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 های آموزشی: یک ارزشیابی درونیبیمارستانها و دانشکدهارزشیابی دفاتر توسعه در 

 
آموزش علوم پزشکی،  یعلمی، گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعهت أهیعضو  :*مه کشمیریفاط

 .، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
های ناشی از صنعت، مرکز تحقیقات بیماریگروه آموزشی طب کار، ، عضو هیأت علمی :امیرهوشنگ مهرپرور 
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 پزشکی علوم دانشگاه وابسته به توسعه دفاتر عملکرد درونی ارزیابی هدف با حاضر یمطالعه :چكيده

 پالن تدوین شامل که است شده انجام گام شش در مطالعه این. است شده انجام یزد صدوقی شهید

. است نتایج بازخورد و گزارش یتهیه ها،داده تحلیل و اطالعات گردآوری آن، ابزارهای طراحی ارزشیابی،

 شهید پزشکی علوم دانشگاه هایها و بیمارستاندر دانشکده توسعه دفتر 22 عملکرد مطالعه این در

 متوسط) دوم چارک در توسعه دفتر شش یتوضع داد نشان نتایج. گرفت قرار ارزیابی مورد یزد صدوقی

 ارزیابی نتایج همچنین است. گرفته قرار( باال متوسط) سوم چارک در توسعه دفترشش  وضعیت و( پایین

 یدوره و برنامه ارزشیابی" حیطه چهار در توسعه دفاتر نمرات میانگین که است آن از حاکی توسعه دفاتر

( پایین متوسط) دوم چارک در "آموزش یتوسعه در دانشجویی یهافعالیت" و "پژوهیدانش" ،"آموزشی

 ،"درسی ریزیبرنامه" ،"فراگیر ارزیابی" ،"علمی تأهی اعضای ارزشیابی" یحیطه در آنها نمرات و

 قرار( باال متوسط) سوم چارک در "آموزش یتوسعه مدیریت" و "علمی تأهی اعضای توانمندسازی"

 لزوم لذا. شد ارزیابی متوسط سطح در بررسی مورد هایحیطه در توسعه اتردف عملکرد کلی طور به. دارند

 ایجاد حمایت و ایتوسعه هایزیرساخت رشد و خود هاینقش و وظایف با توسعه دفاتر کامل آشنایی

 .آنها در دانشگاه مورد بررسی ضرورت دارد محوله وظایف ایفای جهت مدیریتی

 .آموزش یبی، ارزیابی درونی، دفاتر توسعه، توسعهارزشیابی، خودارزیا واژگان کليدی:

 

 

 

Email: Keshmiri1395@gmail.com 
 

 

mailto:Keshmiri1395@gmail.com


                                                                                                                                                                851                                                                                                                                                    کشميری و مهرپرور     

 

 99، تابستان2شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 مقدمه

-جادی در سیساتم   هاای دغدغهبهبود کیفیت یکی از      

سارعت  ، که باا توجاه باه    استشکی های آموزش علوم پز

زیاادی  این موضوع اهمیت  ،آموزشی یهاستمیستغییر در 

 تربیات  پزشکی، علوم آموزش اصلی مأموریت یافته است.

 و نگارش  داناش،  کاه  است یاستهیشا توانمند و کارکنان

 جامعه آحاد سالمت ارتقای و برای حفظ الزم یهامهارت

سیساتم آموزشای    یکارآماد باشاند، بناابراین    داشاته  را

در تحقا  ایان امار داشاته باشاد       یماثرر نقاش   تواندیم

تساهیل ایان    منظاور باه . (2191 ،و همکااران  دوستح )

علوم پزشاکی، مراکاز مطالعاات و     یهادانشگاهموضوع در 

 و آموزشای  واحاد  عناوان باه توسعه آموزش علوم پزشکی 

 آموزش کیفیت ارتقای هدف با  (2192 ،خزائی) پژوهشی

  کشاور  علاوم پزشاکی   یهاا دانشاگاه  در 2169 ساال  از

 . مراکاز (2139 ،ممتاازمنش و همکااران  )تشکیل شادند  

 علوم هایدانشگاه در پزشکی آموزشی توسعه و مطالعات

 وساعت  و ناد ینمایما  دنباال  را متناوعی  پزشکی، اهداف

 دانشاگاه دیگار   به نسبت دانشگاه هر در آنان یهاتیفعال

 یهاتیفعالبهبود  به ویژه طوربه باشد، اما متفاوت تواندیم

 -یااددهی  یهاا روش کیفیات  بهباود  درسای،  یزیربرنامه

 کما   کاارآیی آماوزش   و فراگیاران  ارزیاابی  یاادگیری، 

 ممکن است همچنین مراکز . این(2192 ،خزائی)کنندیم

 و علمای  هیاأت  اعضاای  ارزشایابی  و اجرا ،یزیربرنامهدر 

 آنجایی از و شندبا داشته دخالت مداوم آموزش یهابرنامه

 در فرایناد بهباود کیفیات    مهام  جزء ی  نیز که پژوهش

 مراکاز  از وظایفتوسعه پژوهش در آموزش است،  آموزش

 ،ممتازمنش و همکااران ) شده است نییتع توسعه آموزش

 سازمان. در مطالعه ممتاز منش به نقل از گزارش (2139

وظایف مراکز مطالعات و توساعه آماوزش   بهداشت،  جهانی

ارزشایابی،   درسی، یزیربرنامه یهاطهیحدر  هادانشگاه در

آموزش  در پزشکی، پژوهش مداوم اساتید، آموزش آموزش

 .(2139 ،ممتازمنش و همکاران) شده است یبندمیتقس

 توسعه و مطالعات مراکز اصلی نقشگفت  توانیم بنابراین

 ارتقای و یپژوهدانش فرهنگ ایجاد ،هادانشگاه در

 تأهی اعضای توانمندسازی و مثسسه سطح در آموزشی

 از یهاتیحما و آموزش هایولیتثمس و نقش در علمی

 یهادانشگاهدر  آموزش ارتقای مسیر در تابعه واحدهای

آلبانیس و  ؛2002 ،است )دیویس و همکاران یعلوم پزشک

، میرزازاده و همکاران ؛2003 ،الوردی ؛2002 ،همکاران

2191 .) 

