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 :مقدمه

 اسططت مسططایل  جمله از آن سطح   ارتقای و آموزش کیفیت     

و  علم پیشططت ت به توجه با دانشططهاه  و آموزشطط  هایکه نظام

 به توجه با اخیت هایدهه . در1هسططط ن  مواجه آن با تکنولوژی

 انسطططان  نیتوی تتبیطت  در عططال  آموزش نظطام  حیطات   نقش

 از طتف و تخصططصطط  خ مات ارایه و دانش تولی  م خصطط  

 توسططط ه قبیل از آن پیش روی های چالش به توجه با ديهت

 ج ت عال  آموزش موسطططسطططات  و دانشطططهطاه طا   روزا زون

 و اطالعات  ناوری توسطط ه و تقاضططای اج ماع  به پاسططخهوي 

  بیش عال  آموزش موسسات و هادانشهاه کیفیت به توجه  ....

 

 منابع  مح وديت به توجه با تا اسططت يا  ه پیش ضططتورت از

 اثتبخشطط  و کاراي  ح اکثت و اه اف به دسطط یاب  در مو قیت

 پزشک  آموزش  نظام در آموزش  . کاربتد ارزياب 2ياب  تحقق

 نیتوی باي  نظام اين چتا که اسطت   ای بتخوردارويژه اهمیت از

 هایمتاقبت عتصه بتای را محلوب با کیفیت کارآزموده انسان 

 و آموزشططط  کیفیت رو اين از کن . درمان  تتبیت ب  اشططط  

 سططالم   با مسطط قیم طور به که نظام در اين ويژه به پژوهشطط 

 طور به و گت  ه قتار ارزياب  مورد باي  دارد  ستوکار ها انسطان 

. مک نیمارا بتنامه ارزياب  را به صطططورت 3يطابط    ب بود مسططط مت

 تاين ی سطططیسططط مايک ج ت جمع آوری و تحلیل داده ها بتای 

 

 ،9محمود فخری، 9 فرشته جاللوندی

 ،9 سپیده سروشگل، 9سمیرا فتاحی

 3لیدا معمار افتخار ، 7افشین الماسی

 

 علوم  دانشهاه  دانشک ه پیتاپزشک   گتوه اتاق عمل. 1

  ايتان. پزشک   کتمانشاه 

 گتوه آمار  دانشک ه ب  اشت دانشهاه علوم . 2

  ايتان. پزشک   کتمانشاه 

 
پزشک  علوم  متکز محال ات و توس ه آموزش .  3

  ايتاندانشهاه علوم پزشک  کتمانشاه 

 

 

م انشهاه علود  کتمانشاه ايتان   * عهده دار مکاتبات:

 لدانشک ه پیتاپزشک  گتوه اتاق عم  کتمانشاهپزشک  
  
 

Email: s_fatahi20@yahoo.com 

   

 

 چکیده

ها و مشکالت هت سیس م  ارزياب  است که بتاساس ن ايج آن های بترس  نارسای يک  از راهزمینه: 

وری مؤسسه متبوط به خود را  تاهم آورن . اين موجبات ب بود رون  کار و ا زايش ب تهم يتان قادرن  

بترس  با ه ف ارزياب  درون  گتوه اتاق عمل انجام گتدي  که در راس ای اجتای يک  از متاحل 

 اع بار بخش  بود.

