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  24/4/95:  پذیرش مقاله           29/2/95 : دریافت مقاله

 ها استفاده شـود ترین شیوه هاي آن از مطلوب با توجه به نقش نظام آموزشی، الزم است که در طراحی و اجراي فعالیت           : مقدمه .

هاي گروه را تصریح کرده و عملکرد آن را مورد قضاوت قرار داده               ارزیابی درونی فرایندي است که در آن اعضاء گروه آموزشی، هدف          

هدف از انجام این مطالعـه، ارزیـابی درونـی گـروه            . دارند  هاي اساسی بر می      بازنگري و براي عملکرد بهتر، گام      و سپس نقش خود را    

  .باشدفیزیولوژي دانشگاه علوم پزشکی لرستان می

   اسـاس  آوري اطالعات بر  جمع.  اجرا شد 93- 94 مقطعی بوده که در سال تحصیلی        - این ارزیابی یک مطالعه توصیفی    : ها مواد و روش

ها با استفاده از مقیاس اندازه گیري لیکـرت بـا دامنـه    داده.  حوزه مختلف صورت گرفت6نامه، مشاهده و مصاحبه انجام و ارزیابی در        پرسش

 .بندي گردیدند مطلوب و نامطلوب طبقهنسبتاًهاي مطلوب،  در رتبه5 تا 0امتیاز 

 هاي درسـی   ، برنامه )96/3(هاي آموزشی   ، دوره )57/3( علمی   هیأتاعضاي  ) 23/4با میانگین اکتسابی    (حوزه مدیریت گروه    : ها یافته

 هیـأت وضـعیت پژوهـشی اعـضاي     ) 92/2(هاي امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی        رتبه مطلوب و حوزه   ) 75/3(دپارتمان فیزیولوژي   

 .بودند مطلوب را دارا نسبتاًرتبه ) 73/2(علمی 

   طبـق  39/3 مورد ارزیـابی بـا میـانگین    هاي   حوزه یولوژي دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مجموع      گروه فیز : گیريبحث و نتیجه 

 .مقیاس لیکرت رتبه مطلوب را داراست

 نارزیابی درونی، گروه فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی لرستا: هاي کلیديواژه . 
 

 چکیده
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 مقدمه

ترین نهادهایی هستند کـه جامعـه         ها باارزش دانشگاه

بـا توجـه بـه      ). 1( پیشرفت و توسعه در اختیـار دارد         براي

افزایش تعداد دانشجویان و مشکالت اقتصادي و اجتمـاعی         

هاي اخیر در کشور، اهمیـت ارتقـاي کیفیـت          در طی سال  

براي ارتقـاي   ). 2(تر شده است    نظام آموزشی عالی ملموس   

-کیفیت هر واحد آموزشی در جهت اینکه به بهترین روش         

طـور مـستمر مـورد        ره شـود، الزم اسـت بـه       ها و اصول ادا   

  ).3(ارزیابی قرار گیرد 

فرایند ارزیابی به دو صورت درونـی و بیرونـی انجـام            

فرآیند ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از یـک سـو           . گیردمی