 ارکان یهکل در آموزش توسعه یهاتیلفعا تسری منظوربه

 یانمجر عنوانبهآموزش  دفاتر توسعه ،هادانشگاه آموزش

 درمانی آموزشی مراکز و هادانشکده در توسعه آموزش

 یفوظا (.2139 ،همکاران و ممتازمنش) اندشده سیسأت

 یو نظارت ییسطوح اجرا در عمدتاًدفاتر توسعه آموزش 

توسعه آموزش را در د نبتوان تاشده است  یفتعر

در کنند.  یتهدا یآموزش یهامارستانیبو  هادانشکده

، 2139وظایف مراکز و دفاتر توسعه در سال  نامهنییآ

 ی،آموزش یهابرنامه یهاطهیحدر  نقش دفاتر توسعه

، هامارستانیبدانشکده/ یو نظارت عملکرد آموزش یشپا

 تهیأ یاعضا یتحما ی،علم تأیه یاعضا یتوانمندساز

نوآورانه و پژوهش در آموزش و  یهاطرح یدر اجرا یعلم

در  ییتوسعه آموزش دانشجو یتهکم یجادا

مورد توجه قرار گرفته  یآموزش یهامارستانیب/هادانشکده

 یازن یعلوم پزشک یهادانشگاهدر  یراخ یهادهه در. است

 بر اساس "یدرس یهابرنامه یبازنگر"به  یاندهیفزا

وجود دارد. الزم است  یدرس یزیربرنامه یننو یکردهایرو

 کریکولوم ،  بازنگریمراکز و دفاتر توسعه یهابرنامهدر 

 و توانمندی بر مبتنی رویکرد بر اساس آموزشی های

 مغفول یهامهارت رشد هدف با آموزشی یهابرنامه تدوین

 مانند پزشکی علوم آموزشی یهاستمیس در مانده

 ارتباطی، مهارت ،یارفهح رفتار و اخالق یهابرنامه

گرفته شود  در نظربر شواهد  یاستدالل و عملکرد مبتن

 یتوانمندساز" ین. عالوه بر ا(2193 ،همکاران و چهرزاد)

مهم توسعه در  یاز اجزا یکی، به "یعلم تأیه یاعضا

است و  یدهمبدل گرد یعلوم آموزش پزشک یهاستمیس

 یهاینوآورو  یآموزش عال یدر ارتقا یاتینقش ح

 ؛2026 ،همکاران و استاینرت) کندیم یفاا یآموزش
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 دفاتر نقش توسعه و تبیین(. 2006 ،همکاران و استاینرت

 علمی هیأت اعضای توانمندسازی فرایند در توسعه

 نیازهای بر مبتنی یهابرنامه به طراحی مثرر تواندیم

 علمی هیأت اعضای نقش با متناسب سیستمی،  و فردی

. در شود منجر آموزشی یهامارستانیب و هادانشکده در

به  "یادگیری یابیارزش" یکردرو ییرتغ یرفراگ یابیحوزه ارز

 یتاهم یابیو استقرار نظام ارز "یادگیری یبرا یابیارزش"

. در (2022 ،ولوتن در وان و شوویرت) است یافته

و  یآموزش یهامارستانیب یاعتباربخش یهاسنجه

و  یرفراگ یابیم ارزبر تحق  نظا یآموزش مثسسات

شده است  تأکید یرانفراگ یابیارز یندفرآ یسامانده

همسو با  توانندیمدفاتر توسعه  لذا ،(2192 ،الریجانی)

 یاجرا یبرا مناسب بستر یجادا در سازمانی یهااستیس

 هادانشکدهدر  یرفراگ یابیارز یندهایفراجامع و متناسب 

از عناصر  یکی. ندباش مثمر رمر آموزشی، یهامارستانیب و

از  یکیکه  باشدیم یابیارزش ی،برنامه آموزش ی مهم 

 یآموزش یزیربرنامه یندمهم و حساس فرا یهامثلفه

 یابی. در ارزش(2133 ،مهموئی یمثمن) شودیممحسوب 

 یآموزش یستمس یاساس عناصر ی،برنامه و دوره آموزش

 یاها برونداد ی،آموزش یهاینددروندادها، فرآ ،برنامه شامل

 ،گندمکار و میرزازاده) یردمورد توجه قرار گ یدبا یامدهاپ

به  ی،علم هیأت یعملکرد اعضا ین. عالوه بر ا(2192

آنها  یابیو ارزش هادانشگاهآموزش در  یاصل یانعنوان متول

توسعه در  دفاتربرخوردار است.  یقابل توجه یتاز اهم

 نظارت و اجرا آموزشی متولیان یهامارستانیب و دانشکده

 گرتیهدا توانندیمکه  شودیم محسوب ارزشیابی و

آن  یجو استفاده از نتا یابیارزش ی توسعه آموزش از طر

 باشند. 

 یگراز د یزن مثرر "یادگیری یاددهی یهاروش"توسعه 

 ییردفاتر توسعه برشمرده شده است. با تغ یفوظا

آموزش علوم  یهاستمیسدر  یآموزش یهایاستراتژ

محور و -دانشجو رویکردهایر استفاده از ب یپزشک

 است شده دیتأک فعال یادگیری -یاددهی یهاروش

نقش  توانندیم. دفاتر توسعه (2931 ،همکاران و هاردن)

و  یعلم هیأت یاعضا یو توانمندساز یتدر حما یمهم

-دانشجو رویکرد یاجرا یمناسب برا یهارساختیز یجادا

 داشته باشند. گیرییاد-یاددهیفعال  یهاروش ومحور 

 یمعنا به "یآموزش یپژوهدانش" یهاتیفعال همچنین

 مرزهای گسترش مسأله، حل جهت در بدیع فعالیتی انجام

میرزازاده و )است  جدید یهاعرصه به ورود و دانش

توسعه آموزش در  یکه از راهکارها (2196 ،همکاران

 متولیان و شودیم محسوب پزشکی علوم یهادانشگاه

 در توانندیم هادانشکده و هادانشگاه در آموزش هتوسع

یکی . دارندبر یمثررگام  هاتیفعال ینتوسعه ا یلتسه

 "یانمشارکت دانشجو"جلب مورد تأکید،  فیوظادیگر از 

 یآموزش یهامارستانیب/هادانشکدهتوسعه  یندهایدر فرآ

 هادانشگاه یفیتک ینرر در تضمثعوامل م که از است

و  یسسات آموزشثمنظور م ینست. بدشده ا شناخته

مناسب  یهایتوانمندبا  یانیدارند تا دانشجو یازن یداسات

 یهامهارت رشد برای را ییهافرصتو  دهند آموزش

کارآمد فراهم  یهاتیفعال انجام منظوربهآنها  ضروری

در  یاصل یان(. دفاتر توسعه متول2002 ،کواتس) سازند

اهداف مذکور شناخته  اجرا و نظارت بر تحق  یت،هدا

 .اندشده

 هامارستانیبو  هادانشکده دفاتر توسعه ینکهبا توجه به ا

دارند  ینقش مهم هادانشگاهآموزش  یفیتک یدر ارتقا

 یعدر بهبود عملکرد و تسر تواندیممستمر آنها  یشپا

داشته باشد.  یآموزش نقش مهم یتوسعه یندهایفرا

 دفاتر و مراکز ارزشیابی جهت مدون یزیربرنامه کهیدرحال

کمتر مورد  یعلوم پزشک یهادانشگاه در آموزش توسعه

 اهمیتبه  با توجه. است گرفتهقرار  یآموزش یرانتوجه مد

 بر مبتنی یزیربرنامه و کیفیت تضمین فرایند در ارزشیابی

 این برای مستمر و مدون یزیربرنامه است الزم عملکرد

جلب  درونی از طری  ارزیابی. باشد داشته وجود امر

 کندیمرا فراهم  یجنتا یرشامکان پذ ،نفعانیمشارکت ذ

 را آموزش نوالثمس تواندیم ( و2022 ،آبندروت و کارپا)

