
  مقدمه
ارزشیابی بیرونی ، فرم کالسیک ارزشیابی است . این ارزشیابی توسط کارشناسانی صورت می گیرد که درون 
موسسه ، برنامه یا پروژه نیستند. این کارشناسان از بیرون به دلیل برخورداري از مهارت ها و تخصص هایشان 

دیدگاه بیرونی و با روش هاي مناسب  به مدت معینی براي ارزشیابی مواردي مشخص می شوند . آنها با
اطالعات را جمع آوري می کنند تا به موارد مطرح شده پاسخ دهندو با وجود مزایایی که براي ارزشیابی بیرونی 
قائل می شوند ، با اینحال این نوع ارزشیابی مثل هر ارزشیابی دیگر ، حقیقت مطلق نیست ، اگر چه نتیجه آن 

تی آن حائز اهمیت و فرآیندهاي یادگیري همراه با آن ارزشمند است . اگر در گزینش براي برنامه یا عملیات آ
کارشناسان بیرونی دقت شود ، این ارزشیابی نیز نمی تواند کامالً بی طرف باشد و دیدگاهی کامالً واقع گرایانه 

هاي آموزشی ، مرکز داشته باشد . با توجه به اهمیت ارزشیابی بیرونی در شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه 
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهرم با همکاري معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، در 

  صدد اجراي فرآیند ارزشیابی بیرونی در گروه هاي آموزشی( داخلی ، جراحی ، زنان و اطفال ) برآمد.
  

  هدف
وه هاي آموزشی ، ارائه راهکارهاي اصالحی و تبادل هدف از انجام این فرایند ، شناسایی نقاط قوت و ضعف گر

  نظر تخصصی براي انتقال تجربیات می باشد.
تأکید می گردد که این بازدیدها صرفاً جهت ارتقاي وضع موجود بوده و ارزش گذاري و سطح بندي گروه ها 

  هدف نمی باشد
  

  روش کار
آموزشی این فرایند انجام گرفت. طی چندین طی یک برنامه منسجم و با استفاده از پیشنهادات گروه هاي 

جلسه جداگانه با حضور معاون محترم آموزشی ، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و 
توضیح داده شد و به سواالت اعضا پاسخ  EDCمدیران محترم گروهها ، اهداف و روش کار توسط مدیر محترم 

  نی گروهها طی جدول زمانبندي شده انجام گرفت.داده شد. پس از آن ارزیابی بیرو
  
 


