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  هاي دهنده رشتههاي ارائههاي مقايسه دانشكدهشاخص طراحي معيارها و
 ايرانكارداني علوم پيراپزشكي در 

  * محمدي دكتر آيين
  ، تهران، ايرانات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهرانت علمي مركز مطالعأعضو هي

  دكتر ريتا مجتهدزاده
  ، تهران، ايراندانشجوي دكتراي تخصصي برنامه ريزي آموزش از راه دور، مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران

  دكتر حسين كشاورز
  ، تهران، ايران علوم پزشكي تهرانهدانشگا گروه انگل شناسي، دانشكده بهداشت،استاد 

  ، ايرانتهران، بلوار كشاورزسازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران،  :ولؤمسنويسنده  *
   :aeen_mohammadi@tums.ac.ir Email  021-66495947 :نمابر      021-81633755 :تلفن 

 يارتقاان را در جهت ريز و ضعف، برنامههاي علوم پزشكي مي تواند با شناسايي نقاط قوت بررسي وضعيت ارائه خدمات آموزشي در رشته:زمينه
  .ياري نمايدآنها 
هاي كارداني علوم پيراپزشكي شامل علوم آزمايشگاهي، اتاق بندي آموزشي رشتهطراحي معيارهاي آموزشي براي رتبهاين مطالعه به منظور  :هدف

  .، صورت گرفتهاي پزشكي در مقطع كارداني در ايراناي و فوريتپرتوشناسي، هوشبري، تكنولوژي پرتودرماني، طب هسته عمل، تكنولوژي
هاي ا و شاخصبندي در جهان، معيارههاي رتبه با تشكيل كميته تخصصي و با بررسي استانداردهاي آموزش پزشكي و معيارهاي طرح:كارروش

اي معرفي از هر دانشكده نماينده. تعيين شداسمي - گروهوزن معيارها با روش.  طراحي شد،هاي فوق در ايرانهماهنگ با وضعيت آموزشي رشته
سپس امتياز هر دانشكده در هر معيار . ها تكميل گرديدبا بازديد از دانشكده آوري شدهاطالعات جمع. آوري كندشد تا اطالعات مورد نياز را جمع

  .محاسبه شد
كنكور هاي اصلي اين نمودار شامل معيارهاي  وزن سرشاخه. معيار و شاخص در قالب يك نمودار شاخه درختي مرتب شدند42 مجموع :هايافته

با وزن   مديريتهاي  معيار؛دادها در زير مجموعه درون)  درصد20 (  و تجهيزات امكاناتو )   درصد18(  علمي  هيأت اعضاي ،) درصد2 (  سراسري
به    علمي  هيأت اعضاي  تأليفاتو  دانشجويانيند و معيارهاي در زير مجموعه فرآ   درصد5/4با وزن اي   و مشاوره  حمايتي سيستم و  درصد5/40

  . دادها قرار گرفتنددر زير مجموعه برون  درصد6  و9 با وزنترتيب 
هاي علوم پيراپزشكي مشخص شده و به عنوان الگويي عملي  نقاط قوت و ضعف ارائه خدمات آموزشي در رشته، با انجام اين طرح:گيرينتيجه

  .ريزان و مسؤوالن قرار گرفت ارتقاي كمي و كيفي، در اختيار برنامهبراي اصالح و
  ، مقطع كارداني  دانشكدهبندي،، سطحبندي رتبه  آموزش، پيراپزشكي، :هاكليد واژه
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  مقدمه
  در ايران همانند بسياري از ديگر كشورهاي جهان به دليل

 در   متخصص  نيروهاي  به  در مقطعي از زمان  كه كمبود شديدي
  هاي ها و دانشكده  شد، دانشگاه  احساس  پزشكي  گروه هاي رشته

   و نيز بدون  جامعه  درازمدت  نيازهاي  به  توجه  بدون متعددي
   و مشغول  آنها تأسيس  و كمي  كيفي ح و سط  امكانات  به توجه

 طور   خود را به  كار شدند و مراكز موجود قبلي نيز ظرفيت به
  التحصيالن  تعداد فارغ  تناسب اين عدم.  دادند  افزايش نامتناسبي

 شده تا از يك طرف با تعداد زياد  ، باعث با نياز جامعه
گر با افت كيفيت  و از طرف دي كار در جامعه  بي التحصيالن فارغ

مراكز آموزشي كه مجبور به ارائه خدمات بيشتر در قبال منابع 
 باعث شد تا   مسائل اين). 1(محدود قبلي بودند، روبرو شويم 

