
 

  جندی شاپور آموزش توسعه

 یپزشک علوم آموزش ةتوسع و مطالعات مرکزدوفصلنامة 

 0931تابستان و پاییز ، 2 شماره اول، سال

 

 

مورد  اهواز در شاپور جنديبررسي ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي 

 آموزشي اساتيد عملكرد
 

 اهواز، ايران ،شاپور جنديدانشگاه علوم پزشكی  ،مايیپرستاري ما ةعضو هیئت علمی دانشكد، *یپروانه موسو

 اهواز، ايران ،جندي شاپوردانشگاه علوم پزشكی  ،ارشد پرستاري کارشناس ،فرخنده حیاتی

 اهواز، ايران ،شاپور جنديدانشگاه علوم پزشكی  ،پرستاري مامايی ةدانشكدعضو هیئت علمی  ،شهناز نجار

 ، ايرانزاهوا ،شاپور جنديدانشگاه علوم پزشكی  ،پرستاري مامايی ةدانشكدعضو هیئت علمی  ،اورنگ بایز

 اهواز، ايران ،شاپور جنديدانشگاه علوم پزشكی  ،پرستاري مامايی ةدانشكدعضو هیئت علمی  ،یپوراندخت افشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mousavip2009@yahoo.com) 

کارشناس ارشد مامایی :مسئول ةنویسند*

شناخت نظررا  دانشريويان   . باشد یممستلزم ارزيابی مستمر فراگیران از اساتید خود  ،زشارتقاي کیفیت آمو :چکیده

آشرنا   ،را با نقاط قو  و ضعف خود در امر آموزش ها آن تواند یمآموزشی و عملكرد اساتید  يها تیفعالمورد ارزيابی  در

ف تعیین ديدگاه دانشيويان مامايی دانشگاه حاضر با هد ةمطالع. و امكان اصالح و بهبود کیفیت آن را فراهم نمايدکند 

 -توصریفی  ةاين پرووه  يرم مطالعر   . اهواز در مورد عملكرد آموزشی اساتید طراحی گرديد شاپور جنديعلوم پزشكی 

 برود  سراا   22 شرام  کره  سراخته   پرسشرنامه پووهشرگر   ، براي گردآوري اطالعا  ازاين مطالعه در .باشد یممقطعی 

 در نیمسا  او  تحصریلی  اهوازجندي شاپور نفر از دانشيويان مامايی دانشگاه علوم پزشكی  05توسط استفاده شده و 

عملكرد آموزشی اساتید از ديدگاه  يها شاخصاکثر که  اينبا  ،پووه  نشان داد يها افتهي. تكمی  گرديد 7881 – 88

  علمی گرروه  ابالینی توسط اعضاي هیاما ارائه و اجراي طرح درس  ،مطلوب ارزيابی شدند دانشيويان در سطح نسبتاً

قويرت  امرا ت  ،مطلوب گزارش شدند اگرچه اکثر ابعاد مورد بررسی در سطح مطلوب و نسبتاً .باشد یمدر سطح نامطلوب 

 با توجه به اينهمچنین . ثر در راستاي ارتقاي کیفیت آموزشی باشداگامی م تواند یم مثبت و اصالح نقايص يها جنبه

ت علمری  ئاعضاي هی لذا بايد ،دينما یمکمم  ها آنن معتقدند که وجود طرح درس به يادگیري بهتر که اکثر دانشيويا

 .تشويق به نگارش طرح درس گردند 

 آموزش، عملكرد آموزشی اساتیدديدگاه دانشيوي مامايی، کیفیت :کلید واژه 
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 مقدمه

