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در دنیای رقابتی امروز، کیفیت عامل تعیین کننده در        

باشد و از آنجایی که کیفیت و برتری رقابتی رقابت جهانی می

ریزان، ای ناشی از اندیشه و عمل مدیران، برنامهدر  هر جامعه

یل کرده حصگذاران، مهندسان و سایر اقشار و افراد تسیاست

توان ادعا نمود که کیفیت در آن جامعه می باشد لذا می

تواند زیربنایی ترین و مهمترین عامل و می آموزش این افراد

بنابراین  . رکن این پیشرفت و برتری رقابتی تلقی گردد

ها و مراکز آموزشی در تربیت این ضروری می باشد دانشگاه

فیت را به کار گیرند افراد باالترین سطح استانداردها و کی

هر  اعضای هیأت علمیدر این بین (. 2102انصاری، )

دانشگاهی نقش اصلی و محوری را در فراهم نمودن این 

بور و همکاران، )استانداردها و سطح کیفیت را برعهده دارند

در ایران به دلیل نسبت . (2112بوچل و ادوارد )و  (2112

در کشورمان دالیلی  "با جمله "پایین تعداد استاد به دانشجو

، حجم از جمله تعداد کم اساتید نسبت به تعداد دانشجویان

های ، کمبود امکانات و مشغلهاعضای هیأت علمیباالی وظایف 

قش ، عملکرد و ن اعضای هیأت علمیروز افزون زندگانی 

. ثیر قرار داده استدر این زمینه را تحت تأ اعضای هیأت علمی

ها و انجام مداخالت ریزیمند ارائه راهکارها، برنامهلذا نیاز

در  .باشیممشکالت میاستای برطرف نمودن این اثربخش در ر

با پیشنهاد و  0821از اردیبهشت سال  این مطالعه محققین

هدف . ر صدد بهبود این مشکالت برآمدنداجرای فرایندی د

سال انجام گرفت، تربیت  2اصلی این مطالعه که به مدت 

دانشجویان توانمند در راستای ایفای نقش استادی و یاری 

 مربوطه وظایفدانشگاه در انجام  اعضای هیأت علمیدهنده 

اعضای بود با امید به این که این مطالعه بتواند از حجم کاری 

ها رای آنـری بـتـای بیشـهتـرصـکاسته و ف هیأت علمی

های با کیفیت فراهم پژوهش و انجاما ـهوزشـه آمـت ارائـجه

 در مستعد انیدانشجو از نفر دو لذا ابتدا تیمی شامل. آورد

 ود و یپزشک و یدرمان یبهداشت خدمات تیریمد یهارشته

سازماندهی  فوق یهارشته از اعضای هیأت علمی از نفر

 و قیعال ها،یتوانمند ط،یشرا اساس بردر مرحله بعد . گردید

 ،یفیک قیتحق روش ،یکم قیتحق روش دروسء اعضا نظرات

جهت انجام   End Noteافزار نرم آموزش و یسینو پروپوزال

گردید و دانشجویان در این دروس  انتخابمداخله و مطالعه 

 .یافت کردندرهای الزم را دآموزش

ترتیبشاملمراحلهبانیدانشجووتربیتآموزش

:زیربود
 دیاسات یهاکالس در حضور -

 دیاسات نظر ریز یعمل یکارها انجام -

 یقاتیتحق یهاطرح در یهمکار -

 هاتیفعال ریسا و یآموزش یهاکالس یبرگزار در یهمکار -

 هااهکارگ و یآموزش یهاکالس یبرگزار -

برگزاری جلسات رفع ایرادات و مشکالت دانشجویان به  -

 ای توسط اساتیدصورت دوره

های برگزار شده با چک لیست ها و کالسارزیابی کارگاه 

کنندگان و ـتشرک که توسط (0ضمیمه)طراحی شده 

  نتایج آن با نتایج سه ـد و مقایـشیل میـفراگیران تکم

اعضای هیأت شده توسط سایر  های برگزارها و کارگاهکالس

شدند انجام دانشگاه که بصورت تصادفی انتخاب می علمی

های برگزار شده توسط دانشجویان نتایج ارزیابی کالس. گرفت

های برگزار شده توسط اساتید در نمودار و کالس 0در نمودار 

  .نشان داده شده است 2
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حدخیلی خوب از در 21/28±10/01 امتیاز ن با کسب میانگینسط این دانشجویاهای برگزار شده توها و کارگاهحالت کلی کالس در

 .کنندگان ارزیابی شده استسوی شرکت
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های برگزار شده توسط  ها و کارگاهدر حالت کلی کالس

