(برنامه جامع ارزشیابی دوره های آموزشی /برنامه آموزشی بیمارستان افشار)

ردیف

عنوان

برنامه جامع ارزشیابی دوره های آموزشی
كمیته علمی :سیبػت ثیوبسػتبى افـبس ،هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى ،هذیشاى گشٍُ یب ًوبیٌذُ ایـبى،

1

هقبًٍیي آهَصؿی گشٍُ ّبی آهَصؿی ،افضبی ّیبت فلوی آؿٌب ثِ اكَل اسصیبثی ثشًبهِ ٍ دٍسُ
آهَصؿی ،هذیش دفتش تَػقِ آهَصؽ ،فضَ ّیبت فلوی هشوض هغبلقبت ٍ تَػقِ داًـگبُ.
ٍؽیفِ وویتِ فلوی ػیبػت گزاسی ٍ تلوین گیشی دس ساثغِ ثب سًٍذ اخشا ٍ ًؾبست ثش ویفیت اخشای
ػیؼتن اسصیبثی ثشًبهِ ٍ دٍسُ ّبی آهَصؿی اػت.

2

كمیته اجرایی :هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى ،هقبًٍیي آهَصؿی گشٍُ ّبی آهَصؿی ،هؼئَل دفتش

3

تَػقِ آهَصؽ ٍ وبسؿٌبػبى دفتش تَػقِ.

4

ٍؽیفِ وویتِ اخشایی ،اخشای ثشًبهِ اسصیبثی هلَة دس ؿَسای آهَصؿی ٍ ًیض وویتِ فلوی اػت.

5

تَصیـ ٍ خوـ آٍسی ٍ اػتخشاج دادُ ّب ٍ تحلیل دادُ ّب دس ثشًبهِ ّبی آهبسی ثش فْذُ وویتِ اخشایی
هی ثبؿذ.

6

كمیته ارزیابی :یىی اص وویتِ ٍاحذّبی وویتِ آهَصؽ پضؿىی اػت.

7

ایي وویتِ ثب حضَس سیبػت ثیوبسػتبى ،هقبٍى آهَصؿی ،هذیشاى گشٍُ یب ًوبیٌذُ ایـبى ،هقبًٍیي
آهَصؿی گشٍُّبی آهَصؿی ،افضبی ّیبت فلوی آؿٌب ثِ اكَل اسصیبثی ثشًبهِ ٍ دٍسُ ّبی آهَصؿی،
هذیش دفتش تَػقِ آهَصؽ ،فضَ ّیبت فلوی هشوض هغبلقبت ٍ تَػقِ داًـگبُ تـىیل هی گشدد.

8

ایي وویتِ هؼئَلیت ًؾبست ثش اخشای ثشًبهِ اسصیبثی ثشًبهِ ٍ دٍسُ ّبی آهَصؿی سا دس ثیوبسػتبى ٍ
گشٍُّبی آهَصؿی ثش فْذُ داسد.

9

ّوچٌیي ایي گشٍُ ٍؽیفِ هـبٍسُ دس ساثغِ ثب ّذایت ثشًبهِ اسصیبثی ثشًبهِ ٍ دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ
تَاًوٌذػبصی افضبی ّیبت فلوی ثِ هٌؾَس ثْجَد ٍ استمبی ویفیت اخشای ثشًبهِ اسصیبثی دس گشٍُّبی
آهَصؿی سا ثش فْذُ داسد.

11

ثِ هٌؾَس پبیؾ ثشًبهِ اسصیبثی ثشًبهِ ٍ دٍسُ ّبی آهَصؿی ،خلؼبت هٌؾن ثِ كَست فللی وویتِ
اسصیبثی ثیوبسػتبى ثب هؼئَلیي هشوض هغبلقبت ٍ تَػقِ داًـگبُ ،هؼئَل دفتش تَػقِ ثشًبهِ سیضی
ؿذُ اػت.
ثیوبسػتبى آهَصؿی افـبس ،ؿیَُ ًبهًِ 1ؾبم خبهـ اسصؿیبثی اختلبكی ثیوبسػتبى سا تذٍیي ٍ پغ اص
تلَیت دس ؿَسای آهَصؿی ،ثِ هشوض هغبلقبت ٍ تَػقِ آهَصؽ داًـگبُ اسػبل هی وٌٌذ تب پغ اص
تغجیك ثب آییي ًبهِ ًؾبم خبهـ اسصؿیبثی داًـگبُ ،دس ثیوبسػتبى آهَصؿی افـبس اخشا ؿَد.