   يك  كشور نياز به  پزشكي  علوم هاي ها و دانشكده دانشگاه
 آنها بررسي شده   و كمي  كيفي  مجدد پيدا كنند تا سطح بازبيني

از طرف .  آنها متناسب با آن تعيين شود  آموزشي و مأموريت
ديگر ارائه الگوهاي عملي و معرفي برترين عملكردهاي 

توانست به عنوان راهنمايي براي ارتقاي كيفيت در موجود مي
 مقايسه ، در اولين قدم  ترتيب بدين. اختيار اين مراكز قرار بگيرد

ي آموزشي مراكز آموزش عالي گروه علوم پزشكي و رتبه بند
آنها با استفاده از معيارهاي عيني و مشخص در دستور كار 

 و  ، درمان  بهداشت  وزارت  و امور دانشجويي  آموزشي معاونت
  .)2(   قرار گرفت  پزشكي آموزش
ها گيري و مقايسه ساختار، كارايي و عملكرد دانشگاهاندازه

قسمت ها در هر با يكديگر وسيله خوبي براي شناسايي بهترين
  از اين مقايسه به عنوان يكي . از سيستم آموزشي است

 هاي كارآمد تحليل وضعيت موجود شناخته شده و ميروش
ريزي و تعيين اولويت  تواند به صورت الگويي براي برنامه

  ).3(ها و اهداف هر دانشگاه استفاده شود برنامه
 در ارزيابي .اصلي براي ارزيابي وجود دارددو روش 

 يك سري استاندارد طراحي شده و ميزان دستيابي هر ،معياري

اما در ارزيابي . شوددانشكده به اين معيارها بررسي مي
. شوند عملكرد مراكز موجود با يكديگر مقايسه مي،هنجاري

 مراكز   هنجاري وضعيت  ارزيابي هاي  از روش  يكي بندي رتبه
 در   بدون  روش طور كه ذكر شد، در اين  همان.  است آموزشي

 موجود   هر معيار، وضعيت  براي  خاصي استاندارد نظر گرفتن
 رتبه بندي مراكز آموزش ).4( شوند  مي مراكز با يكديگر مقايسه

. شده استها پيش در كشورهاي پيشرفته انجام ميعالي از سال
ها با ارائه الگوهاي موفق برتر، ضمن ايجاد رقابت اين طرح

يشان را در شناسايي نقاط قوت و ضعف مثبت بين اين مراكز ا
هاي كوتاه  راه كاري عملي براي برنامه ريزيراهنمايي كرده و

اگرچه . مدت و دراز مدت در اختيار ايشان قرار مي دهد
ها وارد است، ولي بندين رتبهانتقادات زيادي به بعضي از اي

هاي بين بنديعمده اين انتقادات و ايرادات مربوط به رتبه
ست كه توسط مراكز تجاري انجام هايي ابنديللي يا رتبهالم
هاي بين المللي براي ايجاد امكان مقايسه بنديدر رتبه. شودمي

آوري ها در كشورهاي مختلف و نيز امكان جمعدانشگاه
  اطالعات در ابعاد بزرگ، صرفا از معيارهاي كمي استفاده 

 عدم همكاري هاي تجاري نيز به دليلبنديدر رتبه. شودمي
آوري اطالعات، معيارهاي ها و نيز هزينه زياد جمعدانشگاه

  اين . گيرند كمي مورد بررسي قرار ميمحدود و عمدتاً
ها نمي توانند نقشي ها ضمن ايجاد تنش در دانشگاهبنديرتبه

هاي ملي كه بنديولي رتبه. در ارتقاي كيفيت آنها ايفا كنند
د با استفاده از نولتي انجام مي شوتوسط مراكز معتبر علمي و د

 شاياني در ارتقاي هايند كمكنتواهاي الگوبرداري ميروش
ها  طرح  اين  از نتايج با استفاده .ندداشته باشها كيفي دانشگاه

برترين ساختار و عملكردها شناسايي شده و همانند الگويي در 
  ).5(گيرد اختيار ساير مراكز قرار مي

هاي پزشكي، آموزشي ابتدا براي برنامهطرح رتبه بندي 
دندانپزشكي و داروسازي به اجرا درآمد و با توجه به نتايج 

