
 محیط بهداشت گروه درونی ارزیابی 
 حیطه زیر صورت خواهدگرفت: چهار در محیط بهداشت گروه درونی ارزیابی

 آموزش: کیفیت و محتوي ارزیابی)1
 برنامه عالی توسط شوراي شده تدوین سرفصل اساس بر ارزیابی، با چندین ملاك مورد اي طراحی پرسشنامه

 ریزي مدنظر است. 
 :دانشجویان ارزیابی)2

 حین در دانشجویان ارزیابی و آموزشی دورة به ورود هنگام دانشجویان ارزیابی بخش دو در دانشجویان ارزیابی
 صورت خواهد گرفت.  پرسشنامه توسط که تحصیل از فراغت از بعد و تحصیل

 سازمانی: ساختار رزیابی)ا3
 صورت خواهد گرفت. انسانی نیروهايو  علمی هیأت اعضاء گروه، مدیر بخش سه در سازمانی ساختار ارزیابی 
 :تجهیزات و آموزشی بخش فضاهاي ارزیابی) 4 

 انتشارات، بصري، و سمعی واحد کامپیوتر، کتابخانه، درس،نه بخش شامل کلاس    9 در حیطه این ارزیابی

  خواهد شد.  نجاما دیگر آموزشی فضاهاي و پمپ اندازي راه و نصب کارگاه کشی، لوله کارگاه آزمایشگاه،
 

 طی خواهد شد: زیر ارزیابی، مراحل انجام براي
 جهت موجود وضع گر نشان و مطلوب وضع هاي ویژگی ارزیابی، هاي ملاك انتخاب ارزیابی، هاي هدف تعیین

 .مطلوب وضع با موجود وضع مقایسه

 

 زیر امتیازبندي براساس مختلف هاي در بخش ارزیابی مورد هاي حیطه و ها ملاك بندي رتبه و ارزیابی

 ).1جدول خواهد گرفت ( صورت
 
 

 به دست آمده امتیازات درصد اساس بر بندي رتبه -1جدول 
 به دست آمده امتیازات درصد اساس بررتبه 

 درصد 100تا  90
 

 درصد 40کمتر از  درصد 50تا  40 درصد 70تا  50 درصد 90تا  70

 ضعیف خیلی ضعیف متوسط خوب عالی
 



 دانشجویان از نظرسنجی
 که دانشجویان نتایج ارزیابی از شده برگرفته مهم نکات زیر در دانشجویان، از آمده عمل به نظرسنجی خصوص در

 است: شده ارائه گیرد قرار نظر مد بیشتر است لازم
 

 .فوق ندارند رشته به اي علاقه گونه هیچ که اند کرده ابراز محیط بهداشت دانشجویان از درصد 32کل در 1-

 فوق ندارند. رشته در تحصیل ادامه به اي علاقه هیچ که اند کرده اظهار فوق درصد دانشجویان 15از  بیش 2-

 کردند. ارزیابی کم را جامعه نیازهاي و گروه اهداف بین تناسب دانشجویان درصد از 40در حدود -3

 .کردند کم ارزیابی را علمی تحولات و آموزشی هاي دوره طراحی بین تناسب دانشجویان درصد از 40در حدود   -4

 محتمل را غیر شان تحصیلی رشته از مناسب تحلیل به درسی ي کمک برنامه درصد دانشجویان 45تقریبا  -5

 اند. دانسته
 .اند کم دانسته را علاقه ایجاد و رشته از آگاهی افزایش در درسی تنوع تاثیر دانشجویان درصد از 40در حدود   -6

 ارزیابی کم آموزشی را هاي فعالیت با مرتبط هاي بازدید براي شده بینی پیش زمان افراد درصد از 78در حدود  -7

 .اند کرده

 اند. کرده ارزیابی کم را صاحبنظران از گروه دعوت شده ارزیابی افراد درصد از 40در حدود   -8

 اند. نموده ارزیابی کم را علمی هاي کنفرانس و سمینارها تشکیل میزان درصد افراد 90بیش از -9

 دانسته اند.  کم را عملی هاي واحد قالب در نظري دروس اجراي قابلیت درصد از دانشجویان 60در حدود  -10

 است. شده تلقی اهمیت کم کارگاهی و عملی واحدهاي ارائه درصد از دانشجویان 40براي بیش از   -11

 .اند کرده اعلام کم حد در گروه مدیر از خود رضایت دانشجویان درصد از 10از  بیش براي -12

 اعلام حد کم در را دانشجو یادگیري انگیزه تقویت در تدریس روش تاثیر درصد از دانشجویان 40در حدود   -13

 .اند نموده

 اند. کرده بیان کم را مطلب درك در تدریس روش تاثیر شده ارزیابی افراد درصد از 40در حدود   -14

 کنند. نمی استفاده مناسب آموزشی ابزار از اساتید که اند کرده اعلام دانشجویان درصد از 40در حدود   -15

 داشتند. کمی اطلاع خود رشته کاري بازار از دانشگاه به ورود از قبل درصد دانشجویان 70بیش از  -16

 می نظرگرفته در کم اساتید توسط آنها علمی هاي فعالیت که اند کرده اعلام دانشجویان درصد از 40بیش از   -17

 .شود
 



 
 گروه اساتید نظرات 

 .نده ادانست کم را گروه مدیر ارزیابی براي مناسب سازوکار وجود شده ارزیابی اساتیددرصد  60 حدوددر 1-

 .نده ادانست کم را گروه مدیر عملکرد از انتقاد و پیشنهاد براي مدون سیستم وجود شده ارزیابی اساتید از نصفی -2

 علمی نیازهاي با آموزشی هاي دوره متناسب طراحی براي آنان از خواهی نظر شده ارزیابی اساتید تمام -3

 .اند نموده ارزیابی ضعیف را دانشجویان

 

 پیشنهادات
 کار بازار و رشته با رابطه در شفاف و کافی مناسب اطلاعات دانشگاه به ورود از قبل و رشته انتخاب موقع در 1-

 .شود گذاشته داوطلبان اختیار ودر تهیه
 گذاشته جدیدالورود دانشجویان اختیار در تحصیلی رشته اندازي راه و گروه اهداف با رابطه در مناسب جزوات 2-

 .شود
 .گیرد قرار دانشجویان اختیار در گروه مدیر و آموزشی گروه اختیارات حدود وظایف، شرح 3-

 سرمایه رفتن هدر از جلوگیري جهت لذا کردند اعلام فوق رشته به خود علاقه عدم رشته دانشجویاندرصد  30 -4

 .شود نظر تجدید داوطلبان راهنمائی و رشته انتخاب نحوه در کشور ملی هاي

 و قوي کارآموزي فیلدهاي به نیاز خود آموزشی اهداف به رسیدن جهت محیط بهداشت رشته اینکه به نظر -5
 .آید عمله ب فیلدها کردن فراهم و طراحی براي لازم هاي ریزي برنامه و اقدامات لذا دارد متنوع

 

 :بندي جمع
 که دارد احتمال لذا ندارند را مربوطه رشته در تحصیل ادامه و رشته به اي علاقه هیچگونه دانشجویان درصد از 30

 اصلاحات لذا .باشد داشته کننده منحرف یا منفی تاثیر شده ارزیابی پارامترهاي تمام در درصدي 30 گروه این نظرات

 خود آینده شغلی رشته انتخاب به نسبت بیشتري آگاهی با دانشجویان تا است لازم رشته تعیین نحوه در اساسی
 نمایند اقدام


