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ارزیابی درونی  گروه آموزش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
 1381در سال 

 (M.D)نجمه فائز  ، (M.D)، اعظم آذرگون (M.D) *ناهید رهبر
    زنان و زایمانوهرگ ،)ع( بیمارستان امیرالمومنین دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی،

 

 کیدهچ
های علمی و عملی  لعه ارزیابی گروه آموزشی زنان و زایمان به منظور کسب مهارتهدف از این مطا: هدفسابقه و 

 .باشد قضاوت صحیح بالینی و ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی می
گروه آموزشی زنان و زایمان طرح ارزیابی . در این مطالعه از الگوی اعتبار بخشی استفاده شده است: ها مواد و روش

در این مطالعه .  پایان یافت79ا تشکیل شورای ارزیابی آغاز نموده و بررسی در اسفند  ب1377درونی را از اسفند 
 آموزش و نیروی انسانی فضا و فرآیند، پژوهشی، جایگاه سازمان و تشکیالتی گروه و یاهداف آموزشی، درمان

ده شد که در هر پرسشنامه  نوع پرسشنامه استفا40ها از  آوری داده برای جمع .اند تجهیزات مورد ارزیابی واقع شده
بندی   تعیین و از طبقهها مالکمیانگین امتیاز . اند بندی شده طبقه) خیلی ضعیف تا عالی (5 تا 1 بین عدد ها مالک

 . تعریف شده است"نامطلوب" 51/2امتیاز کمتر از . گورمن جهت تحلیل نهایی استفاده شد
 13/3 آموزش با امتیاز فرآیند و ارزیابی 5/3گروه زنان با امتیاز یابی اهداف آموزشی  در این ارزیابی دست: ها یافته

بندی   طبقه"خوب" در محدودۀ 8/3های آموزشی گروه با امتیاز   و ارزیابی برنامه"بخش بیش از رضایت"در محدودۀ 
 85/3 امتیاز  در محدوده خوب جایگاه سازمانی و تشکیالتی گروه با58/3اهداف درمانی با امتیاز  .گورمن قرار گرفت

 پرسنل و تجهیزات با امتیاز ، و فضا"بسیار قوی" در محدودۀ 5/4 اهداف پژوهشی با امتیاز ،"خوب"در محدودۀ 
 .بندی گورمن قرار گرفت  طبقه"خوب" در محدودۀ 90/3

 "خوب" در محدودۀ 79/3 گروه آموزشی زنان و زایمان با امتیاز ،دست آمدهه در مجموع نتایج ب: گیری نتیجه
 .باشد میگرفت که نشانه وضعیت مطلوب گروه بندی گورمن قرار  طبقه
 

  گروه آموزشی زنان و زایمان،ارزیابی درونی :های کلیدی واژه
 

 مقدمه
های آموزشی بالینی با توجه به ماهیت  ارزیابی بخش

های علمی و  ظور کسب مهارتهای تخصصی به من خاص رشته
عملی، قضاوت صحیح بالینی و ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی 

ای برای بهبود  ارزیابی درونی مقدمه]. 1،2،3 [الزامی است
کیفیت است و در حقیقت این ارزیابی اولین مرحله 

 علمی هیأتکه اعضای  برای این .شود اعتباربخشی تلقی می
ش روند و به بهترین کیفیت برسند بپذیرند که با تغییرات باید پی

 آموزش پزشکی پیدا کنند و برای آن فرآیندبستگی به  باید دل
 مکانیسمی است که اعضای ،خودارزیابی .ندنمایراه حل ارائه 

پذیرند کیفیت آموزش پزشکی بایستی بهتر   علمی میهیأت
های نظام  کیفیت آموزش پزشکی مربوط به خصیصه. شود

اندرکاران،  وسیله متخصصان، دسته ه بآموزش پزشکی است ک
به این  .گیرد جویان مورد قضاوت قرار می دانشجویان و درمان