موجود، نقاط قوت و ضعف و  یتدر شناخت وضع

. لذا دهد یاری یآموزش یفیتبهبود ک یبرا یزیربرنامه
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 توسعهعملکرد دفاتر  ارزیابی درونی با هدف حاضر مطالعه

علوم دانشگاه  آموزشی یهامارستانیبو  هادانشکده

 انجام شده است.  یزد شهید صدوقیپزشکی 

 روش کار

 -2193است و در سال  یاتوسعهمطالعه حاضر      

 گام انجام ششدر  فرایند ارزیابی درونیانجام شد.  2191

شامل تدوین پالن ارزشیابی، طراحی ابزارهای  است کهشده 

، تهیه گزارش و هادادهری اطالعات و تحلیل گردآو، آن

 بازخورد نتایج است. 

تسهیل  منظوربه: تدوین پالن ارزشيابی و اجزای آن-

از پالن ارزشیابی  سثاالتدر امر تحلیل و گردآوری 

در آن استفاده شد. پالن ارزشیابی ی  ماتریکس است که 

تبیین  ،تمامی اطالعاتی که برای گردآوری الزم است

 پالن ارزشیابی .(2192 ،میرزازاده و گندمکار) شودیم

ارزشیابی، منبع اطالعاتی،  سثاالتشامل هدف،  حاضر

تحلیل داده است.  یهاروشروش گردآوری اطالعات و 

اجزای پالن ارزشیابی در کمیته ارزشیابی تدوین شده 

متعدد مطرح گردید )فاز  سثاالتدر فاز اول  است.

 در نظرظر اعضای کمیته و با ن بر اساسواگرایی(، سپس 

اصلی  سثاالتگرفتن اسناد باالدستی و نیازهای مورد نظر 

اصلی،  سثاالتتعیین شد )فاز همگرایی(. پس از تعیین 

. آن مشخص شد بر اساسسایر اجزای پالن ارزشیابی 

پالن ارزشیابی در جلسات متعدد توسط مدیران آموزشی 

نقادانه قرار گرفت. و مسئوالن دفاتر توسعه مورد ارزیابی 

ارائه شده در کمیته ارزشیابی مورد بررسی  یهاشنهادیپ

 قرار گرفت و پالن ارزشیابی نهایی شد.

مناسب ارزیابی و  یهاروشطراحی و تعيين -

ارزیابی درونی  ستیلچ  گردآوری اطالعات: هایابزار

توانمندسازی اعضای هیات "حیطه شامل  9 به تفکی 

ارزیابی "، "عضای هیات علمیارزشیابی ا"، "علمی

 یزیربرنامه"، "ارزشیابی دوره و برنامه آموزشی"، "فراگیر

-یاددهی یهاروش"، "آموزشی یپژوهدانش"، "درسی

 و "در توسعه آموزش دانشجویی یهاتیفعال"، "یادگیری

. تدوین گردید "مدیریتی توسعه آموزش یهاتیفعال"

رد بررسی و ر کمیته ارزیابی مود یسثال 21 ستیلچ 

 و یسازآماده منظوربهنهایی قرار گرفت.  دییتأ

 درگیر در فرایند والن ثمسبا  یاجلسه یرساناطالع

والن ثمسو  هادانشکدهمتشکل از رؤسای  ارزیابی درونی

آموزشی برگزار شد  یهامارستانیبدفاتر توسعه دانشکده/

ده آموزش دابه آنان در رابطه با فرایند ارزیابی درونی و 

 شد. 

تکمیل از طری   هادادهگردآوری  گردآوری اطالعات:-

در این مستندات انجام شد.  های خودارزیابی و بررسیفرم

های ارزیابی توسط مسئوالن ارزیابی دفاتر مرحله فرم

توسعه تکمیل شد. همچنین مستندات دفاتر توسعه در 

مورد ارزیابی  ستیلچ کمیته ارزشیابی با استفاده از 

گردآوری شده در کمیته ارزشیابی  یهادادهر گرفت. قرا

دهی در طیف نمره بررسی و امتیازدهی انجام شد. نحوه 

انطباق کامل، انطباق مشروع و عدم  صورتبه یادرجهسه

 تعیین شد. انطباق

با استفاده از  هاداده :هادادهتحليل و تفسير -

 ( آنالیز گردید.Mean-SDآماری توصیفی ) یهاآزمون

حیطه محاسبه  9نمرات دفاتر توسعه از مجموع نمرات 

بر اساس نمرات  هاطهیحشد. همچنین میانگین نمرات 

جهت مقایسه  و دفاتر توسعه تابعه دانشگاه محاسبه شد

در مرحله  .مقیاس درصد استفاده شده است از هاطهیح

ارزشیابی تفسیر گردید و قضاوت در مورد  یهادادهبعد 

 حیطه 9در  هری  از دفاتر توسعه نقاط ضعف و قوت

  انجام شد.

نتایج حاصله  بر اساسدر این مرحله،  تهيه گزارش:-

گزارش اجرایی و گزارش مبسوط تهیه شد. در این گزارش 

مشخص و  هاطهیحوضعیت دفاتر توسعه به تفکی  

بهبود عملکرد به تفکی   منظوربه یاتوسعه یهابرنامه

 تدوین شد. 

گزارش نتایج  در این مرحله، نتایج: ارائه بازخورد-

های برنامه .بازخورد داده شد ذینفعان مختلفیابی به شارز
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به تفکی  هری  از دفاتر توسعه در پانل تخصصی  یاتوسعه

با حضور مدیران آموزشی در سطح دانشگاه و در سطح 

 آموزشی تدوین شد.  یهامارستانیبو  هادانشکده

 هاافتهی
نشان داد دفاتر توسعه مورد ارزیابی ه نتایج مطالع     

که در  از کل نمره را کسب کردند %33/20 میانگین طوربه

سطح متوسط ارزیابی شده است. وضعیت دفاتر توسعه در 

-29/20دو سطح چارک دوم )متوسط پایین(، در طیف )

-22/60( و چارک سوم )متوسط باال( در طیف )23/10

( با 6وسعه شماره )دفتر ت( ارزیابی شده است. 29/20

( با 2و دفتر توسعه شماره ) هاز کل نمر %21/61کسب

به ترتیب باالترین و از کل نمره،  %11/16کسب 

. وضعیت را به خود اختصاص دادندنمره  نیترنییپا

مختلف در  یهاطهیحدفاتر توسعه به تفکی  عملکرد 

همچنین درصد  گزارش شده است. (2جدول شماره )

 2در نمودار شماره  هاطهیحسعه به تفکی  نمرات دفاتر تو

 نشان داده شده است. 