هاي گروه علوم پزشكي گسترش موفقيت آميز آن به كليه رشته
   ايي مقايسهمقاله حاضر به طراحي ابزار بررسدر . يافت
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بندي رتبههاي كارداني علوم پيراپزشكي در كشور و رشته
  .آنها پرداخته شده استآموزشي 

  
  روش كار

هاي علوم رشته  نظران  و صاحب متخصصاناز   اي ابتدا كميته
 نفر 12شامل    پزشكي  امر آموزش  به و آگاهانپيراپزشكي 

 كميته  اينهاي علوم پيراپزشكيرشته  متخصصان .دش  تشكيل
توسط دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و 

. ز بين اعضاي بوردهاي تخصصي معرفي شدندتخصصي و ا
بندي ساير اعضا نيز از كميته آموزش پزشكي طرح سطح

 حدود  از اي  مجموعه  كميته در اين). 5(خدمات آموزشي بودند 
     آموزشي  خدمات  ارائه  بررسي  براي  معيار و شاخص42

  اين.  شد حيمقاطع كارداني طرا در هاي علوم پيراپزشكيرشته
   بررسي  يعني  طرح  هدف  به ها با توجه يارها و شاخصمع

   و طراحي  تهيه  آموزشي  خدمات  ارائه  و كيفي  كمي وضعيت
  .شدند

اين مجموعه معيارها با استفاده از استانداردهاي مختلف 
  هاي و معيارها و شاخص )6- 9(اعتباربخشي و ارتقاي كيفيت 

 از كشور   در خارج  مشابه هايطرحاز  تعدادي در  مورد استفاده
همچنين از مجموعه ). 10- 14( د شدن  طراحي  دقت به

هاي پزشكي ايران بندي دانشكدهمعيارهاي نوبت دوم طرح رتبه
هاي هاي جلب توافق نظر در بين مسؤولين دانشكدهكه با روش

  ).15( فوق طراحي شده بودند، نيز استفاده شد
  تعيينا توجه به اهداف آن ايد ب ب  معيارها در هر طرح وزن

 به كار   طرح  در اين  نظر كه  توافق  جلب  معمول روش .شود
 NGT) Nominal Group اسمي-   گروه تكنيك  ،رفت

Technique( يا ميزگرد كارشناسي  )expert panel(به ، بود 
   از يك  كه هايي  معيارها و شاخص ابتدا مجموعهاين صورت كه 

   معرفي كننده  هماهنگ  يك توسط، اند دا شده ج نمودار از  نقطه
 از   هر يك سپس. شد  مي  بازخواني  مربوطه  تعاريف وشده

    و  داشته  خود را بيان  نظرات بتي روند ثا  در قالب  گروه اعضاي

 وارد   شده  تعيين  از پيش در جداول خود را   پيشنهادي هاي وزن
در مورد را  خود  تهر عضو مجدداً نظرا  سپس. ندكرد مي
   در مورد نقاط و داشته  هر معيار بيان  اهميت ها و ميزان وزن

   نظر صورت  و تبادل  بحث،  و مورد اختالف مورد توافق
 مجدداً در خود را  شده  اصالح وزنهر عضو   نهايتاً.  گرفت مي

   عنوان به ها  وزن اينميانگين .  كرد وارد مي اي  جداگانه جداول
  .  قرار گرفت  هر معيار مورد استفاده  نهايي وزن

بعد از طراحي معيارها، مجموعه آنها در قالب يك نمودار 
 و ونداد، فرآيندرشامل د و در سه زير مجموعه شاخه درختي

 معيارهاي كنكور سراسري، اعضاي هيأت. برونداد مرتب شدند
علمي و امكانات و تجهيزات در زير مجموعه دروندادها، 

اي در زير مجموعة فرآيند ت و سيستم حمايتي  مشاورهمديري
و معيارهاي دانشجويان و تأليفات اعضاي هيأت علمي در زير 

چيدمان معيارها در نمودار، با . مجموعه بروندادها قرار گرفتند
در مرحله  .توجه به حيطه مورد بررسي هر معيار، تعيين گرديد

 مقدار  گيري از اندازهبعد . بعد، ميزان وزن هر معيار تعيين شد
   به  با توجه  آمده  دست  امتياز به  هر معيار در هر دانشكده عددي
   و امتياز و رتبهشود وارد  بندي نهاييدر جمع   آن  اهميت ميزان
 معيارها   وزن  در قالب  اهميت اين. گردد   هر مركز محاسبه نهايي
  .شود  مي اعمال