ه آین ترتیب گروه مورد ارزیابی در حقیقت اقدام به خود در
کنند تا به این ترتیب نقاط مثبت و منفی خود را بیابند  دیدن می

 0231-4449580:نمابر،  0912-1313318:تلفن.  نویسنده مسئول *
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 .و به اصالح نقاط منفی و ضعف خود بپردازند
 گروه آموزش جراحی زنان و زایمان ،تادر این راس

ها طرح  دانشگاه علوم پزشکی سمنان همگام با سایر گروه
 با تشکیل شورای 1377ارزیابی درونی را از اواخر سال 

 . به پایان رسانید79ارزیابی آغاز و در اسفند 
 

 روش تحقیق
 . مورد ارزیابییمعرفی واحد آموزشی، درمان) الف

 دانشکده پزشکی، 4نان از دانشگاه علوم پزشکی سم
بخشی تشکیل شده و  پیراپزشکی و پرستاری، بهداشت و توان

 کار نموده و تاه  شروع ب1367دانشکده پزشکی آن از سال 
در حال . التحصیل رشته پزشکی داشته است  دوره فارغ8کنون 

 اطفال و زنان به ،حاضر دانشکده پزشکی در سه رشته داخلی
 تربیت ، بخش زنان1374از سال . ردازدپ تربیت دستیار نیز می

) ع(بیمارستان امیرالمؤمنین . دستیار خود را آغاز نموده است
های اطفال، گوش و حلق و  عالوه بر بخش زنان شامل بخش

 .باشد  میNICU مغز و اعصاب و ،بینی، چشم
های مجزای   تخت و در قسمت50بخش زنان شامل 

زایمان و درمانگاه زنان و مامائی و جراحی زنان و لیبر و اتاق 
بخش زنان دارای امکانات . باشد تنظیم خانواده می

کولپوسکپی، کرایوتراپی، سونوگرافی ابدومینال و واژینال، 
NST کتابخانه بیمارستان  .باشد می، الپاراسکپی نیز

های متنوع مامائی و ژنیکولوژی و  با کتاب) ع(امیرالمؤمنین 
انات اینترنت در اختیار مجالت متعدد این رشته با امک

 .باشد می  پرسنل بخشدانشجویان و اساتید و
 4با را گروه آموزش زنان و زایمان ارزیابی درونی 

 شروع 1377 متخصص زنان و زایمان از سال 3استادیار و 
دستیار زنان و زایمان در حال تحصیل  8در حال حاضر . نمود

 2  و سال سوم نفر2 ، نفر سال دوم2 ، نفر سال اول2(هستند 
التحصیل دستیاری   دوره فارغ4و تاکنون  )نفر سال چهارم

 .داشته است

 طرح ارزیابی ،گروه آموزشی .روش ارزیابی درونی) ب
 با تشکیل شورای ارزیابی گروه و 77درونی را از اسفند 

 6پس از . تقسیم کار جهت تعیین اهداف آموزشی آغاز نمود
 متعدد اهداف آموزشی و  و در جلساتیماه کار مداوم گروه

های الزم جهت بررسی  گرهای مربوط تدوین و پرسشنامه نشان
در این مطالعه از . یابی به اهداف تهیه گردیدند میزان دست

الگوی اعتباربخشی برای ارزیابی درونی استفاده شده و اهداف 
 آموزش، فرآیندآموزشی، اهداف درمانی، اهداف پژوهشی، 

 فضا و ،یالتی و نیروی انسانیجایگاه سازمانی و تشک
 ].4 [تجهیزات مورد ارزیابی واقع شده اند

 علمی و هیأتجامعه مورد مطالعه را دانشجویان، اعضای 
مکان مورد مطالعه بخش . اند ها تشکیل داده سرپرستاران بخش

 81و زمان مطالعه فروردین ) ع(زنان بیمارستان امیرالمؤمنین 
دلیل محدودیت زمان درس ه ب.  بوده است81لغایت بهمن 
 دانشجویان سمیولوژی در این مطالعه شرکت داده ،سمیولوژی