 هاطهیحدفاتر توسعه به تفکیک عملکرد وضعیت  .1شماره  جدول

 مورد ارزیابی یهاطهیح
 نمرات دفاتر توسعه

)%( 

 بیشترین نمره کسب شده

)%( 

 کمترین نمره کسب شده

)%( 

 11/44 05/0 05/05 علمی هیأتارزشیابی اعضای 

 5/55 01/15 44/0 شیابی دوره / برنامه آموزشیارز

 74/57 45/00 05/11 ارزیابی فراگیر

 0 15 01/0 درسی یزیربرنامه

 75 11/55 57/77 علمی هیأتاعضای  توانمندسازی

 15/41 01/54 75 یادگیری -یاددهی  یهاروشتوسعه 

 10 40 77 آموزشی یپژوهدانش

 5 50/40 75/40 در توسعه آموزش فعالیت دانشجویی

 10/77 04/0 54/14 مدیریتی توسعه آموزش یهاتیفعال

 

 یهاطهیحنتایج نشان داد وضعیت دفاتر توسعه در 

 یپژوهدانش"، "ارزشیابی برنامه و دوره آموزشی"

در  "فعالیت دانشجویی در توسعه آموزش"و  "آموزشی

ارزشیابی "یهاطهیحچارک دوم )متوسط پایین(، و 

 یزیربرنامه"، "ارزیابی فراگیر"، "علمی اعضای هیات

و  "توانمندسازی اعضای هیات علمی"، "درسی

 در چارک سوم  "مدیریتی توسعه آموزش  یهاتیفعال"

 

)متوسط باال( قرار دارند. نتایج نشان داد که در مجموع 

عملکرد دفاتر توسعه در سطح متوسط ارزیابی شده است. 

ت ارزشیابی عملکرد (. همچنین نمرا2)نمودار شماره 

( نشان 2دفاتر توسعه به تفکی  حیطه در نمودار شماره )

داده شده است. الزم به ذکر است در این مطالعه جهت 

 دانشکده نام دفاتر توسعه یجابهرعایت محرمانگی از کد 

 .است شده استفاده بیمارستان یا
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 هامارستانیب و هادانشکده توسعه دفاتر کد

 به تفکیک دانشکده/بیمارستان آموزشی نمرات ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش .1شمارهنمودار

 مورد ارزیابی یهاطهیحدرصد نمرات ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش به تفکیک  .1نمودار شماره 

 

 

 

 ث  بح
و  هاا دانشکدهعملکرد مطلوب دفاتر توسعه آموزش در      

 را بهبود کیفیت آماوزش  تواندیمآموزشی  یهامارستانیب

نتایج ارزیابی درونی نشاان داد،  محق  سازد.  هادانشگاهدر 

وضعیت عملکرد دفاتر توساعه در ساطح متوساط ارزیاابی     

شااده اساات. بیشااترین نماارات دفاااتر توسااعه در حیطااه  

توانمندسازی اعضای هیاات علمای و کمتارین نمارات در     

توسعه اقدامات آموزشی بوده است. لذا  یپژوهدانشحیطه 
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های دفااتر  برای دستیابی به رسالت یزیربرنامهحمایتی و 

 .رسدیمتوسعه ضروری به نظر 

های آموزشی و مشارکت در فرآیندهای بازنگری کوریکولوم

 هاا دانشاکده در  کارآماد و نوآوراناه بایاد    یهابرنامهتدوین 

در . (2000 ،هاااردن و کراساابی) مااورد توجااه قاارار گیاارد

 ییهاا تیا فعالدرسای،   یزیربرنامهمطالعه حاضر در حوزه 

 یهاا گاروه نظاارت بار تادوین طارح درس/دوره در     مانند 

روزآمدی  و وجود چارچوبی برای تدوین، مشاوره آموزشی،

هااای آموزشاای کوریکولااومطاارح درس/ دوره و بااازنگری 

کلیاه  وضاعیت عملکارد    نتایج نشاان داد کاه  شد.  ارزیابی

در چارک دوم )متوسط پاایین(  توسعه در این حیطه  دفاتر

 بار  نظاارت  جهات دساتورالعمل مشاخص    نبود. قرار دارند

ضعف  طاقبه عنوان ن موزشیآ یهابرنامه تدوین و بازنگری

و  یارزازاده در مطالعاه م  یدرسا  یزیا ربرنامهمهم در حوزه 

. در (2191 ،شاد )میارزازاده و همکااران    تعیاین همکاران 

دفااتر  باه  نظاارت بار طارح دروس    وظیفه  یزمطالعه چنگ

)چنگیااز و  اساات شاادهواگااذار  هااادانشااکدهتوسااعه در 

 مراکز و دفاتر توسعه الزم است بنابراین. (2192 ،همکاران

و  هااادانشااکدهبااه عنااوان مجریااان توسااعه آمااوزش در  

درسای   یزیربرنامهدر راستای تحق  اهداف  ،هامارستانیب

عملیااتی خاود در نظار     یهاا برناماه در را اقدامات جادی  

توانمندسازی اعضاای   گرددیمتوصیه بگیرند. عالوه بر آن 

ای و ارزشایابی  مشااوره های مکانیسمعلمی و ایجاد  هیأت

 . گیرد مورد توجه قرارهای آموزشی در این حوزه برنامه

-یکی از اهداف ایجاد مراکز و دفاتر توسعه آماوزش را مای  

 ،خزائای ) ی دانسات علما  هیأتتوان توانمندسازی اعضای 

علماای نیازمنااد یااادگیری طیااف ت أهیاا. اعضااای (2192

های آموزش و یاادگیری هساتند کاه    استراتژیوسیعی از 

های متفاوت مورد استفاده قرار بگیارد  سیستمتواند در می

مرکز مطالعات و توسعه . در (2006 ،استاینرت و همکاران)

وساعه  ت، بار  آموزش علوم پزشکی در دانشگاه مورد مطالعه

و هاااای توانمندساااازی متناساااب باااا نیااااز   سیاسااات

هاای  دورهو برگازاری   های آموزشیدورهغیرمتمرکزسازی 

 عمادتاً الزم اسات  شده است. نظر به اینکه کید أتتخصصی 

 هاا و سیاسات  های توانمندسازی متناسب با پیشبردبرنامه

های آموزشای  ها و بیمارستاندانشکدههای جدید در برنامه

-لذا عملکرد مطلوب در ایان حیطاه مای   گردد، میتدوین 

ایان  داشاته باشاد.   ریر أتا هاا  حیطاه ساایر   نتاایج  برتواند 

های حاضر نشاان داد وضاعیت دفااتر    یافتهدرحالیست که 

توسعه در این حیطه در چارک سوم )متوساط بااال( باوده    

باا توجاه باه تخصصای     است و نیازمند توجه جدی اسات.  

