطع كارشناسی بودند.  32/03) يافته ها نشان داد اكثر دانشجويان پرستاري 

درصد ( در سال دوم و  32ی كارشناسی پیوسته ) در مقطع تحصیلاكثريت دانشجويان 

 اول و سومال درصد ( در س92كارشناسی ارشد ) اكثريت دانشجويان و  چهارم تحصیل 

درصد  122 و درصد دانشجويان كارشناسی پیوسته 42تحصیل بودند. میانگین معدل 

بود. اكثر دانشجويان  19دانشجويان كارشناسی ارشد پرستاري در ترم هاي گذشته بیشتر از 

درصد  02. بودندغیبت  بدونمقطع تحصیلی نامبرده در هر كالس )درهر ترم (  دودر

درصد دانشجويان ارشد پرستاري به طور معمول تمام  122پیوسته و  دانشجويان كارشناسی

درصد از  32واحدهاي درسی را گذرانده بودند. ازدو گروه دانشجويان كارشناسی پیوسته 
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واحدهاي درسی افتاده بودندوهیچ يك از دانشجويان كارشناسی ارشد از واحد درسی 

و ارشد مورد مطالعه  رشناسی پیوستهگروه دانشجويان كاهر دو از سوي نیفتاده بودند. 

  مشروطی و نخبه بودن گزارش نشد. 

 نقاط قوت عبارتند از :

 میانگین معدل ترم هاي گذشته)مطلوب( -1

 گذراندن تمام واحدهاي درسی به طور معمول)مطلوب( -0

 واحدهاي درسی)مطلوب( پاس شدن -3

 مشروط شدن)مطلوب(عدم  -2

 اط ضعف عبارتند از :نق

انی كه در طول ترم غیبت نداشتند) علیرغم ارتقاء در تعداد دانشجوينقصان  -1

 وضعیت غیبت دانشجويان در مقايسه با ارزشیابی درونی قبلی(

 دانشجويان نخبه  نقصان تعداد -0

 پيشنهادات وراهكارهاي مناسب:

 انگیزه دردانشجويان جهت حضور در سركالسها توسط اساتیدتقويت  -1

س ها ي جانبی به منظور تقويت بنیه علمی و برگزاري كال انگیزه تقويت -0

  هدايت آنان به سمت نخبگیدانشجويان جهت 

 : هدف جزیي

 تعیین وضعیت پژوهشی  دانشجويان پرستاري -5-0

 وضعیت پژوهشیمالك : 

 نشانگرها : 
 عضو كمیته تحقیقات دانشجويی -1

 عضو ديگر كمیته ها يا انجمن هاي دانشجويی -0

 تحقیقی تعداد مقاله هاي  -3

 مقاله هاي تحقیقاتی چاپ شده -2

 مقاله هاي ارائه شده در همايش هاي دانشجويی -4
 ( : وضعيت پژوهشي دانشجویان پرستاري13جدول شماره )

 فراواني                            

 وضعيت پژوهشي

 كارشناسي ارشد كارشناسي پيوسته

 درصد تعداد درصد تعداد
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 ويیعضو كمیته تحقیقات دانشج

 12 1 12 9 بلی

 42 4 42 29 خیر

 122 12 122 92 جمع

 عضو ديگر كمیته ها  يا انجمن هاي دانشجويی

 - - - - بلی

 122 12 122 92 خیر

 122 12 122 92 جمع

 مقاله هاي تحقیقاتی

 12 1 - - بلی

 42 4 122 92 خیر

 122 12 122 92 جمع

 مقاله هاي تحقیقاتی چاپ شده

 12 1 - - يك

 - - - - دو

 - - - - سه

 122 12 122 92 جمع

 مقاله هاي ارائه شده در همايش هاي دانشجويی

 - - - - يك

 - - - - دو

 - - - - سه

 - - - - چهار

 122 12 122 92 جمع

 

و  دانشجويان كارشناسی پیوسته پرستاريهر دو گروه يافته ها نشان داد از میان 

از دو گروه  هیچکدامو بوده و كمیته تحقیقات دانشجويی درصد عض  12ارشد پرستاري 

ارشد درصد از دانشجويان كارشناسی 12فقط  بودند.نعضو ديگر كمیته ها مورد مطالعه 

به نظر می رسد در مقايسه با ارزشیابی درونی قبلی همچنان  .مقاله تحقیقاتی داشتنديك 

كافی نبوده وبايد بستر مناسب  فعالیت هاي پژوهشی دانشجويان درمقاطع مختلف پرستاري

ژوهشی دانشگاه ودانشکده فراهم پهاي جهت انجام كارهاي تحقیقاتی توسط  معاونت 

 گردد. 

 هدف جزئي : 

 تعیین میزان عالقه مندي دانشجويان به رشته پرستاري -1-5

 عالقه مندي به رشته تحصیلیمالك : 
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 نشانگر ها :

 عالقه مندي به رشته تحصیلی -1

 صیل درهمین رشتهادامه تح  -0

 كاركردن در همین حرفه -3

 حضور به موقع در محیط آموزشی -2

طع انظرات دانشجويان در مقبراساس  يافته ها نشان داد میزان عالقه مندي به رشته  

تاحدودي  % 22عالقمند ،  % 22( 1و با توجه به نشانگر ) ارشد و كارشناسی كارشناسی

 % 7/24( 0با توجه به نشانگر ) القه نداشتند. به رشته تحصیلی خود ع % 3/13عالقمند و 

تمايلی به ادامه تحصیل در همین  % 3/13تاحدودي و  % 22مايل به ادامه تحصیل در رشته ، 

 % 3/33تمايل به كاركردن در اين حرفه داشته،  % 42( 3با توجه به نشانگر )رشته نداشتند. 

با بعد از فارغ التحصیلی نداشتند. تمايلی به كاركردن در اين حرفه  % 7/4تاحدودي و 

همیشه حضور به موقع و به همین میزان تاحدودي حضور به  % 7/24( 2توجه به نشانگر )

 حضور به موقع در محیط آموزشی نداشتند.  % 7/4موقع در كحیط آموزشی داشته و 

 

 هدف جزئي : 

 تعیین میزان آگاهی در مورد رشته پرستاري -3-5

 جويان از رشته پرستاريآگاهی دانشمالك : 

 نشانگر ها :

 میزان آگاهی از رشته پرستاري -1

 میزان اطالعات در مورد بازار كار  -0

 آگاهی از تناسب دروس ارائه شده با نیازهاي دانشجويان -3

 آگاهی از تناسب دروس ارائه شده با نیازهاي جامعه  -2

ن در مقطع آگاهی در مورد رشته پرستاري  از نظر دانشجويايافته ها نشان داد  

آگاهی داشته ،  % 3/73( 1)با توجه به نشانگركارشناسی ارشد و كارشناسی پرستاري ، 

در مورد % 3/73( 0با توجه به نشانگر )نیز آگاهی نداشتند.  % 3/13تاحدودي و  % 3/13

آگاهی نداشتند. با  % 3/13تاحدودي آگاهی داشتند و  % 3/13بازار كار آگاهی داشته ، 

تاحدودي  % 42دروس ارائه شده را متناسب با نیازهاي خود و  % 3/13( 3نگر )توجه به نشا
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دروس ارائه شده را  % 7/4( 2با توجه به نشانگر)نامتناسب اعالم نمودند.  % 7/04متناسب و 

 نامتناسب عنوان كردند.  % 7/04تاحدودي متناسب و  % 42با نیازهاي جامعه متناسب ، 

 هدف جزئي : 

 ضعیت ارتباطات  دانشجويان پرستاريتعیین و -3-5

 ارتباط دانشجويان پرستاريمالك : 

 نشانگر ها :

 ارتباط با رياست دانشکده -1

 ارتباط با معاون آموزشی دانشکده  -0

 ارتباط با مدير گروه -3

 ارتباط با مدرسین -2

 ارتباط با ديگر دانشجويان -9

 ارتباط با كاركنان بخشهاي اداري -4

 كمیته و انجمن هاي دانشجويی ارتباط با -7

 ارتباط با كاركنان مراكز آموزشی درمانی  -0

كارشناسی و كارشناسی ارشداز نظر  يافته ها نشان داد ارتباطات دانشجويان 

ارتباط مناسب با رياست دانشکده ،  % 3/13( 1)با توجه به نشانگر دانشجويان هر دو مقطع، 

با توجه به ارتباط مناسب گزارش نکردند.  % 42تاحدودي ارتباط مناسب و  % 7/04

تاحدودي ارتباط  % 7/04ارتباط مناسب با معاونت آموزشی دانشکده ،  % 02( 0نشانگر)

ارتباط  % 7/24( 3. با توجه به نشانگر)ارتباط مناسب گزارش نکردند % 3/93مناسب و 

 % 3/33سب و تاحدودي ارتباط منا %02دانشکده ،  مديران گروههاي آموزشیمناسب با 

ارتباط مناسب با مدرسین ،  % 42( 2با توجه به نشانگر)ارتباط مناسب گزارش نکردند. 

