
 

   زنجانكيـلوم پزشـوزش در عــي آم هـعـي توس لهـجــم
  ۵۲ تا۴۷صفحات ،۸۷تانــز و زمسـ، پايي۱ مارهـ، ش۱  دوره

  

هاي ارزشيابي از ديدگاه دانشجويان در دانشگاه علوم  هاي موجود در فرم بررسي حيطه
  ۸۷ -۸۶پزشكي زنجان در سال تحصيلي 

  ۳نسب نورالدين موسويسيد دكتر ، ۲دكتر عباسعلي نوريان، ۱فريبا آربوني
 arbooni_2006@yahoo.com  زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت آموزشی :ي مسئول  نويسنده

  
  چكيده
انـدرکاران در جریـان رونـد     دانشجویان بیش از دسـت     .باشد ترین روش جهت سنجش کیفیت آموزش می        متداول انداارزشیابی است  :هدف زمينه و 

هـدف از ایـن    .آیـد  دست می  ه باستادانولین در مورد نقاط قوت و ضعف ؤ با نظرخواهی از آنان دیدگاه کاملی برای مس    راین بناب دارند آموزش قرار 
 ی و ر و پرسـتا    و بهداشـت   پیراپزشـکی  هـای پزشـکی،    های ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان در دانـشکده        های موجود در فرم    پژوهش بررسی حیطه  

  .باشد ی مییماما
مربـوط بـه    ) نفـر  73( ت علمـی  أ هیـ  اسـتادان  بـرگ ارزشـیابی دانـشجویان از         1683 .این تحقیق به صورت توصیفی انجام گرفـت        :بررسيروش  

ال و دانـشجویان    ؤو سـ  15 دانـشجویان پزشـکی حـاوی        ی   پرسشنامه .ی بررسی شد  ی ماما -پرستاری و بهداشت   -پیراپزشکی های پزشکی،  دانشکده
نگرشـی   نظـارتی و   آموزشـی،  علمـی و   های مختلف مقرراتی،   ت از حیطه  اال بود که بر اساس مقیاس لیکر      ؤو س 21 یی ماما ،یرپیراپزشکی و پرستا  

  هـا  تحلیـل داده  تجزیـه و  .باشـد   مـی استادان تر د، نمرات باالتر بیانگر عملکرد مطلوب   ش محاسبه   100 ی  االت از نمره  ؤو نمرات س  .تشکیل شده بود  
  .انجام شد SPSSافزار  صورت آمار توصیفی با نرم  هب

  نـسبت بـه      50/85± 61/3 پیراپزشکی با میانگین کل و انحـراف معیـار           ی  ها، دانشکده  نتایج نشان داد مقایسه در سطوح کلی بین دانشکده         :ها يافته
 ی حیطـه در شکی  پزی دانشکده ،01/91±89/3 مقرراتی با میانگین و انحراف معیار   ی   پیراپزشکی در حیطه   ی  دانشکده. ها برتری دارد   سایر دانشکده 

 34/88±25/4 مقرراتـی بـا میـانگین و انحـراف معیـار             ی  حیطهدر  ی  ی پرستاری ماما  ی   و دانشکده  48/90±45/5 رنگرشی با میانگین و انحراف معیا     
 هـا  نتـایج حیطـه   .شدبا  میی تر ینیها در سطح پا  علمی و آموزشی نسبت به سایر حیطهی  حیطه،دهد ی نشان میینها  نتیجه . داشتندبیشترین امتیاز را  

  ).P=0001/0(باشد  دار می ها معنی بین دانشکده) نگرشی نظارتی و آموزشی، علمی و(
 ی  ، اعطـا  اسـتادان  آمـوزش    یهای آموزشی، روش تدریس و تحقیق جهـت ارتقـا          ریزی جهت برگزاری کارگاه    رسد با برنامه   به نظر می   :گيري نتيجه

  .بود خواهد استادان سطح علمی و باالخره عملکرد باالی یقاتی و پژوهشی گام مؤثری جهت ارتقافرصت مطالعاتی و تشویق انجام کارهای تحقی
 دانشكده، زنجان دانشجويان، هاي ارزشيابي، فرم ها، حيطه: واژگان كليدي
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   توســط دانــشجویابیجهــت ســنجش کیفیــت آمــوزش ارزشــ
)Student Evaluation of Teaching [SET](  باشـد  مـی  
 کـه   ی نظرسـنج  یهـا   انجام آن پرسـشنامه    یمعموال برا  .)2و1(

