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چکيده :
نظارت بر چگونگي فعاليت ها و كنترل آنها براي رسيدن به اهداف مطلوب در مراحل طراحي ،برنامه ريزي و تعيين
بازده و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي فعاليت ها در جهت دستيابي به وضعيت مطلوب ضروري است .
جهت انجام ارزيابي  ،الگوهاي گوناگوني عرضه شده است اين الگوها نتيجه تجربه هاي متفاوت متخصصان در امر
ارزيابي بوده است .يكي از الگوهاي ياد شده كه براي بهبود امور آموزش عالي از دير زمان مورد استفاده قرار گرفته
است ،الگوي اعتبار بخشي است اين الگو در زمره الگوهاي مبتني بر مالكهاي دروني است .در كاربرد اين الگو در
كشورهاي مختلف مي توان به دو نوع رهيافت در ارزيابي آموزش عالي نظر داشت :
لف ) ارزيابي دروني ب ) ارزيابي بيروني
به همين مناسبت ارزيابي دروني گروه تصويربرداري پزشكي با مشاركت اعضاء هيات عملي و توجيه طرح طي چند
جلسه با همكاران اعضاي هيئت علمي گروه صورت گرفت ،بعد از تعيين اهداف كلي و اهداف ويژه،حوزه
هاي ذيل مورد ارزشيابي قرار گرفت:
 حوزه رسالت و اهداف آموزشي حوزه برنامه آموزشي حوزه پژوهش حوزه سنجش و ارزشيابي حوزه منابع آموزشي حوزه دانشجويان حوزه مديريت و سازماندهي حوزه هئيت علمي -حوزه دانش آموختگان
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نتايج حوزه های ارزشيابی گروه تصویربرداری پزشکی
حوزه ارزشيابی

رديف

مطلوب

نسبتاً

نامطلوب

()2

مطلوب ()1

()0

1

حوزه رسالت و اهداف آموزشی



2

حوزه برنامه آموزشی



3

حوزه پژوهش



4

حوزه سنجش و ارزشيابی



5

حوزه منابع آموزشی

6

حوزه دانشجویان



7

حوزه مدیریت و سازماندهی



8

حوزه هيات علمی

9

حوزه دانش آموختگان

کل امتياز 81 :






امتياز کسب شده 15 :

کسب باالتر از  57درصد امتياز

مطلوب

کسب بين  77-57درصد امتياز

نسبتاً مطلوب

کسب کمتر از  77درصد امتياز

نامطلوب

وضعيت کلی موجود  :مطلوب

بحث و نتيجه گيری کلی :
ارزشيييييابی گروه تصييييوير برداری پزشييييهی در نه حوزه به عم آمد زه در هبت حوزه مطلو
ودر يک حوزه نسيييييطتا مطلو ودر يک حوزه نامطلو بود ودر ز  ،وبا توجه به مقايسيييييه امتيازها
مطلو ارزيابی گرديد  .به هر حال بنظر می رسييييد تا جا يهه در توان گروه بوده اعدييييا در جهت
ارتقا زيبيت گروه تالش زرده اند و حال نوبت مسييييئولين اسييييت زه تدر اين تالشييييها را دانسييييته و در
جهت حبظ اين تالشها و زحمات اتدام موثری انجام دهند.
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مقدمه ومعرفی گروه:
گروه رادیولوژی دانشکده پيراپزشکی فعاليت خود را از سال  1369در آموزشکده پيراپزشکی با آموزش
دانشجویان رشته تکنولوژی رادیولوژی در مقطع کاردانی در دوره روزانه آغاز نمود .همزمان با تبدیل
آموزشکده پيراپزشکی به دانشکده پيراپزشکی در سال  1387و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی
پيوسته رادیولوژی ،گروه رادیولوژی فعاليت خود را تحت عنوان گروه تصویربرداری پزشکی تداوم بخشيد.
درحال حاضر این گروه دارای  2نفرعضو هيات علمی ميباشد .دروس مربوط به رشته تکنولوژی
رادیولوژی برای مقطع کارشناسی پيوسته شامل تکنيکهای پرتونگاری عمومی و اختصاصی  ،فيزیک
پرتوشناسی تشخيصی  ،فيزیک و تکنيکهای توموگرافی کامپيوتری  ،فيزیک و تکنيکهای  ، MRIپزشکی
هسته ای  ،امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی  ،اصول تصویرگيری پزشکی  ،رادیوبيولوژی  ،حفاظت
در برابر پرتوها  ،کنترل کيفی دستگاهای رادیولوژی  ،نگهداری و تعميرات دستگاههای رادیولوژی  ،فيزیک
عمومی و پایه  ،فيزیک پرتوها  ،دزیمتری  ،فيزیک رادیوتراپی  ،تفسير و ارزیابی کلينيکی تصاویر رادیولوژی
می باشند .همچنين دروس فيزیک پایه و کاربردی سایر رشته های پيراپزشکی از جمله علوم آزمایشگاهی،
بطور نظری و عملی توسط اعضاء هيات علمی گروه تدریس می شوند .تعداد دانشجویان رشته رادیولوژی
این گروه هم اکنون حدود  106نفر در مقطع کارشناسی پيوسته ميباشند .کارآموزی در عرصه دانشجویان
ک ارشناسی پيوسته تکنولوژی رادیولوژی در قالب برنامه ای مدون ،و با حضور اعضاء هيات علمی و
همکاری کارشناسان بخشهای تصویربرداری مراکز آموزشی و درمانی در مرا کز آموزشی درمانی و با
دستگاهای مختلف تصویربرداری از قبيل  ، MRI ، CTو سونوگرافی ،صورت ميگيرد .ارزیابی دانشجویان
در دروس نظری بصورت امتحان ميان ترم  ،پایان ترم و سمينار انجام شده و دروس عملی و کارآموزی در
عرصه بصورت آزمون سازمان یافته بالينی و با استفاده از ( Log bookگزارش کار ) و امتحان عملی
انجام ميگردد .هم اکنون گروه تصویربرداری پزشکی دانشکده پيراپزشکی پذیرش دانشجو در دوره
کارشناسی ارشد رادیوبيولوژی و کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی ( )MRI-CTرا در صورت

تصویب در وزارتخانه در دستور کار خود قرار داده است.با توجه به نقش مهم ارزیابی درونی در
بهبود کيفيت امور آموزشی از یک طرف و توجه خاص نظام آموزش پزشکی به ایجاد بهره
وری بيشتر و رفع نارسائی های عملياتی و اجرائی از طرف دیگر ،گروه تصویربرداری پزشکی
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دانشگاه علوم پزشکی اروميه با تشکيل کميته ارزیابی درونی دومين ارزیابی درونی را از اواخر
سال  1392آغاز و در شهریور سال  1393به پایان رسانيد.
روش کار :
در این طرح پس از معرفی ارز شيابی درونی به گروه و اع ضاء هيئت علمی  ،وظایف ،ر سالت و
اهداف کلی و جزئی گروه در هر یک از دروس تدوین گردید .گام بعدی تعيين حوزه های ارزشیییيابی و
مالکهای هریک از آنها بود .حوزه های مورد ارزشییيابی شییامل حوزه رسییالت و اهداف آموزشییی ،حوزه
مدیریت و سیییازماندهی ،حوزه برنامه آموزشیییی ،حوزه هيئت علمی  ،حوزه دانش آموختگان  ،حوزه
پژوهش و حوزه سنچش و ارزشيابی است پس از تعيين حوزه های ارزشيابی وضعيت مطلوب برای هر
یک از آنها تدوین و و ضعيت موجود با آن مقای سه شد .جامعه مورد ارز شيابی شامل اع ضاء هيئت علمی
گروه ت صویربرداری پز شکی و دان شجویان رادیولوژی بودند .برای جمع آوری اطالعات از پر س شنامه با
مقياس سه رتبه ای ،مطلوب با امتياز  ،2نسبتاً مطلوب با امتياز  1و نامطلوب با امتياز صفر استفاده شد.

اهداف ارزشیابی درونی:
هدف کلی :تعيين وضعيت موجود آموزشی گروه تصویربرداری پزشکی دانشکده
پيراپزشکی اروميه
اهداف اختصاصی:
 -1تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود گروه از نظر اهداف و رسالتها
 -2تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود گروه از نظر مدیریت و سازماندهی
 -3تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود گروه از نظر اعضای هيئت علمی
 -4تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود گروه از نظر برنامه های آموزشی
 -5تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود گروه از نظر امکانات  ،تجهيزات و نيروی انسانی
 -6تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود گروه از نظر پژوهش
 -7تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود گروه از نظر ارزشيابی دانشجویان
 -8تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود گروه از نظرسنجش وارزشيابی
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 -9تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود گروه از نظر دانش آموختگان

گامهای ارزشیابی درونی :
 -1مراحل انجام ارزشیابی درونی در گروه تصویربرداری پزشکی به قرار زیر بود:
گام اول :معرفی ارزشیابی درونی
معرفی ارزشيابی درونی و آشنایی اعضاء هيات علمی گروه با آن از طریق مطالعه راهنمای ارزشيابی درونی
منتشر شده از دبيرخانه شورای نظارت ،ارزشيابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و همچنين مشاوره و راهنمائی کارشناسان بخش  EDCدانشگاه علوم پزشکی
اروميه بود.
گام دوم :تشکیل کمیته ارزشیابی درونی
تشکيل کميته ارزشيابی درونی در گروه :در این مرحله پس از تعيين مجری طرح ،سایر همکاران اصلی
مشخص و تقسيم کار صورت گرفت .برای انجام ارزشيابی جلساتی با حضور کليه افراد کميته و مشاور
 EDCتشکيل گردید.

اعضاء کمیته ارزشیابی درونی :
 -1دزتر نصراله جطاری :مدير گروه و مجری طرح
 -2دزتر رضا زهدی :عدو هيات علمی گروه  -همهار طرح
 -3صبر آگشته زارشناس گروه  -همهار طرح
گام سوم :تعیین رسالت و اهداف آموزشی
در این مرحله اهداف کلی و ویژه ارزشيابی درونی گروه تعيين گردید .پس از تعيين هدف کلی و اهداف
اختصاصی در شورای گروه  ،رسالت و اهداف آموزشی و اهداف توسعه گروه و همچنين برنامه استراتژیک
مورد بازبينی قرار گرفت .