ارتباط مناسب گزارش نکردند. با توجه به  % 3/13تاحدودي ارتباط مناسب و  % 7/04

تاحدودي ارتباط مناسب و  % 3/13ارتباط مناسب با دانشجويان ديگر ،  % 7/44( 9نشانگر)

ارتباط مناسب با  % 3/33( 4مناسب گزارش نکردند. با توجه به نشانگر) ارتباط % 02

ارتباط مناسب  % 3/33تاحدودي ارتباط مناسب و  % 3/33كاركنان بخش هاي اداري ، 

ارتباط مناسب با كمیته ها و انجمن هاي  % 3/33( 7گزارش نکردند. با توجه به نشانگر)

ارتباط مناسب گزارش نکردند.   %  3/33و  تاحدودي ارتباط مناسب % 3/33دانشجويی ، 
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ارتباط مناسب با كاركنان مراكز آموزشی درمانی و بهداشتی  % 7/04( 0با توجه به نشانگر)

 ارتباط مناسب گزارش نکردند.   % 22تاحدودي ارتباط مناسب و  % 3/33دانشکده ، 

 هدف جزئي : 

 تعیین میزان رضايت  دانشجويان پرستاري -3-5

 رضايت دانشجويانمالك : 

 نشانگر ها :

 رضايت از درس خواندن در اين دانشکده  -1

 رضايت از  رياست دانشکده -0

 رضايت از معاون آموزشی  -3

 آموزشیهاي گروه  انرضايت از مدير -2

 رضايت از اساتید دانشکده  -9

 رضايت از نحوه تدريس اساتید   -4

 رضايت از ارزشیابی اساتید -7

 آموزشی و امکانات رضايت از تجهیزات  -0

 رضايت از فضاي آموزشی دانشکده  -4

 رضايت از فعالیتهاي پژوهشی دانشکده -12

 رضايت از زمان اختصاص يافته به مشاوره از سوي اساتید -11

 رضايت از امکانات رفاهی  -10

 رضايت از امکانات كتابخانه اي -13

 رضايت از امکانات رايانه اي  -12

و ع كارشناسی طانظر دانشجويان در مق ازيافته ها نشان داد رضايت دانشجويان  

از درس خواندن در اين دانشکده رضايت  % 44/91( 1با توجه به نشانگر )ارشد كارشناسی 

( 0رضايت نداشتند. با توجه به نشانگر ) % 02تاحدودي رضايت داشته و  % 30/00داشتند، 

رضايت  % 22تاحدودي رضايت داشته و  % 22از رياست دانشکده رضايت داشتند،  % 02

 % 7/04از معاونت آموزشی دانشکده رضايت داشتند،  % 22( 3ا توجه به نشانگر )ب نداشتند.

از  %3/33( 2با توجه به نشانگر ) رضايت نداشتند. % 3/33تاحدودي رضايت داشته و 

 % 3/13تاحدودي رضايت داشته و  % 3/93رضايت داشتند،  مديران گروه هاي آموزشی
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تاحدودي  % 22رضايت داشتند،  اساتیداز  % 4/21 (9با توجه به نشانگر ) رضايت نداشتند.

نحوه تدريس از  % 34/30( 4با توجه به نشانگر ) رضايت نداشتند. % 2/10رضايت داشته و 

با  رضايت نداشتند. % 42/01تاحدودي رضايت داشته و  % 22رضايت داشتند،  اساتید

تاحدودي  % 3/33اشتند، رضايت د نحوه ارزشیابی اساتیداز  % 3/13( 7توجه به نشانگر )

تجهیزات و از  % 3/13( 0با توجه به نشانگر ) رضايت نداشتند. % 3/93رضايت داشته و 

 % 42/21تاحدودي رضايت داشته و  % 44/22دانشکده رضايت داشتند، امکانات آموزشی 

دانشکده رضايت  فضاي آموزشیاز  % 3/13( 4با توجه به نشانگر ) رضايت نداشتند.

با توجه به نشانگر  رضايت نداشتند. % 3/73تاحدودي رضايت داشته و  % 3/13داشتند، 

 42تاحدودي رضايت داشته و  % 7/04رضايت داشتند،  فعالیتهاي پژوهشیاز  % 3/13( 12)

زمان اختصاص يافته به مشاوره از از  % 4/04( 11با توجه به نشانگر ) رضايت نداشتند. %

 رضايت نداشتند. % 2/43تاحدودي رضايت داشته و  % 7/4رضايت داشتند،  سوي اساتید

 % 3/33رضايت داشتند، امکانات رفاهی دانشکده از  % 3/13( 10با توجه به نشانگر )

از  %7/04( 13با توجه به نشانگر ) رضايت نداشتند. % 3/93تاحدودي رضايت داشته و 

 % 22رضايت داشته و تاحدودي  % 3/33دانشکده رضايت داشتند،  امکانات كتابخانه اي

دانشکده رضايت  امکانات رايانه اياز  % 3/13( 12با توجه به نشانگر ) رضايت نداشتند.

 رضايت نداشتند. % 02تاحدودي رضايت داشته و  % 7/44داشتند، 

 ( حوزه دانشجویان 95جدول شماره ) 

 وضعيت                            

 مالك

 مطلوب

 
 نامطلوب نسبتا مطلوب

 % 12 % 22 % 39/20 به رشته تحصیلی عالقه مندي 

 % 39/10 % 30/30 % 49/21 آگاهی در مورد رشته

 % 94/32 % 44/04 % 9/37 دانشجويان ارتباطات

 % 22/34 % 74/32 % 02/09 دانشجويان رضايت 
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 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه دانشجویان:

يان نشان می دهد عالقه مندي به رشته تجزيه و تحلیل يافته ها در حوزه دانشجو 

آگاهی در مورد رشته تحصیلی در  (، % 39/20تحصیلی در اكثريت دانشجويان مطلوب )

در زمینه ارتباطات نیز در اكثريت دانشجويان مطلوب، ( % 49/21اكثريت دانشجويان )

باشد  نا مطلوب می(  % 22/34میزان رضايت دانشجويان در اكثريت )(،  % 9/37مطلوب )

 % 11/97كه علیرغم اين يافته اعالم رضايت مطلوب و نسبتا مطلوب دانشجويان در مجموع 

 است. 

 : نقاط قوت عبارتند از

 عالقه مندي به رشته تحصیلی )مطلوب( -1

 ارتباطات دانشجويان )مطلوب( -0

 آگاهی درمورد رشته تحصیلی )مطلوب( -3

 : ف عبارتند ازنقاط ضع

  ب(مطلو نارضايت دانشجويان ) -1

 پيشنهادات وراهكارهاي مناسب:

دانشجو 9با توجه به اختصاص خدمات مشاوره اي اساتید به دانشجويان ) به ازاي هر -1

نارضايتی  % 02يك ساعت در هفته( به نظر می رسد تناقض اين امر با اعالم 

دانشجويان ازخدمات مشاوره اي اساتید ناشی از عدم توجه دانشجويان به برنامه هاي 

اي اعالم شده مکتوب از سوي اساتید باشد. البته اين امر نیازبه بررسی  مشاوره

 موشکافانه و علت يابی عمیق تر عدم رضايت دانشجويان دارد.   

 دانشکده امکانات مناسب آموزشی ورفاهی مناسبارتقاي  -0

  

 (حوزه دانش آموختگان( 3
 ي ارزشیابی وضعیت دانش آموختگان گروه آموزشی پرستارهدف كلي : 

 هدف جزئي :

 تعیین مشخصات دموگرافیك دانش آموختگان پرستاري -1-3

 مشخصات دموگرافیكمالك : 
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 نشانگر :

 سن  -1

 جنس -0

 محل سکونت -3

 مقطع تحصیلی -2

 میانگین معدل در دوره تحصیل دانشگاهی -9

 وضعیت اشتغال -4

 وضعیت ادامه تحصیل -7

 وضعیت اقتصادي -0

 

 

 

 

 

 

 

 : مشخصات دموگرافيک دانش آموختگان پرستاري ( 91جدول شماره )
 گروه

 مشخصه دموگرافيک

 كارشناسي پيوسته كارشناسي ارشد

 درصد تعداد درصد تعداد

 40 03 02 01 مؤنث جنس

 0 0 14 2 مذكر

 122 09 122 09 جمع

 00 7 14 2 سال 32زير  سن

 14 2 10 3 سال 22تا  32

 70 10 70 10 سال 22باالي 

 122 09 122 09 عجم

 محل

 سکونت

 40 03 02 02 استان گیالن

 0 0 02 9 استانهاي ديگر

 122 09 122 09 جمع

 میانگین

 معدل در

 تحصیل

02-17 03 40 09 122 

14-13 0 0 - - 

13 › - - - - 
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 122 09 122 09 جمع دانشگاهی