. اطالعات طراحي شدري آودر مرحله بعد پرسشنامه جمع
 تا جمع آوري صورت گرفتاي به گونه   پرسشنامه طراحي

ها هاي مورد نياز براي استخراج امتيازات معيارها و شاخصداده
هاي داراي سيستم آموزشي متفاوت، امكان پذير در دانشكده

   و پايايي  روايي  داراي  طرح  به  شده  منتقل و اطالعات گردد
  . باشد  قبولي قابل

هاي كننده رشتهدولتي ارائه  هگادانش 40   تمامي  طرح در اين
هاي دانشگاه   كشور شاملعلوم پيراپزشكي در مقطع كارداني در

، ) رشتهسه(، شهيد بهشتي ) رشتهچهار(علوم پزشكي ايران 
، ) رشتهسه(، اصفهان ) رشتهچهار(، يزد ) رشتهچهار(كاشان 
، ) رشتهسه(، شيراز ) رشتهسه(، تبريز ) رشتهچهار(سمنان 
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، ) رشتهدو(، ياسوج ) رشتهسه(، گيالن ) رشتهچهار(ارتش 
 چهار(، مازندران ) رشتهچهار(، همدان ) رشتهپنج(مشهد 
 پنج(، كرمانشاه ) رشتهسه(، گرگان ) رشتهچهار(، بيرجند )رشته
 يك(، فسا ) رشتهشش(، بابل ) رشتهچهار(، بندرعباس )رشته
 چهار(، اهواز ) رشتهسه(، ايالم ) رشتهيك (، تهران)رشته
 سه(، قزوين ) رشتهسه.. (ا، بقيه) رشتهچهار(، اروميه )رشته
 چهار(، شهركرد ) رشتهدو(، گناباد ) رشتهسه(، اراك )رشته
آباد ، خرم) رشتهچهار(، كرمان ) رشتهسه(، رفسنجان )رشته

كردستان ، ) رشتهسه(، بوشهر ) رشتهچهار(، زاهدان ) رشتهسه(
، اردبيل ) رشتهچهار(، زنجان ) رشتهدو(، سبزوار ) رشتهچهار(
در سال )  رشتهدو(و جهرم )  رشتهدو(، شاهرود ) رشتهچهار(

  .  قرار گرفتند مورد بررسي 84- 85تحصيلي 
د تا ماي ن  معرفي اي  شد تا نماينده  درخواست از هر دانشكده

   اين.ندكري آورا جمع خود   از دانشكده  الزم اطالعات
 با نحوه تكميل روزه  يك  كارگاه  در يك  با شركت نمايندگان
در اين كارگاه ضمن بررسي يك يك . ها آشنا شدندپرسشنامه

وري آبهام آن رفع و نحوه جمع نكات ا،سؤاالت پرسشنامه
اين نمايندگان در مرحله . ها هماهنگ شداطالعات در دانشكده

ها را در  پرسشنامه،خصبعدي بر اساس دستورالعمل مش
  . دانشكده خود تكميل كردند

   به  طرح ، نمايندگان  هر دانشكده  آمادگي بعد از اعالم
  اطالعاتاز محل، بازديد تا ضمن   كردند ها عزيمت دانشكده

نمايندگان از   اين.كنند   و تصحيح تكميلرا    شده آوري جمع
ها و مؤسسات هبين افراد با تجربه در زمينه ارزيابي برنام

ه آموزش عالي انتخاب شده و براي اين بازديدها آموزش ديد
  .ندبود

 ابتدا امتياز خام هر مركز ها دادهتجزيه و تحليلبراي 
آموزشي در هر يك از معيارهاي مورد بررسي بر اساس 

از آنجا كه واحد امتيازات . دستورالعمل مشخص محاسبه شد
تفاوت است به منظور امكان خام به دست آمده براي هر معيار م

روش به كار رفته . انجام محاسبات بعدي بايد استاندارد شوند

 استفاده از شده هر مركز،استاندارد محاسبه امتيازات براي 
  ):5( فرمول زير بود

   
  معيار امتياز خام هر مركز در
  مورد بررسي

 امتياز استاندارد شده= 
 دركسب شده بيشترين امتياز خام 

  در همان معيار مراكزبين تمامي

100×  

  