اهداف کلی گروه آموزشی تصویربرداری پزشکی

 -1اهداف آموزشی
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 -2اهداف پژوهشی
اهداف آموزشی گروه تصویربرداری پزشکی

هدف کلی  :فراگيری و ارتقا دانش تصويربرداری پزشهی دانشجويان راديولوژی

اهداف اختصاصی :
الف – دانشجویان تصویربرداری پزشکی :
 -1فراگيری تئوری ومطانی علم راديولوژی
 -2فراگيری آناتومی دستگاه های مختلف بدن انسان
 -3فراگيری فيزيولوژی بدن انسان
 -4فراگيری فيزيک پرتوها
 -5فراگيری اصطالحات پزشهی و پرتونگاری
 -6فراگيری زمههای اوليه و مراتطت از بيمار در بخش راديولوژی
 -7فراگيری اصول راديوگرافی دندان () PA- BV- OPG
 -8آموزش آماده نمودن بيمار برای انجام تهنيههای عمومی و اختصاصی
 -9فراگيری تهنيک های پرتونگاری عمومی و اختصاصی
 -11آموزش تهنيک های پرتونگاری عمومی و اختصاصی
 -11فراگيری فيزيک پرتوشناسی تشخيصی
 -12فراگيری اصول فيزيهی دستگاههای تصويربرداری پزشهی
 -13فراگيری ثطت و نمايش تصاوير پزشهی
 -14فراگيری مواد زنتراست در راديولوژی
 -15توانمند زردن دانشجويان راديولوژی در ارزيابی راديوگرافيهای
 -16فراگيري دوزيمتري پرتوهاي يونيزان
 -17فراگيري كاربرد كامپيوتر در راديولوژي
 -18فراگيري راديوبيولوژي
 -19فراگيري اصول فيزيكي دستگاههاي سونوگرافي
 -21فراگيري كاربرد تكنيكهاي سي تي اسكن()CTS
 -21فراگيري كاربرد تكنيكهاي ام آر آ ي ()MRI
 -22فراگيري اصول فيزيكي دستگاههاي ام آر آي ()MRI
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 -23فراگيری اصول راديوگرافی ديجيتال () CR- DR- DDR

اهداف عینی (رفتاری) دانشجویان تصویربرداری پزشکی
دانشجو در پايان دوره کارشناسی پیوسته بايد :
 -1تئوری ومطانی مربوط به علوم راديولوژی را بداند.
 -2با آناتومی دستگاه های مختلف بدن انسان آشنا باشد.
 -3فيزيولوژی بدن انسان را بداند.
 -4از فيزيک مربوط به پرتوها آگاهی داشته باشد .
 -5اصطالحات پزشهی و پرتونگاری را بداند.
 -6با اصول زمههای اوليه و مراتطت از بيمار در بخش راديولوژی ،آشنا باشد.
 -7درصورت لزوم بتواند زمههای اوليه و مراتطت از بيمار را در بخش راديولوژی انجام دهد.
 -8بيمار را برای انجام تهنيههای عمومی و اختصاصی آماده نمايد.
 -9تهنيک های پرتونگاری عمومی و اختصاصی را بداند.
 -11با آشييينايی به تهنيک های پرتونگاری عمومی و اختصييياصيييی بتواند آنها را روی بيمار در
بخش انجام دهد.
 -11فيزيک پرتوشناسی تشخيصی را بداند.
 -12با اصول فيزيهی دستگاههای تصويربرداری پزشهی آشنا باشد.
 -13اصول ثطت و نمايش تصاوير پزشهی را بداند.
 -14انواع مواد زنتراست درراديولوژی وزاربرد آنها را بداند.
 -15بتواند راديوگرافيها ی انجام گرفته را ارزيابی زند.
 -16با راديوگرافی دندان (  ) BV- OPG - PAآشنا باشد .
 -17با اصول راديوگرافی ديجيتال ( ) CR- DR- DDRوزار با آنها آشنا باشد .
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گام چهارم :تعیین حوزه های ارزشیابی
حوزه هاي مورد ارزشيابی شامل موارد زير است :

 -1حوزه رسالت واهداف آموزشی
 -2حوزه برنامه آموزشی
 -3حوزه پژوهش
 -4حوزه سنجش وارزشيابی
 -5حوزه منابع آموزشی
 -6حوزه دانشجويان مقطع زارشناسی پيوسته
 -7حوزه مديريت و سازماندهی
 -8حوزه هيات علمی
 -9حوزه دانش آموختگان
گام پنجم :تعیین وضعیت مطلوب برای هر یک از حوزه های ارزشیابی
با توجه به وضييعيت دانشييگاه ،بيمارسييتانهای آموزشييی و گروه ،تيم ارزشيييابی وضييعيت مطلو را
برای هر يک از حوزه های مورد ارزشييييييابی تعيين  ،و وضيييييعيت موجود را با آن مقايسيييييه نمود.
وضعيت مطلو هر يک از حوزه ها در ابتدای جدول نتايج بيان شده است.
گام ششم :تعیین روشهای جمع آوری داده ها و تدوین ابزار اندازه گیری
در اين مرحله اعدا تيم ارزشيابی درونی برای هر يک از حوزه های مورد ارزشيابی
پرسشنامه و چک ليست ها يی طراحی نمودند زه توسط اعدا و دانشجويان تهمي گرديد.
گام هفتم :جمع آوری و تحلیل داده ها
پس از تهمي پرسييشيينامه ها و اسييتخراج نتايج و بيان وضييعيت موجود در انتهای هر حوزه يک بحث
و نتيجه گيری و پيشنهادات درخصوص بهطود وضعيت موجود بيان شده است.
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گام هشتم :تهیه گزارش مقدماتی
بعد از جمع آوری و آناليز داده ها  ،گزارش اوليه تهيه و در جلسه گروه مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.

 -1حوزه رسالت و اهداف
وضعيت مطلو اين حوزه زمانی است زه :
 -1اهداف زلی و اختصاصی زامالً مشخص شده باشد.
 -2اهداف گروه بصورت مهتو باشد.
 -3اعدا گروه در تدوين آن مشارزت داشته باشند.
 -4توا د هدف نويسی رعايت شده باشد.
 -5اعدا گروه از آن مطلع بوده و در آموزش های خود آنرا مد نظر ترار می دهند.
 -6دانشجويان هدف (تهنولوژی راديولوژی) از آن اطالع داشته باشند.
 -7در انتهای دوره ميزان رضايت دانشجويان از دستيابی به اهداف ارزشيابی شود.
 -8بازبينی اهداف آموزشی هر دو سال
جدول شماره :1پرسشنامه رسالت و اهداف آموزشی
بلی

سئوال

 -1آيا برای گروه اهداف آموزشی تدوين شده است؟



 -2آيا اهداف بصورت مهتو وجود دارد؟



 -3آيا اعدا گروه در تدوين آن مشارزت داشته اند؟



 -4آيا تواعد اهداف نويسی رعايت شده است؟



 -5آيا اعدا گروه از اهداف گروه مطلع هستند ؟



 -6آيا اعدا گروه در آموزشهای خود اهداف آموزشی را مد نظر دارند؟



 -7آيا دانشجويان تهنولوژی راديولوژی از هداف آموزشی گروه اطالع دارند؟



 -8آيا در انتهای دوره ميزان دستيابی به اهداف آموزشی ارزيابی ميشو د؟

حدازثر امتياز 8 :

امتياز کسب شده 5 :

زسب بيش از  71درصد امتيازات اين حوزه بيانگر وضعيت مطلو است .
زسب بين  51تا  71درصد امتيازات اين حوزه بيانگر وضعيت نسطتا ً مطلو است .
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خير



زسب زمتر از  51درصد امتيازات اين حوزه بيانگر وضعيت نامطلو است.
نمره زسب شده  :نمره كسب شده در اين حوزه  7ميطاشد.
وضعيت موجود  :مطلو ()%87

بحث و نتيجه گيری :
پرسييشيينامه مربوط به حوزه اهداف آموزشييی توسييط اعدييا گروه تهمي گرديد و با توجه به
اينهه بيش از  81درصد امتيازات در اين حوزه زسب شد بنظر ميرسد زه رسالت و اهداف آموزشی
در گروه تصويربرداری پزشهی در وضعيت مطلوبی است.

 -2حوزه برنامه آموزشی
جدول شماره:2حوزه برنامه آموزشي

ردیف

نشانگرها

بله

1
2

برگزاری جلسه توجيهي در ابتدای ورود دانشجويان

√
√

آيا کارآموزان و کارورزان در تمام برنامه های آموزشي حضور و

خیر

غياب مي شوند

√
√
√
√
√

3
4
5
6
7

مشارکت اعضای هيئت علمي در تدوين برنامه آموزشي

8

رضايت کارآموزان از فعاليت ها و برنامه های آموزشي

√

9
11
11
جمع

رضايت کارورزان از فعاليت ها و برنامه های آموزشي

√
√
√

وجود طرح درس مکتوب
آگاهي اعضاء هيئت علمي از طرح درس
مشارکت اعضای هيئت علمي در تدوين طرح درس
وجود برنامه های درسي مکتوب برای کارآموزان و کارورزان

وجود زمان بازبيني برنامه های گروه
وجود راهنمايي آموزشي برای دانشجويان

اعضاي گروه درابتداي هر ترم تحصيلي ضمن توجيه دانشجويان آنها را با برنامه هاي آموزشي آشنا ونسبت به
فعاليتهاي كه قرار است در طول ترم انجام دهند آگاه ميكنند.
11

بحث و نتيجه گيري  :گروه با كسب  %111امتياز در اين حوزه  ،وضعيت زامال مطلوبي دارد.