هـاي آموزشـی و از سـوي        به دنبال ارزیابی عملکـرد گـروه      

 پـی   باشد و در  دیگر به دنبال ارتقاي کیفیت دانشگاهی می      

هـا و عوامـل     هـا، فرصـت   آن است که نقـاط قـوت، ضـعف        

بازدارنده از عملکرد مطلوب را در سطح دانشگاه و خصوصاً          

ارزیابی درونـی   ). 4(هاي آموزشی را شناسایی کند      در گروه 

اي بـراي اجـراي     عنوان یک پیش نیاز و مقدمـه        در واقع به  

  .باشدارزیابی بیرونی می

، درمـان و آمـوزش      در تحقیقاتی که وزارت بهداشـت     

پزشکی به عمل آورد، مشخص گردید کـه اجـراي ارزیـابی      

کند که اعضاي هیأت علمی در   درونی محیطی را فراهم می    

اي که در توسعه کمـی و کیفـی         هاي عمده شناسایی جنبه 

هاي آموزشی نقش دارنـد، مـشارکت فعاالنـه داشـته           گروه

ـ     باشند و همچنین با تحلیل خط مشی       ه هاي موجـود و ارائ

کارهاي بهبود کیفیت در آموزش پزشکی در سطح ملی         راه

  ).5(اندرکاران کمک کنند  به دست

هر واحد آموزشی ملزم است تا خـود را بـا اطالعـات             

روز تطبیق داده و بتواند پا به پـاي مراکـز آموزشـی عـالی               

دیگر که همواره در یـک قالـب سـالم و زنـده هـستند، در                

). 6(ظهـار وجـود نمایـد       عرصه علم و دانش اظهار نظـر و ا        

ارزیابی درونی تا حد زیادي مشارکتی و تعـاملی بـوده و از             

آوري اطالعات مناسـب  لحاظ عملیاتی عبارت است از جمع  

آموختگان در رابطه  روز از مدرسان، دانشجویان و دانش       و به 

منظور   با عوامل تشکیل دهنده هر واحد آموزشی عالی و به         

ریزي در جهت بهبـود اسـت   هقضاوت درباره کیفیت و برنام 

در آمریکا و برخی از کشورهاي اروپایی این امر سابقه          ). 7(

و در ایران براي اولـین بـار در سـال    ) 8(چندین ساله دارد  

عنـوان طـرح      هـاي تهـران و کرمـان بـه         در دانشگاه  1376

پژوهشی انجام گردید و نتایج مثبت این طـرح سـبب شـد        

هـاي  ی در تمامی دانشگاه   هاي بعد ارزیابی درون   که در سال  

هـاي   از جمله پـژوهش ). 5(کشور مورد استقبال قرار گیرد    

توان به ارزیابی درونی گروه       صورت گرفته در این زمینه می     

 توسـط   1390فیزیولوژي دانشگاه رفسنجان کـه در سـال         

هاي حاصـل   افتهیتوکلی و همکاران انجام شده، اشاره کرد،   

 فیزیولوژي از دید اعضاي از این پژوهش نشان داد که گروه     

هیئت علمی و دانشجویان در مجموع رتبـه خـوب را دارد            

هـاي   اما در زمینه فضاي فیزیکی و سـاختاري و مـسئولیت   

  ).9(اداري ضعیف گزارش شده است 

انجام ارزیابی درونی در هر سیستم و گـروه آموزشـی         

رسد، بـر ایـن اسـاس در        امري خطیر و ضروري به نظر می      

هاي مدیریت گروه، اعضاي هیأت علمـی،       حوزهاین مطالعه   

ــشی، دوره    ــی و پژوه ــات آموزش ــزات و امکان ــاي تجهی ه

ــی و     ــأت علم ــضاي هی ــشی اع ــعیت پژوه ــی، وض آموزش

هاي درسی دپارتمـان فیزیولـوژي گـروه فیزیولـوژي            برنامه

  .دانشگاه علوم پزشکی لرستان مورد مطالعه قرار گرفت

  هامواد و روش

نمـا و چـارچوب تـدوین    این پـژوهش بـر اسـاس راه    

گزارش ارزیابی درونی در سطح گروه آموزشی کـه توسـط           

محمدي و به راهنمایی دکتر بازرگان تـدوین و طراحـی و            

توسط دبیرخانـه شـوراي نظـارت و ارزشـیابی و گـسترش             

هاي علوم پزشکی کشور تأیید شده اسـت، صـورت            دانشگاه

  ).10(گرفته است 

طعی بود که در     مق -این ارزیابی یک مطالعه توصیفی    

آوري اطالعـات بـر    جمـع .  اجرا شـد   93-94سال تحصیلی   
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صورت گرفت کـه در   نامه، مشاهده و مصاحبه  اساس پرسش 