هاي ارتقاي کیفیت آموزش  ترين پايه ارزشیابی از مهم

توان  ارزشیابی را می(. 7880رنيبر و همكاران )باشد  می

به عنوان فرايند تحلی  و کنتر  طراحی شده براي 

بودن، و تأثیر  تعیین ارتباط، اثربخشی، معنا دار

هاي مشخص و درجة کارآيی که از طريق آن  فعالیت

ئی و ضیا)شود، مورد توجه قرار داد  حاص  می

قضاو ، در  نق  ارزشیابی در امر(. 7881همكاران

خصوص کیفیت فرايند آموزش و نق  شناخته شدة آن 

در پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقاي فرايند ارزشیابی 

اساتید (. 7881صابري و همكاران)اساتید ضرور  دارد 

کارگیري متون و  هاي خود و به با استفاده از دانسته

ايياد محیط مناسب، موجب هاي تدريس و  مهار 

مشارکت دادن و سهیم . شوند يادگیري دانشيو می

نمودن دانشيويان در موضوعا  آموزشی نظیر تعیین 

يكی از   ... هاي برنامه درسی، ارزشیابی و هدف

هاي مهم در حوزة آموزش پزشكی محسوب  توصیه

مراکز آموزش عالی (. 7881قدمی و همكاران)گردد  می

هايی را  هاي اساتید خود، مالک ستگیبراي تعیین شاي

ها را مورد ارزيابی قرار  کنند تا عملكرد آن تعیین می

رنيبر و همكاران )؛ ( 7885حاجی آقاجانی)دهند 

هدف از ارزشیابی اساتید، بهبود نحوة تدريس و (. 7880

هاي گوناگونی از  ارتقاي اثربخشی آن است که به روش

، (ترين روش معمو )قبی  ارزشیابی توسط دانشيويان 

ها و بررسی پرونده آموزشی  انيام  همكاران، مديران گروه

شناخت ديدگاه (. 7885حاجی آقاجانی)گیرد  می

تواند راهنماي  دانشيويان در مورد عملكرد اساتید می

. مفیدي براي اصالح مشكال  موجود فراهم آورد

در پووه  خود  (720-781،ص7880)يارمحمديان

ضايت دانشيويان از اعضاي هیئت اظهار داشت که ر

علمی گروه و نق  دانشيويان در برنامه ريزي 

هاي مديريت وکتابداري  هاي گروه، در گروه فعالیت

در . نامطلوب و گروه مدارک پزشكی نسبتاً مطلوب بود

دانشيوي پزشكی دربارة  721نظرسنيی که از 

هاي يم استاد ماثر در دانشگاه علوم پزشكی  ويوگی

هاي  درصد دانشيويان ويوگی 2/18نيام شد، تهران ا

شخصیتی استاد را در اولويت قرار دادند، پس از آن، 

 18درصد، شیوة تدريس با  8/10اطالعا  علمی با 

درصد و ارتباط با دانشيو  81درصد، مديريت کالس با 

هاي بعدي در ماثر  درصد به ترتیب در اولويت 87با 

اوسطی و )ر بودند بودن يم استاد از اهمیت برخوردا

همچنین در يم مطالعة انيام شده با (. 7882همكاران

ترين عوام  تأثیرگذار بر ارزيابی آموزشی  عنوان مهم

گیري شده  که قدر   استاد از ديدگاه دانشيو، نتیيه

هاي فردي و رفتاري  بیان استاد، وضوح مطالب و ويوگی

(. 7887مظلومی)او بیشترين تأثیر را بر ارزشیابی دارد 

استاد از طريق ترکیب مناسب و بديع عناصر موجود در 

تواند دانشيويان را به سوي اهداف  نظام آموزشی می

ها محروم نمايد  عالی سوق دهد يا از دستیابی به آن

، 7881)نتايج تحقیق احتسابی (. 7885حاجی آقاجانی)

ترين ويوگی يم استاد خوب،  نشان داد که مهم( 775ص

تسلط و آگاهی بر %  1/11آموزشی،  در بعد شايستگی

% 1/81داشتن طرح درس و %  1/83موضوع درس، 

داشتن تيربه در امر تدريس و در بعد شايستگی 

احترام به دانشيو و صمیمی بودن، %  0/87شخصیتی، 

بیان شیوا در تدريس و در بعد شايستگی %  8/03

 1/81ارائه مطالب به صور  کاربردي و % 0/01اي،  حرفه

. ستفاده از وساي  کمم آموزشی را ذکر نمودندا% 

ترين عام  تيديد بناي  بنابراين در تحلی  نهايی، اساسی

از آنيا که بررسی کیفیت . تعلیم و تربیت، استاد است

آوردن بازخورد  تواند سبب فراهم کار مدرسین، می

مناسب براي تيزيه و تحلی  مسائ  آموزشی در 

حاجی آقاجانی )گردد ريزي جامع استراتويم  برنامه

که توسعه و ارتقاي کیفیت  و با توجه به اين( 7885

آموزش و ايياد هرگونه تغییر ماثر در آن، تنها در ساية 

انيام پووه  و نیازسنيی آموزشی ممكن است، پووه  

حاضر با هدف تعیین ديدگاه دانشيويان مامايی دانشگاه 

 علوم پزشكی جندي شاپور اهواز در مورد عملكرد

، 7881-88آموزشی اساتید در نیمسا  او  تحصیلی 

 .انيام گرفت

 :روش کار

مقطعی است که  -اين پووه ، يم مطالعه توصیفی 

ديدگاه دانشيويان مامايی دانشگاه علوم با هدف تعیین 

پزشكی جندي شاپور اهواز در مورد عملكرد آموزشی 

. انيام شد 7881 - 88نیمسا  او  تحصیلی در  اساتید

نفر دانشيوي مامايی از بین  05ة پووه  را جامع

دانشيويان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ارشد 

مامايی دانشگاه علوم پزشكی جندي شاپور اهوازکه به 
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. گیري تصادفی انتخاب شدند، تشكی  داد روش نمونه