 وضعیت

 اشتغال 

 44 02 40 03 شاغل

 2 1 0 0 غیر شاغل

 122 09 122 09 جمع

 وضعیت 

 ادامه

 تحصیل

 122 09 22 11 بلی

 - - 94 12 خیر

 122 09 122 09 جمع

 وضعیت

 اقتصادي

 20 10 22 11 خوب

 90 13 94 12 متوسط

 - - - - ضعیف

 122 09 122 09 جمع

 رشته

 ادامه

 تحصیل

 0 0 02 01 پرستاري

 40 03 14 2 ساير رشته ها

 122 09 122 09 جمع

 

يافته ها نشان داد، اكثريت دانش آموختگان پرستاري مقطع كارشناسی ارشد مؤنث 

( ، داراي میانگین معدل  % 40(، شاغل)%02) گیالنساكن  ،(% 70سال ) 22 االي(، ب02%)

( ادامه تحصیل داده و % 02(، كه در رشته پرستاري )% 40) 17 – 02دوره دانشجويی بین 

 ( می باشند. % 94) داراي وضعیت اقتصادي متوسط 

( % 40همچنین اكثريت دانش آموختگان مقطع كارشناسی پیوسته پرستاري مؤنث )

( ،  % 122) 17باالي با میانگین معدل ، ( % 40) گیالن( ، ساكن % 70سال ) 22باالي ، 

(  % 122( بوده و اكثريت آنها )  % 90( ، داراي وضعیت اقتصادي متوسط ) % 44شاغل ) 

( %40یل داده اند و از بین افرادي كه ادامه تحصیل داده اند، در رشته پرستاري )ادامه تحص

  بوده است. 

 

 هدف جزئي :

 تعیین میزان مهارت هاي كسب شده دانش آموختگان پرستاري -9-3

 مهارتهاي كسب شده دانش آموختگانمالك : 

 نشانگرها : 

 میزان مهارت هاي كسب شده دانش آموختگان -1

 مهارت هاي كسب شده دانش آموختگان با نیاز هاي جامعهتناسب  -0
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 تناسب برنامه هاي درسی آموخته شده با نیازهاي دانش آموختگان -3

 تناسب برنامه هاي درسی آموخته شده با نیاز هاي جامعه -2

مهارت كسب شده  دانش آموختگان با توجه به نشانگرهاي فوق  يافته ها نشان داد،

مطلوب، در مقطع كارشناسی  % 122ن در مقطع كارشناسی ارشد و نظر دانش آموختگا

 نسبتا مطلوب ارزيابی گرديد. % 10 و مطلوب % 00پیوسته 

 تعیین سرنوشت شغلی دانش آموختگان پرستاري:  هدف جزئي 

 سرنوشت شغلی دانش آموختگان مالك :

 نشانگرها :

 میزان اشتغال دانش آموختگان -1

 محل اشتغال دانش آموختگان -0

 % 122ها  نشان داد سرنوشت شغلی دانش آموختگان در مقطع كارشناسی ارشد فته يا

مطلوب ارزيابی نا % 10مطلوب ،  % 00در مقطع كارشناسی پیوسته پرستاري   ومطلوب 

 گرديد.

 

 تعیین میزان مقاالت و آثار علمی دانش آموختگان پرستاريهدف جزئي  : 

 انمقاالت و آثار علمی دانش آموختگمالك : 

 نشانگرها :

 تعداد عنوان كتاب انتشار يافته -1

 تعداد طرح هاي پژوهشی -0

 تعداد عنوان مقاله انتشار يافته در مجله هاي علمی  -3

 تعداد عنوان مقاله ارائه شده در همايش ها و كنگره هاي علمی -2

مقاالت و آثار علمی دانش آموختگان پرستاري با توجه به ها  نشان داد يافته 

در  ومطلوب  % 122و از نظر دانش آموختگان در مقطع كارشناسی ارشد نشانگرهاي فوق 

 مطلوب ارزيابی گرديد.ان % 14 مطلوب و  % 02، مقطع كارشناسی پیوسته پرستاري

 

 تعیین میزان رضايت  دانش آموختگان پرستاري از آموزش هاي كسب شدههدف جزئي: 

 رضايت دانش آموختگانمالك : 
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 نشانگرها :

 آموختگان از رشته تحصیلیرضايت دانش  -1

 رضايت دانش آموختگان از وضعیت شغلی -0

 رضايت دانش آموختگان از مهارت هاي كسب شده تحصیلی -3

رضايت دانش آموختگان از آموزشهاي كسب شده با توجه به ها  نشان داد يافته 

نسبتا مطلوب،  % 94نشانگرهاي فوق و از نظر دانش آموختگان در مقطع كارشناسی ارشد 

 % 90نسبتا مطلوب و  % 20نا مطلوب و  در مقطع كارشناسی پیوسته پرستاري  % 22

 نامطلوب ارزيابی گرديد.

نظر از نشانگرهاي فوق و مالكها با توجه به دانش آموختگاندرمجموع حوزه 

 از همچنين  نسبتا مطلوب ، % 11مطلوب و % 33دانشجویان كارشناسي ارشد 

 % 95 نسبتا مطلوب و  % 13، مطلوب % 33نظر دانشجویان كارشناسي پيوسته 

 ارزیابي گردید.نامطلوب 

 

 ( حوزه دانش آموختگان 99جدول شماره ) 

 

 وضعيت                            

 مالك

 مطلوب

 
 "نسبتا

 مطلوب

 نامطلوب

 مهارتهاي 

 كسب شده 

 - - % 122 كارشناسی ارشد پرستاري

 - % 10 % 00 كارشناسی پیوسته پرستاري

 سرنوشت 

 شغلی  

 دانش آموختگان

 - - % 122 كارشناسی ارشد پرستاري

 % 10 -  % 00 كارشناسی پیوسته پرستاري

 مقاالت و

 آثار علمی 

 دانش آموختگان

 - -  % 122 كارشناسی ارشد پرستاري

 % 14 -  % 02 كارشناسی پیوسته پرستاري

 رضايت  از 

آموزشهاي كسب 

 شده 

 % 22 % 94 - اريكارشناسی ارشد پرست

 % 90 % 20 - كارشناسی پیوسته پرستاري
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 تجزیه و تحليل یافته ها در حوزه دانشجویان:

تجزيه و تحلیل يافته ها در حوزه دانشجويان نشان داد مهارت هاي كسب شده   

(، در مقطع % 122رمقطع كارشناسی ارشد )دانش آموختگان در اكثريت موارد د

بوده است. همچنین سرنوشت شغلی اكثريت دانش  مطلوب ( % 00كارشناسی پیوسته )

( مطلوب بوده % 00كارشناسی پیوسته ) و(  %122آموختگان در مقطع كارشناسی ارشد )

 است.

از نظر میزان مقاالت و آثار علمی دانش آموختگان نیز در مقطع كارشناسی ارشد   

 مطلوب بوده است. ( نسبتا%02در مقطع كارشناسی پیوسته )مطلوب و ( % 122)

كسب شده در مقطع  آموزش هايدر نهايت میزان رضايت دانش آموختگان از  

مطلوب بوده سبتا ن % 90در مقطع كارشناسی پیوسته و  نسبتا مطلوب % 94كارشناسی ارشد 

 است. 

 

 :نقاط قوت عبارتند از
 مهارت هاي كسب شده دانش آموختگان در دو مقطع )مطلوب( -1

 ) مطلوب (و مقطع در دسرنوشت شغلی  -0

 میزان مقاالت و آثار علمی دانش آموختگان در دو مقطع )مطلوب( -3

 :نقاط ضعف عبارتند از 

 از آموزش هاي كسب شده ) نسبتا مطلوب (میزان رضايت دانش آموختگان  -1

 پيشنهادات و راهكارهاي مناسب :

ن رشته توجه به ايجاد تعادل و همسان سازي از نظر سطح تحصیلی و اعتباركاري بی -1

 پرستاري و ساير رشته هاي همطراز در سیاستگزاري هاي كالن كشور
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فاده پرسشنامه هاي مورد است

 در بازنگري

 ارزشيابي دروني
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 حوزه رسالت و اهداف آموزشي

EDO  : مسئول -4مدير گروه  -3معاون آموزشي    -2رياست دانشكده  -1منبع كسب اطالعات   

 

   

 

شانگرهان مطلوب نسبتا مطلوب نامطلوب امتياز  مالك ها 

ف
دي

 ر

     

كوريكولوم واضح و 

مشخص دوره هاي 

 آموزشي مختلف

 

 

 

موجود كوريكولو  
 

 

1 

    

آرايش دروس مدون و 

 قابل اجرا

 

وجود اهداف تدوين     

شده در دروس نظري و 

 باليني
 

 

 

 

وجود اهداف 

 آموزشي

 
 

 

2 

ميزان رعايت قواعد     

 هدف نويسي

 

ا و حيطه ه ميزان تعيين    

 سطوح اهداف

 

ا ميزان تناسب اهداف ب    

 نيازهاي جامعه

 

ا ميزان تناسب اهداف ب    

زپيشرفتهاي علمي رو  

 