هـاي مختلـف ارزیـابی        نامـه   این راستا با استفاده از پرسش     

تعداد افراد شرکت کننده در فرآینـد ارزیـابی         . انجام گردید 

دانـشجویان   نفر   4 نفر اعضاي هیأت علمی گروه،       7: درونی

 نفـر دانـشجویان پزشـکی و        100کارشناسی ارشد گروه و     

  .دندانپزشکی بودند

گـروه آموزشـی فیزیولـوژي      : تاریخچه گروه آموزشی  

هاي آموزشـی در دانـشگاه علـوم          ترین گروه   یکی از قدیمی  

آموزشـی خـود را از سـال     پزشکی لرستان است و فعالیـت   

کی آغـاز    تقریباً همزمان با تأسـیس دانـشکده پزشـ         1372

در ابتدا این فعالیت منحصر بـه آمـوزش دانـشجویان           . کرد

رشته پزشکی و پرستاري و مامـایی بـود ولـی بـا تأسـیس               

هاي دیگر دانشگاه علوم پزشکی، فعالیت آموزشـی        دانشکده

در حـال حاضـر اعـضاء هیـأت         . گروه نیز توسعه پیدا کـرد     

علمی این گروه تدریس دروس فیزیولـوژي دانـشجویان در      

 دوره .باشــند هــاي دانــشگاه را عهــده دار مــی رشــتههیــکل

 به تعـداد    1392دکتراي پژوهش محور فیزیولوژي از سال       

 در  1393ارشد فیزیولوژي از سال        نفر و دوره کارشناسی    2

گـروه در   .  دانشجو راه اندازي گردیده است     4گروه با تعداد    

 نفـر   1 نفر عضو هیأت علمی دارد که شـامل          7حال حاضر   

 نفـر مربـی اسـت و همچنـین          1 نفر استادیار و     5 دانشیار،

ــوده کــه هــم اکنــون   داراي یــک کارشــناس آزمایــشگاه ب

مرتبـه آموزشـی    . باشـد   دانشجوي دکتري فیزیولـوژي مـی     

 حاضر استادیار بوده و سابقه حال در فیزیولوژي گروه مدیر

  . است وي هشت سال آموزشیفعالیت

دسته شامل  این عوامل در شش     : عوامل مورد ارزیابی  

هاي مدیریت گروه، اعضاي هیأت علمی، تجهیـزات و           حوزه

هاي آموزشـی، وضـعیت     امکانات آموزشی و پژوهشی، دوره    

هاي درسی دپارتمان   پژوهشی اعضاي هیأت علمی و برنامه     

فیزیولوژي تنظیم گردیده و براي هر یـک از مـوارد مـورد              

هاي مطلوب، تعیین و سـپس بـر اسـاس            ارزشیابی، ویژگی 

چـک  . هاي مطلوب تعریـف شـد     ها و ویژگی  ها، مالك زهحو

هاي تدوین شده توسط وزارتخانـه را       نامهها و پرسش  لیست

در اختیار افراد شرکت کننده در پژوهش قرار داده و پـس            

از تکمیل، گرداوري و با توجه به مقیاس لیکرت بـا درجـه             

هـاي مـورد ارزیـابی    دهی به مـالك  براي نمره5 تا 0بندي  

  .ها استفاده گردیدحوزه

براي بدسـت آوردن امتیـازات در دو حـوزه مـدیریت      

نامه اختصاصی طراحـی    گروه و اعضاي هیأت علمی پرسش     

شده را مورد استفاده قرار داده و بـراي ارزیـابی در اختیـار              

پـس از اظهـار نظـر مخاطبـان مـذکور،           . اعضا قرار گرفـت   

زه در حـو  . امتیازات مربوطه جمع بندي و لحـاظ گردیدنـد        

آموزشـی نیـز نظــرات اعـضاي هیــأت علمـی در خــصوص     

هـاي آموزشـی درس فیزیولـوژي بـراي مخاطبـان           شاخص

در حـوزه تجهیـزات و فـضاهاي      . مورد لحـاظ قـرار گرفـت      

آموزشی و پژوهشی پارامترهاي مورد ارزیابی مشخص شده        

توسـط کارشـناس و تعــدادي از اعـضاي هیــأت علمـی بــا     

هـاي مربوطـه اعمـال    نظارت مدیر گروه سنجش و در فـرم   

در حوزه دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیـز عـالوه         . گردید