ارزياب  درون ( )روش بترس  به صورت توصیف  بوده که با اس فاده از الهوی اع باربخش   ها:روش

انجام گتدي . جام ه پژوهش شامل کمی ه ارزياب  درون   اعضای هیئت علم   م يتگتوه  دانشجويان  

ها با اس فاده از پتسشنامه اس ان ارد و مصاحبه  با نظتخواه  از اعضا تکمیل آموخ هان بود. دادهدانش

 تحلیل ش ن . spss-21گتدي  جمع آوری و با نتم ا زار 

ام یاز در ب  تين وضطط یت و عامل  33/4ارزياب  هشططت عامل نشططان داد که م یار دانشططجو با  ها:هیافت 

های ما از ارزشططیاب  نشططان داد تتين وضطط یت قتار دارد. در کل يا  هدر پايین 70/3آموخ هان با دانش

ن در طبقه را دريا ت نموده که بت اسطططاس مقیاس گورم 58/3کطه گتوه اتطاق عمل به طور کل  ام یاز   

 قتار دارد. "خوب"

اگتچه ن ايج ارزياب  درون  گتوه اتاق عمل نشان داد که در سح  خوب  قتار دارد اما  گیری:نتیجه

-کارهای حاصل از ن ايج بتای ارتقا کیفیت خصوصا در عامل دانشاعمال تغییتات و اجتای راه

 .آموخ هان ضتوری است
 عمل  دانشهاه علوم پزشک  کتمانشاهارزياب  درون   گتوه اتاق  کلید واژه:
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ها و ضطترهای يک بتنامه و میزان حصول اه اف آن  ت یین  اي ه

آموزشطط   ريزی هم اکنون م خصططصططان بتنامه  4ت تيف م  کن 

ريزی آموزشطط  ناپذيت از  تاين  بتنامهارزياب  را بخشطط  تفکیک

های آموزشططط  کشطططور  نقش هت چن  تاکنون در نظام 8م  دانن 

ارزياب  و جايهاه آن به شططايسطط ه  نشططان داده نشطط ه اسططت  اما  

اکنون ضططتورت توجه به کیفیت نه صططت ا کمیت  از رههذر  هم

 . 6ودشانجام ارزياب  کامال احساس م 

تمام  در خودآگاه  حس ارتقاء باعث اجتای ارزشطططیطاب       

در  دانشططجويان و علم  هیأت اعضططاء در انهیزه ايجاد م رسططان 

 به ر ع مسئولین تشويق مناسط،   راهکارهای بیان و نظتات ارایه

های دقیق و . بتاسططاس ن ايج ارزياب 0گتددم  م ضططالت آموزش

 خالصططه . بحور2ها پ  بتدعلم  م  توان به نقاط قوت و ضطط ف

 و کتده بترسطط  را آموزش در موثت عوامل الهو  گتوه اين در

م  به دسططت ابزار مناسطط، از اسطط فاده با را آن موجود وضطط یت

 کتده مقايسه آن محلوب وض یت با را وض یت اين سپس آورد

. حمی  حی ری و همکاران   5نشططین قضططاوت م  به آن درباره و

در محال ه خود به اين ن یجه رسی ن  که بتای  ایق آم ن بت مشکل 

ها  ارزياب  درون  بتای کمک به کیفیطت در سطططح  دانشطططهطاه   

علم  انجام شطططود که در دسططط یاب  به اه اف و  اعضطططای هیأت 

تقويت مناس، گتوه آموزش  مؤثتتت باشن  و کیفیت در آموزش 

 ایهای اخیت محال هبا توجه به اينکه ط  سال .9عال  کسط، شود 

در زمینه ارزياب  درون  گتوه اتاق عمل انجام نشطط ه اسططت  امی  

اسطططت ن طايج ارزيطاب  درون گتوه  گتوه اتاق عمل زمینه ارتقا   

کم  و کیف  آموزش ارایططه شططط ه توسططط  اسطططاتیطط  گتوه بططه   

 یت ضططدانشططجويان را  تاهم نماي . اين بترسطط  به منظور ت یین و

م يت گتوه  اعضطططاء هیئت علم    ضطططای آموزشططط   امکانات  

کمک آموزشططط  و  تآين  آموزشططط  گتوه اتاق عمل دانشطططهاه 

 انجام گتدي .  1398-94علوم پزشک  کتمانشاه در سال 

  :هاواد و روشم

روش بترسطط  به صططورت توصططیف  بوده که با اسطط فاده از          

الهوی اع باربخشططط  )ارزياب  درون ( انجام گتدي . ج ت انجام 

اين محال ه اب  ا نشططانهتهای متبوط به هت بخش ت یین گتدي ه و 

سپس نسبت به ت وين پتسشنامه و چک لیست های متبوط به هت 

پس از ت یین قسططمت بصططورت ج اگانه اق ام بزم به عمل آم .  