 9بیش از  

 سال يك

 بار

سال يك  9-0

 بار

سال  0

 يك بار
ت و ميزان بازنگري رسال

 اهداف آموزشي گروه

و  بازنگري رسالت

اهداف آموزشي 

 گروه

3 

د ركت اساتيميزان مشا    

در تدوين اهداف 

 آموزشي گروه

 مشاركت اساتيد

 در تدوين اهداف
4 
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 حوزه مديريت و سازمان دهي)مدير گروه(

 عضوهيئت علمي -3معاون آموزشي  -2رياست دانشكده  -1منبع كسب اطالعات : 

 
 

 

 

 

 

بنسبتا مطلو نامطلوب امتياز  مالك ها نشانگرها مطلوب 

ف
دي

 ر

  درجه علمي  اراستادي مربی آموزشیار 

 

 

 ويژگيهاي مدير گروه

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 مدرك دكترا كارشناسی ارشد كارشناسی 

 وضعيت استخدامي قطعی  رسمی رسمی آزمايشی طرحی 

سال 3كمتراز   سال 9تا  3   سابقه آموزشي سال 9بیش از 

 ميزان همكاري با گروه    

 ميزان برقراري ارتباط مطلوب با گروه    

 ميزان جديت در پي گيري امور    

 توانايي برنامه ريزي آموزشي    

 توانايي برنامه ريزي

 آموزشي گروه
2 

 ميزان آشنايي با اصول مديديت    

 ميزان توانايي هدايت و رهبري گروه    

وجود قوانين  مشخص براي انتخاب مدير     

 3 نحوه انتخاب مدير گروه گروه)افراد 
راي دهنده ، ميزان كسب آرا ،طول مدت     

 مديريت(

 وجودابزار مشخص   براي ارزشيابي    

 4 ارزشيابي مدير گروه

 مدير گروه توسط اعضا هيئت علمي     

 وجود ابزارمشخص   براي ارزشيابي    

مدير گروه توسطرياست و معاونت  آموزشي      

 دانشكده

 راي تغييروجود قوانين مشخص  ب    
 5 تغيير مدير گروه

مدير گروه        
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 مدير گروه(وظايف  حوزه مديريت و سازمان دهي)

عضوهيئت علمي -3معاون آموزشي  -2رياست دانشكده  -1منبع كسب اطالعات :   

 
 

 

 

 

 

زامتيا بنسبتا مطلو نامطلوب   مالك ها نشانگرها مطلوب 

ف
دي

 ر

قبل از شروع  

 ترم
 درشروع ترم

قبل از 

 شروع ترم
  تهيه برنامه هاي آموزشي و پژوهشي گروه

 تهيه برنامه هاي اجرايي  گروه
 

 

1 
 

 زمان ابالغ برنامه ها به اعضاء    

 توجيه اعضاء نسبت به اهداف برنامه ها    

  نظارت بر اجراي فعاليتهاي  آموزشي گروه    

نظارت بر اجراي اهداف 

 آموزشي گرو ه

 

  

 

 

2 

 

 

 بيني و رفع مشكالت آموزشي گروه پيش    

 انجام اصالحات الزم از طريق برنامه ريزي مجدد    

 

 

 

 

 

 

 

 
انعكاس مشكالت آموزشي گروه به معاون 

 آموزشي

  ارزيابي مستمر اعضاء گروه    

 ارزيابي مستمر اعضاء گروه

 

 

3 

 

 گزارش نتيجه ارزيابي به اعضاء گروه    

 ارزيابي به معاون آموزشيگزارش نتيجه     

بررسي محيط آموزشي باليني  بررسي محيط آموزشي باليني قبل و حين كارآموزي    

 قبل و حين كارآموزي

 

 تامين به موقع امكانات و تجهيزات مورد نياز گروه     4

 تعداد جلسات ماهيانه گروه جلسه 0 جلسه 1 جلسه 2 
 5 برگزاري مرتب جلسات گروه

 ظرخواهي از اعضا درمورد برنامه هاي گروهن    

 برنامه 0 برنامه 1 برنامه2     

 

 

 تعداد ساليانه شركت اعضاء در برنامه هاي 

 آموزشي مرتبط
توانمند سازي آموزشي اعضاء 

 گروه
6 

 بررسي طرح هاي تحقيقاتي گروه    
توانمند سازي پژوهشي اعضاء 

 گروه
حقيقاتي به شوراي پيشنهاد به موقع طرحهاي ت     7

 پژوهشي

 وجود برنامه مشخص تشويق و تنبيه    

 

 تشويق و تنبيه
8 
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 عضا هيئت علميحوزه ا

عضوهيئت علمي -1منبع كسب اطالعات :   

 لطفا به سواالت زير پا سخ دهید .
 الف: ويژگیهاي فردي :

 □  مرد   □زن              جنس:  .1

 ..................  سن)سال( .0

 □   لیسانس            □فوق لیسانس                    □زان تحصیالت : دكتري        می .3

 ........................ رشته تخصصی: .2

 ....................... گروه آموزشی: .9

     □آموزشیار           □مربی               □ استاديار      □دانشیار      مرتبه علمی:  .4

 □خیر         □بلی   :  صصی با گروه آموزشی تناسب مدرك تخ .7

         □         پیمانی         □تعهد خدمت        □رسمی آزمايشی            □رسمی قطعی        وضعیت استخدامی : .0

 .......سال غیر آموزشی                   ............سالسابقه كار  : آموزشی      .4

 ........ میزان تسلط به كامپیوتر .12

 ...........میزان تسلط به زبان انگلیسی .11

 

 مالك ها نشانگرها مطلوب نسبتا مطلوب نامطلوب امتياز

 
   

رضايت اعضاء هيئت علمي از امكانات رفاهي و 

 خدماتي

 رضايت اعضا هيئت علمي

 رضايت اعضاء هيئت علمي از مدير گروه    

 
   

ي رضايت اعضاء هيئت علمي از معاونت آموزش

 دانشكده

 
   

 رضايت اعضاء هيئت علمي از رياست دانشكده
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 حوزه هيئت علمي

EDO   مسئول -4كميته ارتقاء -3مديرگروه-2معاون آموزشي-1منبع كسب اطالعات : 

از
متي

 ا

 مالك ها نشانگرها مطلوب نسبتا مطلوب نامطلوب

ف
دي

 ر

 كارشناسی 

 12بیشتر از به  1

 7به بیشتر از 1 ارشد

 12به  1 كارشناسی

 9- 7به  1ارشد 

 

 7به  1كارشناسی

 3به  1ارشد 

 

 تناسب تعداد اعضاء هيئت علمي به تعداد 

 انشجويان به تفكيک مقاطع و رشته هاي آموزشيد
 

 وتوزيع تركيب

 اعضاء هيئت علمي

1  
 19كمتر از  19-10 به باال 10

به  نسبت تناسب تعداد اعضاء هيئت علمي

 هارائه شد واحدهاي

 توزيع مناسب اعضاي هيئت علمي درگروههاي آموزشي    

 ميزان فعاليت اموزشي در هفته تمام وقت موظف نیمه وقت 
 فعاليت آموزشي

 
2  

ميزان مشاركت در  فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي    

 گروه

 بررسي سرفصل ها ومحتوي دروس واعالم نظر به مدير گروه    

 

 طرح درس
 

3 

 د اهداف دقيق وطرح درس روزانهوجو    
ميزان مشاركت در تدوين طرح درس تئوري و      

 باليني
 ارائه طرح درس به مدير گروه    

 ميزان تدريس بر اساس طرح درس    

 تناسب دروس با تخصص اعضا هيئت علمي    
برنامه آموزشي 

دروس نظري 

 وباليني

4 

 
   

وعملي متناسب با  برگزاري تعداد جلسات تئوري

 واحد در نظر گرفته شده

 رعايت ميزان حضور در محل كارآموزي    
 برخورداري از انضباط حرفه اي    

 روز قبل از امتحان 

 

يك هفته قبل از 

 امتحان

 دوهفته قبل از امتحان

 
 ارائه به موقع سواالت به اداره آموزش

 

اعالم به موقع 

 نمرات 

 

 

 

 

 

 

قع اعالم به مو

 نمرات 

5 

يك ماه بعد از   6

 امتحان

دو هفته بعد از 

 امتحان

 

 اعالم به موقع نمرات به اداره آموزش يك هفته بعد از امتحان

حضور در جلسات  ميزان حضور در جلسات گروه    

 گروه 
 

7 
 ميزان پايبندي به آئين نامه ها وضوابط گروه    
 

كمتر از يك 

 ساعت در هفته
 هفتهيکساعت در

 بیش از يکساعت درهفته

 

اختصاص زمان مشخص براي مشاوره وراهنمايي 

 دانشجو 5دانشجويان به ازاي 

 

مشاوره 

وراهنمايي 

 دانشجويان
 

8 

 
 پي گيري مشكالت دانشجويان   

 امتياز كسب شده عضو هيئت علمي از فراگيران 9/3-2 9/0-9/3 >9/0 

  9 ارزشيابي 
   

 ئت علمي از مدير گروهامتياز كسب شده عضو هي
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 ب : توانمندیهاي آموزشي اعضاء هيئت علمي