 نفر، تعداد اساتید 37تعداد دانشجویان مورد مطالعه  .نشدند
 .دودنب  نفر 13 نفر و کارورزان 8 نفر، دستیاران 5شرکت کننده 

های ویژه بوده  ها از طریق پرسشنامه آوری داده روش جمع
ویژگی مطلوب هر . سشنامه استفاده گردید نوع پر40. است

خیلی ضعیف تا  (5 تا 1مالک تعیین و هر مالک بین عدد 
 تعیین و از ها مالکمیانگین امتیاز . بندی شد طبقه) عالی
 جهت تحقیق نهایی استفاده شد) 1جدول (بندی گورمن  طبقه

 . تعریف شده است"نامطلوب" 51/2امتیاز کمتر از ]. 5[
 گورمنبندی   طبقه.1جدول 

 )امتیاز کسب شده(دامنه عددی طبقه
 51/4-99/4 بسیار قوی

 01/4-49/4 قوی
 61/3-99/3 خوب

 01/3-59/3 بخش رضایتبیش از 
 51/2-99/2 بخش رضایت
 01/2-49/2 مرزی
 > 2 بخش رضایتغیر 
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 .عوامل مورد ارزیابی) ج
 :اهداف آموزشی )1

 سال دوره 4  کارورزی و،ارزیابی در مقاطع کارآموزی
دستیاری بر اساس اهداف آموزشی تدوین شده توسط شورای 

های مربوط   صورت گرفته و پرسشنامه،ارزیابی درون گروه
 .توسط اساتید و دانشجویان تکمیل گردید

 :اهداف درمانی )2
 مورد ارزیابی ،عوامل زیر جهت حصول به اهداف درمانی

 :قرار گرفته است
 مالک بر اساس نیاز 14 .امکانات آزمایشگاهی) الف

. بخش زنان تعیین و ویژگی مطلوب هر یک مشخص شد
 )5 تا 1امتیاز (

 شامل انواع گرافی ، مالک4 .امکانات رادیولوژی) ب
  و رادیوگرافی ساده، فلوروسکوپی،هیستروسالپنگوگرافی(

 ،)واژینال و ابدومینال( سونوگرافی ،)رادیوگرافی با ماده حاجب
CT اسکن و MRIین گردید تعی. 

پی و وی الپاراسکها مالک شامل .پیوامکانات اندوسک) ج
 .باشد پی میوپی و کولپوسکوهیستروسک

 .های جنبی های تخصصی و درمان امکانات درمان) د
های   امکانات درمان"ج" و "ب" ،"الف"عالوه بر امکانات 

ی تهویه مکانیکی، انتقال خون، دیالیز، ها مالکجنبی شامل 
، فیزیوتراپی، شیمی درمانی و رادیوتراپی، رژیم درمانی

 .باشد تراپی می تراپی و اکسیژن سرم
 .باشد  مالک می47 شامل .اهداف بهداشتی) ه
بندی عوامل   مالک که جمع14 شامل .اهداف درمانی) و

 اورژانس و میزان ،به همراه امکانات درمانی) الف تا ه(
 .باشد مورتالیتی می

 : اهداف پژوهشی)3
های راهنمایی شده، شرکت  نامه  مالک تعداد پایان4شامل 

ها، ارائه مقاله در کنگره و چاپ مقاله در  در سمینارها و کنگره
 .مجالت پزشکی توسط اعضای گروه بوده است

 : جایگاه سازمانی و تشکیالتی گروه)4

 اعضای گروه  ودر این قسمت مدیر گروه، شورای گروه
 مالک، 19 ارزیابی مدیر گروه برای. مورد ارزیابی قرار گرفتند