هـاي  بر خود اظهاري مبنی بـر ارائـه مشخـصات و ویژگـی            

مورد نیاز، سایر اطالعات نیز بر اسـاس سـوابق آموزشـی و             

ــان   ــابی آن پژوهــشی موجــود اســتخراج و در تکمیــل ارزی

  .استفاده شد

ها، امتیاز    لیل آن ها و تجزیه و تح    پس از گردآوري داده   

ها مشخص شد   حاصل از ارزشیابی هر معیار در تمامی حوزه       

 0- 5صورت میانگین عددي      و با استفاده از مقیاس لیکرت به      

صـورت مطلـوب، نـسبتاً مطلـوب و           و بـه  ) 1جدول شـماره    (

  .نامطلوب طبقه بندي و گزارش گردید

  ها یافته

 15این حـوزه بـر اسـاس        : بخش مدیریت گروه  ) الف

امتیـاز اکتـسابی در ایـن     . ك مورد ارزیابی قـرار گرفـت      مال

 بود که طبـق طبقـه بنـدي لیکـرت در رتبـه              23/4بخش  

  .مطلوب قرار گرفت
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این حـوزه بـر اسـاس    : بخش اعضاي هیأت علمی  ) ب

 مالك مورد ارزیابی قرار گرفتـه اسـت، امتیـاز بدسـت             15

 بود کـه طبـق طبقـه بنـدي لیکـرت در رتبـه               57/3آمده  

  .رفتمطلوب قرار گ

در این حـوزه وضـعیت      : هاي آموزشی بخش دوره ) ج

وجود برنامه مدون و مکتوب، تدوین برنامـه درسـی بـراي            

ها و مقاطع مختلف، تدوین و دارا بـودن طـرح درس            رشته

براي جلسات مختلف تدریس، توانمند سـازي دانـشجو بـا           

 مورد  28کالسی و   -استفاده از اجراي سمینارهاي آموزشی    

شــکی، دندانپزشــکی، کارشناســی ارشــد هــاي پزدر رشــته

هـاي از جملـه تغذیـه،      فیزیولوژي و سایر دانشجویان رشته    

میـانگین کـل امتیـاز      . مورد بررسی قرار گرفت   ... مامایی و   

 بــود و طبـق طبقــه بنــدي  96/3اکتـسابی در ایــن حـوزه   

  .لیکرت در رتبه مطلوب قرار گرفت

جهت بررسـی وضـعیت     : بخش امکانات و تجهیزات   ) د

نامـه اختـصاصی در     انات و تجهیزات گـروه پـنج پرسـش        امک

خصوص وضعیت فضاهاي آموزشی و اداري گـروه، وضـعیت          

کتابخانه و سیستم اطالع رسانی، وضعیت امکانات و خدمات         

ها و درنهایت امکانات    ها و آزمایشگاه  اي، وضعیت کارگاه  رایانه

  :سمعی و بصري تکمیل و نتایج حاصل شامل

 مـالك   6شی و اداري گروه بـا       وضعیت فضاهاي آموز  

 در رتبه نسبتاً مطلوب     18/3از  یمورد ارزیابی و با کسب امت     

  .قرار گرفت