 

ازامتي  نامطلوب 
نسبتا 

 مطلوب
 مالك ها نشانگرها مطلوب

ف
دي

 ر

 
   

برقراري ارتباط مطلوب با توانايي 

 فراگيران
 1 برقراري ارتباط

 دردروس نظري داراي تسلط علمي    

 2 تدريس

 ينيدردروس بال داراي تسلط علمي    

 ميزان مهارت باليني    

 قدرت تفهيم مطالب به فراگيران    

 ايجاد انگيزه در فراگيران    

 
   

استفاده از روش هاي متنوع و جديد 

 تدريس

 
   

استفاده ازمنابع و اطالعات جديد در 

 امر تدريس

 
   

 ازامكانات كمک آموزشياستفاده 

 در امر تدريسمناسب 

 

   

متنوع جديدواستفاده از روش هاي 

 درارزشيابي

عضويت دركميته هاي علمي واحد 

 آموزشي
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 ج : توانمندیهاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي

ازامتي بنسبتا مطلو نامطلوب   مالك ها نشانگرها مطلوب 

ف
دي

 ر

شركت در كارگاه هاي روش  2 1 0 

 تحقيق وروش 

 تدريس درسال

كارگاه روش تحقيق شركت در 

 وروش تدريس
 

1 

شركت درهمايشهاي علمي داخل  باارائه مقاله بدون ارائه مقاله ندارد 

 كشور در سال
 شركت همايش هاي علمي

2 
شركت درهمايشهاي علمي خارج  “ " " 

 كشور در سال

 

0 

درمجله غیر 1

 علمی پژوهشی

 

درمجله 1

علمی 

 پژوهشی

 اپ مقاالت علمي در مجالتچ تعداد مقاالت چاپ شده در سال

 
3 

تعداد طرح هاي تحقيقاتي مصوب  2 1 0 

 در هر سال

 طرح تحقيقاتي مصوب در سال
4 

 

1 2 
 3 

 تعداد پايان نامه هاي هدايت شده 

 

 راهنمايي و مشاوره 

 پايان نامه ها
5 

 
 دردست چاپ 0

 6 چاپ كتاب تعداد كتب چاپ شده در سال 1

همايش هاي تعداد كارگاه ها و   2 1 2 

 برگزار شده در سال

 همكاري در برگزاري

 7 كارگاه ها و همايش ها 

  

 

 

 

عضويت در كميته هاي علمي  

 پژوهشي دانشگاه

 8 كارهاي جانبي

  

 

عضويت در انجمن هاي پژوهشي   

 داخل يا خارج ازكشور

شركت در نشستهاي پژوهشي     

تخصصي رشته خود در داخل 

 وخارج ازكشور

 خالقيت ونوآوري    
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 حوزه برنامه آموزشي ) فرآیند آموزش نظري (

 منبع كسب اطالعات : دانشجویان

زامتيا بنسبتا مطلو نامطلوب   مالك ها نشانگرها مطلوب 

ف
دي

 ر

 تعدا دانشجويان در كالس نفر 02-32 نفر 32-22 نفر 22باالي  
 مناسب بودن تعداد دانشجويان

 

1 

 زمان تشكيل كالس صبح 0-10 بعد از ظهر 0-2 2بعد از ساعت 

 2 مناسب بودن زمان تشكيل كالس

   

 

 تشكيل منظم ومرتب جلسات درس 

    

 

 تناسب تعدادجلسات باميزان واحد درسي

    
 3 مناسب بودن فضاي فيزيكي كالس مناسب بودن ميزان نور، تهويه، مساحت و ظاهر كالس

 4 كافي بودن منابع آموزشي اينترنت و كامپيوترميزان دسترسي به كتابخانه،     

 ميزان ارائه طرح درس در اولين جلسه    

 ميزان تدريس بر اساس طرح درس     5 طرح درس

 برقراري ارتباط مطلوب با فراگيران    

 6 تدريس اساتيد

 ميزان تسلط علمي مدرس    

 ميزان قدرت تفهيم و انتقال مفاهيم درس    

 ميزان ارائه اطالعات جديد و به روز     

 استفاده مناسب از وسايل كمک آموزشي    

 استفاده ازروشهاي جديد تدريس    

 استفاده ازروشهاي متنوع ارزشيابي    

    
 7 نحوه ارزشيابي استاد ميزان رضايت از نحوه ارزشيابي استاد
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 باليني ( حوزه برنامه آموزشي ) فرآیند آموزش

 منبع كسب اطالعات: دانشجویان

زامتيا وبنسبتا مطل نامطلوب   مالك ها نشانگرها مطلوب 

ف
دي

 ر

 
 1 مناسب بودن تعدادكارآموزان تعداد كارآموزان در بخش نفر 2-4 نفر 4-0 0بیش از 

 2 فضاي فيزيكي بخش آموزشي مناسب بودن فضاي فيزيكي بخش    

 ستانيكافي بودن تجهيزات بيمار    

 منابع وتجهيزات
 

3 

 

 كافي بودن منابع آموزشي مورد نياز    

 وجود اهداف و طرح درس باليني    

 طرح در باليني

 

 

4 

 

 

 تناسب طرح درس باليني با نياز فراگيران    

 ارائه اهداف در اولين روز كارآموزي    

 تدريس براساس طرح كار باليني    

 هداف آموزشي گروهميزان تحقق ا    

 

 تدريس اساتيد باليني
5 

 تناسب بخش باليني با تخصص اساتيد     

 ميزان تسلط علمي اساتيد باليني    

 ميزان مهارت باليني اساتيد    

 ميزان رضايت دانشجويان ازكيفيت آموزشي باليني    
 رضايت دانشجويان

 ميزان مهارت كسب شده توسط دانشجويان     6

 نحوه ارزشيابي ميزان رضايت دانشجويان از نحوه ارزشيابي    

 
7 
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 حوزه سنجش وارزشيابي

EDO مدير  -3 مديرگروه هاي آموزشي  -2معاون آموزشي -1منبع كسب اطالعات:  
 

زامتيا بنسبتا مطلو نامطلوب   مالك ها نشانگرها مطلوب 

ف
دي

 ر

 تنوع  روشهاي ارزشيابي    

 ظريامتحانات ن
 

1 

 تناسب سواالت امتحاني با اهداف آموزشي    

 سنجش وارزشيابي سواالت امتحاني    

 بازخورد نتايج سنجش به اساتيد    

 تنوع  روشهاي ارزشيابي    

 2 امتحانات بالين
 تناسب روش امتحاني با اهداف آموزشي    

 ارزشيابي روش امتحاني    

 سنجش به اساتيدبازخورد نتايج     
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 حوزه گروه آموزشي

مدیر گروه  - 1اعضاء هيئت علمي -5معاون آموزشي  -9ریاست دانشكده  -1منبع كسب اطالعات:  

 

 

 

زامتيا وبنسبتا مطل نامطلوب   
مطل

 وب
ف مالك ها نشانگرها

دي
 ر

 فعاليتهاي آموزشي و پژوهشيدرهماهنگي     

 

 

 يوظايف گروه آموزش
 

1 

 مشاركت در برنامه ريزي ، اجرا و ارزيابي فعاليتهاي گروه    

 وهشركت در جلسات گر    

 سرفصلها مورد اعالم نظردروبررسي     

 فعاليتهاي آموزشي متناسب با اهداف گروه                                          

 اهداف گروهفعاليتهاي پژوهشي متناسب با     

 رعايت و پايبندي به آئين نامه ها و ضوابط گروه    

                                      تعامل گروه با ساير گروههاي دانشكده    
 2 تعامل گروه آموزشي

 تعامل گروه با گروههاي همسان در ساير دانشگاهها    

 گروه با نيازهاي آموزشي افراد تعداد تناسب    

 3 ر گروه آموزشيساختا

 تناسب بين فعاليتهاي آموزشي )نظري وباليني(     

 تناسب بين فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي      

 مدون آموزشي وپژوهشي  وجود برنامه هاي    

 استقالل گروه در برنامه ريزي و سازماندهي فعاليتها    

 وجود مدير گروه متناسب با گرايش مربوطه    

 وجود برنامه و امكانات الزم براي توسعه نيروي انساني گروه    

 جهت ارتقا واخذ گروه وپايه وجود آئين نامه ها و ضوابط مدون در گروه    

 ارزشيابي گروه توسط مسئولين دانشكده        
 4 ارزشيابي گروه آموزشي

                      ارزشيابي گروه توسط دانشجويان                          

 در گروه وتنبيه وجود برنامه هاي تشويق     

امكانات و تجهيزات 

 گروه
5 

 
   

وجود امكانات و تجهيزات آموزشي و كمک آموزشي متناسب با نيازهاي 

 اعضاء هيئت علمي                                                                 

 نات رايانه اي متناسب با نيازهاي اعضاء هيئت علمي                  وجود امكا     

 
   

                        علمي  وجود امكانات و تجهيزات باليني متناسب با نيازهاي اعضاء هيئت

 

 جود امكانات رفاهي وخدماتي متناسب با نيازهاي اعضا هيئت علميو     

 ري متناسب با نيازهاي اعضاء هيئت علمي وجود فضاي آموزشي نظ    
 6 فضاي آموزشي گروه

 وجود فضاي آموزشي باليني متناسب با نيازهاي اعضاء هيئت علمي     

 وجود اعتبار مالي مشخص براي گروه    
 7 منابع مالي مورد نياز گروه

 امكان جذب منابع مالي جديد توسط گروه      
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 دانشجويان حوزه

 كسب اطالعات : معاون آموزشي دانشكدهمنبع 
 لطفا به سواالت زير پاسخ دهید:

 امتياز خير تاحدودي بلي سوال

     سیاست خاصی درپذيرش دانشجووجوددارد.