 استادان آموزش   یها تی فعال ی   درباره یالت متعدد واؤ س شامل
 توسـط   ینظرسنج. دهند یشجو قرار م  ن دا رایدر اخت را  باشد   یم

گر با رعایـت     که ا  استادان یابی ارزش ی است برا  یابزاردانشجو  
د و دانشجویان بـا دقـت       شوهای درست اتخاذ     اصول و روش  
لین ؤو مستواند دیدگاه کاملی برای ها بپردازند می به تکمیل فرم 

ـ البتـه ا   .باشـد  اسـتادان در مورد نقـاط قـوت و ضـعف           ن در  ی
ـ ات و پا   توسط دانـشجو از ثبـ      یابی است که ارزش   یصورت  ییای
 محققان استفاده از نظر     یاعتقاد برخ ه  ب . برخوردار باشد  یدرست

 تنهـا منبـع ملمــوس در   اسـتادان  یابی ارزشـ یان بـرا یدانـشجو 
ن یو همچنــ سراســر جهــان اســت یهــا دانــشکده و دانــشگاه

فــراهم آوردن اطالعــات  س،یتوانــد در بهبــود روش تــدر یمــ
کمـک بـه     س،ی تـدر  یضاوت در مـورد اثربخـش     قـ مربوط بـه    

 و اسـتاد مـورد نظـر و در          یان در انتخاب واحد درس    یدانشجو
ـ نها ان بـه اظهـار نظـر در مــورد    ینـشجو ات در وادار کـردن د ی

 آلـتمن معتقـد اسـت      .)3( د باشـد  یت مف یم و ترب  یت تعل یوضع
 یتوانـد منبـع ارزشـمند      ی توسط دانشجو مـ    استادان یابیارزش
  و ت آموزش باشـد   یفیها به منظور بهبود ک      بازخورد به آن   یبرا

ـ توانـد بـا ارا     ین جهت که م   یآن را از ا     ،ی بـازخورد فـور    ی  هی
س فــراهم آورد و ی بهبــود روش تــدری بــرایفرصــت مناســب

شـمند  ارز ران شـود،  یـ  در فراگ  یریادگی ی  ن سبب ارتقا  یهمچن
  .)4( داند یم

هـا    دانـشگاه  ی که مورد استفاده مراکز آموزش     یابی ارزش یها فرم
 آن  هـای   متغیـر  است که    یواالت متعدد ؤرد شامل س  یگ یقرار م 

هـر  .  قـرار دهـد    ی را مـورد بررسـ     ی مختلف یها طهیتواند ح  یم
ـ  بنا به نظر   یدانشگاه ـ  ا نظـران   کارشناسـان و صـاحب     ی  هی ن ی

 متفاوت با   یاندکاست  که ممکن   د  ینما یها را مشخص م    طهیح
، ی علم یها طهی ح  در هر صورت   یولگر باشد،   ی د یها دانشگاه

ـ  ارز یهـا  در فـرم   را   ی و اخالقـ   ی پژوهش ،یموزشآ  خـود   یابی

که هـر    نی زنجان با ا   یدر دانشگاه علوم پزشک    .ندینما یلحاظ م 
 بـه خـود اسـتفاده       ص مخـصو  یابی ارزشـ  یها دانشکده از فرم  

 ی علمـ  ،ی مقررات متشکل از  یها طهی ح یکلطور    ه ب یکند ول  یم
از  .دهند ی قرار م  ی را مورد بررس   ینظارت و   ی نگرش ،یو آموزش 

 ی استاد توسط دانـشجو در نظـام آموزشـ         یابی که ارزش  ییآنجا
 اســتاد یابینــد ارزشــی از فرآیکــشور، بــه عنــوان بخــش مهمــ

رونـد و بـازده آن       ،ییمراحل اجرا  الزم است اهداف،   باشد، یم
دگاه دانشجو در   یشناخت د . ردی قرار گ  یابی مورد ارز  یبه درست 

ــیــی اجرایهــا  اســتاد و روشیابیمــورد ارزشــ ــد  ی آن م توان
.  اصالح مشکالت موجـود فـراهم آورد       ی برا یدی مف ییراهنما

ــی ــا هی از توصــیک ــوزش پزشــک یه ــرانس آم ــم کنف  در ی مه
م نمــودن یمــشارکت دادن و ســه  ،1993نبــورگ ســال  یاد