اع بار و پاياي  ابزارهای سنجش محال ه نسبت به جمع آوری داده 

ها از طتيق اعضا گتوه ارزياب  بصورت ج اگانه  بت مبنای هشت 

مالک  5رسططالت  اه اف آموزشطط  و جايهاه سططازمان ) -1عامل

های درس  و غیتدرس  های آموزش  و بتنامهدوره-2ام یاز(  59و

مالک  8وضطط یت اعضططای هیئت علم ) -3ام یاز(  34مالک  3)

-8ام یططاز( 8/82مالک و 0دانشطططجويططان ) -4امط یططاز(   8/40و

امکانات -6ام یاز( 84مالک و  4يادده  )–راهبتدهای يادگیتی 

 3ها )نطامه پطايطان  -0ام یطاز(  89مالک و 8وتج یزات آموزشططط  )

ام یاز(مورد  39مالک و 8آموخ هان )دانش-5ام یطاز( 37مالک و

ار گت ت. ابزار مورد اسط فاده در هت نشطانهت دارای سه   ارزياب  قت

 2ام یاز( و محلوب) 1آي م نامحلوب)صططفت ام یاز(  نسططب ا محلوب)

ام یاز( بود. جام ه آماری که در ارزياب  درون  مورد محال ه قتار 

-اعضططططای هیئططت علم   ب-الف :گت  نطط  عبططارت بودنطط  از 

 آموخ هاندانش-دانشجويان  ج

به صطططورت تمام  ان خطاب نمونطه های اين پژوهش  ی شطططیوه     

شططماری بتای اعضطططای هیئت علم  و نمونه گیتی در دسططط تس  

باش . ( م 138از دانشجويان گتوه )به ت  اد  % 37شطامل ح اقل  

هططا  شطططامططل هططا در گتوهگیتی بتای گتدآوری دادهابزار انطط ازه

در  اس ان ارد و پیشن ادی وزارت ب  اشت و درمان که پتسشنامه

کلیه طتح های ارزياب  درون  در سططتاسططت کشططور اسطط فاده شطط ه 

هططای متبوط بططه بود. بططه وسطططیلططه اين ابزار  داده ب ته گیتی نمود

نشططانهت  با اسطط فاده از نظتات اعضططا  39م غیتهای تشططکیل دهن ه 

مورد ارزياب  در  گتد آوری شط . وضطط یت هت يک از آي م های 

نامحلوب و دامنه  -وبنیمه محل-ها بصورت محلوبچک لیسطت 

ازات م  ل ام یام یازات صططفت تا پنج در نظت گت  ه شطط ه اسططت.  

ها در مورد هت ها يا پتسططشططنامه لیسططتب سططت آم ه از اين چک

مالک با ح اکثت ام یاز اي ه آل که توسطط  اعضططای گتوه ت یین  

شطط ه بود  مورد سططنجش و سططپس با تب يل تناسططب  ام یازات بت   

پنج  ن ايج با ج ول رتبه بن ی گورمن به  اسطططاس حط اکثت ام یاز 

 شتح زيت مورد مقايسه قتار گت ت:
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 جدول شماره یک: راهنمای رتبه بندی گورمن

و   spssتجزيه و تحلیل اطالعات با اس فاده از نتم ا زار      

شاخص ای توصیف  از قبیل میانهین  انحتاف م یار  محاسبه 

 . درص   ج اول يک و دوب  يانجام ش 

 نتایج:  