 مـالك   5وضعیت کتابخانه و سیستم اطالع رسانی با        

 را کــسب و در رتبــه نــسبتاً 62/2مــورد ارزیــابی و امتیــاز 

  .مطلوب قرار گرفت

 مـالك   7اي گروه با    وضعیت امکانات و خدمات رایانه    

 را کــسب و در رتبــه نــسبتاً 05/3 ارزیــابی و امتیــاز مــورد

  .مطلوب قرار گرفت

 مالك مـورد ارزیـابی      5ها با   ها و آزمایشگاه  وضعیت کارگاه 

  . را کسب و در رتبه نسبتاً مطلوب قرار گرفت36/3و امتیاز 

 مـالك مـورد     6وضعیت امکانات سمعی و بصري گـروه بـا          

ه نـسبتاً مطلـوب      را کسب و در رتبـ      42/2ارزیابی و امتیاز    

  .قرار گرفت

کـه در   : بخش برنامه درسی دپارتمـان فیزیولـوژي      ) ه

و )  مـالك  11(نامـه یکـی مخـصوص همکـاران           دو پرسش 

مـورد ارزشـیابی    )  مـالك  7(دیگري مخصوص دانشجویان    

هاي آموزشی کارشناسـی    بررسی وضعیت دوره  . قرار گرفت 

 در رتبـه    61/3ارشد مخصوص همکاران بـا کـسب امتیـاز          

هـاي آموزشـی   وب و همچنـین بررسـی وضـعیت دوره     مطل

کارشناسی ارشد مخـصوص دانـشجویان بـا کـسب امتیـاز            

 در رتبه مطلـوب طبـق طبقـه بنـدي لیکـرت قـرار               96/3

  .گرفتند

ایـن  : بخش وضعیت پژوهشی اعضا هیـأت علمـی        ) و

امتیـاز  .  مالك مورد ارزیابی قرار گرفـت    11حوزه بر اساس    

باشد که طبق طبقه بندي      می 73/2اکتسابی در این بخش     

  .لیکرت در رتبه نسبتاً مطلوب قرار گرفت

نتایج ارزیابی گروه فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشـکی        

 2هـاي در قالـب جـدول شـماره          لرستان در مجموع حوزه   

  .ارائه گردیده است

  طبقه بندي لیکرت. 1جدول 

 طبقه )امتیاز کسب شده(دامنه عددي 

 نامطلوب 0- 66/1

  مطلوبنسبتاً 66/1 - 36/3

 مطلوب 36/3 - 5

  

هاي گروه فیزیولوژي دانشگاه نتایج ارزیابی کل حوزه. 2جدول 

 علوم پزشکی لرستان

 رتبه اکتسابی میانگین امتیاز اکتسابی حوزه مورد ارزشیابی

 مطلوب 23/4 مدیریت گروه

 مطلوب 57/3  علمیهیأتاعضاي 

تجهیزات و امکانات آموزشی و 

 پژوهشی
  مطلوبنسبتاً 29/2

 مطلوب 96/3 هاي آموزشیدوره

 هیأتوضعیت پژوهشی اعضاي 

 علمی
  مطلوبنسبتاً 73/2

هاي درسی دپارتمان برنامه

 فیزیولوژي
 مطلوب 75/3

میانگین وضعیت گروه در کل 

 هاحوزه
 مطلوب 39/3
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  بحث و نتیجه گیري