توسعه  آن،رات روزافزون تغیی و شدن فیلد آموزش پزشکی

هاای  های هدفمند توانمندسازی متناسب با سیاستبرنامه

آماوزش  تواند در تحق  اهداف نهاایی  می آموزشی دانشگاه

. همچناااین داشااته باشااد  ری رثمااانقااش   در دانشااگاه 

 هیاأت غیرمتمرکزسازی باعث تساهیل دسترسای اعضاای    

در رری ثما و نقاش   گرددمیهای آموزشی برنامهدر  علمی

 علمای دارد ت أهیستیابی به اهداف توانمندسازی اعضای د

سیاست غیرمتمرکزسازی . با (2991 ،گروسمن و واتسون)

هااای دورههااای توانمندسااازی تااالش شااده اساات برنامااه

تخصصاای در  آموزشاای بااا رعایاات تناسااب بااا نیازهااای  

طراحای و اجارا   هاای آموزشای،   انتبیمارسا هاا و  دانشکده

توانمندساازی باا نیازهاای     هاای دورهعادم تناساب    .گردد

دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت آموزش به عنوان یکای از  

های علوم پزشکی تعیین شاد. باه نظار    دانشگاههای چالش

رسد این سیاست موجب شده است بسته مناسبی برای می

های مثرر دفاتر توسعه در حیطه توانمندساازی  نقشایفای 

توان دستیابی باه  یمایجاد شود که با حمایت دفاتر توسعه 

هاای  بیمارساتان هاا و  دانشاکده اهاداف ایان حیطاه را در    

 .(2191 ،حا  دوسات و همکااران   ) آموزشی تسهیل کارد 

-نظاام  برنامهو  متناسب نیازسنجی برنامه همچنین فقدان

 از یتوانمندساااز یهااادوره یابیدر ارزشاا جااامع و منااد

و  یارزازاده م مطالعه در یابینقاط ضعف خودارزش ینمهمتر

اسات   مشابه حاضر مطالعه نتایج با که است بوده همکاران

-ایجااد مکانیسام  بناابراین   .(2191 ،)میرزازاده و همکاران

هاای  دورهبرگازاری  ریازی جهات   برناماه و  های حماایتی 

و ارزشیابی آن الزم اسات  کنندگان شرکتمتناسب با نیاز 

 در دفاتر توسعه مورد توجه قرار گیرد. 
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و ارزشایابی یکای از الزاماات در    رزیاابی  امناد  نظاام برنامه 

تواناد نقاش   میشود که میهای آموزشی محسوب سیستم

در کسب اهاداف آن داشاته باشاد. نظاام ارزیاابی      رری ثم

تواند فرصت مناسبی برای اطمیناان سیساتم از   میفراگیر 

-های اساسای توساط فراگیاران و داناش    کسب توانمندی

راساتا نقاش دفااتر    در ایان   آموختگان خود فراهم نمایاد. 

توسعه در هدایت و نظارت بر نظاام ارزیاابی فراگیار قابال     

تادوین،  مانناد   هاایی فعالیتباشد. در این حیطه میتوجه 

تصویب و اجرای برنامه ارزیاابی فراگیار در دفااتر توساعه،     

هاای  بلوپرینات تادوین  ریزی برای ارزیابی فراگیران، برنامه

وزشی، میزان اساتفاده  های آمگروهمبتنی بر توانمندی در 

های ارزیابی در حوزه نگرشی، عملکاردی و  روشاساتید از 

 باه کاارگیری  مکانیسم ارائاه باازخورد،   استفاده از دانشی، 

االت ثسا های الکترونیکی و مکانیسم ارزیابی کیفیت آزمون

. در دانشگاه ماورد بررسای طراحای و اجارای     سنجش شد

و توساعه آماوزش   نظام ارزیابی فراگیر در مرکاز مطالعاات   

گذاری شده است و اقدامات حمایتی سیاستعلوم پزشکی 

-ها، برگزاری دورهها و دستورالعملنامهآیینمانند تصویب 

-های مشاورهمکانیسمسازی، ایجاد توانمندهای آموزشی و 

اگرچه اقدامات اجرایی  اجرا شده است.ای و حمایتی مورد 

هاا و  دانشاکده ح برای تحق  نظام ارزیابی فراگیار در ساط  

های آموزشی نیازمند نقش حمایتی و نظاارتی دفااتر   گروه

نتایج  های آموزشی است.بیمارستان /هادانشکدهتوسعه در 

مطالعه حاضار نشاان داد وضاعیت دفااتر توساعه در ایان       

حیطه در چارک سوم )متوسط باال( قرار دارد که مثید نیاز 

 در وزه اسات. ریزی برای بهباود اقادامات ایان حا    برنامهبه 

جهات  را  یسامی مکان یجااد ا یرزازاده و همکااران مطالعه م

-از راه یکای باه عناوان    یابی،و ارزشا  یاابی تحق  نظام ارز

)میارزازاده و   اسات کارده   یتوسعه آموزش معرفا  یکارها

 یآموزشا  هاای سیستم در است الزم ( که2191 ،همکاران

 .یردمورد توجه قرار گ

 مثسسهاز وظایف مهم هر  یبرنامه و دوره آموزش یابیارزش

در رری ثما تواناد نقاش   مای شود که میآموزشی محسوب 

 کارآمدی سیستم آموزشی داشاته باشاد   نظارت، هدایت و

نتااایج مطالعااه حاضاار مثیااد (. 2133 ،مهمااوئی منیثماا)

باه  عملکرد متوسط دفاتر توسعه در این حیطه اسات کاه   

-رسد نداشتن برنامه منظم و مساتمر در سیاسات  مینظر 

های آموزشی، لزوم وجاود سافارش   برنامهری و هدایت گذا

نیاروی  ، نیاز به های باالهزینهدهنده برای انجام ارزشیابی، 

و طوالنی بودن فرایند انجام ارزشیابی  آموزش دیده انسانی

در  عملکرد دفاتر توساعه که برنامه/دوره موجب شده است 

 تا وضاعیت در چارک سوم )متوسط باال( بوده و این حیطه 

 یارزازاده م مطالعاه  در مطلوب فاصله زیادی داشاته باشاد.  