گانه ارزياب  درون  گتوه بترس   نمتات حیحه های هشت        

ام یاز(   33/4اتاق عمل نشان داد به تتتی، عوامل دانشجو )

رسالت  اه اف  ام یاز( و 28/4راهبتدهای يادگیتی/ يادده  )

ام یاز( در سح  قوی و عوامل هیئت 74/4جايهاه سازمان  )

ام یاز(  66/3ام یاز(  پايان نامه و  تصت محال ات  )54/3علم  )

ام یاز( و دوره آموزش  88/3امکانات و تج یزات آموزش  )

ام یاز( در سح  خوب و عامل 82/3)

خش ام یاز( در سح  بیش از رضايت ب70/3آموخ هان)دانش

عامل مورد بترس   5بود. همچنین ام یاز کل  گتوه اتاق عمل از 

 گیتد.بود که بت اساس م یار گورمن در طبقه خوب قتار م  58/3

وض یت کل  عوامل ارزياب  درون  گتوه اتاق عمل و همچنین 

های عوامل ارزياب  درون  گتوه اتاق عمل وض یت مالک

 نشان  1دانشهاه علوم پزشک  کتمانشاه در قال، ج ول شماره 

  .داده ش ه است

 :بحث

عامل مورد  5در اين محال ه ام یاز کل  گتوه اتاق عمل از     

 بود که بت اساس م یار گورمن در طبقه خوب قتار  58/3بترس  

 

ر های محال ه عاب ين  و همکاران دگیتد که در مقايسه با  يا  هم 

و  4گتوه پتس اری دانشهاه قم که گويای وض یت محلوب گتوه

و   17شهاه علوم پزشک  ت تانن ابج تحقیق پارسا يک ا در دان

های محال ه  تزيان پور  که میانهین ام یازات ارزياب  درون  يا  ه

همخوان  دارد اما نسبت به ن ايج محال ه  11را محلوب گزارش دادن 

که وض یت را نسب ا  13و محال ه محتاب  و صادق  12تو یقیان

 محلوب گزارش دادن  وض یت ب  تی دارد. 

آموخ هان که شامل ادامه تحصیل حال ه عامل دانشدر اين م     

آنان  ارتباط گتوه با آنان  مقابت و ستنوشت شغل  آنان بود  

تتين ام یاز را عامل پايین 5ام یاز گتدي  که در بین  70/3حایز 

ه به آموخ هان راه يا  گت ت. در محال ه ملکوتیان  نسبت دانش

 % 87داوطل،  بابتت از آموخ هان مقحع کارشناس  به کل دانش

ارزياب  گتدي  لیکن ارتقاء از  "محلوب"بود که اين امت 

. 1ش  ارزياب  "نسب ا محلوب"کارشناس  به کارشناس  ارش   

ديهطت نسطب اً  %87مالک ها محلوب و  %87درمحال ه ی خستوان 

 ی. بتای ب بود وض یت در اين عامل بايط  زمینطه14محلوب بود

آموخ هان در رش ه ی تحصیل  ادامه ی تحصیل و اش غال دانش

خطود  اس فاده از بورس خارج از کشور و بتنامه و راهکارهای 

م ون و مشطخ  بطتای ارتقطا و حمايطت دانشجويان  تاهم شطود. 

لمط  بطا همچنطین اجتای ططتح هطای مش تک اعضای هیطأت ع

آموخ هان در متاسطم مخ لطف آموخ هان و شتکت دانشدانش

 گتوه ونیز راهکارهای تشويق  ويژه ای ج طت ارتبطاط بطا  ارغ 

طا و هال حصیالن در گتوه پیش بین  شود. ضمناً باي  ت  اد ک اب

مقابت بطه ازای دانشطجويان تحصطیالت تکمیلط  و 

 آموخ هان ا طزايش يابط .دانش

ام یاز   74/4عامل رسالت  اه اف و جايهاه سازمان  با میانهین      

قتار گت ت. در  "قوی"بت اساس طبقه بن ی گورمن در طبقه 

های محال ه رشی ی پور در سمنان  بابتتين رتبه متبوط به مالک

 و در محال ه خستوان 18(67/3) "خوب"اه اف آموزش  با رتبه 

امل رسالت  اه اف و جايهاه هطای عاز مطالک %87در مجموع 

 .14ديهت نسب اً محلوب بوده است  %87سازمان  محلطوب و 
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 81/4 -8 بسیار قوی

