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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي   ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي كپزشدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

تحليل شـد. در   SPSS افزار نرمبا بود. اطالعات به دست آمده  CIPPالگوي 

ي حاصل از اين پژوهش، از آمار توصيفي (ميـانگين،  ها دادهتجزيه و تحليل 

توزيع فراواني، درصد و انحراف معيار) استفاده و براي مقايسه ميانگين بـين  

  ها از آزمون آناليز واريانس يك طرفه استفاده شد.گروه

) و %7/66)، دانش آموختگان (%80بيشترين درصد مديران گروه (: ها يافته

هاي ارزشيابي دوره دكتري تخصصـي  ) وضعيت شاخص%5/68دانشجويان (

بهداشت باروري را در حيطه درون داد، نيمـه مطلـوب و بيشـترين درصـد     

) آن را مطلوب ارزيابي كردند. كمتـرين سـطح مطلوبيـت از    %7/66اساتيد (

و » وسط برنامه درسـي دوره تامين اهداف دوره ت«ديدگاه مديران مربوط به 

كفايـت بودجـه   «و » دوره يازهاي پژوهشـ يتناسب بودجه در دسترس با ن«

دانـش آموختگـان    نظـر اسـاتيد و   بـود. از » در حد معقول و مناسب يرفاه

كمتـرين  » تفريحي با تعداد دانشـجويان  -تناسب امكانات و فضاي ورزشي«

شـده ايـن دوره بـه     پاسخگويي دروس ارائـه «ميانگين را داشت، درحاليكه 

ــانگين و ســطح » انتظــارات و نيازهــاي آموزشــي دانشــجويان كمتــرين مي

  مطلوبيت را از ديدگاه دانشجويان داشت.

وضعيت آموزش دوره دكتـري بهداشـت بـاروري در    : گيري نتيجهبحث و 

داد نيمه مطلوب بـود، بنـابراين كـاوش و كالبدشـكافي برخـي      حيطه درون

به وضعيت نيمه مطلوب اين دوره آموزشـي   ردرون داد كه منج هاي شاخص

شده است، جهت ارتقاء كيفيـت و اصـالح دوره دكتـري بهداشـت بـاروري      

  .گردد ميپيشنهاد 

 يهـا شـاخص  پ،يسـ  يابيارزشـ  يارزشيابي برنامـه، الگـو  كلمات كليدي: 

  يداد، بهداشت باروردرون
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به روش  يهوشيگروه ب يدرون يابيارزش يو اجرا يطراح

  كيالكترون

  ايده دادگران ،يحوا پورعل ،*خوشرنگ نيحس

  النيگ يعلوم پزشكدانشگاه 

hkhoshrang@yahoo.com  

اي مسـاعد بـراي تغييـرات الزم در جهـت     ارزشيابي دروني زمينـه مقدمه: 

ت مربوطه است. با توجـه بـه   بهبود كيفيت آموزش پزشكي و استمرار فعالي

هـاي آموزشـي و   پيشرفت علم و فناوري در دنياي امـروزي، انجـام فعاليـت   

. هدف از اجـراي ايـن روش   باشد ميطريق الكترونيك ضروري ه ارزشيابي ب

  ارتقاي كيفيت برنامه ارزشيابي دروني گروه بيهوشي بود.