 مالک 37 علمی هیأت مالک و برای اعضای 20شورای گروه، 
 .باشد می

 : آموزش گروهفرآیند )5
 فرآیندچنین  در این قسمت واحدهای آموزشی و هم

آموزشی از دیدگاه کارآموز، کارورز و دستیار مورد ارزیابی 
 .قرار گرفتند

 : نیروی انسانی، فضا و تجهیزات)6
های سرپرستار،  ی مورد بررسی شامل ویژگیها کمال

لیبر، جراحی زنان و (ها  پرستاران، ماماها، فضای بخش
 .بوده است) لیست بر اساس چک( تجهیزات  و)مامائی
   

 نتایج
 فرآیند نتایج ارزیابی 4 و 2،3ول اجد . اهداف آموزشی)1

آموزشی و میزان دستیابی به اهداف آموزشی گروه را در 
 بندی گورمن  د که بر اساس طبقهنده مختلف نشان میمقاطع 

 .دنباش می
 ارزیابی مقاطع مختلف آموزشی قبل از ورود به دوره .2جدول 

 آموزشی
 رده بندی گورمن نمره ارزشیابی مقطع

 خوب 87/3 کارآموز
 خوب 94/3 کارورز

 خوب 7/3 دستیار سال اول
 خوب 75/3 دستیار سال دوم
 خوب 65/3 دستیار سال سوم

 خوب 7/3 دستیار سال چهارم
 

  آموزش گروه زنان از نظر دانشجویانفرآیند ارزشیابی .3جدول 
 رده بندی گورمن اهداف آموزشی مقطع

 بخش رضایت 76/2 کارآموزی
 بخش رضایتبیش از  19/3 کارورزی
 خوب 65/3 دستیاری

 بخش رضایتبیش از  13/3 جمع
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اف آموزشی گروه زنان از نظر  ارزیابی دستیابی به اهد.4جدول 
 اساتید

 رده بندی گورمن اهداف آموزشی مقطع
 بخش بیش از رضایت 06/3 کارآموزی
 بخش بیش از رضایت 54/3 کارورزی

 بخش بیش از رضایت 42/3 سال اول دستیاری
 بخش رضایت 72/2 سال دوم دستیاری
 بخش بیش از رضایت 3 سال سوم دستیاری

 بخش رضایت 7/2 سال چهارم دستیاری
 بخش بیش از رضایت 07/3 جمع

 آموزشی گروه زنان با نمره فرآینددر مجموع ارزشیابی 
. گیرد  قرار می"بخش بیش از رضایت" در محدودۀ 13/3

 07/3یابی به اهداف آموزشی گروه با امتیاز  ارزشیابی دست
های  ارزیابی برنامهو  "بخش بیش از رضایت"در محدودۀ 

 قرار "خوب" در محدودۀ 8/3با امتیاز آموزشی گروه 
ترین مشکل تشخیصی درمانی دستیاران، درمان  شایع .دنگیر می

اختالالت هورمونی و بیماران کانسری ذکر شده و علت مشکل 
 .  ذکر گردیده استCaseفوق نیز نبودن 

از نظر آموزشی، آموزش درمانگاهی و کنفرانس اساتید 
ران داشته و بهترین کالس  نقش را در آموزش دستیانبیشتری

 . کنفرانس اساتید بوده است،برگزار شده در طول دوره
نتایج عوامل مورد ارزیابی در اهداف  . اهداف درمانی)2

 : آورده شده است5درمانی در جدول 
  ارزیابی اهداف درمانی.5جدول 

تعداد  عوامل مورد ارزیابی
  مالک

 رده بندی گورمن امتیاز

 بخش رضایت 76/2 14 هیامکانات آزمایشگا
 بسیار قوی 6/4 3 یپامکانات بخش اندوسک

 قوی 2/4 4 امکانات بخش رادیولوژی
 بخش رضایت 75/2 8 های جنبی امکانات درمان
 قوی 37/4 47 اهداف بهداشتی
 قوی 29/4 14 اهداف درمانی