و  یباازنگر  یازی، ربرناماه نظاارت بار روناد     یاراخت یضتفو

وزارت متباوع باه    یساو  از یآموزشا  یهاا برنامه یابیارزش

توساعه آماوزش    یها به عنوان فرصت مطلوب بارا دانشگاه

 باه  را ارزشایابی  مندنظام یکردو اتخاذ رو استشده  یینتع

اسات )میارزازاده و   کار قلماداد کارده   راه ینمهمتر عنوان

دوساات و حاا همچنااین در مطالعااه  .(2191 ،همکاااران

-مند نبودن سیستم ارزشیابی یکی از چالشنظامهمکاران 

دوست و ح )های آموزشی تعیین شده است سیستمهای 

 ارزشاایابی برنامااه/دوره  نظااام اجاارای. (2191،همکاااران

گذاری ازمند تغییر در سیاستبه صورت مستمر نی آموزشی

دهندگان و سفارشمدیران آموزش در سطوح باال به عنوان 

میارزازاده و  ) کنندگان اصلی نتایج ارزشیابی اسات استفاده

هاای توانمناد و   تیم. از سوی دیگر ایجاد (2192 ،گندمکار

تواناد باه پیشابرد    مای متبحر در فرآیند ارزشایابی برناماه   

-ه آماااوزش دانشاااکدهاهاااداف ایااان حیطاااه در توساااع

ریزی های آموزشی کم  کند. بنابراین برنامهها/بیمارستان

هاای  توانمندیتوسعه  ،های هدفمندارزشیابی اجرایبرای 

کارگیری نتایج ارزشیابی در تصمیمات مدیران هارزیابان و ب

در آموزشی آموزشی در تحق  اهداف ارزشیابی برنامه/دوره 

 گردد.میتوصیه دفاتر توسعه 

علمای، عملکارد دفااتر    ت أهیا ر حیطه ارزشیابی اعضای د

تحق  اجرای برنامه جامع عواملی مانند توسعه در رابطه با 

علمی، استفاده از نتاایج ارزشایابی   ت أهیارزشیابی اعضای 

 ارزیاابی اهداف تکوینی و ارائاه باازخورد    در راستای تحق 

عملکرد دفاتر توسعه در این حیطاه در چاارک ساوم    . شد
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ارزشایابی اعضاای   تعیین متولی بوده است.  ،ط باال()متوس

هاا  دانشاگاه هنوز موضوع چالشی بسایاری از  علمی  هیأت

باشااد. معاوناات آموزشاای، مراکااز مطالعااات و توسااعه ماای

متولیان پیشنهادی ایان   ،دفاتر توسعه و هادانشگاه آموزش

. در (2192 ،طااهری و شامس بخاش   ) هساتند ولیت ثمس

اه مورد مطالعه وظایف دفاتر توسعه در این حیطه به دانشگ

طور شفاف مشخص نشده اسات و فراینادهای اجرایای آن    

نیز دارای ابهاام اسات. لاذا سااماندهی و تعیاین متولیاان       

علمای در ایان دانشاگاه ضارورت     ت أهیا ارزشیابی اعضای 

  مطالعااات و درگیااری مرکااز یاارزازاده،در مطالعااه م دارد.

 یاژه وه با  یابیارزشا  یای اجرا یندهایفرا درتوسعه دانشگاه 

شاد   تعیاین ضاعف   طاقا از ن یکای  یعلما  هیأت یابیارزش

رسد با توجه باه  میبه نظر  (.2191 ،)میرزازاده و همکاران

اهمیات تمرکااز زدایای و ارزشاایابی متناساب بااا عملکاارد    

علمای الزم اسات اقادامات حماایتی بارای      ت أهیا اعضای 

ها صورت پاذیرد.  شگاهداندفاتر توسعه در رر ثمایفای نقش 

سازی ی  سیستم قابل درک پیادهعالوه بر این، طراحی و 

علمی به صاورت عادالناه و معتبار    ت أهیارزشیابی اعضای 

هاای آنهاا   و ارائه حمایات والن ثمسنیازمند مشارکت فعال 

کااه بایااد در  (2001 ،آرووالدر پیشاابرد ایاان اماار اساات )

 .گیرد دانشگاه مورد بررسی مورد توجه جدی قرار

بر مشاارکت   عمدتاًیادگیری فعال محور و -رویکرد دانشجو

 توساعه و نیازمند  کندکید میأتدر فرایند یادگیری  فراگیر

اسات کاه مشاارکت فراگیاران را در      یهاای معنادار فعالیت

میازان   .(2001 ،پرینس) هدایت کندرر ثمجهت یادگیری 

هااای روش هااای دانشااجو محااور، اسااتراتژیاسااتفاده از 

دگیری فعال )مانند یادگیری مبتنای بار تایم، یاادگیری     یا

-امکاناات و زیرسااخت   و کالس وارونه( و لهأمسمبتنی بر 

استفاده از آموزش مجازی، توانمندسازی اعضای  ،های الزم

تدریس  دانشجویان برای همکاری در فرایندو  علمیت أهی

 ارزیاابی  ،در این حیطاه به عنوان وظایف مهم دفاتر توسعه 

در چاارک دوم   در این حاوزه عملکارد دفااتر توساعه     .شد

مقاومات باه تغییار و انگیازه      )متوسط پایین( گزارش شد.

محادود اسااتید باارای تغییار، دشااواری در پوشاش کلیااه     

محتوای آموزشی در زمان محدود کاالس، افازایش زماان    

-سازی، دشواری استفاده از یادگیری فعال در کاالس آماده

آموزشی مورد نیاز، تجهیزات و   های بزرگ، کمبود محتوای

های های توسعه روشز چالشا (2992 ،بونل و ایزن)منابع 

رساد اقادامات   مای یادگیری فعال است. به نظار   -یاددهی

هاای ساازمانی،   حمایات گاذاری و  باالدستی مانند سیاست

های الزم در پیشبرد اهداف ایان  همچنین ایجاد زیرساخت

مراکاز و دفااتر توساعه    بر ایان  عالوه  حیطه ضروری است.