در مرحله بعد امتياز مذكور در وزن معيار مربوطه ضرب 
  :شد

  امتياز نهايي هر مركز = ∑ معيار هروزن ×امتياز استاندارد شده آن معيار

  
   در معيارهاي  حاصله ، نتايج ها در امتيازات  وزن بعد از اعمال

  اند، با يكديگر جمع ه جدا شد  درخت  نقطه  از يك ، كه مشابه
   به  مراحل اين .ردندك    باالتر خود را تعيين  امتياز شاخه ،شده
 نمودار  هاي  شاخه  باالترين  تا بهردك  پيدا   ادامه  ترتيب همين
  . شد  و امتياز آنها محاسبه رسيده
ها ، پرسشنامههاآوري داده ابزار جمعمنظور باال بردن اعتباربه

 نفر از صاحب نظران قرار گرفته و 10ل در اختيار در مرحله او
در مرحله بعد با برگزاري جلسه . مورد بازبيني واقع شد

هاي مورد بررسي، يك مشترك با نمايندگان تمامي دانشكده
  .يك سؤاالت بررسي شده و اصالح گرديد

 امتياز ،هاها و پرسشنامه فرمناظر - بينبراي بررسي پايايي 
 و محاسبه آناليز نهايي توسط دو گروه مستقل تمامي معيارها و

نتايج حاصله با و هبستگي امتيازات دو گروه محاسبه گرديد 
ضريب همبستگي در دو گروه مستقل . يكديگر مقايسه گرديد

با برگزاري جلسات متعدد داليل هشت . دست آمد به92/0
درصد اختالف به دست آمده شناسايي شده و ميزان ضريب 

 عالوه بر پايايي . يافتء ارتقا1 بررسي مجدد به همبستگي در
 (internal consistency) پايايي ثبات دروني  ناظر،-بين

هايي كه داراي براي حيطه هاآوري داده جمعبودند بعد از 
 براي ضريبكمترين  .محاسبه گرديدبودند  سؤال 5حداقل 
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و بيشترين براي كتابخانه ) 47/0(سيستم حمايت و مشاوره 
  .دست آمدبه) 88/0(

     تمامي هاي  قسمت  برترين  قرار گرفتنكنار هم با
 ،كشورهاي علوم پيراپزشكي كننده رشتههاي ارائه دانشكده
 معيارها و   در كليه شود كه  مي  برتر تشكيل  فرضي ةدانشكد
   اين  مسلماً امتياز كل.دباشميصد  امتياز  دارايها شاخص
  اي  دانشكده  چنين كاربردن به .اهد بود نيز عدد صد خو دانشكده
دهد   مي ، نشان  آماري  محاسبات  بعضي پذيركردن  امكان ضمن

 دارد و   زيادي  فاصله  مطلوب  نيز با وضعيت  دانشكده  برترين كه
   كلي  با رتبه ها، حتي  ساير دانشكده تواند با الگو قرار دادن مي

  .خود را بهبود ببخشد   مختلف هاي  قسمت وضعيت،تر پايين
الزم به ذكر است كه دستورالعمل محاسبه امتياز معيارها به 

اي طراحي شد كه داشتن تعداد رشته بيشتر در يك گونه
به عبارت ديگر در .  امتياز آن نشودافزايشدانشكده منجر به 

هاي موجود در چنين مواردي امتياز مربوط به هر كدام از رشته
سپس امتيازهاي مربوط به هر رشته در . دها محاسبه شدانشكده

در نهايت بين . هاي واجد آن استاندارد شدكليه دانشكده
هاي موجود در هر دانشكده امتيازهاي استاندارد شده رشته

  . ميانگين گرفته شد
  بهكه   افزار كامپيوتري  از نرم با استفادهتمامي محاسبات فوق 

 كه به افزار  نرم اين.   گرفت نجامبود ا   شده  منظور طراحي همين
نوشته  تحت ويندوز  C Visual++نويسيوسيله زبان برنامه

 از نمودار   دلخواه  هر مركز را در هر نقطه امتياز و رتبه ،شده
 را در   بررسي  تحت هاي دانشكده   مجموعه و كرده محاسبه
  .نمايد  مي بندي  رتبه  نقطه همان

  

  هايافته
 براي مقايسه وضعيت طراحي شدهاي هها و شاخصمعيار
هاي كارداني علوم پيراپزشكي و هاي ارائه كننده رشتهدانشكده

  .  مالحظه مي شود1وزن آنها در جدول 
   بازتاب يرمستقيمغ طور   به معيار كنكور سراسري كهدر 

  دهد، ميانگين  مي  نشان  هر مركز را در جامعه  خدمات وضعيت
   سراسري  هر مركز در آزمون  به  ورودي ن تراز دانشجويا نمرات