 82/28±82/00 امتیاز با کسب میانگین اعضای هیأت علمی

در حدخیلی خوب از سوی شرکت کنندگان ارزیابی شده 

می شود اختالف  مشاهدهه در دو نمودار همانطور ک .است

های برگزار شده توسط ها و کارگاهمیانگین نمرات کالس

یکسان بوده و این اختالف از  اعضای هیأت علمیدانشجویان و 

 .لحاظ آماری معنی دار نبود

اجرایاینفرایندانتظارنتایجزیررامیتوانازادامه

:داشت
 های باالانمند و با مهارتتربیت دانشجویان تو -

اعضای ها با کاهش بار کار ها و پژوهشبهبود کیفیت آموزش -

 هیأت علمی

ها با درک مناسب نیازها و ها و پژوهشبهبود کیفیت آموزش -

دلیل نزدیکی  های آموزشی توسط دانشجویان مدرس بهروش

 و آشنایی بیشتر با نیازهای دانشجویان هم سطح

شجویان جهت ارتقای دانش و ترغیب و تشویق سایر دان -

 مهارت خود

 

  ها و حق های آموزشی به دلیل هزینهکاهش هزینه -

 های پایین دانشجویانالزحمه

 توسعه و بهبود فرهنگ آموزش هم سطحان در دانشگاه -

ها با ها و پژوهشافزایش سطح کمی و کیفی آموزش -

 هامشارکت دانشجویان در این حیطه

نزدیکی و همکاری بیشتر دانشجویان در امور آموزشی و  -

 پژوهشی

با توجه به اهداف کالن جمهوری اسالمی ایران که در       

بیان شده است و همانا کسب رتبه اول در  0111چشم انداز 

کسب رتبه اول منطقه . باشدهای مختلف در منطقه میحیطه

  ها این حیطهترین در علم نیز یکی از مهمترین و زیربنایی

های در این راستا افزایش سطح کمی و کیفی آموزش. باشدمی

لذا با توجه به . قابل انکاری خواهد داشتغیر دانشگاهی نقش 

توان انتظار نتایج مورد انتظار بیان شده در قسمت نتایج، می

 داشت که با اجرای این فرایند و فرایندهای مشابه در سطح

 ت دانشجویانث تربیـیر دروس که باعاـیع و در سـکالن و وس

  ال و پویا که نتایج آنـروی کار فعـند و در راستای آن نیـتوانم
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های صورت ها و پژوهشسطح کمی و کیفی آموزشافزایش 

سزایی در به گرفته خواهد بود، فرآیندهای مذکور نقش

.  داشته باشند دستیابی به اهداف مرجعیت علمی در منطقه

ی ی توسعهمجله انتشار این مطلب در لذا امید است که با

 الت ـجـن مـریـرتـعتبـی از مـه یکـور کـاپـشوزش جندیـآم

 

 

باشد، می ایران پزشکی در ی آموزشپژوهشی در حیطه-علمی

ها نیز مورد فرآیند فوق به عنوان یک الگو در سایر دانشگاه

یص تا ضمن بهبود و رفع نقا. توجه قرار گرفته و اجرایی گردد

های احتمالی آن، بتوان شاهد بهبود و افزایش کیفیت آموزش

 .علوم پزشکی در کشورمان باشیم

 

 

 .ها و کارگاه های برگزار شده توسط دانشجویان و اساتیدچک لیست ارزیابی کالس: 0ضمیمه

خیربلهگویهها

   در ابتدا در مورد اهداف کارگاه توضیح داده شد -0

   .کافی در مورد نحوه کار در کارگاه ارائه شده است در ابتدا توضیحات -2

    های حرفه ای من داشتندهدفهای کارگاه ارتباط بسیار نزدیکی با فعالیت -8

   .روشهایی که در جلسات کارگاه مورد استفاده قرار گرفت مرا تشویق به شرکت فعال کرد -1

   فی برخوردار بودندمدرسین و گردانندگان کارگاه از دانش و مهارت کا -2

   رفتار مدرسین محترمانه و مشوق بود -8

   .رفتار گردانندگان محترمانه و مشوق بود -8

   .فضای عمومی کارگاه برای انجام کار جدی مساعد بود  -2

   .امکان ابراز نظر و فعالیت آزادانه برای شرکت کنندگان فراهم بود -1

   .جام کار جدی مساعد بود فضای عمومی کارگاه برای ان -01

   .مدرسین کمکهای الزم را برای رسیدن من به هدفهای کارگاه انجام دادند-00

   .کارگاه با نظم و بر اساس اصول صحیح اداره شد -02

   . برای بحثهای فردی یا گروهی وقت کافی منظور شده بود -08

   مورد مسائل آموزشی افزایش دهماین کارگاه به من فرصت داد تا دانش خود را در  -01

   .ام پس از خاتمه کارگاه مورد استفاده قرار دهم این کارگاه مرا تشویق کرد تا اطالعاتی را که بدست آورده -02

   .به درصد زیادی از اهداف آموزشی کارگاه در پایان دست یافتم  -08
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