 -3حوزه پژوهش:
و ضعيت مطلو گروه از نظر پژوهش به و ضعيتی اطالق مي گردد كه بدنطال يافتن پا سخ سئواالتي
اسييت كه در حين خدمت با آنها مواجه ميگردد و جهت پاسييخ به اين سييئواالت و رفع مشييك به شييك
علمي برنامه اي را تدارك مي بيند .اين پژوه شگر مي باي ستي دوره ها و كارگاههاي روش تحقيق را
گذرانده و با علم تحقيق آشنا باشد – ضمنا ً به نحوه نگارش  Scientific writingآشنا باشد .بايد در
سيييييال حدات  1مقاله يا پروژه تحقيقاتي رابه اجرا درآورد و در نمايه هاي  1يا  2داراي مقاله باشيييييد.
اين پژوهشگر مي بايستي با شركت فعال در كنگره هاي داخلي و خارجي يافته هاي خود را به سمع
و نظر ساير همكاران خود برساند.
جدول شماره :3پرسشنامه ارزیابی حوزه پژوهش
بله

نشانگر حوزه پژوهشی

رديف

خير

1

استباده اعدا گروه از اينترنت



2

آموزش نرم افزارهاي الزم مانند Power point – Excel – Word



3

تعداد كتب تاليبي و چاپ شده در ك گروه

4
5
6



داشتن مقاله چاپ شده در ژورنالهاي خارجي يا انگليسي زبان داخلي


در ك گروه
چاپ مقاله در ژورنالهاي داخلي فارسي زبان در ك گروه



شركت در كنگره هاي خارج از كشور يا چاپ خالصه مقاله در ك


گروه

7

شركت در كنگره هاي داخلي يا چاپ خالصه مقاله در ك گروه



8

داشتن پروژه تحقيقاتي در گروه



9

راهنمايي پايان نامه ها در ك گروه



11

تعداد كتب ترجمه شده در گروه



وضعيت موجود  :مطلو

بحث ونتيجه گيري :

12

گروه تصويربرداری پزشهی به لحاظ داشتن يک نبر دانشيار ويک نبراستاديار به لحاظ ارزيابي
پژوهش بيش از  %71نمرات را اخذ نموده و در و ضعيت مطلوبي ا ست .بنظر مير سد كه علی رغم
زمطود امهانات پژوهشييی گروه تصييويربرداری توانسييته در اين حوزه پيشييرفتهاي چشييمگيري داشييته
باشيييييد .كه با تخصييييييص امكانات پژوهشيييييي وتجهيزوراه اندازي آزمايشيييييگاه تصيييييويربرداري گروه
تصييييويربرداري پزشييييكي ميتواند جايگاه شييييايسييييته اي را دربين دانشييييگاههاي سييييط كشييييوربه خود
اختصاص دهد .

 -4حوزه سنجش و ارزشیابی

جدول شماره :4ارزیابی حوزه سنجش و ارزشيابی
رديف

بلی

سئوال

خير

1

ايا در پايان دوره كار آموزي امتحان عملی گرفته ميشود؟



2

آيا در پايان دوره زارآموزی امتحان شباهی گرفته می شود ؟



3

آيا در پايان دوره زارورزی امتحان عملی گرفته می شود ؟



4

آيا در پايان دوره زارورزی امتحان شباهی گرفته می شود ؟



5

آيا همه افراد گروه در امتحانات عملی مشارزت دارند؟



6

آيا همه افراد گروه در امتحانات شباهی مشارزت دارند؟



7

آيا در برگزاری امتحانات ،اهداف آموزشی در نظر گرفته می شود؟



8

آيا گروه برنامه مشخص نحوه سنجش خود را در ابتدای دوره به فراگيران ارا ه می نمايد؟



9

آيا نحوه امتحانات و اعتطار آن در جلسات گروه مورد بحث و بررسی ترار می گيرد؟



11

آيا ارزشيابی دوره ای از مدير گروه توسط اعدا گروه انجام می شود؟



11

آيا مدير گروه ،اعدا گروه را ارزيابی می زند؟

کل امتياز 88 :



امتياز کسب شده 9 :

کسب باالتر از  18درصد امتياز

مطلوب

کسب بين  78-18درصد امتياز

نسبتاً مطلوب

کسب کمتر از  78درصد امتياز

نامطلوب

وضعيت موجود  :مطلوب

13

بحث  :وضييعيت در اين زمينه با زسييب حدود  %81امتيازات  ،مطلو ارزيابی شييد .امتياز زسييب
نشييييده در اين حوزه به دلي پايين بودن تعداد اعدييييا گروه مي باشييييد كه با افزايش تعداد افراد گروه
امتيازات مربوطه هم كسب خواهند شد.

 - 5حوزه منابع آموزشی
الف  :منابع آموزشی دانشکده
در اين حوزه  ،به ارزيابی زيبيت ،تعداد ،تنوع فداها و تجهيزات آموزشی (زالسها ،آزمايشگاه ،زتابخانه
و  ) ...پرداختيم .وضعييت مطلو

در اين حوزه وجود فدای آموزشی زافی ،آزمايشگاه تصويربرداری

مجهز به دستگاههای دزيمتری وزنترل زيبی وديگر پارامترهاست زه در ذي برسی می شوند.
جدول شماره :5پرسشنامه منابع آموزشی دانشکده پيراپزشکی به لحاظ فيزیکی  ،نيروی انسانی و خدمات
آموزشی وآزمایشگاهی
سئوال

رديف

بله

خير

1

تعداد زافی زالس وفدای آموزشی

2

تجهيز زالسهای آموزشی به پروززتور وديگر وساي آموشی مورد نياز

3

تعداد زافی اعدائ هيئت علمی

4

وجود آزمايشگاه دزيمتری وتصويربرداری پزشهی با فدای زافی



5

تجهيز بودن آزمايشگاه به دستگاهها ووساي زنترل زيبی



6

تجهيز بودن آزمايشگاه به دستگاهها ووساي زنترل زيبی ودزيمتری به روز



7

اتاق راديوگرافی بادستگاهها و وساي مورد نيازجهت آموزش عملی



8





وجود وساي حباظتی نظير روپوش ،گناد بند ،شيلد تيروييد و....جهت آموزش



نحوه استباده

9

وجود زتابخانه مجهز به زتابهای مرجع وديگر منابع مورد نياز



11

وجود مرزز زامپيوتر با مهندس ومشاور مربوطه



11

مرزز زامپيوتر با فدای مناسب وتجهيز آن به تعداد زافی زامپيوتر ودسترسی
آسان به اينترنت

کل امتياز :

88

کسب باالتر از  18درصد امتياز

امتياز کسب شده 7 :
مطلوب
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کسب بين  78-18درصد امتياز

نسبتاً مطلوب

کسب کمتر از  78درصد امتياز

نامطلوب

وضعيت موجود  :نا مطلوب
بحث  :وضعيت در اين زمينه با زسب حدود  %45امتيازات  ،نامطلو ارزيابی شد.

ب :مراکز آموزشی -درمانی
در این حوزه  ،به ارزیابی تعدادو کيفيت مراکز آموزشی (بخشها ،کتابخانه،دستگاههای رادیوگرافی
،پاویون خواهران وبرادران و  ) ...پرداختيم .در این راستا پرسشنامه ای طراحی شد که پاسخ مثبت
نشانگر وضعيت مطلوب باشد.
جدول شماره : 5پرسشنامه بخش های تصویربرداری پزشکی به لحاظ فيزیکی  ،نيروی انسانی و خدمات پشتيبانی
سئوال

رديف

بله

خير

1

تعداد دستگاههای راديولوژی در بخش راديولوژی بيمارستان امام خمينی(ره)



2

تعداد دستگاههای ظهور و ثطوت در بخشهای راديولوژی با توجه به استانداردها



3

تعداد نسطت دانشجويان به تعداد دستگاههای راديولوژی برای زارآموزان



4

تعداد دستگاههای راديولوژی مورد نيازدر بيمارستان طالقانی



5

پاويون خواهران وپاويون برادران در بيمارستان امام خمينی(ره)

6

زيبيت دستگاههای راديولوژی بيمارستان امام خمينی(ره) با توجه به استانداردها



7

زتابخانه بخش



8

زيبيت دستگاه راديولو ژی بيمارستان طالقانی وسيدالشهدا



9

تعداد دستگاههای سونوگرافي در بخش های تصويربرداری با توجه با استاندارها



11

تعداد دانشجويان نسطت به تعداد دستگاههاي سونو گرافي براي كارورزان

11





زيبيت دستگاه  CTدر بخش تصويربرداری بيمارستان امام خمينی(ره) با توجه به


استاندارها

12

متناسب بودن تعداد دانشجويان به تعداد دستگاههای  CTبرای زارورزان



13

تعداد دستگاههای  MRIدر بخش های تصويربرداری با توجه با استانداردها



15

14

امهان استباده دانشجويان ازدستگاههای سنگ شهن ودانسيتومتری



15

بايگانی بخش های راديولوژی برای راديوگرافی ها



16

مسئول پذيرش بخش های تصوير برداري



17

سالن انتظار برای بيماران در همه بيمارستانها ی آموزشی



18
19
21

تعداد وزيبيت دستگاههای راديولوژی در بخش راديولوژی بيمارستان مطهری با



توجه به استانداردها
زيبيت دستگاه  CTدر بخش تصويربرداری بيمارستان مطهری با توجه با



استاندارها
زيبيت دستگاه راديولوزی بيمارستان طالقانی

کل امتياز 08 :



امتياز کسب شده 9 :

کسب باالتر از  18درصد امتياز

مطلوب

کسب بين  58-18درصد امتياز

نيمه مطلوب

کسب کمتر از  58درصد امتياز

نامطلوب

وضعيت موجود  :نا مطلوب
بحث و نتيجه گيری :در اين حوزه پارامترهای مختلبی مورد توجه ترار گرفت و بيست سئوال و
پارامتر بررسيييی شيييد اگر به تبهيک بررسيييی زنيم می بينيم زه پارامترهای مورد بررسيييی در حدازثر
اندازه ی اسييييييتانداردهای موجود دنيا هسييييييتند و به جرات می توان گبت زه در بهترين دانشييييييگاههای
زشيييور تمامی اين پارامتر ها لحاظ نگرديده اند .برخی از اين عوام تاب اصيييالح و برخی غير تاب
اصالح به نظر می رسند درخصوص گروه راديولوژي عدم وجود مكاني مخصوص ،جهت آموزش
كارآموزان  ،ارا ه كنبرانس ،بيان ديدگاهها و به علت ازدحام زياد دانشييجويان در بخش راديولوژي و
از همه مهمتر زافی و بروز نطودن دسيييتگاههای تصيييويربرداری ،امكان ارا ه مناسيييب آموزش وجود
ندارد كه با تحقق اين مهم ( تجهيز مرازز اموزشی درمانی با دستگاههای جديد و بروز ،داشتن كالس
مخصييوص آموزش در مرازز و بيان ديدگاهها ) بخشييی تاب توجهی ازامتيازات كسييب نشييده كسييب
خواهند شد .
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 -6حوزه دانشجویان