 یهـا  ن هـدف  ییر تع ینظ طوح آموزش،  س ی  ان در همه  یدانشجو
ن مطالعـه   یهدف از ا   ).5( باشد ی م یابی و ارزش  ی درس ی  برنامه
ـ  از د  یابی ارزشـ  یهـا   موجـود در فـرم     یها طهی ح یبررس دگاه ی

 و  ی و پرستار  یراپزشکیپ ،ی پزشک یها ان در دانشکده  یدانشجو
 نقـاط ضـعف و      ییگر و شناسـا   یکدیها با    آنسه  ی و مقا  ییماما

 ی شنهادی پی راهکارهای هین ارا ی و همچن  ستاداناقوت عملکرد   
  .باشد یم استادانت عملکرد یفی کی و ارتقاجهت اصالح

  
  بررسيروش 

ـ در ا . این تحقیق بـه صـورت توصـیفی انجـام گرفـت                 ن ی
ت أ هیـ  اسـتادان  بـرگ ارزشـیابی دانـشجویان از         1683 مطالعه
 -پیراپزشـکی  های پزشکی،  مربوط به دانشکده  ) نفر 73( علمی

ابـزار   .بررسـی شـد    86در سال   ی  ی ماما -پرستاری بهداشت و 
ـ  ارز یهـا  پرسشنامهسنجش،   بـرای دانـشجویان پزشـکی       یابی
 -ال و دانــشجویان پیراپزشــکی و پرســتاریؤو ســ15حــاوی 

پـنج  ت  اال بـود کـه بـر اسـاس مقیـاس لیکـر            ؤو س 21ی  یماما
اس یـ ندرت با مق    ه ب رایشه تا بس  یار هم ی بس ی  نهی از گز  یا نهیگز
 یابی ارزشـ  یهـا   فـرم  یی روا .دشم  یتنظک تا پنج    ی یگذار رهنم

 .د قـرار گرفـت    یـ ینظران و کارشناسان مـورد تا      توسط صاحب 
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ـ  دانشجو از    یابیکسان بودن ارزش  ی آن از    ییایپا ک اسـتاد در    ی
در  قضاوت دانشجو ییایانگر پایبک درس در طول چند سال   ی

 دانـشگاه  مـورد اسـتفاده در       یابی ارزش یها فرم .نظر گرفته شد  
 نظـارتی و   آموزشـی،  علمـی و   های مقرراتی،  حیطه متشکل از 

ـ    یحاو (ی مقررات ی  طهیح :استنگرشی   موقـع در     ه حـضور ب
ـ کالس و رعا   ت طـول زمـان کـالس و نظـارت بـر حـضور              ی

 متون و   ی  هی ته یحاو (ی و آموزش  ی علم ی  طهی ح ،)انیدانشجو
 ییاالت، توانـا  ؤو بـه سـ    ییوگ پاسخ ییا توان ،یجزوات آموزش 

 یبنـد  جمـع س،  ی مطالـب در تـدر     یتوال ،یم مطالب درس  یفهت
 ی  طـه یح،  ) و مـشارکت دادن دانـشجو در درس        یمطالب درس 

ــیابی ارزشــیحــاو (ینظــارت طــرح   از دانــشجو،یا ن دورهی ب
 ی  طـه یو ح  ) دانـشجو  یهـا  االت جهت سـنجش آموختـه     ؤوس

 ییکمک در شناسا ز با دانشجو، یآم  رفتار احترام  یحاو (ینگرش
ــس ــهت حریلؤوم ــشجو و رعایا ف ــ دان ــوازی ــیت م ) ین اخالق

میانگین . دش محاسبه 100 ی االت از نمره  ؤونمرات س  .باشد یم
عملکـرد  انگر  یب دتوان ها می  هر یک از حیطه    در   استادان نمرات

ـ  ،دهـد  یمـ شان  ن  را ی آموزش یها تیدر فعال  آن طـوری کـه      ه ب
  در آن  اسـتادان  تـر   عملکرد مطلوب  ی  دهنده نمرات باالتر نشان  

  ازتـوان  یمـ دانـشکده  ر سـطح   د .بـالعکس  و   باشـد  یمـ طه  یح
 کـه   یا طـه یدست آورد که ح     هبآن را    استادانعملکرد  مجموع  