ـ روش كار:  امانه طريـق الكترونيـك و تحـت وب از طريـق سـ     ه اين روش ب

) مركز مطالعات دانشگاه علوم پزشكي LMS( مديريت يادگيري الكترونيكي

گيالن اجرا شد. در ابتدا جهت اساتيد و دستياران گروه بيهوشي نام كاربري 

دستياران گروه در  اي به اعضا وو رمز عبور اختصاص داده شد و طي جلسه

الزم داده شـد. از   هـاي ارتباط با نحوه ورود به سامانه و كـار بـا آن آمـوزش   

ــازه زمــاني  روزه بــه آدرس  7شــركت كننــدگان درخواســت شــد كــه در ب

الكترونيكي سامانه مراجعـه نمـوده و پرسشـنامه هـاي مربوطـه را تكميـل       

 51( دو مرحله و دو بخـش پرسشـنامه دسـتياران   ر نمايند. پرسشنامه ها د

سـوال)   60علمي  هيأتسوال و  43(مدير گروه  سوال) و پرسشنامه اساتيد

در حيطه هاي اهداف آموزشي، تطبيق مطالـب آموزشـي بـا اهـداف، نحـوه      

آموزشي گروه، قـوانين   ريزي برنامهعلمي، مشاركت در  هيأتآموزش اعضاي 

  شد. تكميلو مقررات آموزشي و غيره 

نفر) به پرسشنامه هـا پاسـخ    26در مرحله اول تمامي دستياران (: ها يافته

به عمل آمده، تمامي افراد معتقد بودند كه اين دادند و بر اساس نظرسنجي 

روش به دليل آنالين بـودن و تسـهيل دسترسـي بـه پرسشـنامه در زمـان       

با توجه به مشغله زياد گروه بيهوشي، براي اجـراي رونـد ارزشـيابي     ،فراغت

دروني گروه بسيار مناسب بوده و خواستار تـداوم اجـراي آن بودنـد. نتـايج     

درصد اعضا از اهداف آموزشـي   88ها نشان داد كه نظرسنجي از پرسشنامه 

درصد اعالم نمودند كـه مطالـب آموزشـي بـا اهـداف       100اطالع داشتند و 

درصد كيفيت آموزش باليني بيهوشي را عالي گـزارش   5/87تطابق داشته، 

درصـد بـا    3/91مشـاركت داشـتند و    ريـزي  برنامـه درصد در  3/33، نمودند

  نا بودند.قوانين و مقررات آموزشي آش

استفاده از ايـن روش باعـث تسـريع در پاسـخگويي،     : گيري نتيجهبحث و 

، صرفه جويي در وقت، كـاهش  ها دادهو تجزيه و تحليل همزمان  آوري جمع

هاي مختلف مراكز عدم نياز به پرسشگر در بخش ها،هزينه تكثير پرسشنامه

اغت گرديـد.  درماني جهت توزيع و نيز امكان تكميل پرسشنامه در زمان فر

اجراي اين  تأثيرتكميل پرسشنامه ها توسط تمامي شركت كنندگان بيانگر 

كـه جهـت سـاير     شود ميروش در جلب مشاركت افراد بوده است و توصيه 

  كار گرفته و تداوم يابد.ه گروه هاي آموزشي نيز اين روش ب

 تيريسـامانه مـد   ك،يـ الكترون ،يهوشـ يب ،يدرون يابيارزشكلمات كليدي: 

  يريگادي

1571 - 2A 

اعضاي  دگاهيآموزشي از د مؤثراولويت هاي  يبررس

  مجازي يعلمي گروه آموزش پزشك هيأت

 ،نازنين رحماني ،رحمت اله عرب زاده ،صديقه مختارپور ،*زهرا صفاري

  دزفولي نپروين رضوا

  علوم پزشكي شيرازدانشگاه 

farnaz_saffari@yahoo.com  

ارتقاء كيفيت آموزش همـواره از اهـداف اصـلي دسـت انـدركاران      مقدمه: 

آموزش بوده است و همزمان با افزايش كيفيت آموزش، توجه به تكنولـوژي  

اينـدي اسـت كـه در    آموزشي نيز مهم قلمداد شده است. آموزش مجازي فر

يادگيري بـه صـورت تعـاملي، مشـاركتي و بـه صـورت        و طول آن ياددهي

همزمان و ناهمزمان انجام مي گيرد. بنابراين هدف از ايـن مطالعـه بررسـي    

علمـي گـروه آمـوزش     هيـأت آموزشي از ديدگاه اعضـاي   مؤثراولويت هاي 

  .باشد ميپزشكي مجازي 

در رشته آموزش علوم پزشـكي   در ابتدا وضعيت آموزش مجازيروش كار: 

پرسشـنامه محقـق    از تعيين روايـي و پايـايي   مورد بررسي قرار گرفت. پس

علمـي گـروه آمـوزش پزشـكي توزيـع       هيأتبين اعضاء  ، پرسشنامهساخته