وضعيت مطلو در اين حوزه زمانی است زه :

 -1پيشرفت تحصيلی فراگيران در مقطع زارآموزی راديولوژی در پايان دوره مناسب باشد.
 -2پيشرفت تحصيلی فراگيران در مقطع زارورزی راديولوژی در پايان دوره مناسب باشد.
 -3ميزان دسترسی فراگيران به اهداف رفتاری تاب تطول باشد.
 -4نظر فراگيران در گروه تصويربرداری پزشهی از وضعيت آموزشی رضايتمند باشد.
جدول شماره :6پرسشنامه ارزیابی حوزه دانشجویان
نشانگرهاي ارزيابی حوزه دانشجويان

رديف

مطلوب

نسبتاً

نامطلوب

()2

مطلوب ()1

()0

1

پيشرفت تحصيلی زارآموزان برحسب نمره شباهی و عملی پايان دوره



2

پيشرفت تحصيلی زارورزان برحسب نمره شباهی و عملی پايان دوره



3

نظر دانشييييييجويان درخصييييييوص زيبيت تدريس و آموزش اسيييييياتيد گروه
تصوير برداری پزشهی (براساس ارزشيابی ) EDC



نظر دانشييييييجويان تهنولوژی راديولوژی درباره روشييييييهای ارزيابی در
4

گروه تصييييوير برداری پزشييييهی (هماهنگی امتحان با اهداف آموزشييييی



ارا ه شده)
5

6

نظر دانشجويان تهنولوژی راديولوژی درباره پيشرفت تحصيلی و


ميزان دسترسی به اهداف رفتاری در گروه تصوير برداری پزشهی
نظر فراگيران تهنولوژی راديولوژی در مورد امکانات و فضای



آموزشی
7

اطالع رسيييييانی در مورد اهداف آموزشيييييی و انتظارات در ابتدا و طول


دوره

کل امتياز 81 :

امتياز کسب شده 88 :
17

وضعيت موجود  :مطلوب
بحث و نتيجه گيری :گروه تصييوير برداری پزشييهی اهميت خاصييی به ارزشيييابی فراگيران می
دهد  .پرسيشينامه ها توسيط عده محدودی از فراگيران زه در گروه حديور داشيتند پر شيد بنابراين در
اين زمينه باياس تاب توجهی وجود دارد زه نطايد از آن غاف شد

 -7حوزه مدیریت و سازماندهی:

وضعيت مطلو حوزه مديريت وسازماندهي :
 -1توسط اعدا انتخا و بوسيله رياست دانشگاه تا يد شود.
 -2از نظر درجه علمی دانشيار يا به باالباشد.
 -3از نظر سابقه مديريت حدات  5سال سابقه داشته باشد.
 -4از نظر سابقه آموزشی حدات  11سال سابقه داشته باشد.
 -5روحيه همهاری داشته باشد.
 -6بر عملهرد اعدا نظارت داشته باشد.
 -7از توانين و مقررات آگاهی زام داشته باشد.
 -8در تقسيم فرصتها در بين اعدا گروه به طور منطقی عم زند.

جدول شماره  :7پرسشنامه ارزیابی مدیر گروه تصویربرداری پزشکی
نشانگرهاي ارزيابی مدير گروه

رديف

بله

خير

1

مرتطه علمی

2

سابقه فعاليت آموزشی



3

وضعيت استخدامی



4

نوع فعاليت

5

دانشجويان به مدير گروه

6
7

سابقه مديريتی

9



ميزان حدور فيزيكي در دفتر گروه جهت سهولت دسترسي اعدا هيات علمي و

ميزان راي مدير گروه

8







تهيه برنامه اجرايي آموزشي اعداي هيات علمي در هر نيمسال تحصيلي براي اعدا
گروه



تهيه برنامه آموزشي مدون براي دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي



11

تشكي و اداره جلسات گروه



11

ارسال صورت جلسات گروه به دانشكده
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12

بررسي نياز هاي مالي گروه جهت تهيه وساي و لوازم آموزشي و كمك آموزشي

13

ارزيابي دوره اي مدير گروه از فعاليتهاي اعدا گروه

14

شركت در جلسات شوراي آموزشي دانشكده



15

ارتطاط حدوري با مسئولين دانشگاه و دانشكده در رابطه با مشكالت گروه



16

ابالغ بخشنامه ها و آ ين نامه ها و مصوبات كه از دانشكده ارسال ميگردد



17

انجام دادن كليه مكاتطات رسمي گروه



18

رضايت مندي اعدا گروه از مدير گروه






نمره ك 36 :
نمره اخذ شده در حوزه مديريتي 31 :
وضعيت موجود  :مطلو ( ) %86

بحث و نتيجه گيري :
با توجه به اينكه گروه تصييييييويربرداری پزشييييييهی  2نبر هيئت علمي دارد زه اين اعدييييييا فول تايم
جغرافيايي مي باشيييند و مدير گروه فعلي،از نظر رتطه علمی دانشييييار بوده و مجری سيييياسيييتهاي فعلي
وزارتخانه اسييت و با سيياير اعدييا گروه همهاری خوبی دارد كه با افزايش اعدييا هيئت علمي به
صورت فول تايم جغرافيايي وهمكاري مناسب اعدا گروه وضعيت مطلو گروه حبظ خواهد شد .

 -8حوزه هیئت علمی
تعداد اعضای هیئت علمی 2 :نفر
-1دکتر نصرا له جباری
 -2دکتر رضا زهدی اقدم

دانشیار
استاديار

درصد اعضای هیئت علمی تمام وقت 111 :درصد

نشانگر هيئت علمي مطلوب :

19

فیزيك پزشكی
فیزيك پزشكی

هيئت علمي مطلو هيئت علمي است كه در هبته حدات  8ساعت به تدريس موثر مشغول باشد در
 %71فعاليتهاي آموزشي گروهي مانند ژورنال كالپ و سمينارهای مشترك شركت داشته و دوره
هاي روش تدريس نوين را گذرانده باشد معدل ارزشيابي او در  5سال توسط دانشجويان كمتر از 17
نطاشد و عالته خود را براي پژوهش با انتشار حدات  2مقاله در سال و شركت در كارگاههاي روش
تحقيق بروز دهد .از نظر دانش تئوري و مهارت عملي در حدتاب تطول باشد.

جدول شماره  : 8پرسشنامه ارزیابی حوزه هیئت علمی
نشانگرهاي ارزيابی حوزه هيئت علمی

رديف

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

()2

()1

()0

1

تعداد اعدا هيئت علمي تمام وتت جغرافيايي

2

تركيب اعدا هيات علمي از نظر رتطه علمي

3

تعداد اعدا هيئت علمي به ازا تعداد دانشجويان

4

وضعيت استخدامي هيات علمي

5

حدور اعدا هيات علمي در كنبرانسهاي داخ گروهي و داخ بخشي

6

حدور اعدا هيات علمي در جلسات گروه



7

ميانگين نمره نظرخواهي درمورد اعدا هيات علمي توسط مدير گروه



8

شركت اعدا هيات علمي در ارزيابي كارآموزان و كارورزان



9

سابقه كارآموزشي اعدا گروه



11

تعداد جلسات حدور اعدا گروه در كنبرانسها

11

ارتطاطات بين گروهي مرتطط مانند راديولوژی – فيزيک پزشهی و غيره

12

نظر دانشجويان از لحاظ آموزش تئوري و عملي اعدا هيات علمي گروه











حداكثر امتياز 24 :
معدل امتيازات كسب شده توسط  2عدو گروه 18 :
وضعيت موجود  :نيمه مطلو () %75

بحث و نتيجه گيری :
ترزيب گروه تصويربرداری پزشهی به نحوی است زه تمام اعدا گروه به صورت فولتايم
جغرافيايی هسييتند .تمام اعدييا گروه در يک زمينه متبق القول هسييتند و آن اولويت دادن به آموزش
دانشجويان است.
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 -9حوزه دانش آموختگان
در اين حوزه پرسشنامه ای تهيه وتوسط تعداد معينی از دانشجويان زه فارغ التحصي شده بودند
پاسخ داده شد زه پس از تجزيه وتحلي  ،نتايج آن در جدول زير آمده است .
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نشانگرهاي ارزيابی حوزه دانش آموختگان

تا چه اندازه از مطاحث عمومي و تخصصي رشته تحصيلي تان شناخت
داريد؟
تا چه اندازه در تجربه و تحلي – تبسير و ارزش هاي مساي و رشته
تحصيلي تان مهارت داريد؟

مطلوب

نسبتاً

نامطلوب

()2

مطلوب ()1

()0




بنظر شما مهارت كسب شده در طول دوره تحصيلي تا چه اندازه در بر



آوردن الزامات شغلي شغ فعلي شما مؤثر بوده است؟
ميزان توانايي دانش آموختگان گروه در انجام مستق وظايف محوله
چقدر است؟
ميزان رضايت دانش آموختگان گروه از رسالت و اهداف گروه چقدر
است؟




تا چه اندازه از كيبيت آموزشي دوره هاي گروه رضايت داريد؟



ميزان رضايت دانش آموختگان از كاربردي بودن برنامه هاي درسي



گروه چقدر است؟
ميزان رضايت دانش آموختگان از به روز بودن برنامه هاي درسي



گروه چقدر است؟
تا چه اندازه از نحوه مديريت مدير گروه در حين تحصي رضايت
داريد؟
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تا چه اندازه از تدريس اعدا هيئت علمي در حين تحصي رضايت

11

داريد؟
تا چه اندازه از ويژگي علمي اعدا هيئت علمي در حين تحصي

11

رضايت داريد؟




آيا برنامه هاي آموزشي گروه براي ايجاد تابليت الزم در دانش

12



آموختگان كافي بود؟

حدازثر امتياز 24 :