 4 -8/4 قوی

 6/3 -99/3 خوب

بیش از رضايت 

 بخش

89/3- 3 

 81/2 -99/2 رضايت بخش

 2 -8/2 متزی

غیت رضايت 

 بخش

 2کم ت از 
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 ارزياب  درون  گتوه اتاق عمل دانشهاه علوم پزشک  کتمانشاه: وض یت مالک ای عوامل 1ج ول 
 

ام یاز ب ست  مالک ا عامل های ارزياب 

 آم ه

نمته کل 

 مالک

 وض یت  بتحس، گورمن مجموع ام یاز

 

 9عامل 

 رسالت،اهداف،

 جایگاه سازمان

 

 گتوه واه اف رسالت  بودن مشخ 

 مالک م يتيت گتوه

 مقاطعبتنامه توس ه گس تش رش ه ها و 

 رون  توس ه منابع گتوه

 آيین نامه و مصوبات گتوه

مشارکت اعضای هییت علم  در بتنامه ريزی 

 آموزش 

 تامین امکانات مال  گتوه

 های بتون دانشهاه  اعضای گتوه  الیت

12 

26 

3 

0 

6 

0 

 

4 

0 

14 

37 

3 

17 

6 

5 

 

6 

12 

59از  02  

 ام یاز

74/4  

 قوی

 7عامل 

های آموزشی و دوره

های درسی و برنامه

 غیر درسی

 های آموزش دوره

 های تحصیل  با منابع گتوهتناس، رش ه

 های آموزش بازنهتی بتنامه درس  و دوره

9 

9 

6 

 

17 

14 

17 

 

34از  24  

 ام یاز

82/3  

 خوب

 3عامل 

 هیأت علمی

 علم  هیات اعضای تتکی،

 آموزش    الی  ای

 علم  هیات پژوهش    الی  ای

 علم  هیات اجتاي    الی  ای

 ارتقا رون  و علم  هیات اعضاء ويژگی ای

4 

8/0 

12 

5 

8 

17 

8/0 

12 

5 

17 

8/40از  8/36  

 ام یاز

54/3  

 خوب

 4عامل 

 دانشجو

 تحصیل  پیشت ت و پذيتش

 دانشجويان توزيع و تتکی،

 آموزش  هایبتنامه در دانشجويان مشارکت

 علم  هیات اعضاء با دانشجويان ت امل

 و تحصیل  رش ه به دانشجويان آگاه  و عالقه

 گتوه درباره دانشجويان کارنظت بازار

 گتوه با دانشجويان پژوهش  های  الیت

 مورد ارزياب  قتار نهت ت 4-6مالک 

0 

 

4 

 

5 

17 

 

9 

8/0 

5 

 

6 

 

17 

12 

 

9 

8/0 

8/82از  8/48  

 ام یاز

33/4  

 قوی

 

 

 

 

 

 

 5عامل 

راهبردهای 

 یادگیری/یاددهی

 ت ريس روش و ها الهو

 آموزش  وسايل و منابع از اس فاده

 تحصیل  پیشت ت ارزشیاب  رون 

 علم  هیات اعضای ارزشیاب  جن اي بازخورد

11 

12 

13 

17 

12 

12 

18 

18 

 

 