 از آنجا كه سطح نمرات .  است  شده محاسبهورود به دانشگاه 
هاي علوم پيراپزشكي دانشجويان ورودي به هر يك از رشته

هاي منظور ايجاد امكان مقايسه دانشكدهمشابه نيست و به
ر مختلف با تعداد متفاوت رشته آموزشي، ميانگين نمرات كنكو

جداگانه طور بهها سراسري دانشجويان هر يك از اين رشته
 امتيازات گيننايمسپس . محاسبه و استاندارد شده است

 محاسبههاي موجود در هر دانشكده، استاندارد شده رشته
از اين روش در محاسبه امتياز تمامي معيارهاي مشابه  ،ديدگر

  .استفاده شده است
ارش جامع تهيه و در  نتايج طرح در يك گز،در نهايت

پيراپزشكي ايران،   هاي دانشكده. ها قرار گرفتاختيار دانشكده
 12/64، 72/68 شهيد بهشتي و كاشان به ترتيب با امتيازات كل

  .را كسب كردند   و سوم ، دوم  اول هاي رتبه 68/63و 
 براي هر معيار 1هاي مندرج در جدول در صورتي كه وزن
زن شاخه باالتر آن ضرب كرده و اين كار انتهايي نمودار را در و

د، وزن كلي هر يك از معيارها يابرا تا تنه اصلي درخت ادامه 
به عنوان مثال وزن كنكور . در مجموعه نمودار به دست مي آيد

 40داد با وزن درون( درصد از وزن شاخه باالتر 5سراسري كه 
 5 ×  درصد40( درصد 2دهد، در مجموع را تشكيل مي) درصد
  ر صد از ارائه خدمات آموزشي از مجموع صد د) درصد
هاي وزن. دهدرا تشكيل مي) تنه درخت(هاي پيراپزشكي رشته

 از اين با استفاده.  آمده است1در نمودار هاي اصلي كلي شاخه
روش مي توان معيارهاي داراي بيشترين و كمترين وزن را 

انه دانشجو معيارهاي ساختار، ادامه تحصيل و سر. مشخص كرد
 02/7و  20/7، 49/7هاي كلي  علمي به ترتيب با وزنهيأتبه 

 علمي با رتبه هيأت بيشترين و معيارهاي تعداد مطلق درصد
ها به هيزات رايانه اي و ارزيابي آزموناستاد، تعداد مطلق تج

 كمترين  درصد6/0و  58/0، 32/0ترتيب با وزن هاي كلي 
  .اندوزن را به خود اختصاص داده
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  هاي كارداني علوم پيراپزشكيهاي بررسي وضعيت ارائه خدمات آموزشي در رشتهمعيارها و شاخص. 1جدول 
  )1( وزن آنها  درصدهاي مورد بررسي وسطوح معيارها و شاخص

اول سطح   وزن كلي  وزن  چهارمسطح  وزن سومسطح وزن  دومسطح 
 2       5  كنكور سراسري  )وزن(

  32/0  5 استاد
  63/0  10 دانشيار
  25/2  35 استاديار

  35  تعداد مطلق

  2/3  50 مربي
  02/7  60  علمي هيأتدانشجو به 
  93/2  25  ترهاي باالنسبت رتبه

اي
عض

ا
 

أت
هي

مي
 عل

  

45  

  65  هاسرانه
  76/1  15   علمي به كل مدرسين هيأتنسبت

  25/2  45  )2(اختصاصي بودن 
  25  هكتابخان  25/1  25   جعرمتعداد مطلق كتب 
  5/1  30  سرانه كتب مرجع

  16 رايانه  28/1  40  )3(اينترنت
  92/1  60  )4(تجهيزات رايانه اي 

  72/4  40  كالس درس
  54/3  30  ها آزمايشگاه و كارگاه

داد
رون

د
 )

40(  

ات
هيز

 تج
ت و

كانا
ام

  

50  

  59  امكانات فيزيكي
  54/3  30  ينيامكانات بال

  34/1  10  چگونگي ارائه واحدها
  33  مديريت دانشجويان  35/5  40  آموزش واحدهاي عملي

  68/6  50  )5(آموزش در كارآموزي 
  30   علميهيأتمديريت اعضاي   08/6  50  )6(رشد و بالندگي 