 بخش بیش از رضایت 58/3 90 جمع
وضعیت  در 58/3در مجموع اهداف درمانی با نتیجۀ 

کمترین امتیاز مربوط به .  قرار دارد"بخش بیش از رضایت"

های جنبی و ناشی از نبودن کارشناس تغذیه و امکان  درمان
شیمی درمانی و رادیوتراپی در بخش و در دسترس نبودن 

امکانات . باشد بخش فیزیوتراپی مستقر در واحد زنان می
 از بیش"در محدوده  76/2آزمایشگاهی نیز با امتیاز 

که ناشی از عدم وجود گیرد،   قرار می" بخش رضایت
ها و   الکتروفورز و آنزیم، مارکرها،آزمایشات هورمونی

 .باشد ها می پروتئین
 4 با ،در ارزیابی اهداف پژوهشی . اهداف پژوهشی)3

های راهنمایی شده دستیاری و کارورزی،  نامه مالک تعداد پایان
های پزشکی و چاپ  در کنگرهشرکت در سمینارها، ارائه مقاله 

دست آمده که در ه  ب5/4 امتیاز ،مقاله در مجالت پزشکی
علت امتیاز فوق، موفق . گیرد  قرار می"بسیار قوی"محدودۀ 

های پزشکی  بودن گروه در چاپ مقاله و ارائه مقاله در کنگره
 .بوده است

 نتایج 6جدول .  و تشکیالتی گروهی جایگاه سازمان)4
در این . دهد الت سازمانی گروه زنان را نشان میارزیابی تشکی

 علمی، شورای گروه و مدیرگروه مورد هیأت اعضاء ،ارزشیابی
 :ارزیابی قرار گرفته و نتایج به شرح زیر است

  ارزیابی جایگاه سازمان و تشکیالتی گروه آموزش زنان.6جدول 
عوامل مورد 

 ارزیابی
تعداد 
 اه مالک

 طبقه بندی گورمن امتیاز

 قوی 32/4 19 مدیر گروه
 بخش بیش از رضایت 51/3 20 شورای گروه

 خوب 74/3 37 اعضاء
 خوب 85/3 76 جمع

 در محدودۀ 74/3 علمی با نمره هیأتارزیابی اعضای 
 جهت 29/3دلیل نمره ارزشیابی ه  قرار دارد ولی ب"خوب"

ی ناموفق ها مالکدلیل ه ب( علمی در بدو ورود هیأتاعضای 
 آموزشی و چاپ مقاله و گواهی روش تحقیق و سابقه کار
 قرار "بخش بیش از رضایت"امتیاز کلی در حد ) تدریس
 .گرفت
د نده نتایج نشان می . فضا و تجهیزات، نیروی انسانی)5

های موجود در حد  که فضای آموزشی، نیروی انسانی و بخش
 .مطلوب می باشند
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 و زایمانهای مربوط به گروه زنان   ارزیابی بخش.7جدول 

تعداد  عوامل مورد ارزیابی
 مالک

نمره 
 ارزیابی

 رده بندی گورمن

 خوب 4 29 بخش لیبر
 خوب 9/3 16 بخش مامائی و جراحی

 قوی 33/4 12 کتابخانه
 بخش بیش از رضایت 4/3 9 واحدهای آموزشی

 خوب 88/3 46 نیروی انسانی
 خوب 90/3 112 جمع

 
 روه آموزش زنان نتایج کل ارزیابی درونی گ.8جدول 

 رده بندی گورمن نمره ارزیابی عوامل مورد ارزیابی

 بخش بیش از رضایت 5/3 اهداف آموزشی
 بخش بیش از رضایت 58/3 اهداف درمانی

 بسیار قوی 5/4 اهداف پژوهشی

 خوب 7/3  آموزشفرآیند

 خوب 62/3 جایگاه سازمانی

 خوب 88/3 نیروی انسانی

 خوب 76/3 فضا

 وبخ 79/3 جمع

 
 بحث

د که گروه زنان و زایمان نده نتایج این پژوهش نشان می
های آموزشی از نظر  دانشگاه علوم پزشکی سمنان در زمینه