الزم اساات باار ایجاااد فرهنااگ یااادگیری مشااارکتی و     

به منظور پیشبرد اهداف علمی  هیأتتوانمندسازی اعضای 

عملکارد دفااتر توساعه در    نتایج متمرکز شوند. این حیطه 

عواماال مختلااف سیسااتمی،  تااوان درماایایاان حیطااه را 

هااای زیرساااختحمااایتی و ماادیریتی در کنااار ضااعف   

توجاه  بناابراین  . ها جساتجو کارد  بیمارستانو  هادانشکده

هاای اساتراتژی  و عملیااتی    برناماه جدی به این مهم در 

 .ضرورت داردمراکز و دفاتر توسعه 

 و آموزشی نظام پژوهی آموزشی دردانش اهمیت و جایگاه

 ایان  از حمایت و بوده روشن همگان بر دانشگاه پژوهشی

 نظاام دانشاگاهی   هار  اصالی  هایرسالت ها ازفعالیت نوع

 مکانیساام وجااود .(2000 ،تریگااول و همکاااران)اساات 

 سابب  تواندمیها فعالیت این مناسب ارزشیابی و حمایتی

در  آماوزش  توسعه در مفید آراری و بدیع هایارزش خل 

. نتاایج  (2196 ،میارزازاده و همکااران  ) هاا گاردد  دانشگاه

دفاااتر توسااعه پژوهاای نشااان داد دانااشارزشایابی حیطااه  

. باه منظاور   اناد کارده ترین نمره را از این حیطه کسب کم

پژوهی آموزشی، الزم است اقدامات ترویجی دانشگسترش 

علمی، ارائاه مشااوره در   ت أهیمانند توانمندسازی اعضای 

پژوهای، در نظار گارفتن تساهیالت     داناش تدوین فرایناد  

پژوهای آموزشای   داناش تشویقی برای صاحبان فرآیندهای 

توصیه شاده اسات کاه الزم     (2000 ،انتریگول و همکار)

های آینده مراکز و دفاتر توسعه مدنظر ریزیبرنامهدر است 

لنینگ در مطالعاه خاود اذعاان کارد، نیمای از      قرار گیرد. 

پژوهاای در دانااشکننااد ماایعلماای درک  هیااأتاعضااای 

های آنها مفید است اما تعاداد محادودی از آنهاا    ارزشیابی
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زایش کیفیاات آمااوزش  پژوهاای را در افاا دانااشاهمیاات 

-اند. لذا به نظر مای کردهریزی برنامهاند و برای آن پذیرفته

پژوهای بایاد   داناش رسد رفع ابهام در رابطه با نقش واقعی 

 ،لنینگ و همکاران)در دانشگاه مورد توجه ویژه قرار گیرد 

هاای  سیاسات  تغییار  ،کمبود نیروهاای تخصصای  . (2021

پژوهای و  دانشت به های گذشته نسبدورهدر طول  وزارت

 پژوهای داناش  ناآگاهی نسبت به دانش تخصصی در حاوزه 

پژوهای  دانشعوامل رشد نیافتگی از  ،آموزش علوم پزشکی

این مهام بایاد   شود. میدر دانشگاه مورد مطالعه محسوب 

و  لحاااگ گاارددهااای مراکااز و دفاااتر توسااعه در سیاساات

لاذا  . گیری گرددراهبردهای اجرایی آن در دفاتر توسعه پی

های ترغیب و حمایت اعضای هیاأت علمای و   ایجاد فرصت

پژوهی های نوآورانه و دانشبرنامهمشاوره به منظور توسعه 

 .داردضارورت  ی مورد مطالعاه  هادر دانشکده و بیمارستان

در مطالعه میارزازاده، ظرفیات ایجااد انگیازه و عالقاه باه       

هاای آموزشای و جشانواره    هماایش پژوهی از طری  دانش

های توسعه آموزش شهید مطهری به عنوان یکی از فرصت

هاا باا هادف    دانشاگاه معرفی شده است که الزم اسات در  

پژوهی معرفای و ماورد اساتفاده قارار     دانشاشاعه فرهنگ 

گیرد. در این مطالعاه ایجااد سااز و کاار تشاوی ، ترغیاب       

-های دانشعلمی جهت مشارکت در فعالیت هیأتاعضای 

ان مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات پژوهشای و تکااریم آناا 

 (.2191 ،)میرزازاده و همکاران

 نفعاان ذی عنوان به یاندانشجو مشارکت یراخ یهادهه در

 ایتوساعه  هاای فعالیات در  آموزشای  هاای سیساتم  اصلی

هاادف از تشااکیل کمیتااه  .اساات یافتااه یااتاهم آمااوزش

دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی ایجاد پل ارتبااطی  

آموزشای دانشاگاه باه منظاور     والن ثمسن و بین دانشجویا

پاذیری در  ولیتثمسا های آنها و ایجاد فرهناگ  ایدهانتقال 

برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان عنوان شده است. 

در چااارک سااوم عملکاارد دفاااتر توسااعه در ایاان حیطااه  

. با توجاه باه اهمیات مشاارکت     )متوسط باال( گزارش شد

ریزی، آماوزش و ارزیاابی   مهبرنادانشجویان در فرآیندهای 

هاای سیساتمی و مادیریتی باه منظاور      الزم است حمایت

هاا ماورد توجاه    ها و بیمارستاندانشکدههای فعالیتادامه 

در حاوزه   دانشاجویان قرار گیرد. همچناین توانمندساازی   

با هادف افازایش مشاارکت آنهاا در     پزشکی علوم آموزش 

 گردد. میتوصیه های توسعه آموزش فعالیت

ریزی مادون و  برنامهی، توسعه آموزش یریتیمد هاییتفعال

-/بیمارساتان هادانشکدهمبتنی بر نیاز برای توسعه آموزش 

-همسویی برناماه  های آموزشی ضروری است. عالوه بر آن

های دانشاگاهی و نظاارت بار    های دفاتر توسعه با سیاست

 یهاا بیمارساتان /هاا دانشاکده فرآیندهای توسعه آماوزش  

یاز از عوامال مهام در حیطاه مادیریت توساعه       ن آموزشی

در این حیطاه چاارک   . عملکرد دفاتر توسعه آموزش است

مثید ایان امار اسات کاه     ارزیابی شد و  سوم )متوسط باال(

الزم است ابعاد مدیریت آموزش در راستای هدایت توساعه  

 یریتیمد یهااز چالش یکی .مورد توجه قرار گیردآموزش 

ساااختار  در شاافافیت عاادمهاا،  هدانشااگادر دفااتر توسااعه  

 در ابهاام و  یفو وظاا  یاار اخت باین  تناساب  عدم ی،سازمان

دفااتر توساعه در اجارا و     ضعفدفاتر توسعه است.  کارکرد

 یریتیماد  یماد آناکار و یاتوساعه  هاای یاستسبر نظارت 

هاا  دانشاگاه در  آماوزش  توساعه  یچرخه در نقص موجب

هاا  و حمایات مدیریت قاوی   که حالیست در اینگردد. یم

 یف دفااتر توساعه  و وظا یاراتاخت یسازفافشسیستمی و 

 در توساعه  دفاتر عملکرد های رشد و ارتقایبرنامهتواند می

 را در پاای داشااته باشااد و هااا،بیمارسااتان و هااادانشااکده

 .  نمایدتر ی نزد آموزش توسعه اهداف به را هادانشگاه

د دفااتر  نتایج مطالعاه حاضار عملکار    براساس به طور کلی

 ارزشایابی " ،"پژوهی آموزشای دانش"هایحیطهتوسعه در 

فعالیت دانشاجویی در توساعه   " و "آموزشی دوره و برنامه

چارک دوم  درمورد ارزیابی ه دفاتر توسعه کلی در "آموزش

دهناده لازوم   نشاان گزارش شد و این امر  )متوسط پایین(

ی ارزشیاب"در حیطه ها می باشد. حیطهتوجه جدی به این 

ریازی  برناماه "، "ارزیاابی فراگیار  "، "علمای ت أهیاعضای 

-فعالیات "و  "علمیت أهیتوانمندسازی اعضای "، "درسی

عملکارد دفااتر توساعه در     "های مدیریتی توسعه آموزش

 متون بار  ارزیابی شده است. در )متوسط باال(چارک سوم 
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 کیاد أت هادانشگاه در توسعه و مطالعات مراکز ستادی نقش