امتياز کسب شده 89 :

زسب بيش از  71درصد امتيازات اين حوزه بيانگر وضعيت مطلو است .
زسب بين  51تا  71درصد امتيازات اين حوزه بيانگر وضعيت نسطتا ً مطلو است .
زسب زمتر از  51درصد امتيازات اين حوزه بيانگر وضعيت نامطلو است.
نمره زسب شده  :نمره كسب شده در اين حوزه  79درصد ميطاشد.
وضعيت موجود  :مطلو ()%79

جدول شماره ( 9ارزیابی حوزه های نه گانه )
حوزه ارزشيابی

رديف

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

()2

()1

()0

1

حوزه برنامه آموزشی



2

حوزه پژوهش



3

حوزه سنجش و ارزشيابی



4

حوزه منابع آموزشی

5

حوزه دانشجویان



6

حوزه مدیریت و سازماندهی



7

حوزه رسالت و اهداف آموزشی



8

حوزه هيات علمی

9

حوزه دانش آموختگان

کل امتياز 81 :






امتياز کسب شده 87 :

کسب باالتر از  57درصد امتياز

مطلوب

کسب بين  77-57درصد امتياز

نسبتاً مطلوب

کسب کمتر از  77درصد امتياز

نامطلوب
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وضعيت کلی موجود  :مطلوب
بحث و نتيجه گيری کلی  :ارزشييييابی گروه تصيييوير برداری پزشيييهی در نه حوزه به عم آمد
زه در هبت حوزه مطلو ودر يک حوزه نسيييييطتا مطلو ودريک حوزه نامطلو

بود ودر ز  ،وبا

توجه به مقايسييييييه امتيازها مطلو ارزيابی گرديد  .به هر حال بنظر می رسييييييد تا جا يهه در توان
گروه بوده اعدا در جهت ارتقا زيبيت گروه تالش زرده اند و حال نوبت مسئولين است زه تدر اين
تالشها را دانسته و در جهت حبظ اين تالشها و زحمات اتدام موثری انجام دهند.

جدول شماره  : 11بررسي نقاط ضعف وراهكارهاي اجرايي
نقاط ضعف

کار راه کار اجرایی راهکار اجرایی دانشگاه
ککک
راهک

راهکککککار

ا جرا یی دانشکده

اجرایی حوزه

گروه

ستادی وزارت

عدم راه اندازی دوره درخواسیییت هم کاری و پيگيری فراهم نمودن ام کان اسیییت فاده از ام کا نات

تدوین سییرفصییل

تحصیییيالت تکميلی راه انییدازی مسییئولين دانشییکده آموز شی و پژوه شی در مراکز آموز شی و

ر شته های جدید و

در رشیییته تکنولوژی دوره

در راه ا ندازی دوره درمانی وابسته به دانشگاه .

رادیولوژی و رشیییته کارشییناسییی کارشناسی ارشد.
های مرتبط در گروه ارشد.

بییه روز نییمییودن
سرفصل رشته های
های قدیمی .

.

تصییییویییربییرداری
پزشکی.
در خوا ست هم کاری و پيگيری همکاری و نگرش مثبت م سئولين دان شگاه
گروه آ موزشییییی
کییمییبییود میینییابییع و ت ج ه يزات از مرا جع ذ یر بط درجهت تقویت و ارتقاء گروه آموزشی .
فيلدهای آموزشی
بییرای تییجییهییيییز
تییوسییییط بییورد
مورد نياز
نظییارت بر عمکرد

آزمیییایشیییییگیییاه

تخصییصییی وزارت

دوزیییمییتییری و راه

مییتییبییو و مییلییزم

اندازی آزمایشیییگاه

نمودن دانشییگاه ها
برای فراهم نمودن

پر توشیییینییاسییییی

امکانات مورد نياز .

تشخيصی.
درخواسیییت
جییییییییذب
کمبود عضیییو ه يات

م تخصیییص

ع ل می در رشیییتییه رادیولوژی.
تخصصی رادیولوژی.

هم کاری و پيگيری
مسئولين دانشکده

همکاری و نگرش مثبت م سئولين دان شگاه
درجهت تقویت و ارتقاء گروه آموزشی .
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نتیجه گیری:
گروه تصوووبيرارداری پزشوووكی دانشووو كده پیراپزشوووكی دانشووو پاه علبم پزشوووكی اروم یه ،ار نا مه
اسووتراتکيك،رسووالت و اهداد و دورنمای ربد را اا مشووارکت اعضووا و اا در ن ر گرفتی نیازهای جامعه و
دان شپاه تدويی کرده ا ست .اهداد ا ستراتکيك و آمبز شی گروه م شخص و ا صبل هدد نبي سی در آنها
رعايت شده است  .در اهداد استراتکيك وظايف آمبزشی،پکوهشی و ردماتی گروه در ن ر گرفته شده
اند .ارنامه ا ستراتکيك و اهداد گروه هر 2سال اازنپری می شبد .گروه راديبلبژی در سال  1932اه
ایش از  %01اهداد تعییی شوووده ربد تا ايی تاريا ناشد شوووده اسوووت .ارری از اهداد میار مد
مد

در ارنامه اسووتراتکيك گروه هزبز ادلید مشووكا

های گروه در راستای تنشد آنها صبر

و دراز

مالی و  ...منشد نشووده اند که اايد ارنامه ريزی

گیرد.

در حال حاضوور اه دلید پاشیی ابدر تعداد اعضوواو گروه انتخاب مدير گروه اا اعضووای هیئت علمی گروه
انجام نمی گیرد.
مسئبلیت های اجرايی رارج از گروه مديرگروه  ،و ارری از اعضای هیئت علمی گروه و حضبر قااد تبجه
اع ضای گروه در اکثر جلسا  ،شبراها ،کمیته ها ،جلسا

مشاوره در سطح دانشكده و دانشپاه از جمله

مساشلی است که از جهتی اه نفع گروه و از جهاتی ديپر اه ضرر گروه می ااشد.
مهم تريی نشاط ضعف گروه نداشتی استشال مالی و عدم تخصیص ابدجه مستشد ارای فعالیت و آمبزش
در جامعه گروه می ااشد .اطبر کلی اعضای گروه در ن ر سزجی های انجام شده ایش از  %31از مديريت
و سازماندهی درگروه ر ضايت دا شتزد .در گروه آيیی نامه های آمبز شی مكتبب وجبد دارد و اه تفكیك
مخاطبیی آنها در ابلتی گروه نصووش شووده اسووت .از ن ر ارنامه آمبزشووی نیز گروه راديبلبژی از ديدگاه
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کارورزار و کارآمبزار رتبه اااليی از ن ر رضوووايت از آمبزش در ایی گروههای ديپر دانشوووكده کسوووش
کرده است.
ارنامه آمبز شی اه تفكیك فراگیرار ا صبر

مكتبب در گروه مبجبد و در ارتیار آنها قرار می گیرد .در

ایی اعضای هیئت علمی  %01دانشیار و  %01استاديار هستزد.
تعداد و وسووعت کاسووها نسووبتاب مطلبب اسووت ولی وسووعت اخش و مراکز کارآمبزی نسووبت اه تعداد
دانشووجبيار اسوویار مندود میباشوود .کتااخانه مسووتشد درگروه وجبد ندارد و امكانا
نامطلبب میباشد که الزم است جهت رريد تجهیزا
دوره تن صیا

تكمیلی  ،اقدام عاجلی صبر

آزمايشووپاهی گروه

آزمايشپاهی اا تبجه اه سیاست گروه در راه اندازی

گیرد  .فعالیتها و طرحهای پکوه شی گروه در سالهای اریر

رشد چشمپیری داشته است .

رسالت گروه تصویربرداری پزشکی
ر سالت ايی ر شته  ،ارتشاو تباناشیهای علمی و تخ ص صی پرتبکارار جهت افزايش کارآيی در زمیزه
تصبيرارداری پزشكی و استفاده از اازار های جديد اا تكزبلبژی پیشرفته و ايجاد فضای مزاسش
جهت انجام تنشیشا

و پکوهشهای علمی می ااشد.

ضمیمه :1برنامه ها ی آموزشی گروه و اهداف آموزشی
گروه تصووبيرارداری پزشووكی در راسووتای تنشد اهداد کار دانشووكده ار آر اسووت که تكزبلبژيسووتهای
راديبلبژی کارآمد و متزا سش اا پی شرفتهای علمی و تكزبلبژيكی ترایت نمبده و جايپاه ممتاز ک شبری را
در ايی رشته کسش نمايد.
اهداد کار :
مهیا کردر زمیزه آمبزش عالی علبم پرتبشزاسی جهت آمادگی تكزبلبژيستها ارای ورود اه مدارج ااالترو
راه اندازی دوره های تنصیا

تكمیلی

ترويج تفكر آمبزش مداوم و آيزده نپر و انتشال اطاعا
تبسعه تبانايی های همكاری در فعالیتهای آمبزشی و پکوهشی
ارتشاو مستمر دانش و مهار

تكزبلبژيستهای راديبلبژی ارای اهببد عملكرد حرفه ای و پاسخپبيی اه

نیازهای جامعه.
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ضمیمه : 2دورنمای گروه:

دورنمای گروه تصویربرداری پزشکی
گروه راديبلبژی در راسوووتای تنشد اهداد کار دانشوووكده ار آر اسوووت که تكزبلبژيسوووتهای
راديبلبژی کارآمد و متزاسوووش اا پیشووورفتهای علمی و تكزبلبژيكی ترایت نمبده و جايپاه ممتاز
کشبری را در ايی رشته کسش نمايد.

ضمیمه : 3اهداف کالن و اختصاصی گروه:

اهداف کالن
 .1مهیا کردر زمیزه آمبزش عالی علبم پرتبشووزاسووی جهت آمادگی تكزبلبژيسووتها ارای ورود اه مدارج
ااالتر
 .2راه اندازی دوره های تنصیا

تكمیلی

 .9ترويج تفكر آمبزش مداوم و آيزده نپر و انتشال اطاعا
 .4تبسعه تبانايی های همكاری در فعالیتهای آمبزشی و پکوهشی
 .0ارتشاو م ستمر دانش و مهار

تكزبلبژي ستهای راديبلبژی ارای اهببد عملكرد حرفه ای و پا سخپبيی

اه نیازهای جامعه.