84از  46  

 ام یاز

28/4  

 قوی
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 6عامل 

امکانات و تجهیزات 

 آموزشی

 گتوه اداری و آموزش   ضای

 رسان  اطالع سیس م و ک ابخانه

 ای رايانه خ مات و امکانات

 هاآزمايشهاه و هاکارگاه

 بصتی و سم   امکانات

3 

5 

17 

17 

11 

5 

17 

14 

18 

12 

89از  42  

 ام یاز

88/3  

 خوب

 2عامل 

ها،فرصت نامهپایان

های مطالعاتی و 

 سمینارها

 گتوه همايش ای و سمینارها

 پژوهش  قتاردادهای

 

 

 

 
 هانامهپايان کیفیت

18 

0 

 

 *مالک

بتای گتوه 1-0

قابل ارزياب  

باش  زيتا نم 

گتوه در حال 

حاضت 

تحصیالت 

 تکمیل  ن ارد.

15 

12 

37از  22  

 ام یاز

66/3  

 خوب

 2عامل 

 آموختگاندانش

 آموخ هاندانش تحصیل  ادامه

  ارغ از پس آموخ هاندانش با گتوه ارتباط

 ال حصیل 

 آموخ هاندانش علم  آثار و مقاله

 

 آموخ هاندانش شغل  ستنوشت

 

 آموخ هاندانش تواناي  درباره م يتان نظت

4 

0 

 

1 

6 

6 

6 

12 

 

3 

9 

9 

39از  24  

 ام یاز

70/3  

 بیش از رضايت بخش

 58/3 312 ام یاز کل حیحه ها

 

 33/4در اين محال ه ام یازات حاصله از مالک م يتگتوه  م ادل 

 "قوی"رتبه بن ی گورمن در رده  بتآورد ش  که با توجه به م یار

همخوان  دارد اما در محال ه  0محسوب م  شود که با محال ه ر ی  

به دست آم ه بود که در رده  56/2صابتيان در سمنان  نمته 

 . 16قتار گت ت "رضايت بخش"

های درس  و های آموزش   بتنامهدر اين محال ه عامل دوره     

در محال ه  قتار گت ت. "بخو"در رده  82/3غیتدرس   با 

های آموزش  گتوه از نظت های درس  و دورهملکوتیان  بتنامه

اعضای هیئت علم   از تنوع بزم بتخوردار بود ول  اين دروس 

 1  ش ارزياب "نسب ا محلوب"آموخ هان از نظت دانشجويان و دانش

در محال ه ر ی   در ر سنجان  عملکتد آموزش  اعضای گتوه 

ئوری و آموزش بالین ( از دي گاه دانشجويان مورد )ت ريس ت

 .0قتار گت ت "قوی"محال ه  در رتبه 

ام یاز گتدي  که  54/3در اين محال ه عامل هیئت علم  حایز      

گیتد. در محال ه يوسف  در سمنان  نظتيه قتار م  "خوب"در رده 

دانشجويان در خصوص تشکیالت گتوه که شامل م يت گتوه 

بیش از رضايت "و در مورد اعضای هیئت علم    "خوب"بود  

 . 10ارزياب  گتدي  "بخش

ام یاز گتدي  که در  33/4در اين محال ه عامل دانشجو حایز      

گیتد. در محال ه خستوان عامل هیات علم  قتار م  "قوی"طبقه 

 . 14دارای وض یت محلوب  بود

                                                                                 779 
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در محال ه ملکوتیان مشارکت دانشجويان در  تاين  يادده  و 