11

الصم ثِ روش اػت ًؾبست ثش اخشای اسصؿیبثی دٍسُّبی آهَصؿی دس ثیوبسػتبىّبی آهَصؿی ٍ
اسصؿیبثی آى ثش اػبع ؿیَُ ًبهِ هشوض هغبلقبت ٍ تَػقِ آهَصؽ كَست هی گیشد.

12
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ثشای اًدبم اسصؿیبثی دٍسُ یب ثشًبهِ آهَصؿی دس ثیوبسػتبى آهَصؿی افـبس ،ثشًبهِ اسصؿیبثی تذٍیي هی

1

ه

13

آموز

هشوض هغبلقبت ٍ تَػقِ آهَصؽ دس توبم هشاحل تذٍیي ٍ اػتمشاس ًؾبم خبهـ اسصؿیبثی هلضم ثِ اسائِ
هـبٍسُّبی تخللی ثِ داًـىذُّب/ثیوبسػتبىّبی آهَصؿی هیثبؿذ.2
شی

ساختار و تشكیالت

ساختار و تشكیالت مدیریتی دس ثشًبهِ خبهـ اسصؿیبثی ثِ ؿشح ریل اػت:

ؿیَُ ًبهِ ثِ دػتَس القولی گفتِ هی ؿَد وِ ثِ هٌؾَس ثیبى ؿیَُ اخشای "آییي ًبهِ" ثب تبویذ ثش خضییبت اخشایی آى تذٍیي هی ؿَد .دس ایي هتي
اًتؾبس هی سٍد وویتِ ّش داًـىذُ/ثیوبسػتبى آهَصؿی ثب تَخِ ثِ ؿشایظ ٍ هَلقیت داًـىذُ/ثیوبسػتبى آهَصؿی خَد ٍ ثب سفبیت هفبد آییيًبهِ حبضش،
ؿیَُ ًبهِ اخشایی ثشًبهِ اسصؿیبثی دٍسُ ّبی آهَصؿی هتجَؿ سا تذٍیي وٌذ وِ دس آى هشاحل اًدبم اسصؿیبثی ثب خضئیبت تقییي ؿذُ ثبؿذ.
2
ثٌذ ّبی پیـٌْبدی ثشای تذٍیي ؿیَُ ًبهِ ثشًبهِ اسصیبثی ثشًبهِ ٍ دٍسُ ّبی آهَصؿی ؿبهل ػبختبس ٍ تـىیالت هذیشیتی ،هٌبثـ ٍ سٍؿْبی خوـ آٍسی
اعالفبت اسصؿیبثی ،صهبى ٍ فَاكل اًدبم اسصؿیبثی دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ ًح َُ اػتفبدُ ٍ اًتـبس ًتبیح اسصؿیبثی هی ثبؿذ.

1

گشدد.
15

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی ،اخضای ثشًبهِ اسصؿیبثی ،ری ًفقبى ٍ چگًَگی هـبسوت ٍ تین اسصیبثبى ٍ ٍؽبیف
آًبى هـخق هی گشدد.

16

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی ،ری ًفقبى ٍ چگًَگی هـبسوت آًبى تقییي هی گشدد.

17

ریٌفقبى ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ثشای ّش ثیوبسػتبى آهَصؿی ؿبهل افضبی ّیبت فلوی ،فشاگیشاى،
هؼئَالى آهَصؿی ٍ ػبیش افشاد دسگیش دس فشایٌذ ٍ پیبهذّبی دٍسُ ٍ ثشًبهِ آهَصؿی هی ثبؿٌذ وِ
ًحَُ هـبسوت آًبى ثؼتِ ثِ ّذف اسصؿیبثی تقییي هی گشدد.

18

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی ،تین اسصیبثبى ،هؼئَل ثشًبهِ سیضی ،اخشا ،پبیؾ ٍ ّوبٌّگی اسصؿیبثی ّؼتٌذ ٍ
ٍؽیفِ داسًذ دس صهیٌِ پیبدُ ػبصی ٍ اخشای ًؾبم خبهـ اسصؿیبثی ،تذٍیي ٍ تٌؾین گضاسؽ ّبی
اسصؿیبثی ،اسائِ پیـٌْبد ٍ ساّىبس ثشای سفـ چبلـْبی هَخَد دس دٍسُ ،ثِ فقبلیت ثپشداصًذ.