اهداف اختصاصی Objectives
 .1اازنپری اساسی در سرفصلهای دروس کارشزاسی پیبسته تكزبلبژی راديبلبژی اه صبر :
الف – جمع آوری و استفاده از ن را

گروههای راديبلبژی در دانشكده های مادر

ب – اررسی و اتمام اازنپری دروس و اراشه آنها اه شبرای عالی ارنامه ريزی جهت تصبيش
 .2دررباست مجبز راه اندازی دوره تنصیا

تكمیلی
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الف – درربا ست مجبز راه اندازی کار شزا سی ار شد در ر شته ت صبيرارداری پز شكی و تاش در جهت
حذد مبانع مبجبد از طريد ارگزاری جل سا

م شترک اا ساير گروههای راديبلبژی دان شپاههای مادر

ب – دررباست مجبز راه اندازی رشته کارشزاسی ارشد حفاظت و راديبایبلبژی
 .9افزايش ت عداد طرح های تنشی شاتی و م شاال

پکوهشوووی گروه راديبلبژی از طريد ان جام طرح های

مشترک اا ساير گروههای آمبزشی دانشكده تا پايار ارنامه
 .4دررباست جذب يك نفر متخصص راديبلبژی و يك نفر راديبایبلبژيست اه عزبار عضب هیأ

علمی

تمام وقت
 .0تامیی تجهیزا

مبرد نیاز جهت تجهیز آزمايشپاه دوزيمتری تا پايار سال

 .6قرار دادر اع ضی از مطالش در سی ا ساتید گروه و مشاال

آنار اه طبر مجزا در وب سايت دان شكده

ارای سهبلت استفاده دانشجبيار

ضمیمه : 4شرح وظایف مدیر گروه تصویربرداری پزشکی:
● تهیه ارنامه اجرايی وظايف آمبزشی و پکوهشی و ردماتی اراشه شده از طريد گروه اراساس رط مشی
شبرای دانشكده اا مشبر

اعضای گروه قبد از شروع نیمسال تنصیلی و گزارش آر اه رشیس دانشكده.

● اااغ ارنامه های اجرايی وظايف آمبزشی و پکوهشی و ردماتی هريك از اعضای گروه
● ن ار

ار کلیه فعالیت های آمبزشی و پکوهشی و ردماتی گروه

● تهیه جدول دروس هر نیمسال اا همكاری اعضاو گروه و اراشه آر اه معاور آمبزشی دانشكده
● تجديدن ر مستمر در ارنامه ها اا تبجه اه آرريی پیشرفتها و تغییرا

و تنبال

و اراشه ايی ارنامه ها

اه مراجع ذيراط
● تشكید و اداره جلسا

شبرای گروه و ارسال گزارش کار ،مصباا  ،پیشزهادها و ن ريا

جمعی گروه

اه معاور آمبزشی دانشكده ارای هماهزپی اجرايی يا طی مراحد قانبنی و اااغ اخشزامه ها و آشیززامه ها
و مصبااتی که رشیس دانشكده ارسال کرده است.
● پیشزهاد نیازهای مالی گروه اه رشیس دانشكده
● پیشزهاد طرحهای پکوهشی که گروه راساب يا اا همكاری گروههای ديپر آماده انجام دادر آر است اه
معاور پکوهشی دانشكده ارای تصبيش در شبرای پکوهشی
●ارزياای کار ساالنه اعضای گروه و گزارش آر اه معاور آمبزشی دانشكده
● مديريت اجرايی عرصه های آمبزشی تصبيرارداری پزشكی
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برنامه های اجرایی و مقررات مربوطه در کارآموزی دانشجویان در بخش های مختلف
مراکز آموزشی و درمانی
ارنامه هر دوره کارآمبزی اا معرفی نامه رسومی گروه امد

تعیی شوده در اخش ها اه شور ذيد اجرا

می شبد :
 -1اولیی روز کارآمبزی اه جلسووه تبجیهی درگروه تصووبيرارداری پزشووكی و جلسووا

تئبری تبسووط

کارشزاسار آمبزشی مراکز تصبيرارداری ارتصاص رباهد داشت .
 -2از روز دوم  :اه مد

تعیی شده طبد ارنامه های عملی هرگروه در مراکز مختلف آمبزشی ارگزار می

شبند
 -9شووروع کارآمبزی روزانه ها از سوواعت 5:40لغايت 19و اعدازظهرها ازسوواعت  19لغايت 13رباهد
ابد .
 - 4حضبر فعال دانشجب در کارآمبزی الزامی است .

نحوه ارزیابی پایان ترم کارآموزان:
الف) ح ضبروغیاب دانشجبيار دردفترچه گزارش کارآنها انجام شده و تب سط مرای مرابطه مهر و ام ضاو
می گردد.
ب) ارزياای عملكرد دانشوووجب ار مبزای اررسوووی ( log bookگزارش فعالیت های روزانه ) و رعايت
حداقد تعداد تكزیكهای معیی شده ازطرد گروه راديبلبژی صبر
ج) در صبر

میپیرد.

نیاز انجام آزمبر کتبی

 آزمبر کارآمبزی در عر صه در پايار دوره آمبز شی هر گروه اه طبر عملی و ارا ساس چك لی ستی کهار اسوواس روش  OSCEدر ربد گروه تبسووط مدير گروه طراحی شووده در اخش تصووبيرارداری انجام
میشبد.
 -نمره نهايی آزمبر اراسوواس میانپیی نمرا

ارسووالی از مراکز آمبزشووی ااضووافه نمره گروه راديبلبژی

اراساس  log bookيا گزارش فعالیت های روزانه مناسبه می گردد.
 چزانچه دان شجب در يك مرکزآمبز شی مبفد اه ک سش حداقد نمره ارز شیاای نپردد مبظف اه گذراندردوااره کارآمبزی در آر مرکزآمبزشی میباشد.
 اگر دانشووجب درمرحله دوم نیز مبفد اه ارذ نمره قببلی در يك مرکز تصووبيرارداری نپردد .اايسووتینسبت اه انتخاب دوااره واحد کارآمبزی درعرصه اقدام نمايد.
 دان شجب مبظف ا ست حداقد های آمبز شی تعريف شده در هر مرکز کارآمبزی را طی دوره آمبز شیمرابطه انجام داده و تعداد تكزیكهای انجام داده تبسط ربد ،يا همراه اا مرای و اصبر
در دفترچه گزارش ربد اه طبر کامد قید نمايد.
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مشاهده کردر را

چ زانچه دان شجب اه داليد غیرمبجه تعداد تكزیكهای تعريف شده درهراخش را انجام ندهد تا انجام کامد
تكزیكهای مبرد ن ر نمیتباند فارغ التنصید گردد.

ضمیمه : 5جداول تفکیکی ارائه واحدهای درسی در هر نیمسال تحصیلی
ترم اول
دروس دوره کارشناسی رشته تصویربرداری پزشکی
زد

نام درس ارا ه شده

تئوری

عملی

1

انديشه اسالمی ()1

2

-

2

11

فيزيك عمومي

2

1

3

13

رياضيات عمومي

2

-

2

16

آناتومي ()1

1/5

1/5

2

8

تربيت بدني 1

-

1

1

19

فيزيولوژي

1/5

1/5

2

11

زيست شناسي سلولي

2

-

2

6

ادبيات فارسي

3

-

3

زبان پيش دانشگاهي

2

-

2

جمع ز

زارآموزی

 19واحد
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جمع واحد

پيشنياز

ترم دوم
دروس دوره کارشناسی رشته تصویربرداری پزشکی
زارآموزی

زد

نام درس ارا ه شده

تئوری

عملی

1

انديشه اسالمی ()2

2

-

2

12

بهداشت عمومي

1

-

1

14

آمار

1

-

1

7

زبان عمومي

3

-

3

17

آناتومي 2

1/5

1/5

2

19

تربيت بدني 2

-

1

1

11

آسيب شناسي عمومي

2

-

2

18

فيزيك پرتوها

3

-

3

21

روش هاي پرتونگاري 1

3

-

3

12

آشنايي با فناوري نوين اطالعات

1

1

2

جمع ز

جمع واحد

پيشنياز

كد 19

كد 16

 21واحد

ترم سوم
دروس دوره کارشناسی رشته تصویربرداری پزشکی
زد

نام درس ارا ه شده

تئوری

عملی

2

اخالق اسالمي

2

-

2

18

آناتومي 3

1/5

1/5

2

19

فيزيك پرتوشناسي تشخيصي

3

-

3

كد 18

21

روشهاي پرتونگاري 2

3

-

3

كد 17

24

مراتطت از بيمار در بخش

1

1

2

كد 19

17

ثطت و نمايش تصاوير در پزشكي

2

-

2

31

دزيمتري پرتوهاي يونيزان

1/5

1/5

2

42

كارآموزي 1

-

2

2

2

-

2

15

مديريت بيمارستاني و رفتار
سازماني

جمع ز

زارآموزی

 21واحد

ترم چهارم
31

جمع واحد

پيشنياز

كد 18

دروس دوره کارشناسی رشته تصویربرداری پزشکی
زد

نام درس ارا ه شده

تئوری

عملی

4

تاريخ تحليلی صدر اسالم

2

-

2

14

اخالق حرفه اي

1

-

1

16

اصطالحات پزشكي در راديولوژي

1

-

2

25

راديوبيولوژي

2

-

2

11 ، 18

22

روشهاي پرتونگاري 3

2

-

2

كد 18

23

بيماري شناسي

2

-

2

كد 11

31

تصويربرداري با امواج فراصوتي در پزشكي

3

-

3

32

آناتومي مقطعي

3

-

2

16،17،18

2

-

2

كد 19

-

2

2

33
43

اصول فيزيكي سيستم هاي توموگرافي
كامپيوتري سي تي اسكن
كارآموزي 2

جمع ز

جمع واحد

زارآموزی

پيشنياز

 19واحد

ترم پنجم
دروس دوره کارشناسی رشته تصویربرداری پزشکی
زد

نام درس ارا ه شده

تئوری

عملی

3

انقال اسالمي

2

-

2

13

كاربرد رايانه در تصويربرداري

1

1

2

15

زبان تخصصي

2

-

2

27

روشهاي پرتونگاري اختصاصي

2

-

2

28

ارزيابي تصاوير پزشكي 1

2

-

2

كد 23

2

-

2

كد 32 ، 33

2

-

2

1/5

1/5

2

41

سمينار 1

-

1

1

44

كارآموزي 3

-

2

2

34
35
39

تكميكها و جنطه هاي باليني توموگرافي
كامپيوتري سي تي اسكن
اصول فيزيكي سيستم هاي MRI
تعميرات و نگهداري مقدماتي دستگاههاي
راديولوژي