  08/6  50  )7(ها ارزيابي
  49/7  50  )8(ساختار

  5/4  30  )9(رعايت قوانين 

  90  مديريت

  37  مديريت سيستم
  3  20  )10(هاي داير تنوع رشته

  7/2   60 استاد راهنما
  13/1   25 دفترچه راهنما

ند 
رآي
ف

)
45(  

 سيستم حمايت و
 مشاوره

10  
  68/0   15 جلسه معارفه در بدو ورود
  60  برونداد دانشجويان  8/1   20ميزان فراغت از تحصيل

  2/7   80 )12(ادامه تحصيل
  1/2   35 هاكتاب

  56/1  40  مقاالت معتبر داخلي
داد 

رون
ب

)
15(  

  34/2  60  الملليمقاالت بين  65  مقاالت  40   علميهيأتليفات أت
  .دهند را نشان مي)قبل(، درصد وزن از شاخه باالتر هاي ذكر شدهوزن. 1
علوم پيراپزشكي، مشترك بـودن آن بـا        هاي  وجود كتابخانه مستقل براي رشته    . 2

  نبودن كتابخانهيا ها و ساير رشته
   پايگاه دانشكده در اينترنتمشخصات و محتواي  ،ينحوه دسترس. 3
  و سرانه به دانشجوياناي تجهيزات رايانهتعداد مطلق . 4
ها، نحوه حـضور    ي وجود برنامه مدون در كارآموز     ورساني   اطالعزير شاخه   . 5

  هايدر كارآموز نحوه ارزشيابي دانشجويان مدرسين و 
 و  قيـ  آمـوزش، روش تحق    يهانهي در زم    علمي  هيأت   اعضاي  رشد و بالندگي  . 6

  وتريكامپ

 نظام مدون ارزيابي آموزش نظري، نظام تدوين طرح درس و ارزيـابي             وجود. 7
  هاآزمون

ـ  يراپزشـك ي پ يهـا رشـته براي   يوجود دانشكده اختصاص  . 8 در  ارائـه دروس     اي
  ها دانشكدهريسا
  افزار كنترل واحدهاي درسينياز، مشروطي و نرمرعايت قوانين پيش. 9

    داير در دانشگاه در حيطه علوم پيراپزشكيهاي مقاطعتنوع رشته. 10
  شوند  مي التحصيل  در موعد مقرر فارغ  كه درصد دانشجوياني. 11
   تر باال  در مقاطع  دانشجويان  تحصيل  ادامه ميزان. 12
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  وزن معيارهاي شاخه اصلي در نمودار درختي طراحي شده: 1نمودار 

  
  گيريبحث و نتيجه

 بتوانند كيفيت خدمات بنديرتبه يهاطرح  اين كهبراي
آموزشي را باال ببرند بايد مجموعه كاملي از معيارها و 

ها را بررسي كنند و معيارها و تعاريف آنها را در اختيار شاخص
همچنين بايد اطالعات مورد نياز . موزشي قرار دهندمراكز آ

ها و براي استخراج امتياز مراكز آموزشي توسط خود دانشكده
  .ييد آنها ارائه شودأبا ت

 از   وسيعي  از طيف گيري  تا با بهره  شده  حاضر سعي در طرح
 از ابعاد   مناسبي ، پوشش  و كمي  كيفي هاي معيارها و شاخص

   نقاط ، با شناسايي  گرفته  صورت  آموزشي  خدمات گوناگون
   ارتقاء هدايت ، آنها را در جهت  مراكز آموزشي  و ضعف قوت
 كشور   دانشكده  برترين  توسط100 از 72/68 امتياز  كسب. كنند
   از تجربيات گيري  و بهره  بهبود كيفيت  مستمر براي  تالش لزوم

  .دهد  مي ان ساير مراكز همتا را نش هاي و توانايي
هاي بديهي  حيطهاً ظاهرشدهطرح متعدادي از معيارهاي 

يك مؤسسه آموزشي را بررسي مي كنند ولي از آنجا كه اين 
طرح براي تمامي مراكز آموزش دهنده با سطوح كمي و كيفي 
متفاوت طراحي گرديد، اين گروه معيارها نيز مورد توجه قرار 

هاي رح در سالبديهي است كه در صورت تكرار ط. گرفت

  ايد متناسب با بهبود وضع آتي اين مجموعه معيارها ب
  .هاي مربوطه اصالح و تكميل شونددانشگاه
 معيارهايي ،بنديهاي رتبهطرحدر ترين گروه معيارها مهم