نسب ا "های پژوهش  اعضای هیئت علم  گتوه  يادگیتی و   الیت

در اين محال ه دانشجويان در         به دست آم .  "رضايت بخش

   تحصیلب و ورود و در حین تحصیل در خصوص ماهیت رش ه 

آگاه  کامل را کس، نموده و به رش ه تحصیل  خود نیز نسب ا 

مالک هطا محلطوب و  %8110. در محال ه خستوان 1عالقه داش ن 

 .14آن هطا نسب اً محلوب بود  45/3%

در اين محال ه عامل راهبتدهای يادگیتی/يادده  با کس،      

 ر ی   درقتار گت ت. در محال ه  "قوی"ام یاز در طبقه  28/4

ر سنجان  تقتيبا بیش از دو سوم دانشجويان  کیفیت عملکتد 

 توصیف "خوب"ت ريس تئوری و آموزش بالین  اساتی  را 

توان ايجاد "کتدن  لیکن درص  توصیف خوبِ گزينه های 

و همچنین  "تحتک و اش یاق در دانشجو ج ت مسایل علم 

در    دانشجواس قبال اس اد از امور مشاوره و ر ع مشکالت علم"

 .0کم ت از سايت گزينه ها بود "ت ريس تئوری

 88/3در اين محال ه ام یاز عامل امکانات و تج یزات آموزش       

یتد. گقتار م  "خوب"بن ی  در طبقه ب ست آم  که در تقسیم

 .14هطا ی ايطن عامطل محلوب بودمطالک  %177در محال ه خستوان 

های محال ات  و سمینارها ه   تصتنامدر اين محال ه عامل پايان

 گیتد. درقتار م  "خوب"ام یاز گتدي  که در طبقه  66/3حایز 

از مالک های ايطن عامل محلوب   %33/3ن ايج محال ه خستوان  

. همچنین اين ن ايج نسبت به 14ها نسب اً محلطوب بودآن %66/0و 

ر ه دی پتسط اری دانشطهاه سطمنان کطارزيطاب  درونط  رشط ه

طت تمقیاس رتبه ای گورمن بسیار خوب گزارش ش ه  ض یف

 .16باش م 

 گیری:نتیجه

ی تحصیل ی ادامهبت اساس ن ايج اين محال ه بايط  زمینطه    

زای هطا بطه اآموخ هان  تاهم شطود. ضمناً باي  ت  اد ک ابدانش

دانشطجويان تحصطیالت تکمیلط  و ت ط اد مقابت به ازای 

 هان آموخی اش غال دانشآموخ هان ا طزايش يابط  و زمینطهدانش

از طت   عالوه بت  .شان نیطز  تاهم گتددی تحصیل بیکار در رش ه

جذب دانشجويان تحصیالت تکمیل   توس ه اعضای هییت علم  

و ب بود وض یت اس خ ام  آنان بتای ر ع نقاط ض ف و ارتقای 

 رس .گتوه ضتوری به نظت م 

 :کر و قدردانیتش

 محال ات متکزاين مقاله حاصل طتح تحقیقات  مصوب     

م  باش . از     94360به شماره     پزشک  علوم  وتوس ه آموزش

دانشهاه علوم پزشک  کتمانشاه وکلیه دانشجويان  که ما را اساتی 

 .در انجام اين طتح ياری دادن  تشکت و ق ردان  م  شود
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Abstract 
Introduction: Evaluation is a way for investigating the pitfalls and 
problems of any system. So, based on evaluation results managers 
can improve the procedural affairs and efficiency of their 
organizations. This study aimed to evaluate Operating Room 
Department which is in line with the steps towards the 
implementation of the accreditation. 
Methods: This descriptive study was conducted using the 
accreditation pattern (internal evaluation). The study population 
included internal assessment committee, faculty members, head of 
the department, students, and graduates. Sampling method was 
convenience. Data were collected using a standard questionnaire 
and interview and were then analyzed using SPSS v.21 software. 

Results: Evaluation of eight factors revealed that student factor 
had the best status with 4.33 points and graduates factor had the 
lowest status with 3.07 points. Overall, the results showed that the 
total score of operation room department was 3.85 which falls in 
the "good" category based on the Gorman scale. 

Conclusion: The internal evaluation of operating room 

department proved its acceptable status; however, it is essential to 

make the required changes and implement remedial measures 

based on the findings in order to improving the quality, particularly 

for the graduates. 
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