جمع ز

زارآموزی

جمع واحد

 19واحد

ترم ششم

31

پيشتاز

كد 12

كد 19

دروس دوره کارشناسی رشته تصویربرداری پزشکی
زد

نام درس ارا ه شده

تئوری

عملی

5

تبسير موضوعی ترآن

2

-

2

11

جمعيت و تنظيم خانواده

2

-

2

2

-

2

2

-

2

كد 28 ، 32

2

-

2

كد 32 ، 35

2

1

3

2

-

2

41

سمينار 2

-

1

1

45

كارآموزي 4

-

2

2

تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

-

2

2

26
29
36
37
38

آشنايي با ساختمان و ويژگيهاي مواد كنتراست در
تصويربرداري پزشكي
ارزيابي تصاوير پزشكي 2
تكنيكها و جنطه هاي باليني تصويربرداري پزشكي
MRI
تدمين و كنترل كيبي روشهاي تصويربرداري
پزشكي
حباظت در برابر پرتوهاي يونيزان در بخشهاي
پرتوشناسي تشخيصي

زارآموزی

جمع ز

جمع واحد

پيشنياز

كد 19 ، 31
33 ، 35
كد 31

 21واحد

ترم هفتم
دروس دوره کارشناسی رشته تصویربرداری پزشکی
زد
49

نام درس ارا ه شده
كارآموزي در عرصه 4
(سونوگرافي پزشكي)

تئوری

عملی

-

4

زارآموزی

جمع واحد

پيشنياز

4

كارآموزي در عرصه 3
48

(روشهاي پرتونگاري

-

4

4

اختصاصي)

ترم هشتم
دروس دوره کارشناسی رشته تصویربرداری پزشکی
زد

نام درس ارا ه شده

تئوری

عملی

32

زارآموزی

جمع واحد

پيشنياز

47
46

كارآموزي در عرصه 2
MRI
كارآموزي در عرصه 1
(سي تي اسكن)

-

4

4

-

4

4

ضميمه : 6پرسشنامه حوزه مديريت و سازماندهی (ارزيابی مدير گروه تصوير برداري پزشکی )

 -8مرتبه علمی
0

الف ) استاد

مطلوب

ب) دانشيار

نسبتاً مطلوب 8

ج) استاديار

8

نامطلوب

 -0سابقه فعاليت آموزشی:
الف) بيش از  88سال

مطلوب

ب)  7تا  88سال

نسبتاً مطلوب 8

ج)  0تا  7سال

0

نامطلوب

8

 -3وضعيت استخدامی:
الف) رسمی قطعی

0

مطلوب
33

ب) رسمی آزمايشی
ج) پيمانی يا قراردادی

نسبتاً مطلوب 8
نامطلوب

8

 -1نوع فعاليت :
الف) تمام وقت جغرافيايی

مطلوب

ب) پاره وقت

نسبتاً مطلوب 8

ج) افتخاری

0

نامطلوب

8

 -7ميزان حضور فيزيکی در دفتر گروه جهت سهولت دسترسی اعضاء هيات علمی و
دانشجويان به مدير گروه:
الف) بيش از  6ساعت در هفته

مطلوب

ب) بين  0تا  1ساعت در هفته

نسبتاً مطلوب 8

ج) کمتر از  0ساعت در هفته

0

نامطلوب

8

 -6ميزان رای مدير گروه :
الف) با رای بيشتر از  %57اعضاء گروه

مطلوب

ب)با رای بين  78تا  % 57اعضاء گروه

نسبتاً مطلوب 8

ج) با رای کمتر از  %78اعضاء گروه

نامطلوب

0
8

 -5مدت زمان مديريت گروه :
الف) بين  0-1سال

مطلوب

ب)  0سال

نسبتاً مطلوب 8

ج) کمتر از  0سال

نامطلوب

0
8

 -1تهيه برنامه اجرايی آموزشی اعضای هيات علمی در هر نيمسال تحصيلی برای اعضاء
گروه :
الف) برنامه کامل

مطلوب

ب) برنامه ناقص

نسبتاً مطلوب 8

ج) عدم برنامه مدون

نامطلوب
34

0
8

 -9تهيه برنامه آموزشی مدون برای دانشجويان در هر نيمسال تحصيلی :
الف) برنامه کامل

مطلوب

ب) برنامه ناقص

نسبتاً مطلوب 8

ج) عدم برنامه مدون

نامطلوب

0
8

 -88تشکيل و اداره جلسات گروه:
الف) به طور مرتب و ماهانه

مطلوب

ب) هر سه ماه يکبار

نسبتاً مطلوب 8

ج)  6-80ماه يکبار

نامطلوب

0
8

 -88ارسال صورت جلسات گروه به دانشکده:
الف) کامالً مرتب

مطلوب

ب) نسبتاً مرتب

نسبتاً مطلوب 8

ج) نامرتب

نامطلوب

0
8

 -80بررسی نياز های مالی گروه جهت تهيه وسايل و لوازم آموزشی و کمك آموزشی :
الف) کامالً مرتب

مطلوب

ب) نسبتاً مرتب

نسبتاً مطلوب 8

ج) نامرتب

نامطلوب

0
8

 -83ارزيابی دوره ای مدير گروه از فعاليتهای اعضاء گروه :
الف) هر سه ماه يکبار

مطلوب

ب) هر  6ماه يکبار

نسبتاً مطلوب 8

ج) هر  80ماه يکبار

8

نامطلوب

0

 -81شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده :
الف) بيش از  %58جلسات

مطلوب

ب) بين  78تا  % 58جلسات

نسبتاً مطلوب 8

ج) کمتر از  %78جلسات

نامطلوب
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0
8

-87ارتباط حضوری با مسئولين دانشگاه و دانشکده در رابطه با مشکالت گروه :
الف) هر سه ماه يکبار

مطلوب

ب) هر  6ماه يکبار

نسبتاً مطلوب 8

ج) هر سال يکبار

0

نامطلوب

8

 -86ابالغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوبات که از دانشکده ارسال می گردد:
الف) هميشه

مطلوب

ب) برخی اوقات

نسبتاً مطلوب 8

ج) به ندرت

0

نامطلوب

8

 -85رضايت مندی اعضاء گروه از مدير گروه :
الف) رضايت بيش از %57

مطلوب

ب) رضايت بين  78تا % 57

نسبتاً مطلوب 8
نامطلوب

ج) رضايت کمتر از %78

ضميمه : 7پرسشنامه حوزه هيئت علمی :
 -1تعداد اعضاء هيئت علمی تمام وقت جغرافيايی :
الف) بيش از  %57اعضاء

مطلوب

ب) بين  78تا  % 57اعضاء

نسبتاً مطلوب

ج) کمتر از  %78اعضاء

نامطلوب

 -0ترکيب اعضاء هيات علمی از نظر رتبه علمی :
الف) حداقل  8استاد

مطلوب

ب) حداقل  8استاديار

نسبتاً مطلوب

ج) تماماً استاديار

نامطلوب

 -3وضعيت استخدامی هيات علمی :
الف) بيش از  %58رسمی آزمايشی و قطعی

مطلوب

ب) بين  78تا  % 58پيمانی و رسمی آزمايشی

نسبتاً مطلوب
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0
8

نامطلوب

ج) کمتر از  %78رسمی آزمايشی و پيمانی

 -1حضور اعضاء هيات علمی در کنفرانسهای داخل گروهی و داخل بخشی :
الف) بيش از  %58اعضاء

مطلوب

ب) بين  78تا  % 58اعضاء

نسبتاً مطلوب

ج) کمتر از  %78اعضاء

نامطلوب

 -7حضور اعضاء هيات علمی در جلسات گروه :
الف) بيش از  %98اعضاء

مطلوب

ب) بين  57تا  % 98اعضاء

نسبتاً مطلوب

ج) کمتر از  %57اعضاء

نامطلوب

 -6تعداد اعضاء هيئت علمی به ازاء تعداد دانشجویان
الف) تعداد اعضاء هیات علمی به دانشجویان

 8به 08

مطلوب

ب) تعداد اعضاء هیات علمی به دانشجویان

 8به 18

نسبتاً مطلوب

ج) تعداد اعضاء هیات علمی به دانشجویان

 8به 68

نامطلوب

 -5ميانگين نمره نظرخواهی درمورد اعضاء هيات علمی توسط مدير گروه :
الف) بيش از  %58امتياز

مطلوب

ب) بين  78تا  % 58امتياز

نسبتاً مطلوب

ج) کمتر از  %78امتياز

نامطلوب

-1حضور در درمانگاه برای آموزش کاراموزان و کارورزان :
الف) حضور باالی  %58اعضاء

مطلوب

ب) حضور بين  18تا  % 58اعضاء

نسبتاً مطلوب

ج) حضورکمتر از  %18اعضاء

نامطلوب

 -9شرکت اعضاء هيات علمی در ارزيابی کارآموزان و کارورزان :
الف) باالی  %58اعضاء شرکت فعال دارند

مطلوب

ب) بين  78تا  % 58اعضاء شرکت فعال دارند

نسبتاً مطلوب

ج) کمتر از  %78اعضاء شرکت فعال دارند

نامطلوب
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 -88سابقه کارآموزشی اعضاء گروه :
الف) سابقه با ميانگين باالی  88سال

مطلوب

ب) سابقه با ميانگين بين  7تا  88سال

نسبتاً مطلوب

ج) سابقه با ميانگين کمتر از  7سال

نامطلوب

 -88تعداد جلسات حضور اعضاء گروه در کنفرانسها :
الف) بيش از 0جلسه در هفته

مطلوب

ب)  8تا  0جلسه در هفته

نسبتاً مطلوب

ج) کمتر از  8جلسه در هفته

نامطلوب

 -80نظر دانشجويان از لحاظ آموزش تئوری و عملی اعضاء هيات علمی گروه :
الف) رضايتمندی باالی %58