 آموزش با تدوین اهداف آموزشی و مدنظر قرار دادن فرآیند
ها در برنامه آموزشی کارآموزی و کارورزی و دستیاری از  آن

 گورمن رسیده بندی  رده"خوب" به مرحلۀ "مرزی"مرحلۀ 
 در 45/4های آموزشی گروه با امتیاز  هر چند برنامه. است

یابی به اهداف   ولی میزان دست،دن قرار دار"قوی"  محدودۀ
بیش از " در محدودۀ 36/3آموزشی گروه با امتیاز 

  و تنوعCaseگیرد که علت آن کمبود   قرار می"بخش رضایت
 .باشد  در بخش میآن

و زایمان در دورۀ کارآموزی و مشکل اصلی گروه زنان 
آموختگان  کارورزی نداشتن برنامه آموزش عملی جهت دانش

باشد که در ارزیابی مرحله اول گروه با امتیازات کم  مرد می
ها فقط توسط  مواجه و در مرحلۀ دوم که پرسشنامه

 . امتیازات اصالح گردیدند،آموختگان زن پر شد دانش
های تئوری از نظر  بحث موالژ و ،آموزش از طریق فیلم

. دننمای آموختگان مرد اهداف آموزشی را تأمین نمی دانش
ها در سال چهارم  ترین مشکل تشخیصی درمانی رزیدنت شایع

 .باشد و مربوط به بیماران کانسری و اختالالت هورمونی می
 در آموزش دستیاری Caseبا توجه به عامل کمبود 
 . مقتضی اقدام نمودنحوه بایستی در جهت رفع این مشکل ب

 مالک و 90از نظر اهداف درمانی گروه زنان و زایمان با 
 در "بخش از رضایتبیش "بندی   در رده58/3امتیاز 
با رفع نقص امکانات . دنگیر بندی گورمن قرار می طبقه

 اهداف درمانی ،های جنبی آزمایشگاهی و امکانات درمان
 .گیری خواهد یافت گروه بهبود چشم

 قرار "قوی" که در محدودۀ 5/4پژوهشی با امتیاز از نظر 
های موجود  ست اعضای گروه در جهت رفع نقیصه ادارد الزم

ها و چاپ مقاله یا کتاب اقدام  به صورت ارائه مقاله در کنگره
 .نمایند

 و در 85/3 گروه با امتیاز ،از نظر جایگاه سازمانی
نجام بندی گورمن قرار دارد که با ا  رده"خوب"محدودۀ 

از نظر . یابد  این رتبه نیز ارتقاء می،کارهای پژوهشی اعضاء
 "خوب" در محدودۀ 76/3 گروه با امتیاز ،فضای آموزشی

 کوچک بودن اتاق ،های اتوپسی قرار دارد ولی نداشتن اتاق
سمعی و بصری و خصوصاً نامناسب بودن محل کتابخانه 

 .بایستی اصالح گردد
 "خوب" در محدودۀ 88/3 پرسنل با امتیاز ،در بررسی

گورمن قرار دارند ولی کمبود پرستار در هر شیفت و کمبود 
 .خدمه بخش بایستی اصالح گردد

 نتیجه نهایی
دست آوردن ه  زنان و زایمان در نهایت با بیگروه آموزش

 در "خوب" در محدودۀ ، پرسشنامه40 از طریق 79/3امتیاز 
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 ،نتایج ارزیابیبا بررسی . گیرد بندی گورمن قرار می طبقه
های شناخته شده در هر  شود که با رفع نقیصه مشخص می

توان به نتایج بهتری  ریزی صحیح می بخش خصوصاً با برنامه
 ، آموزش در حین ارزیابیفرآیندکه در  طوریه  ب،دست یافت