دهـد   ی مـ  ن نمره را کسب نموده نـشان      یشتریدر آن دانشکده ب   
 از خـود نـشان      یطه عملکرد بهتـر   یحآن  در  دانشکده   استادان

گر ضـعف   انی ب  طهین در ح  یی پا ی  کسب نمره ن  یاند و همچن   داده
 آن  یستیبا یطه مورد نظر است که م     ی در آن ح   استادانعملکرد  

ــرا  ــشکده ب ــزایدان ــرد ی اف ــتادانش عملک ــه ی در آن حاس ط
هـا بـا      در دانـشکده   یابی ارزش یها ضمنا فرم  .دی نما یزیر برنامه

ار یـ  و کارشناسان آمـوزش در اخت      یابیحضور کارشناسان ارزش  
 بالفاصــله ،لیــگرفــت کــه پــس از تکم یان قــرار مــیدانــشجو

و  SPSSافزار  نرمبا ها  تحلیل داده تجزیه و .دش ی میآور جمع
ن و  یانگیـ  م ، درصـد  ،یع فراوان ی به صورت توز   یفیبا آمار توص  
  .نجام شدار ایانحراف مع

  ها يافته
  نـبیسه  ـیاـهت مق ـج یکلطح  ـدر س ان داد که    ـنشج  ـنتای     

و انحـراف    پیراپزشکی با میانگین کـل       ی  ها، دانشکده  دانشکده
   .هـا برتـری دارد      نسبت به سایر دانشکده    50/85± 61/3معیار  
و  67/83 ±57/5  بـا  یی مامـا  -ی پرسـتار  ی  ب دانشکده یبه ترت 

 قـرار   ی بعـد  یها  در رده  03/83 ±22/7  با ی پزشک ی  دانشکده
هـا را در     طـه یدست آمـده از ح      هن ب یانگی م میاگر بخواه  .دارند

 ی   پیراپزشـکی در حیطـه     ی  دانـشکده  .میی نما یدانشکده بررس 
ن یشتریـ  ب 01/91±89/3مقرراتی با میانگین و انحـراف معیـار         

 ی  و دانـشکده   دهـد  یمـ ها نشان    طهیر ح یاز را نسبت به سا    یامت
ن و انحـراف    یانگیـ  بـا م   ی مقررات ی  طهی در ح  یی ماما -یراتسپر
هـا   طهیر ح یاز را نسبت به سا    ین امت یشتری ب 34/88 ±25/4ار  یمع

 ی   در هر دو دانـشکده     استادانانگر آن است    یبباشد که    یمدارا  
ـ  ی  نـه ی در زم  یی ماما -ی پرستار ،یراپزشکیپ  عملکـرد   ی مقررات

، ی و آموزشـ   ی علم یعنیها   طهیر ح ی نسبت به سا   ینسبتا مطلوب 
ــارت ــینظ ــتندی و نگرش ــم . داش ــنیانگی ــده در    ه ب ــت آم دس

ـ  علوم پا  ی  در دوره  پزشکی   ی  دانشکده  کـه   دهـد   نـشان مـی   ه  ی
ز یـ ن 48/90±45/5 ر نگرشی با میانگین و انحراف معیا      ی  حیطه
هـا دارد کـه نـشانه        طـه یر ح یاز را نـسبت بـه سـا       ین امت یباالتر

ها  طهیر ح ینه نسبت به سا   ی در آن زم   انداعملکرد نسبتا بهتر است   
  .)1 ی جدول شماره( باشد یم

سـال     نشان داد کـه در نـیم       3و2ی بین نتایج در جداول        مقایسه
سال اول و     که در نیم    طوری   به. تی وجود ندارد  اول و دوم تفاو   

 سـال اول    نـیم (ی مقرراتی دارای بیـشترین میـانگین          دوم حیطه 
ــیم75/89 72/5± ــال دوم   و در نــ و در ) 45/87± 89/5ســ

ی پیراپزشکی حیطه مقرراتی دارای بیشترین میـانگین          دانشکده
سـال دوم     و در نـیم   ) 48/90 ±14/6(سال اول     است که در نیم   

ی نظـارتی،     طـور در حیطـه      و همین . باشد  می) 54/91 58/3±(
ی مورد نظر کمترین امتیاز را به         علمی و آموزشی سه دانشکده    