مطلوب

ب) رضايت مندی بين  78تا % 58

نسبتاً مطلوب

ج) رضايتمندی کمتر از %78

نامطلوب

ضميمه  :8پرسشنامه حوزه پژوهش :
 -1استفاده اعضاء گروه از اينترنت :
الف) باالی % 58

مطلوب

ب) بين  78تا %58

نسبتاً مطلوب

ج) کمتر از %78

نامطلوب

 -0آموزش نرم افزارهای الزم مانند : Power point – Excel – Word
الف) باالی  % 58آموزش ديده و بلد هستند

مطلوب

ب) بين  78تا  %58آموزش ديده و بلد هستند

نسبتاً مطلوب

ج) کمتر از  %78آموزش ديده و بلد هستند

نامطلوب

 -3تعداد کتب تاليفی و چاپ شده در کل گروه :
الف)هر سه ساله يك تاليف

مطلوب

ب) هر پنج ساله يك تاليف

نسبتاً مطلوب

ج) بيش از  7سال يك تاليف

نامطلوب

 -1داشتن مقاله چاپ شده در ژورنالهای خارجی يا انگليسی زبان داخلی در کل گروه :
38

الف) هر سال يك مقاله

مطلوب

ب) هر سه سال يك مقاله

نسبتاً مطلوب

ج) بيش از سه سال يك مقاله

نامطلوب

 -7چاپ مقاله در ژورنالهای داخلی فارسی زبان در کل گروه :
الف) هر سال  3مقاله

مطلوب

ب)هر سال يك مقاله

نسبتاً مطلوب
نامطلوب

ج) بيش از دو سال يك مقاله

 -6شرکت در کنگره های خارج از کشور يا چاپ خالصه مقاله در کل گروه :
الف) هر دو سال يك عدد

مطلوب

ب) هر سه سال يك عدد

نسبتاً مطلوب
نامطلوب

ج) بيش از سه سال يك مقاله

 -5شرکت در کنگره های داخلی يا چاپ خالصه مقاله در کل گروه :
الف)هر سال  0عدد

مطلوب

ب) هر سال  8عدد

نسبتاً مطلوب

ج) کمتر از  8عدد در هر سال

نامطلوب

 -1داشتن پروژه تحقيقاتی در گروه :
الف) هر سال  0مورد

مطلوب

ب) هر سال  8مورد

نسبتاً مطلوب

ج) هر سال کمتر از  8مورد

نامطلوب

 -9ميزان همکاری اساتيد با دانشجويان در زمينه پژوهش وارائه مقاالت علمی
مطلوب

الف) هر سال دو مورددرگروه
ب)هر سال  8مورد در گروه

نسبتاً مطلوب

ج)هر سال کمتر از  8مورد در گروه

نامطلوب

 -88تعداد کتب ترجمه شده در گروه :
الف) دو مورد در  7سال

مطلوب

ب)  8مورد در  7سال

نسبتاً مطلوب
نامطلوب

ج) کمتر از  8مورد در  7سال

 -88تا چه اندازه زمان الزم در برنامه درسی به منظور بازدید از فعالیتهای مرتبط پیشبینی شده است؟
مطلوب

الف) دو مورد در  7سال
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نسبتاً مطلوب

ب)  8مورد در  7سال

نامطلوب

ج) کمتر از  8مورد در  7سال

 -80تا چه اندازه از کارشناسان و صاحبنظران مرتبط جهت سخنرانی دعوت بعمل میآید؟
الف) دو مورد در  7سال

مطلوب

ب)  8مورد در  7سال

نسبتاً مطلوب
نامطلوب

ج) کمتر از  8مورد در  7سال

 -83تا چه اندازه سمينارها و کنفرانس های علمی توسط گروه برگزار می شود؟
الف) دو مورد در  7سال

مطلوب

ب)  8مورد در  7سال

نسبتاً مطلوب
نامطلوب

ج) کمتر از  8مورد در  7سال
 -81آيا کارورزان و دانشجويان به امکانات پژوهشی دسترسی دارند؟
الف) دو مورد در  7سال

مطلوب

ب)  8مورد در  7سال

نسبتاً مطلوب
نامطلوب

ج) کمتر از  8مورد در  7سال
ضميمه  :9پرسشنامه حوزه دانشجويان:
 -8ميزان آشنايی دانشجويان با رشته تحصيلی وبازار کار آن
الف) کسب  58درصد نمره

مطلوب 0

ب ) کسب  78-58درصد نمره

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کسب کمتر از  78درصد نمره

نامطلوب صفر

 -0ميزان تناسب برنامه های درسی با نيازهای جامعه از ديد دانشجويان
الف) کسب  58درصد نمره

مطلوب 0

ب ) کسب  78-58درصد نمره

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کسب کمتر از  78درصد نمره

نامطلوب صفر

 -3ميزان مشارکت دانشجويان در برنامه های آموزشی وفوق برنامه
الف) کسب  58درصد نمره

مطلوب 0

ب ) کسب  78-58درصد نمره

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کسب کمتر از  78درصد نمره

نامطلوب صفر
41

 -1نظر دانشجويان (کارآموز و کارورز) درباره وضعيت پژوهشی گروه
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -7نظر دانشجويان (کارآموزان و کارورزان) درباره روش آموزش در بخش راديولوژی
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب ) بين  68-18درصد رضايت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -6نظر دانشجويان درباره روشهای ارزيابی در گروه تصويربرداری پزشکی
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -5نظر دانشجويان درباره پيشرفت تحصيلی و ميزان دسترسی به اهداف آموزشی
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -1نظر فراگيران گروه تصوير برداری در مورد امکانات و فضای آموزشی
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

-9تا چه اندازه از ا ستفاده فنآوری اطالعات و ارتباطات تو سط اع ضاء هیأت علمی در تدریس ر ضایت
دارید؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8
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نامطلوب صفر

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند
 -10تا چه اندازه از اهداف و رسالتهای گروه مطلع هستيد؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 - 11تا چه اندازه اهداف گروه با نيازهای فردی و انتظارات دانشجویان در این رشته تناسب دارد؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -12تا چه اندازه اهداف گروه با نيازهای جامعه در این رشته تناسب دارد؟
الف)  80درصد به باال رضایت دارند

مطلوب 2

ب )  60-80درصد رضاییت دارند

نسبتاً مطلوب 1

ج ) کمتر از  60درصد رضایت دارند

نامطلوب صفر

 - 13تا چه حد از ماهيت رشته تحصيلی خود اطال دارید؟
الف)  80درصد به باال رضایت دارند

مطلوب 2

ب )  60-80درصد رضاییت دارند

نسبتاً مطلوب 1

ج ) کمتر از  60درصد رضایت دارند

نامطلوب صفر

 -14تا چه حد از بازارکار رشته خود اطال دارید؟
الف)  80درصد به باال رضایت دارند

مطلوب 2

ب )  60-80درصد رضاییت دارند

نسبتاً مطلوب 1

ج ) کمتر از  60درصد رضایت دارند

نامطلوب صفر

 -15تا چه حد به رشته تحصيلی خود عالقهمندید؟
الف)  80درصد به باال رضایت دارند

مطلوب 2

ب )  60-80درصد رضاییت دارند

نسبتاً مطلوب 1

ج ) کمتر از  60درصد رضایت دارند

نامطلوب صفر
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-16تا چه اندازه محتوی دروس با نو درس تناسب دارد؟
الف)  80درصد به باال رضایت دارند

مطلوب 2

ب )  60-80درصد رضاییت دارند

نسبتاً مطلوب 1

ج ) کمتر از  60درصد رضایت دارند

نامطلوب صفر

 -17تا چه اندازه فعاليتهای دانشجویان در ارائه درس در نظر گرفته میشود؟
الف)  80درصد به باال رضایت دارند

مطلوب 2

ب )  60-80درصد رضاییت دارند

نسبتاً مطلوب 1

ج ) کمتر از  60درصد رضایت دارند

نامطلوب صفر

 -18تا چه اندازه اعضاء هيأت علمی در ارائه درس از مواد و ابزار آموزشی مناسب استفاده میکنند؟
الف)  80درصد به باال رضایت دارند

مطلوب 2

ب )  60-80درصد رضاییت دارند

نسبتاً مطلوب 1

ج ) کمتر از  60درصد رضایت دارند

نامطلوب صفر

ضميمه  :10پرسشنامه حوزه دانش آموختگان
 -8تا چه اندازه از مباحث عمومی و تخصصی رشته تحصيلی تان شناخت داريد؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -0تا چه اندازه در تجربه ،تحليل و تفسير مسايل در رشته تحصيلی تان مهارت داريد؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -3بنظر شــما مهارت کســب شــده در طول دوره تحصــيلی تا چه اندازه در بر آوردن الزامات
شغلی شغل فعلی شما مؤثر بوده است؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر
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 -1ميزان توانايی دانش آموختگان گروه در انجام مستقل وظايف محوله چقدر است؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -7ميزان رضايت دانش آموختگان گروه از رسالت و اهداف گروه چقدر است؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -6تا چه اندازه از کيفيت آموزشی دوره های گروه رضايت داريد؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -5ميزان رضايت دانش آموختگان از کاربردی بودن برنامه های درسی گروه چقدر است؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -1ميزان رضايت دانش آموختگان از به روز بودن برنامه های درسی گروه چقدر است؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -9تا چه اندازه از نحوه مديريت مدير گروه در حين تحصيل رضايت داريد؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -88تا چه اندازه از تدريس اعضاء هيئت علمی در حين تحصيل رضايت داريد؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8
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نامطلوب صفر

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

 -88تا چه اندازه از ويژگی علمی اعضاء هيئت علمی در حين تحصيل رضايت داريد؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر

 -80آيا برنامه های آموزشی گروه برای ايجاد قابليت الزم در دانش آموختگان کافی بود؟
الف)  18درصد به باال رضايت دارند

مطلوب 0

ب )  68-18درصد رضايـت دارند

نسبتاً مطلوب 8

ج ) کمتر از  68درصد رضايت دارند

نامطلوب صفر
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