 .ای در آموزش گروه ایجاد گردید بهبود قابل مالحظه
ضعف و قوت لذا گروه زنان و زایمان با شناخت نقاط 
 فعاالنه در ،باشد خود که ناشی از ارزیابی درونی گروه می

جهت رفع نقایص و تقویت نقاط مثبت خود قدم برخواهد 
 .داشت
 

 پیشنهادات
در جهت ارتقاء کیفیت گروه آموزشی زنان و زایمان 

 :گردد پیشنهادات ذیل ارائه می
ریزی  جهت آموزش عملی کارآموز و کارورز مرد برنامه

 و  درمان،شی صحیح و دقیق از طرف وزارت بهداشتآموز
 .آموزش پزشکی مشخص گردد

در جهت آموزش بهتر، دستیاران زنان سال چهارم 
های کانسری Case ماه جهت آشنایی با 2 الی 1االمکان  حتی

و اختالالت هورمونی و نحوۀ درمان این بیماران به مراکز 
 .مجهزتر فرستاده شوند

نحو ه  بیماران درمانگاه و بخش بدر جهت افزایش تعداد
گیری  مقتضی توسط مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تصمیم

 .گردد
در جهت افزایش فعالیت پژوهشی اعضای گروه و 

 .ها در شورای گروه تصمیمات الزم اتخاذ گردد رزیدنت
پژوهشی در جهت آموزش اعضای و معاونت آموزشی 

 و  سونوگرافی،تیوپی اپراو علمی در رابطه با الپاراسکهیأت
 .پی اقدام نمایدوهیستروسک

االمکان  های جنبی و حتی با رفع نقایص آزمایشگاه، درمان
با تأمین نیروی انسانی بیشتر در جهت بهبود کیفیت درمان 

 .اقدام گردد
محدودیت فضاهای آموزشی موجود از طریق مسئولین 

 .االمکان رفع گردد مربوطه حتی

 تشکر و قدردانی
آقاجانی که در تهیه و حاج له از جناب آقای وسی بدین

بیدختی که در  تدوین برنامه ارزیابی درونی و سرکار خانم امین
اند تشکر و  ی داشتهیسزا هها همکاری ب پر کردن پرسشنامه

 .نمایم قدردانی می
 

 منابع
طرح ارزیابی درونی بخش جراحی . رزاقی محمدرضا] 1[

.  تجریشءدرمانی شهدازنان و زایمان مرکز پزشکی آموزشی 
 .1376 زمستان تهران،
طرح درس و تشکیالت سازمانی گروه . اهیدرهبر ن] 2[

: سمنان .آموزشی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 .1378دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 

بیدختی محمداسماعیل،  ریم، امینهاشمی م سیف] 3[
ارزیابی . مدها محمدصادق، نبوی محمد، فرانوش مح یزدی
 فرآیندی جهت ارتقای کیفیت در گروه آموزشی اطفال ،درونی

 علمی پژوهشی دانشگاه مجله .دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 3، شماره 2 جلد ؛1380بهار و تابستان  ،علوم پزشکی سمنان

  .167-175صفحات : 4و
راهنمای تهیه گزارش ارزیابی . حسنآبادی  فتح] 4[
نه شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش  دبیرخا:تهران. درونی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش های علوم پزشکی،  دانشگاه

 .1377پزشکی، 
 ملک فرهاد، ملک عباس، بازرگان شاهرخ، یوموس] 5[ 

. سعید آقاجانی حاج فرحناز، قهرمانفرد مهدی، بابائی مجتبی،
 :پزشکی ت آموزشیفرآیندی برای ارتقای کیف ارزیابی درونی،

. اخلی دانشگاه علوم پزشکی سمناندگروه آموزش ، وردم
زمستان  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان،، مجله علمی

 .11-17فحات  ص:2 ، شماره1جلد  ؛1378
طرح درس و تشکیالت گروه . اهرخموسوی ش] 6[

 .1378سمنان، . آموزش داخلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
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