تــوان در جهــت رفــع بــا انجــام ارزیــابی درونــی مــی

جــود کوشــید و بــه برقــراري یــک نظــام هــاي مونارســایی

این در صـورتی اسـت کـه        ) 11(آموزشی کارآمد پرداخت    

ــستم ــام    سی ــال انج ــا در ح ــام دنی ــی در تم ــاي آموزش ه

باشند تا بتوانند رقابت خـود را       هاي ساختاري می  دگرگونی

  .ندی افزایدر سطح جهانی ب

) 2004 (ونی از دیدگاه والسینو و همکاران     ارزیابی در 

آوري اطالعات مناسب، مـرتبط و       است از جمع   عبارت) 7(

آموختگـان دربـاره    روز از مدرسان، دانـشجویان و دانـش         به

منظـور   عوامل تـشکیل دهنـده واحـد آمـوزش عـالی و بـه            

ریـزي در جهـت بهبـود آن    قضاوت درباره کیفیت و برنامـه  

 خواست و مشارکت    ياست، فرآیندي است که تنها بر پایه      

خـصوص اعـضاي      نامه درسـی و بـه     تمامی عناصر انسانی بر   

ریـزان، مـدیران و     عنـوان طراحـان، برنامـه       هیأت علمی بـه   

مجریان حیات یافتـه و پویـایی الزم را در جهـت بهبـودي           

بدیهی است که تا فرهنـگ ارزشـیابی در         . نمایندکسب می 

دانــشگاه نهادینــه نــشود و اعــضاي هیــأت علمــی در ایــن 

عنـوان     صرفاً به  خصوص احساس نیاز نکنند، ارزیابی درونی     

گر خواهـد شـد کـه ارزش ذاتـی آن           اي اداري جلوه  وظیفه

  .هیچ وقت درك نخواهد گردید

در این میان ارزیابی آموزشی بهترین شاخص جهـت         

باشـد و  نشان دادن میزان رسیدگی به اهداف آموزشی مـی        

هاي آموزشـی انجـام گرفتـه در سیـستم          به تحلیل فعالیت  

هــاي رزیــابی درونــی گــروها). 12(پــردازد دانــشگاهی مــی

اي از وزارت بهداشـت،  آموزشی پزشکی کـه زیـر مجموعـه      

باشد، نقـش بـسیار مهمـی در     درمان و آموزش پزشکی می    

  ).13(کند ارتقاي کیفیت آموزشی ایفا می

دهـد کـه گـروه    هـاي ایـن پـژوهش نـشان مـی       افتهی

 بـر طبـق امتیـاز       39/3فیزیولوژي با کسب امتیاز میانگین      

مواردي مانند مدیر   . ع مطلوبی برخوردار است   لیکرت از وض  

گروه، اعضاي هیأت علمی، حوزه آموزش و برنامـه درسـی           

هایی مانند وضعیت   در سطح مطلوب قرار دارند اما شاخص      

پژوهشی اعضاي هیـأت علمـی و امکانـات و تجهیـزات در             

هـاي  سطح نسبتاً مطلوب قرار دارنـد کـه ازجملـه دغدغـه           

گـروه بـا تـصویب دانـشگاه بـه      باشـد کـه   فراروي گروه می  

هـاي آموزشـی و پژوهـشی و        گسترش کمی و کیفـی فـضا      

هــاي تحقیقــاتی و پژوهــشی توســط افــزایش انجــام طــرح

در حـوزه تجهیـزات     . اعضاي هیأت علمـی همـت گمارنـد       

روز کـردن و فـراهم کـردن       آموزشی و پژوهشی باید بـا بـه       

ــژوهش در زمینــه دســتگاه ــزات مــسیر پ هــاي هــا و تجهی

ــضا و   تخصــصی ر ــودن ف ــد ب ــرا کارآم ــد، زی ا همــوارتر کن

تجهیزات آموزشی و پژوهشی از یک طرف و از طرف دیگر           

پرورش و تربیت پژوهشگران جوان و باقابلیت باال، مستقیم         

هـاي   تشخیص و درمان بیمـاري     يو غیرمستقیم در مقوله   

منطقه و کمک به سـاخت داروهـاي جدیـد و بهتـر نقـش             

  .بسزایی خواهد داشت

ارزیابی درونی انجام شده در گروه انگل شناسی        نتایج  

شـنوایی سـنجی    گروه  ،  )14(دانشگاه علوم پزشکی ارومیه     