ی   دهـد حیطـه     ی نهایی نشان مـی      نتیجه. خود اختصاص دادند  
 ی  تـر   ها در سطح پـایین      علمی و آموزشی نسبت به سایر حیطه      
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  ).P=0001/0(دار است  ها معنی بین دانشکده) و نگرشـی  علمی و آموزشی، نظارتی     (ها    نتایج حیطه . باشد  می
  

  ها در های ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان به تفکیک دانشکده های موجود در فرم میانگین حیطه: 1جدول 
  86-87سال تحصیلی 

  
 مقرراتی علمی و آموزشی نگرشی نظارتی  

 انحراف معیار
کل 
 میانگین

 نمیانگی انحراف معیار
انحراف 
 معیار

 میانگین انحراف معیار میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین

 نام دانشکده

 دانشکده پزشکي 84/87 9/6 86/78 38/9 49/90 45/5 94/74 05/11 03/83 22/7

 دانشکده پيراپزشکي 02/91 89/3  55/85 23/5 44/87 13/6 99/77 47/8 5/85 61/3

 ييدانشکده پرستاري و ماما 34/88 25/4 93/82 2/5 49/84 99/5 94/78 84/9 67/83 57/5

 ميانگين کل 067/89 01333/5 4467/82 60333/6 473/87 85667/5 29/77 78667/9 067/84 4666667/5

  
   در نیمسال اول86-87ها در سال تحصیلی  های ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان به تفکیک دانشکده های موجود در فرم میانگین حیطه: 2جدول 

  

 مقرراتی علمی و آموزشی نگرشی تینظار  

 انحراف معیار

کل 
 میانگین انحراف معیار میانگین

انحراف 
 میانگین انحراف معیار میانگین معیار

انحراف 
  میانگین معیار

 نام دانشکده

31/10  61/84  42/13  12/76  46/6  89/92  96/12  67/80  38/8  76/88  دانشکده پزشکي 

35/7  41/86  63/9  1/80  7 85/88  64/6  22/86  14/6  48/90  دانشکده پيراپزشکي 

55/7  73/86  1301 73/82  06/6  29/88  4/5  12/86  72/5  89/75  ييدانشکده پرستاري و ماما 

4033333/8  917/85  35/441  65/79  50667/6  01/90  33333/8  3367/84  74667/6  663/89  ميانگين کل 

  
   در نیمسال دوم86-87ابی از دیدگاه دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در سال تحصیلی های ارزشی های موجود در فرم میانگین حیطه: 3جدول 

  

 مقرراتی علمی و آموزشی نگرشی نظارتی  

 انحراف معیار

کل 
 میانگین انحراف معیار میانگین

انحراف 
 میانگین انحراف معیار  میانگین معیار

انحراف 
 میانگین معیار

 نام دانشکده

71/12  69/81  37/16  07/74  03/10  2/88  38/14  42/77  06/10  05/87   دانشکده پزشکي 
64/7  41/84  11/11  48/75  22/9  95/85  65/6  69/84  58/3  54/91  دانشکده پيراپزشکي 

38/8  18/82  91/11  34/77  01/9  52/82  72/6  39/81  89/5  45/87  ييدانشکده پرستاري و ماما 

5766667/9  76/82  13/13  63/75  42/9  557/85  25/9  1667/81  51/6  68/88  ميانگين کل 

  
  

  بحث
 موجـود   یها طهیجع به ح  اان ر یدگاه دانشجو ی د یدر بررس      

  اسـت  دست آمده نشان داده     ه ب یها افتهی یابی ارزش یها در فرم 
و به   را دادند    ازین امت یشتری ب ی مقررات ی  طهیان به ح  یکه دانشجو 

   ینظـارت   وی و آموزش ی علم ی  طهی و ح  ی نگرش ی  طهیب ح یترت

  
 در  اسـتادان ن نشانه عملکرد    ی که ا   قرار دارند،  یدر مراحل بعد  

ن یانگیـ ن م یتـر  کـه کـم     نیلذا نظر به ا    . است ی مقررات ی  طهیح
تواند  یم که    است ی آموزش ،ی و علم  ی نظارت ی  طهیحمربوط به   

 ،باشـد  مزبـور    ی  طهیح در   استادانن  یی عملکرد پا  ی  دهنده نشان



  و همكارانفريبا آربوني 
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ش تـوان   ین جهـت افـزا    یسئول از طـرف مـ     ی مناسب یراهکارها
هر قدر اسـتاد    کند   یان م یعمادزاده ب  .طلبد ی را م  استادان یعلم
قادر خواهـد بـود تـا مطالـب           داشته باشد،  یشتریالت ب یتحص
ر چند در   ه). 6(د  یه نما ی ارا یت بهتر یفی را با تسلط و ک     یدرس
 در جهـت شناسـاندن عوامـل    یر مطالعات متعددی اخ یها سال