     دانشکده درتعیین سیاست هاي پذيرش دانشجونقش دارد .

     وجودمنابع مالی متناسب با تعداد دانشجويان

دانشجويان نجش افت و پیشرفت تحصیلیوجودبرنامه مشخص براي س      

     اعمال نظرات دانشجويان دربرنامه ريزي كالسها 

     وجود سازوكار مدون براي مشاركت دانشجويان در برنامه ريزي 

     وجود الگوريتم اطالع رسانی به دانشجويان 

     تناسب تعداداساتید با تعداددانشجويان

     تعداددانشجويانتناسب تعدادكالسها با 

     تناسب تعداد وامکانات اتاق تمرين عملی با تعداددانشجويان

     تناسب تعدادآزمايشگاهها با تعداددانشجويان

     تناسب امکانات آموزشی با تعداددانشجويان

     رايگان بودن خدمات آموزشی دانشجويان 

     وجود خوابگاه  مناسب براي دانشجويان غیر بومی 

     دادن كمك هزينه به دانشجويان 

     وجودبودجه براي پژوهش دانشجويی 

     بن كتاب داده به دانشجويان داده  می شود.
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 دانشجويان حوزه

 دانشجومنبع كسب اطالعات : 
 لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید : الف :

□       مذكر     □    :مونث      جنس                                        ..............    سن :  

.............. میانگین معدل دبیرستان :........                         معدل ديپلم:...........                              نوع ديپلم:   

نام ببريد...........       □   استان ها ساير      □استان گیالن                 □ساكن:  رشت     

 سن ورود به دانشگاه)سال (:

  .................. سهمیه پذيرش در كنکور.....................                                      رتبه كنکور:

        □     كارشناسی پیوسته             □  مقطع تحصیلی:كارشناسی ارشد    

میانگین معدل ترم هاي گذشته :...........                           هستید؟ درحال حاضرترم چندم  

جلسه 0جلسه        بیش از  0تعداد غیبت درهركالس )درهرترم(: بدون غیبت     كم تر از   

□خیر      □بلی         آيا مشغول به كارهستید؟  

 درصورت مثبت بودن جواب سوال فوق:

        □     كار تمام وقت             □  كار نیمه وقت                  □  كار دانشجويی      

□   خیر        □بلی            آيا در هر ترم به صورت معمول واحد ها را گذراند ه ايد؟  

□   خیر       □بلی               آيا تا كنون ازواحددرسی افتاده ايد؟  

بنويسید: درصورت پاسخ مثبت نام آن واحدها را  

□   خیر    □بلی             آيا تا كنون مشروط شده ايد؟   

 درصورت پاسخ مثبت تعداد دفعات آن را بنويسید:

□   خیر       □بلی        آيا تا كنون به عنوان دانشجوي نخبه مطرح شده ايد؟   

                     □   خیر       □بلی       آيا عضو كمیته تحقیقات دانشجويی هستید؟    

.......................... اگر عضو ديگر كمیته ها يا انجمن هاي دانشجويی هستید، نام ببريد:  

□   خیر       □بلی           آيا مقاله تحقیقی داشته ايد؟  

 تعداد مقاالت تحقیقاتی چاپ شده خود رابنويسید.

رابنويسید.تعداد مقاالت ارائه شده در همايش هاي دانشجويی خود   

 سطح اقتصادي خود را چگونه توصیف می كنید:

□نامطلوب                           □                        نسبتا مطلوب                         □                           مطلوب  
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.  طفا نظر خودرا باعالمت ضربدرمشخص كنیدب : ل   

زامتيا خير تاحدودي بلي سوال  

     به رشته تحصیلی خود عالقه مندم.

     پس ازفارغ التحصیلی درهمین رشته ادامه تحصیل میدهم

     پس از فارغ التحصیلی دوست دارم  در همین رشته كار كنم

     در محیط آموزشی همیشه به موقع حضوردارم.

     درمورد رشته تحصیلی ام اطالعات كافی دارم.

رشته تحصیلی ام  اطالعات كافی دارم. درمورد بازار كار      

     دروس ارائه شده،متناسب با نیازهاي دانشجويان است.

     دروس ارائه شده متناسب با نیازهاي جامعه است.

     با رياست دانشکده ارتباط مناسب دارم.

با معاون آموزشی دانشکده ارتباط مناسب دارم.       

ارم.آمورشی دانشکده ارتباط مناسب د باكاركنان مديرگروه هاي       

     با مدرسین ارتباط  مناسب دارم.

     با دانشجويان ديگر ارتباط  مناسب دارم.

     باكاركنان بخشهاي اداري ارتباط مناسب دارم.

     با كمیته هاي و انجمن هاي دانشجويی ارتباط مناسب دارم.

دارم. بهداشتی ارتباط مناسبدرمانی و -با كاركنان مراكز آموزشی      

 ج : لطفا میزان رضايت خود راازموارد زيربا عالمت ضربدرمشخص كنید

 امتياز خير تاحدودي بلي سوال

     از درس خواندن دراين دانشگاه

     ازرياست دانشکده

     ازمعاون آموزشی دانشکده

     ازمديران گروه هاي آموزشی دانشکده

     شکدهازاساتید دان

     ازنحوه تدريس اساتید دانشکده

     ازنحوه ارزشیابی اساتید دانشکده

     ازتجهیزات آموزشی وكمك آموزشی دانشکده

     ازفضاي آموزشی دانشکده

     ازفعالیتهاي پژوهشی 

     اززمان اختصاص يافته به مشاوره ازسوي اساتید

     ازامکانات رفاهی دانشکده

     نات كتابخانه اي دانشکدهازامکا

     ازامکانات رايانه اي دانشکده
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 حوزه دانشجويان )پرسشنامه نهايي براي خالصه كردن اطالعات(

    
    

   

    
    

   

    
    

   

 
ف

دي
ر

 

 مطلوب نشانگر مالك
نسبتا 

 مطلوب
زامتيا نامطلوب  

1 
 صالحیت های

 ورودی

    تجربی نوع دیپلم
دبیرستان میانگین معدل  > 71  71-75  < 75   

معدل دیپلم   > 71  71-75  < 75   
استان  رشت ساکن

 گیالن

راستان دیگ   

     جنس
73 -79 سن ورودبه دانشگاهك سال (   21- 79  > 21  

 
 

2 
 عالقه مندی به

 رشته

میزان عالقه مندی به تحصیل در  رشته   711- 15%  15- 51%  < 51%   
ی نسبت به اشتغال در رشتهمیزان عالقه مند  711- 15%  15- 51%  < 51%   

 

3 

آگاهی  درمورد 

 رشته

%15 -711 میزان آگاهی  درمورد رشته  

 

15- 51%  < 51%   

%15 -711 میزان آگاهی  درمورد بازار کار  15- 51%  < 51%   

 

 

 

 

 

3 

 

 

 پیشرفت

 و

 افت تحصیلی

     نسبت دانشجویان نخبه به کل دانشجویان
دانشجویان مشروطی به کل دانشجویان نسبت      

     نسبت دانشجویان انصرافی به کل دانشجویان
     نسبت دانشجویان مردودی به کل دانشجویان

     میانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان
یلیتناسب تعداد واحد های گذرانده شده با ترم تحص      

افزایش میانگین نمرات ترم   711- 15%  15- 51%  < 51%   

 

 

4 

 

فعالیت 

 آموزشی

%15 -711 میزان مشارکت درفعالیتهای آموزشی  15- 51%  < 51%   
  گاهی اکثراوقات همیشه حضور به موقع

میزان غیبت  جلسه 2> بدون غیبت  جلسه 2 <    

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 ارتباط

 
 

     ازریاست دانشکده
     ازمعاون آموزشی دانشکده

     ازمدیران گروه های آموزشی
     اعضای هیئت علمی

     کارکنان بخشهای اداری دانشکده
     کمیته ها وانجمن های  دانشجویی

     کارکنان  مراکز آموزشی درمانی بهداشتی
     دانشجویان دیگر
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  منبع كسب اطالعات : دانش آموختگان  حوزه دانش آموختگان: 
 سواالت زیر پاسخ دهید . لطفا به