ایمنـی  گروه  و همچنین   ) 15(دانشگاه علوم پزشکی تهران     

نیـز  ) 5(شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهـواز   

هـاي مـورد    هـا در حـوزه    نشان داد که وضعیت ایـن گـروه       

هـاي ایـن     گردیده است که با یافته     بررسی مطلوب گزارش  

  .مطالعه همخوانی دارد

هـاي پـیش روي     رسد که بیشترین چالش   به نظر می  

گروه با توجه بـه ارزیـابی درونـی در دو حـوزه امکانـات و                

تجهیزات و وضعیت پژوهشی اعضا هیأت علمی قرار گرفته         

است، چرا که گروه در این دو حوزه کمترین رتبه را کسب            

 شاید بتوان ایـن دو مـورد را وابـسته بـه هـم               .نموده است 

توانـد عـاملی      دانست چرا که کمبود امکانات پژوهشی مـی       

هـاي تحقیقـاتی و    باشد در جهت کـم بـودن میـزان طـرح         

پژوهشی اعضاي هیأت علمی و بـه همـین دلیـل مطلـوب             

نبودن وضعیت امکانـات دلیلـی باشـد بـر مطلـوب نبـودن            
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 دیگر عوامل مورد    این در حالی است که    . وضعیت پژوهشی 

  .اندارزیابی مطلوب گزارش گردیده

-هاي نامطلوب به وجود آمـده مـی       براي رفع وضعیت  

توان به تأسیس آزمایشگاه فیزیولـوژي تحقیقـاتی و خانـه           

حیوانات در داخل دانشگاه یـا دانـشکده و همچنـین ارائـه             

هـاي بیـشتر    بودجه کافی جهت انجام تحقیقات و پـژوهش      

ــرد ــاره ک ــزات آموزشــی و  در حــوز. اش ــات و تجهی ه امکان

هـاي  پژوهشی نتـایج ارزیـابی درونـی ایـن گـروه بـا گـروه         

و ) 16(بهداشت محـیط دانـشگاه علـوم پزشـکی سـمنان            

کـه در   ) 17(علوم پزشـکی سـمنان      دانشگاه  گفتار درمانی   

  .حد نسبتاً مطلوب قرار گرفته همخوانی دارد

ابی رغم آن که گروه فیزیولوژي در ارزی      در نهایت علی  

درونی خود، بـا توجـه بـه مقیـاس لیکـرت توانـسته رتبـه            

مطلــوب کــسب نمایــد امــا هنــوز نیازمنــد تجدیــد نظــر و 

تغییرات زیادي بوده که عالوه بر مواردي که اعضاي گـروه           

به آن اهتمـام خواهنـد ورزیـد، توجهـاتی را نیـز از سـوي                

انجـام  . نمایدمسئوالن محترم دانشکده و دانشگاه طلب می      

 ارزیابی درونی با روش صحیح، اولین گام در ارائه           مطالعات

یک کار ارزشمند است، اما ارائه برنامـه مـدون بـراي رفـع              

منظور ارتقاي گروه بر اسـاس نتـایج          هاي موجود به  کاستی

حاصــله از ایــن پــژوهش الزم و ضــروري اســت؛ بنــابراین  

پیشنهادهایی جهت ارتقاي کیفیـت آموزشـی گـروه ارائـه           

  :لگردد که شاممی

 تخصیص بودجه مـستقل بـراي گـروه در جهـت            -1

  .عملی نمودن اهداف آموزشی و پژوهشی

 ارائه تسهیالت بیشتر به اعضاي هیأت علمی گروه   -2

  .هاي تحقیقاتیجهت انجام پروژه

 پیگیري جهت تأسیس و تجهیز نمودن آزمایشگاه    -3

فیزیولوژي تحقیقاتی و همچنین تأسـیس خانـه حیوانـات          

  .یع و آسان به حیوانات آزمایشگاهیجهت دسترسی سر

  تشکر و قدردانی

بدینوسیله نویسندگان مراتـب و قـدردانی خـود را از           

معاونت تحقیقات و فنـاوري و معاونـت آموزشـی دانـشگاه            

  .علوم پزشکی لرستان به عمل می آورند
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