ـ  ی استاد انجام گرفته و گزارشات جالب      یابیمرتبط با ارزش    ه ارای
 انجـام رسـد هنـوز هـم        یوجود بـه نظـر مـ      این   با   ، است شده

ان ینظـرات دانـشجو    ن نقطه ییا تع ین وزن و    ییر تع یمطالعات نظ 
رسـد     نظر می   ضروری به  استاد   یابی مختلف ارزش  یها در جنبه 
 اسـتاد   یابیتواند روند ارزش   یل م یل مسا ین قب یان شدن   و روش 

 به  یریگ میان در تصم  ی دانشجو یها یابیارزش .)7( ا ارتقا دهد  ر
 در مـورد    استادانن به   یکنند و همچن   ی م یادین کمک ز  یمسئول

 یابیند ارزش یفرآ ).8(دهند   یس بازخورد م  یاثربخش بودن تدر  
 اطالعـات و بـا   یورآ  است که در آن بـا جمـع      یندیاستاد، فرآ 

ـ  کفا ی  رهبـا رد ،اسـتادان  گونـاگون    ی عملکردهـا  یبررس ت و  ی
م الزم  ی حـال تـصم    نیشود و در ع    ی آنان قضاوت م   یستگیشا

ـ توانـد بـه شا     ی که م  یدر مورد اقدامات   ـ  ا یستگی شان و بهبـود    ی
 ی  مطالعـه  .)9(د  شـو   ی اتخـاذ مـ    ،ران کمک کند  ی فراگ یریادگی
 انجـام   اسـتادان  یابیکه از نمرات کسب شده از ارزشـ        یگرید

 مربـوط بـه اخـالق و        یـر متغدر   استاداننشان داد که    شده بود   
های   متغیرن نمره را کسب نمودند و در        یشتریبرخورد مناسب ب  

 ی   بـا دانـشجو نمـره      یاط علمـ  بس و ارت  یمربوط به روش تدر   
 ).10 ( حاضر مطابقت دارد   ی   کسب کردند که با مطالعه     یکمتر

 ی جهـت ارتقـا  یی دانشجویابیارزشاز  که  یازاتیبا توجه به امت   
توان  ی م ی آموزش یزیر  برنامه ین برا یت و کمک به مسئول    یفیک

 آن در نظـر     یز بـرا  یـ ت ن ین محـدود  یتوان چنـد   یذکر نمود م  
  :گرفت

ـ     شـده  یف طراحـ  یهـا ضـع     از آن  ی بعض -1 طـور مثـال      هانـد ب
ـ  است که به یاالت در خصوص موارد   سؤو  دانـشجو  یریادگی

  ..اد بودن تعداد سئواالت ویارتباط ندارد، ز
 اسـتاندارد   یابی ارزشـ  یی اجرا یها  از موارد روند   ی در بعض  -2
گر قابل  ی د ی  ک دانشکده به دانشکده   یج از   ین نتا یبنابرا ست،ین

  .ستیسه نیمقا
ـ        ستمی از س  ی بعض -3 گـذار   ریثأها در به حساب آوردن عوامل ت

 را یابیــ کــه ارز عــواملی.کننــد ی ناکارآمــد عمــل مــیخــارج
ــ تحــت ــیثأت ــرار م ــر از ح  یر ق ــا فرات ــد ام ــهیدهن ــرل ی ط    کنت

ــدرس  ــدازه م ــد ان ــستند مانن ــالس،ی ه ــانگ  ک ــی زهی  ی علم
  . )11(...)ان ویدانشجو

  
  گيري نتيجه

ریـزی   لین دانشگاه به این امر توجه نموده و با برنامه         ؤومس     
های آموزشی، روش تدریس و تحقیـق        جهت برگزاری کارگاه  

 فرصـت مطالعـاتی و   ی ، اعطـا اسـتادان  آمـوزش  ی  جهت ارتقا 
یقاتی و پژوهشی گام مؤثری جهـت       تشویق انجام کارهای تحق   

  .بردارند استادان سطح علمی و باالخره عملکرد باالی ی ارتقا
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