 سن : ........ -

 □مذکر       □جنس :             مونث  -2

 استان محل سکونت  :     ........... -8

 □کارشناسی ارشد    □مقطع تحصیلی:   کارشناسی  -1

 میانگین معدل در دوره تحصیل دانشگاهی : ......... -5

 □غیر شاغل         □وضعیت اشتغال  :      شاغل     -1

 □خیر  :       □آیا پس از فراغت از تحصیل ادامه تحصیل داده اید ؟ بلی    -1

  □نامطلوب       □نسبتا مطلوب         □وضعیت اقتصادی :             مطلوب    -3

 تعداد عنوان کتاب انتشار یافته : ........-9

 تعداد طرح های پژوهشی : .....-71      
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امتی

 ز
 مالك ها نشانگرها مطلوب نسبتا مطلوب نامطلوب

ف
دی

 ر

 میزان مهارتهای کسب شده دانش آموختگان    

مهارتهای کسب شده دانش 

 آموختگان

 
 

7 

 
   

تناسب مهارتهای کسب شده دانش آموختگان با نیاز های 

 جامعه

 
   

تناسب برنامه های درسی آموخته شده با نیازهای دانش 

 آموختگان

 
 

 

 

 

 

 تناسب برنامه های درسی آموخته شده با نیازهای جامعه

سرنوشت شغلی دانش  میزان اشتغال دانش آموختگان    

 آموختگان

 

 غیره  2

 

 ی وا داریستاد

 

 درمان

 

 محل اشتغال دانش آموختگان

 

   تعداد عناوین کتابهای منتشره    

 مقاالت و آثار علمی دانش

 آموختگان
8 

 تعداد طرح های پژوهشی    

 علمی تعداد عناوین مقاالت منتشره در مجالت     

 تعداد عناوین مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای علمی     

 دانش آموختگان  از رشته تحصیلی خودضایت ر    

 1 دانش  آموختگانرضایت 
 دانش  آموختگان ازوضعیت شغلی خودرضایت     

 
   

 دانش  آموختگان از مهارتها ی کسبرضایت 

 شده دردوران تحصیل
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 حوزه فضاي فيزیكي دانشكده پرستاري و مامایي

اعضاء هيئت علمي -5معاون آموزشي  -9نشكده ریاست دا -1منبع كسب اطالعات:  

زامتيا بنسبتا مطلو نامطلوب   مالك ها نشانگرها مطلوب 

ف
دي

 ر

 1 محل دانشكده دور بودن از سرو صداي خيابان    

 تردد افراد سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان    

 

 

 امكان تردد راحت اساتيد و پرسنل دانشكده     2

 دانشكده مناسب با تعداد دانشجويان وسعت فضاي    

 3 فضاي محوطه دانشكده
 وجود فضاي ورزشي    

 وجود فضاي سبز    

 وجود پاركينگ    

 

   

 تعداد كالس ها مناسب با تعداد دانشجويان

 تعداد كالس ها مناسب با حجم واحدهاي ارائه شده

 اتاق پراتيک به تفكيک رشته ها

 آزمايشگاه هاي مختلف

 اتاق اساتيد

 اتاق مدير گروه

 اداره آموزش

 واحد كامپيوتر

 امور كالسها 

 سلف سرويس و تريا

 كتابخانه 

 واحد سمعي بصري

 واحد تكثير

 آمفي تئاتر

 نماز خانه

 مهد كودك

 فروشگاه

 سرويس هاي بهداشتي

وجود قسمتهاي مختلف در 

 دانشكده
4 

 وسايل ايمني و اطفا حريق    
 5 امكانات و تجهيزات

 آب سردكن    
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 حوزه فضاي فيزيكي )كالس درس(

 هيئت علميا عضا -3معاون آموزشي  -2رياست دانشكده  -1منبع كسب اطالعات : 

 
 

 

 

 

 

 

زامتيا بنسبتا مطلو نامطلوب   مالك ها نشانگرها مطلوب 

ف
دي

 ر

 قرار گرفتن به دور از سر و صدا    

 محل قرار گيري كالس

 فضاي كالس
 

1 

 فضا به نسبت دانشجو)متر مربع(  9/0  0  9/1 

 
 -   7×0كمتر از

0×7  

 

 مساحت كالس)متر مربع(

  18-21تهويه و حرارت     

روبروي  

 دانشجو

 روبروي معلم

  

در يك 

 سمت
 پنجره كالس محل قرارگيري

 

 

 

2  
 دارد - ندارد

سانتي متر زير  22ارتفاع يک متر باالتر از كف اتاق تا 

 سقف

 پرده تيره جهت تاريک كردن كالس    

 اندازه تخته كالس    
 تخته كالس

 
3  

 متر 0 متر 9/1
9/0 

 متر

 فاصله تخته با اولين رديف صندلي

 صداگير    

 4 سقف و ديوار كالس
 رنگ روشن و شفاف    

 3كمتر از 

 متر
 متر 3

9/3 

 متر

 ارتفاع سقف

 نور     
 5 نور كالس

 نور بر روي قسمتهاي مختلف عدم انعكاس    

 ارتفاع صندلي طوري باشد كه پا با زمين مماس شود    

 6 صندلي هاي كالس
 بلندي ميز جلو صندلي در سطح ساعد    

 
   

 درجه 122-125زاويه پشتي صندلي با زمين  
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 حوزه فضاي فيزيكي )اتاق اساتيد(

عضوهيئت علمي -3معاون آموزشي  -2رياست دانشكده  -1منبع كسب اطالعات :   

زامتيا بنسبتا مطلو نامطلوب   مالك ها نشانگرها مطلوب 

ف
دي

 ر

 1 دپارتمان اساتيد هر گروه دپارتمان ويژه دارد دارد مشترك ندارد 

 محل قرار گيري دور از سر و صدا    

 2 اتاق اساتيد

 ديوار و سقف رنگ روشن    

 نور و تهويه مناسب    

 تناسب اندازه اتاق با تعداد اساتيد    

 ميز چوبي سالم    

 3 وسايل اتاق اساتيد

 صندلي گردان رويه پارچه اي    

 رايانه    

 پرينتر    

 اسكنر    

 اتصال به اينترنت    

 قفسه كتاب    

 فايل    

 تلفن    
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 حوزه فضاي فيزيكي)كتابخانه(

مسئول كتابخانه-4عضوهيئت علمي -3معاون آموزشي  -2رياست دانشكده  -1بع كسب اطالعات : من  

 نامطلوب امتياز
نسبتا 

 مطلوب
 مالك ها نشانگرها مطلوب

ف
دي

 ر

 
 122 42-72 72كمتر از 

جلد  32مساحت كتابخانه به ازاي 

 كتاب)سانتي متر مربع(
 مساحت كتابخانه

 
1 

 2 موقعيت كتابخانه سر و صدا عدم مجاورت با خيابان و    

 صبح 9/7-0 كمتر از آن 
 9/7-عصر9

 صبح
 3 ساعات سرويس دهي ساعات كار كتابخانه

 
 اتاق  0 اتاق  1 بدون اتاق

تعداد اتاق مطالعه جدا براي  دانشجويان 

 خانم و آقا
 4 اتاق مطالعه

 
 5 اتاق مطالعهگنجايش  گنجايش اتاق مطالعه دانشجويان نفر32 نفر02 نفر02كمتر از 

 تعدادآخرين چاپ كتابهاي مرجع عدد 12 عدد 9-12 9كمتر از  
 تعداد كتب

 
6  

 عدد 9-3 3كمتر از 
 

 عدد9
 تعداد ساير كتب مورد نياز

 عناوين مجالت انگليسي اختصاصي  عنوان 12 عنوان 12-9 9كمتر از  

 عناوين مجالت

 

7 
 

 3كمتر از 
 

 عدد 3-9
 

 عنوان 9
انگليسي به تفكيک گروه  عناوين مجالت

 آموزشي

 
 عنوان 4-4 عنوان 9-3

 

 عنوان 12

 عناوين مجالت فارسي

 تعداد عناوين روزنامه ها عنوان 2 عنوان 3 عنوان 0 

 عناوين روزنامه ها

 پايان نامه
8 

 

 12كمتر از 

 عنوان

19-12 

 عنوان

 19بیشتر از 

 عنوان

 عناوين پايان نامه هاي اختصاصي

 نفر 0 
 

 نفر 2
 

 نفر 4
 

 كتابدار تعداد در هر شيفت

 
9 

فوق لیسانس و  فوق ديپلم ديپلم 

 تحصيالت لیسانس

 سه روز هفته 

 

 فقط صبح ها
در تمام 

ساعات كار 

 كتابخانه

 Onامكان دستيابي به اينترنت به صورت 

line 
امكان استفاده از 

 اينترنت

 

12 

ميز مطالعه گروهي  خانمها و آقايانتعداد ميز جداگانه براي  میز 2 میز 0 میز 1 

 در سالن اصلي
 گنجايش هر ميز نفر 10 نفر 0 نفر 4  11

 

   

