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نقشی که در تربیت نیروي انسانی متخصص و تولید دانش نـو دارد ازسـهم قابـل     شکی نیست که آموزش عالی بواسطه: مقدمه

بنابراین اتخاذ راهبردهاي کارامد و اثر بخشجهت توسـعه کیفـی   .توجهی در تسریع و تسهیل توسعه پایدار کشور برخوردار است

عوامل تشکیل دهنده گروه آموزشـی  ارزیابی درونی فرایندي است که بواسطه آن کیفیت .آن در کنار توسعه کمی ضرورت دارد

ــ  ــوت هــ ــده و قــ ــابی شــ ــایی    اارزیــ ــروه شناســ ــعه گــ ــده توســ ــل بازدارنــ ــا و عوامــ ــت هــ ــا، فرصــ ــعف هــ   ، ضــ

بـا عنایـت کـه مطـالبی کـه بیـان        .سپس برنامه ریزي توسعه گروه جهتبهینه کردن فعالیتهاي گروه انجام می پذیرد. می شود

  .اجرا نمود 1395ود را در سال ارزیابی درونی خعلوم آزمایشگاهی گردید، گروه 

بعد از تشکیل گروه ارزشیابی درونی که متشکل از تمامی اعضاء گروه علـوم آزمایشـگاهی و مسـئول    : روش بررسی و ارزیابی

EDO     ،دانشکده، گروه با هدف انطباق آموزش با نیازهاي جامعه و ارتقاي کیفیت با استفاده از فرم هـاي نظرسـنجی از اسـاتید

  .ارزشیابی آموزشی بر اساس ده گام و در هشت حوزه انجام شد. و دانش آموختگان ارزیابی درونی استفاده نمود دانشجویان

اه سـازمانی، برنامـه هـاي آموزشـی،     لت، اهداف و جایگعلوم آزمایشگاهی در حیطه هاي رسایافته ها نشان داد که گروه : نتایج

و تجهیزات آموزشی و طـرح هـاي تحقیقـاتی، بازدیـدها و کنفـرانس هـاي       بازدهی، امکانات /یات علمی، راهبردهاي یادگیريه

  .در وضعیت مطلوب، قرار دارددانشجو ودانشآموختگان علمی

مـی  علـوم آزمایشـگاهی   با استناد به نتایج استخراج شده از ارزیابی درونی به نظر مـی رسـد،گروه    :بحث و نتیجه گیري کلّی

تقاء وضعیت خود در حیطه هایی که نیازمند بازبینی است و در گام بعدي اصالح حیطه گام بردارد، در قدم اول ار بایست در دو

 . و بازبینی مجدد ارزیابی درونی در صورت نیاز به اصالح
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