19

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی ،اّذاف هختلفی دس ًؾش گشفتِ هی ؿَد.
دٍ ّذف هَسد تبویذ ؿبهل هیضاى اخشای فقبلیت ّبی دس ًؾش گشفتِ ؿذُ (فشایٌذّب) ٍ هیضاى تحمك
اّذاف دس ًؾش گشفتِ ؿذُ (پیبهذّب) هی ثبؿذ.

21

ثِ فالٍُ دس عشاحی ثشًبهِ هَضَفبت یب اخضای ػیؼتن اسصؿیبثی ؿبهل دسًٍذاد (هبًٌذ اًتخبة ٍ
خزة فشاگیش ،ثَدخِ ٍ هٌبثـ اًؼبًی) ،فشایٌذ (هبًٌذ اّذاف ،فشایٌذ آهَصؿی ،ػبصهبًذّی آهَصؿی،
هحتَا ٍ هـبٍسُ) ،ثشًٍذاد یب پیبهذّبی ثشًبهِ (هبًٌذ ًؼجت لجَلی ٍ فبسك التحلیلی) ٍ صهیٌِ ٍ
صیشػبخت ّبی ثشًبهِ لحبػ هی گشدد. 3

21

داًـىذُ یب ثیوبسػتبى ثش حؼت ًیبص تقییي هی وٌذ وذام یه اص اخضای فشایٌذی یب پیبهذی ثشًبهِ
آهَصؿی هَسد ػٌدؾ لشاس گیشد.4

22

اسصؿیبثی فشایٌذی ؿبهل فقبلیت ّبی آهَصؿی ،پظٍّـی یب ّش فقبلیت دیگشی هی ؿَد وِ دس عَل
دٍسُ آهَصؿی اخشا هی گشدد.

23

اسصؿیبثی پیبهذی ؿبهل ؿَاّذ فیٌی هیضاى دػتیبثی ثِ اّذاف آهَصؿی تقییي ؿذُ دس ػیؼتن
آهَصؿی هی ثبؿذ.

24

ػَاالت اسصؿیبثی اص هٌبثـ هختلف تقییي ؿذُ اػت ٍ اخضای هختلف یه ثشًبهِ آهَصؿی سا دس ثش هی
گیشد.

25

26

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی ثش اػبع ّذف ٍ هَضَؿ اسصؿیبثی ،ػؤاالت اسصؿیبثی اص هٌبثـ هختلفی تقییي هی
گشدد.
ایي هٌبثـ ؿبهل ػؤاالت ٍ دل هـغَلی ّبی ریٌفقبى ،اػتبًذاسدّب ،چه لیؼت ّب ،اثضاسّبی هَسد
اػتفبدُ ثشای اسصؿیبثی ّبی هـبثِ ،دیذگبُ ّب ٍ تدبسة كبحت ًؾشاى ٍ تدبسة ٍ لضبٍت ؿخلی

3

ثٌذ ّبی پیـٌْبدی ثشای تذٍیي ؿیَُ ًبهِ ثشًبهِ اسصیبثی ثشًبهِ ٍ دٍسُ ّبی آهَصؿی ؿبهل ػبختبس ٍ تـىیالت هذیشیتی ،هٌبثـ ٍ سٍؿْبی خوـ آٍسی
اعالفبت اسصؿیبثی ،صهبى ٍ فَاكل اًدبم اسصؿیبثی دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ ًحَُ اػتفبدُ ٍ اًتـبس ًتبیح اسصؿیبثی هی ثبؿذ.
صیىی ،هحیظ آهَصؿی ،آصهًَْبً ،حَُ اعالؿ سػبًی دس هَسد ثشًبهِ آهَصؿی ٍ هذیشیت دٍسُ هی ثبؿذ.
4

دس اسصؿیبثی فشایٌذّبی آهَصؿی تبویذ ثش سٍی فقبلیتْبیی اػت وِ فشاگیش تحت ًؾبست ٍ ساٌّوبیی اػتبد اًدبم هی دّذ ٍ ؿبهل فقبلیتْبی آهَصؿی،

پظٍّـی یب ّش فقبلیت دیگشی هی ؿَد .اسصؿیبثی پیبهذّبی آهَصؿی هجتٌی ثش ؿَاّذ هؼتٌذ اػت ٍ ؿٌبختِ ؿذُ تشیي هذل ثشای اسصؿیبثی پیبهذّبی
آهَصؿی هذل چْبس ػغحی وشیه پبتشیه اػت وِ ؿبهل ٍاوٌؾ ،یبدگیشی ،اًتمبل ٍ ًتبیح هی ثبؿذ.