برگه دان جداگانه براي كتابهاي فارسي و 

 انگليسي بر اساس 

 عنوان و نويسنده

 برگه دان

 

 

12 
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 92 
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 دو طرفه بودن قفسه ها 109حداقل 

 13 قفسه هاي كتاب

سانتي  (هاي قفسه هاي روبرو از همفاصله   179 192زير  

 )متر

 )سانتي متر (ارتفاع قفسه هاي بلند 012 42 42زير 

 )سانتي متر (ارتفاع قفسه هاي كوتاه 112 42 42زير  

 قفسه هاي جداگانه براي پايان نامه ها    

 راهنماي ديواري فارسي و انگليسي     

 رنگ ديوار و سقف روشن و تميز    

محيط داخلي 

 كتابخانه
14 

 تهويه مصنوعي و نور مناسب    

 سقف و ديوارهاي ضد صدا    

 وجود لور دراپه روي پنجره ها     

 وجود جا روزنامه اي    

 وجود قفسه مخصوص كتابهاي جديد    

 تعداد كامپيوتر متناسب با تعداد انشجويان عدد 12 عدد 9-4 9كمتر از  

 15 كامپيوتري امكانات

 پرينتر     

 اسكنر     
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 (سمعي بصري) حوزه فضاي فيزيكي

مسئول سمعي بصري و مدير اداره عموميمنبع كسب اطالعات :  

 مالك ها نشانگرها مطلوب نسبتا مطلوب نامطلوب امتياز

ف
دي

 ر

  داراي اتاق مستقل است دارد اشتراكی ندارد 

 

 

 ي بصريمحيط سمع
 

 

 

1 
 

 مساحت سالن اصلي بر حسب مترمربع بیش از  مترمربع 20 20كمتر از  

 كالس هاي الحاقي به سمعي بصري 20   

 مجهز به سيستم گرمايشي و سرمايشي    

 داراي خط تلفن    

 داراي پريزهاي برق سالم    

  آشنايي كاركنان به طرز كار دستگاه ها    

 سمعي بصريكاركنان 

 

 

2 

 

 مدرك تحصيلي لیسانس ديپلم زيرديپلم 

 داراي مدرك مرتبط  دارد - ندارد 

 درصورت نیاز 

 

 فقط صبح

 

 صبح و عصر

 ساعت كار واحد سمعي و بصري 
 بصري ساعات كار واحد سمعي

 
3 

 

   

 تلويزيون رنگي   ويدئو ضبط و پخش

 دي وي دي         وي سي دي

 دستگاه اوپک دستگاه اورهد    

 لب تاب  ويدئو     پروجكشن

 دوربين عكاسي   دوربين فيلم برداري

 ضبط صوت            پروژكتورژ

 اساليد                  وايت برد 

 پرده نمايش         نگاتوسكوپ 

 نوارخام ضبط صوت و ويدئو 

 سي دي                  فالپي

 هدفون                 آمپلي فاير

 م خام عكاسي و فيلمبرداريفيل

 ميكروفن  ترالي   حمل وسايل

 فيلم هاي آموزشي  آلبوم اساليد

 موالژهاي مختلف

 

 

 

 

وسايل الزم در واحد سمعي 

 بصري
 

 

 

 

4 
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 ()واحد كامپيوتر حوزه فضاي فيزيكي

مسئول اتاق كامپيوتر -2مدير اداره عمومي  -1منبع كسب اطالعات :   

 

زامتيا ببتا مطلونس نامطلوب   مالك ها نشانگرها مطلوب 

ف
دي

 ر

 وسعت فضابه نسبت دانشجو    

 فضاي فيزيكي
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 محل قرارگيري    

 نور    

 تهويه    

 سيستم گرمايشي وسرمايشي     

 تعداد كامپيوتر مناسب باتعداد دانشجويان    

 

 وسايل اتاق كامپيوتر

 

 پرينتر    

 اسكنر     

 تلفن    

 صندلي متناسب باتعداد كامپيوترها    

 ميزوصندلي    

 مسئول اتاق كامپيوتر دارد  ندارد 

  مسئول اتاق كامپيوتر
 فوق ديپلم ديپلم وكمتر

لیسانس 

 وباالتر
 تحصيالت
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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 ونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشتارزشیابی در بازنگري طرح

 

 دانشجوي محترم :

ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت  و با  بازنگري پرسشنامه حاضر در راستاي اجراي طرح

 هدف سنجش وضعیت موجود ،شناسايی نقاط قوت وضعف موجودوارائه راهکارهاي مناسب میباشد، لذا واهشمنداست

 با پاسخگويی به سواالت اين پرسشنامه مارا درجهت تحقق اهداف فوق ياري نمايید.

 با تشکر                                                                             

 درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشتكمیته بازنگري ارزشیابی 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 

 

 ه تعالیبسم

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت بازنگري  طرح

 

 

 عضو محترم هیئت علمی 

ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت با هدف  بازنگري همانطور كه استحضار داريد طرح

وضعف وارائه راهکارهاي مناسب درحال اجرا میباشد، لذا خواهشمنداست سنجش وضعیت موجود ،شناسايی نقاط قوت 

 با پاسخگويی به سواالت اين پرسشنامه مارا درجهت تحقق اهداف فوق ياري نمايید.

 با تشکر                                                                             

 ده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشتدرونی دانشکكمیته بازنگري ارزشیابی 
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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 طرح بازنگري ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت

 

 دانش آموخته گرامی :

مامايی شهید بهشتی رشت  و با ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري و بازنگري پرسشنامه حاضر در راستاي اجراي طرح

هدف سنجش وضعیت موجود ،شناسايی نقاط قوت وضعف موجودوارائه راهکارهاي مناسب میباشد، لذا 

 خواهشمنداست با پاسخگويی به سواالت اين پرسشنامه مارا درجهت تحقق اهداف فوق ياري نمايید.

 با تشکر                                                                             

 ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت بازنگري كمیته
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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت بازنگري طرح

 

 

 دانشجوي محترم :

ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت  و  بازنگري راستاي اجراي طرحپرسشنامه حاضر در        

با هدف سنجش وضعیت موجود ،شناسايی نقاط قوت وضعف وارائه راهکارهاي مناسب میباشد، لذا خواهشمنداست با 

 پاسخگويی به سواالت اين پرسشنامه مارا درجهت تحقق اهداف فوق ياري نمايید.

 با تشکر                                                                             

 درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشتكمیته بازنگري ارزشیابی 
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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 امايی شهید بهشتی رشتارزشیابی درونی دانشکده پرستاري وم بازنگري طرح

 

 معاونت  محترم آموزشی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت :

ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت  بازنگري  پرسشنامه حاضر در راستاي اجراي طرح        

ناسب میباشد، لذا خواهشمنداست با و با هدف سنجش وضعیت موجود ،شناسايی نقاط قوت وضعف وارائه راهکارهاي م

 پاسخگويی به سواالت اين پرسشنامه مارا درجهت تحقق اهداف فوق ياري نمايید.

 با تشکر                                                                             

 درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشتكمیته بازنگري ارزشیابی 
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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت بازنگري طرح

 

 

 رياست  محترم دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت :

تاري ومامايی شهید بهشتی رشت  و ارزشیابی درونی دانشکده پرس بازنگري پرسشنامه حاضر در راستاي اجراي طرح       

با هدف سنجش وضعیت موجود ،شناسايی نقاط قوت وضعف وارائه راهکارهاي مناسب میباشد، لذا خواهشمنداست با 

 پاسخگويی به سواالت اين پرسشنامه مارا درجهت تحقق اهداف فوق ياري نمايید.

 با تشکر                                                                             

 درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشتكمیته بازنگري ارزشیابی 
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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت بازنگري طرح

 

 

 انشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت :مدير محترم گروه ..... د

ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت   بازنگري پرسشنامه حاضر در راستاي اجراي طرح        

و با هدف سنجش وضعیت موجود ،شناسايی نقاط قوت وضعف وارائه راهکارهاي مناسب میباشد، لذا خواهشمنداست با 

 سواالت اين پرسشنامه مارا درجهت تحقق اهداف فوق ياري نمايید.پاسخگويی به 

 با تشکر                                                                             

 درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشتكمیته بازنگري ارزشیابی 
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 بسمه تعالی

 پزشکی گیالن دانشگاه علوم

 ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت بازنگري طرح

 

 دانش آموخته ي محترم :

ارزشیابی درونی دانشکده پرستاري ومامايی شهید بهشتی رشت  و  بازنگري پرسشنامه حاضر در راستاي اجراي طرح      

رائه راهکارهاي مناسب میباشد، لذا خواهشمنداست با با هدف سنجش وضعیت موجود ،شناسايی نقاط قوت وضعف وا

 پاسخگويی به سواالت اين پرسشنامه مارا درجهت تحقق اهداف فوق ياري نمايید.

 با تشکر                                                                             

 شهید بهشتی رشت درونی دانشکده پرستاري ومامايیكمیته بازنگري ارزشیابی 
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