ولي از . دن كه برون داد سيستم آموزشي را بررسي مي كنندسته
ا مانند سطح آوري اطالعات مربوط به اين معيارهآنجا كه جمع

هاي علمي و عملي فارغ التحصيالن و يا ميزان موفقيت توانايي
  هاي رح طاكثر در ، غير ممكن استاي ايشان بعضاًحرفه
در اين طرح نيز با توجه . گيرندبندي مورد بررسي قرار نميرتبه

 برونداد هايمعياراز ، از مجموعه محدودي اجرايي اتبه امكان
همين دليل وزن مجموعه معيارهاي برون به . استفاده شده است

  .هاي درونداد و فرآيند كمتر استداد از حيطه
بندي عدم امكان بررسي هاي رتبهيكي ديگر از نقايص طرح

در اين طرح نيز تنها . مناسب كيفيت تدريس در مراكز است
هاي ارزيابي دانشكده به عنوان عامل مؤثر در كيفيت سيستم

  ).16(اند ر گرفتهآموزش مورد بررسي قرا
 بهبود   براي كار عملي  راه ، ارائه  طرح  بارز اين  از نكات يكي

  از آنجا كه.  ها است دانشكده كيفيت ارائه خدمات آموزشي در
 معيارها و   يك  يك  تفكيك  به  مراكز مورد بررسي  مقايسه نتايج

ا تواند ب  ميحتي برترين مركز كشور نيز،   شده ها ارائه شاخص

40/5

4/5 6

2018

2
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

سري
 سرا

كور
كن

لمي
ت ع

ي هيا
عضا

ا

زات
تجهي

ت و 
كانا
ام

ريت
مدي

ويان
نشج

د دا
وندا
بر

لمي
ت ع

د هيأ
وندا
بر

صد
در

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 موددوره سوم شماره    هاي توسعه در آموزش پزشكيمجله گام

93 

 بهبود  ، براي  كرده  خود را تحليل وضعيت،   آن  جزئيات بررسي
   ارائه  و كيفي  كمي  وضعيت  آن  تبع  كند و به ريزي  برنامه آن

  . خود را ارتقاء ببخشد  آموزشي خدمات
بندي اهداف خاصي دارد و از آنجا كه هر طرح رتبه

  با توجه به هر طرح مجموعه معيارهاي مورد بررسي 
ها شوند، اين طرح هاي آموزشي همان كشور طراحي ميستمسي

. قابل مقايسه نبوده و قابليت تعميم به ساير كشورها را ندارند
از جمله روند طراحي بندي هاي معتبر رتبهشناسي طرح روش

در ساير ها معيارها و تعيين وزن آنها و نحوه محاسبه رتبه
  . )10- 14( كشورها نيز همانند طرح حاضر است

ها   دانشكده  اختيارات گروهي از معيارهاي طرح در حيطه
  گروه.   آنها است  اختيارت  از حيطه  خارج قرار دارد و گروهي

  شود، بايد توسط  مي  از معيارها را شامل  درصد كوچكي  كه دوم
 مورد   پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت مسؤولين

   به ها و منابع  بودجه در تخصيص قرار گيرند و مستقيماً  توجه

 زياد   هزينه  صرف  بدون  اول گروهعمده معيارهاي اما . كار روند
   اصالح  قابل  صحيح  مديريت  و تنها با اعمال  طوالني يا زمان

 بسيار باال   اهميت رغم  علي  راهنما كه مثالً تعداد استادان.  ندسته
   دانشجويان  تحصيلي وضع و   در آموزش  كه  اساسي اتتأثيرو 

.  قرار نگرفته است  مورد توجه ها  از دانشكده دارد، در بسياري
   دقيق  و نظارت  ساده ريزي  معيار را با برنامه  اين وضعيت

  . رساند  مطلوبي  سطح  به توان مي
  اولينهاي كارداني علوم پيراپزشكي رشته   آموزشي بندي رتبه
 بود و با وجود  مراكز در ايراناين در بين   بندي  رتبه طرح

   كه  است حائز نقايصيمسلماً    فراوان هاي  و مشاوره مطالعات
 .دو ش  برطرفنظرانو صاحب مراكز   از نظرات  با استفادهبايد
عنوان هاي اين طرح بهموعه معيارها، وزن ها و پرسشنامهمج

 علوم هاييك ابزار ارزيابي دانشكده هاي ارائه كننده رشته
ها در تواند براي پايش وضعيت اين دانشكدهپيراپزشكي، مي

  .آينده مورد استفاده قرار گيرد
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