2

فشد اسصیبة هی ثبؿذ.
27

اخضای هختلف دٍسُ ی آهَصؿی هی تَاًذ ؿبهل دسًٍذاد ػیؼتن (افضبی ّیبت فلوی ،فشاگیشاى،
تىٌَلَطی آهَصؿی ٍ تؼْیالت هشثَعِ) ،فشایٌذ (چگًَگی اخشای آهَصؽ) ٍ ثشًٍذاد ػیؼتن آهَصؿی
(سضبیتوٌذی ،هیضاى یبدگیشی ،وبسثشد یبدگیشی ٍ اثشثخـی) ثبؿذ).

28

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی ،اسصؿیبثی ثش هجٌبی ثشًبهِ دسػی (وَسیىَلَم) هلَة ّش سؿتِ ٍ اكالحبت ٍ
ًىبت تىویلی آًْب وِ ثِ تلَیت هشاخـ ریشثظ داًـگبُ سػیذُ ثبؿذ ،اًدبم هی ؿَد.

29

ثِ هٌؾَس استمبی ثشًبهِ ّب ٍ فشایٌذّبی آهَصؿی ،ثشحؼت ؿشایظ هی تَاى اػتبًذاسدّبی هقتجش
داخلی یب خبسخی دیگش سا ًیض ثِ فٌَاى هقیبس دسًؾش گشفت.

31

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی اػتبًذاسد هَسد لجَل تَػظ تین اسصیبثبى ثبیذ هـخق هی گشدد.

31

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی اص اػتبًذاسدّبی وـَسی ٍ الضاهبت ثیشًٍی اػتفبدُ هی ؿَد.
دس ثشًبهِ اسصؿیبثی اص سٍؽ ّبی هختلف (آصهَى ،پشػـٌبهِ ،هلبحجِ ،سٍؽ ّبی خلت تَافك ًؾیش دلفی،
اعالفبت هَخَد ًؾیش گضاسؿبت ٍ هذاسن هَخَد ،هـبّذُ ،ثبصدیذ ) ٍ (site visitگشٍُ هتوشوض (focus

گسارش ارزشیابی و

كاربرد نتایج آن

32

) ،groupاثضاسّبی هختلف (چه لیؼت ،پشػـٌبهِ ،خلؼبت ثحث گشٍّی ،تحلیل آصهَى ،پشػـٌبهِ
اػتبًذاسد) ٍ اص دیذگبُ ّبی افشاد هختلف (هبًٌذ فشاگیشاى ،افضبی ّیأت فلوی ،وبسوٌبى ثشًبهِ،
ثبصدیذوٌٌذگبى اص ثشًبهِ ٍ هؼتٌذات هَخَد) اػتفبدُ هی ؿَد.

33

هالحؾبت هشتجظ دس تقییي سٍؽ ٍ اثضاسّبی اسصؿیبثی ٍ ؿبخلْبی هشتجظ ثب آى (هبًٌذ سٍایی ٍ
پبیبیی)ثِ هٌؾَس كحت ٍ افتجبس دادُ ّب دس ثشًبهِ اسصؿیبثی اثضاس لحبػ هی گشدد.

34

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی ،هٌبثـ خوـ آٍسی اعالفبت اسصؿیبثی ؿبهل فشاگیشاى (داًـدَیبى ،وبسٍسصاى ٍ
دػتیبساى) ،افضبی ّیأت فلوی (ؿبهل هؼؤٍالى آهَصؿی) ،وبسوٌبى ثشًبهِ (ؿبهل پشػتبساى ٍ پشػٌل
اداسی) ،ثیوبساى ،ثبصدیذوٌٌذگبى اص ثشًبهِ ٍ هؼتٌذات هَخَد ثش حؼت ًیبص ٍ ؿشایظ هَسد تَخِ لشاس
هی گیشدّ .وچٌیي دس ایي ثشًبهِ سٍؽ ّب ٍ اثضاسّبی گشداٍسی دادُ ّب ًیض ثِ عَس دلیك هـخق ٍ
هؼتٌذ هی گشدد.