از  یکای عناوان   به را اجرایی امور در درگیری شده است و

 دیگار  ساویی  ازاناد و  برشامرده مراکاز   یاساس یهاچالش

 هایسیاست اجرای تسهیل در هدف با توسعه دفاتر تقویت

اساات )حاا  دوساات و مراکااز مااورد توجااه قاارار گرفتااه  

ضاعف   لذا. (2191 ،میرزازاده و همکاران ؛2191 ،همکاران

در  یمهما  اخاتالل تواناد  یما در دفااتر توساعه    یعملکرد

 بارای کناد. لاذا    یجااد هاا ا دانشگاه یاتوسعهتحق  اهداف 

 ،به وضع مطلوب و تحق  اهداف آماوزش دانشاگاه   یدنرس

هاا  هدانشکددفاتر توسعه در  ایجاد ساز وکارهای حمایتی از

  .ضروری است یآموزش یهایمارستانبو 

بررسای   باه  با استفاده از ارزیاابی درونای  مطالعه حاضر  در

عملکرد دفاتر توسعه آموزش پرداخته شده است. بارتمن و 

همکاااران در مطالعااه خااود بیااان داشااتند اسااتانداردهای 

را دارند که افراد نسابت باه   ریر أتکیفیت، زمانی بیشترین 

آن حااس مالکیاات داشااته باشااند و آن را در یاا  فراینااد 

رابار  ارزشیابی درونی مورد استفاده قرار دهند. بنابراین در ب

-نتایج منفی احتمالی ارزیابی مقاومت کمتری نشاان مای  

نفعاان در  . مشارکت ذی(2001 ،بارتمن و همکاران)دهند 

تمایال آنهاا در اساتفاده از    تا شود میفرایند ارزیابی باعث 

و  (2022 ،آبنادروت  و کارپاا )نتایج ارزیاابی افازایش یاباد    

الح نقاط تواند به اصمیدرونی  پذیرش بیشتر نتایج ارزیابی

نقاط قوت دفاتر توسعه و تاالش بارای ایفاای     رشدضعف، 

ها و انجام وظایف محوله و در نهایات باه بهباود    نقشرر ثم

با توجه به جلب ها منتهی شود. دانشگاهفیت آموزش در یک

نفعاان مختلاف در فرایناد ارزیاابی حاضار و      مشارکت ذی

ماوزش  های توساعه آ برنامهبر کاربرد نتایج و تدوین کید أت

به تفکی  دفاتر توسعه، امید اسات انجاام ارزیاابی بتواناد     

در بهبود عملکرد دفاتر توسعه داشاته باشاد.   رری ثمنقش 

ارزشیابی مدونی به صورت مستمر در  که شودمیپیشنهاد 

هااا و ویژگاای. شااودریاازی برنامااهدانشااگاه مااورد مطالعااه 

هاای آموزشای،   گاروه مشخصات دفاتر توسعه )مثل تعاداد  

علمای و ...( در نتاایج ارزیاابی درونای     ت أهید اعضای تعدا

های ایان مطالعاه   لحاگ نشده است که از جمله محدودیت

رود. به عالوه انجام برخی از وظایف محولاه در  میبه شمار 

هاایی باود کاه الزم    دفاتر توسعه منوط به ایجاد زیرساخت

است سیستم آموزشی در اختیار دفاتر توساعه قارار دهاد.    

هاا، بار نتاایج    جه کافی باه ایجااد ایان زیرسااخت    عدم تو

توان گذار بوده است. بنابراین میریرأتعملکرد دفاتر توسعه 

گفاات توسااعه آمااوزش، موضااوعی چناادوجهی اساات کااه 

ریازی  برنامهها، نیازمند حمایت سیستمی، ایجاد زیرساخت

 مدون و ارزشیابی مستمر است.

 گيرینتيجه

والن ثمسا واناد در آگااهی   تمای درونای   نتایج ارزیاابی      

مشی آموزشی از وضعیت موجود دفاتر توسعه و تعیین خط

 درونای  باشد. با نگاه کلی به نتایج ارزیاابی رر ثمآینده آنها 

توان دریافت که وضعیت عملکرد دفاتر توسعه در اکثار  می

ایان امار لازوم    های آموزشی نیازمند بهباود اسات.   حیطه

و  هاای خاود  ایف و نقاش دفاتر توسعه از وظ آشنایی کامل

های سیستمی را ای و حمایتتوسعههای ارتقای زیرساخت

-جهت ایفای وظایف محوله بر دفاتر توساعه ضاروری مای   

 .  سازد

 مالحظات اخالقی
این  پروژه در کمیتاه اخاالق دانشاگاه علاوم پزشاکی           

 IR.SSU.REC.1398.156شهید صدوقی یزد باا کاد   

 شده است. یید أت
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Abstract: The purpose of this study was to conduct an internal evaluation of 

Educational Development Offices (EDOs) at Shahid Sadoughi University of 

Medical Sciences. The study was conducted in six steps, including the development 

of an evaluation plan, design of tools, data collection and analysis, reporting and 

feedback. Twelve EDOs were evaluated in the present study.  Afterward, the results 

showed that the status of EDOs was classified at medium level (6 EDOs were at 

second quarter meanwhile the other 6 offices were at third quarter). Moreover, it 

indicated that the scores of domains of ‘program evaluation’, ‘educational 

scholarship’ and ‘student participation in developmental activity’ were in the second 

quarter, and ‘faculty evaluation’, ‘student assessment’, ‘curriculum development’, 

‘faculty development’ and ‘management of developmental activities’ were in the 

third quarter. In conclusion, familiarity of managers with their roles and 

responsibilities, establishing of infrastructure and a systemic support was considered 

vital to develop EDOs at the educational system. 

 

Key words: Evaluation, Self-evaluation, Internal Evaluation, Educational 

Development Centers, Education development. 
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