35

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی فَاكل صهبًی اًدبم اسصؿیبثی دس همبعـ آهَصؿی هختلف (هبًٌذ پبیبى ّش ًیوؼبل،
پبیبى هشحلِ آهَصؿی ٍ یب لجل اص داًؾ آهَختگی) تقییي هی گشدد .اسصؿیبثی دٍسُ دس پبیبى همبعـ
تحلیلی ٍ پبیبى ّش ًیوؼبل اًدبم ؿَد.

36

دس ثشًبهِ اسصؿیبثی اكَل اخاللی دس عشاحی ،اخشا ٍ گضاسؽ دّی سفبیت هی گشدد ٍ حمَق ًوًَِ
ّبی اًؼبًی (احتشام ثِ حشهت ٍ اسصؽ اًؼبًی دس توبهی تقبهالت ،حفؼ حشین اؿخبف ٍ سفبیت
ساصداسی) ،اسصؿیبثی خبهـ ٍ فبدالًِ (ثیبى ًمبط لَت ٍ ًمبط ضقف) ،افالم یبفتِ ّب ثِ ولیِ افشاد ٍ
ریٌفقبى ،اص ثیي ثشدى حذاوثش تقبسم هٌبفـ ٍ ثیبى ؿفبف ٍ كبدلبًِ ًتبیح هذًؾش لشاس هی گیشد.

37

گضاسؽ اسصؿیبثی ثب ػبختبس هٌبػت (حذالل ؿبهل ّذف اسصؿیبثی ،هتذٍلَطیً ،تبیح ٍ پیـٌْبداتی ثِ
هٌؾَس استمبی دٍسُ) ٍ ثب تَخِ ثِ هخبعجبى گضاسؽ تذٍیي هی گشدد.

38

گضاسؽ اسصؿیبثی دس فَاكل صهبًی هٌبػت ٍ ثِ عشق هختلف (هختلش یب هجؼَط) ٍ ثِ كَست
الىتشًٍیىی یب وبغزی ٍ  ...اسائِ هی ؿَد.

39

هؼئَل اسائِ گضاسؽ ٍ ًحَُ پیگیشی اػتفبدُ اص ًتبیح تَػظ ریٌفقبى ،وویتِ اسصیبثی دس ثیوبسػتبى
آهَصؿی هی ثبؿذ.

41

دس ثیوبسػتبى آهَصؿی افـبس ًتبیح اسصؿیبثی ّبی اًدبم ؿذُ ثِ كَست گضاسؽ وتجی تْیِ هی گشدد
ٍ دس اختیبس هؼئَالى آهَصؿی داًـگبُ ،داًـىذُ ّب/ثیوبسػتبى ّبی آهَصؿی ٍ هشوض هغبلقبت ٍ
تَػقِ آهَصؽ داًـگبُ لشاس هی گیشد.
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41

دس گضاسؽ اسصؿیبثی ثش وبسثشد ٍ چگًَگی اػتفبدُ اص ًتبیح ٍ ًحَُ پبیؾ آى تأویذ هی گشدد.

42

دس گضاسؽ اسصؿیبثی پیـٌْبدات ثشای اكالح فولىشد ٍ سفـ ًمبط ضقف هـخق هی گشدد .ثشًبهِ
ّبی پیـٌْبدی ثشای سفـ ًمبط ضقف ٍ ثْجَد ویفیت ثشًبهِ ّب اسائِ هی ؿَد تب ثقذ اص تلَیت دس
وویتِ اسصؿیبثی هتجَؿ ،ا خشا گشدد ٍ هؼتٌذات هشثَط ثِ آى دس اختیبس هشوض هغبلقبت ٍ تَػقِ
داًـگبُ لشاس هی گیشد.

43

ثِ هٌؾَس اسصیبثی ػیؼتن اسصؿیبثی ،فشا اسصؿیبثی ػبالًِ اًدبم هی گیشد ٍ ًتبیح آى دس اسصؿیبثی ّبی
آتی اػتفبدُ هی ؿَد.

44

گضاسؽ وتجی "فشا اسصؿیبثی" اًدبم ؿذُ ثِ هشوض هغبلقبت ٍ تَػقِ داًـگبُ اسػبل هی گشدد.
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