ساا   71اي شام   ها، پرسشنامه آوري داده ابزار جمع

که توسط کمیتة )ساتید مربوط به عملكرد آموزش ا

ارزيابی درونی دانشكده تدوين و تنظیم، و الزاما  

از دانشيويان کسب . بود( کیفیت آن مشخص شده است

ها  داده. رضايت گرديد و اطالعا  محرمانه تلقی شد

و "نسبتاً مطلوب"، "مطلوب"براساس معیارهاي 

مربوط به الزاما  کیفیت ارزيابی درونی با  "نامطلوب"

صور  توزيع فراوانی و  اي آمار توصیفی بهه روش

در تيزيه و . میانگین، مورد تيزيه و تحلی  قرار گرفتند

ترين امتیاز يم و بیشترين امتیاز سه در  تحلی  براي کم

به عنوان وضعیت  20/2-8هاي  نظر گرفته شد و میانگین

وضعیت نسبتاً مطلوب و بین  0/7-20/2مطلوب، بین 

در نظر گرفته شدند و سااالتی  وضعیت نامطلوب،0/7-7

که براساس درصد توزيع فراوانی تحلی  شدند، با توجه 

به الزاما  کیفیت ارزيابی درونی، میزان مطلوب بودن 

 .ها مشخص شد آن

 نتایج

شاخص مورد  22هاي پووه  بیانگر آن بود که از  يافته

شاخص در حد نسبتاً 71بررسی از نظر دانشيويان، 

شاخص در  0در حد مطلوب و شاخص  8مطلوب و 

توجه به موارد موجود در  . سطح نامطلوب برآورد شدند

دهد که از نظر کیفیت و ارزيابی  جداو  نشان می

آموزشی در چه سطحی هستند و تا سطح مطلوب و 

با محاسبه و میانگین . مورد نظر چقدر فاصله وجود دارد

هاي مورد بررسی در تدريس اعضاي هیئت علمی  شاخص

ديدگاه دانشيويان، مشخص شد که رعايت طو  زمان  از

اجتماعی استاد با دانشيويان و ايياد کالس و رفتار 

و میزان ( 82/2میانگین )احترام متقاب  درسطح مطلوب 

مشارکت دانشيويان در تعیین شیوة تدريس و استفاده 

آموزشی و میزان مشارکت دانشيويان در  از وساي  کمم

به ترتیب با میانگین )درسی،  تعیین شیوة ارزشیابی

هاي   دانشيويان، اساتید خود را در شاخص(. 28/7،22/7

هاي تدريس  تناسب روش"، "تسلط بر موضوع درس"

استفاده از منابع "، "اعضاي هیئت علمی با اهداف درس

استفادة اعضاي هیئت علمی از "، "جديد و متنوع موجود

نگیزه در ايياد ا"، "فناوري اطالعا  در تدريس خود

ارزيابی "، "دانشيويان براي تحقیق و مطالعة بیشتر

ترم، در سطح نسبتاً مطلوب  يادگیري دانشيويان در طو 

هاي پووه  تعداد  نمونه(. 7جدو  )برآورد کردند 

اساتید، % 88جلسا  هر واحد درس تخصصی را توسط 

ساعته گزارش کردند که در سطح  جلسة يم 70 - 71

جلسا  هر واحد درس پايه را براي  مطلوب بود و تعداد

ساعته بیان کردند که در  جلسة يم 71اساتید، % 18

همچنین دانشيويان، تعداد . سطح نسبتاً مطلوب بود

اساتید را کمتر از % 05جلسا  هر واحد عمومی توسط 

ساعته برآورد کردند، که در سطح  جلسة يم 71

یزان در مورد درصد فراوانی م(. 2جدو  )نامطلوب بود 

مطلوب بودن عملكرد آموزشی اعضاي هیئت علمی، 

شده با تخصص اعضاي  هاي تناسب دروس ارائه شاخص

هیئت علمی، تناسب رتبة علمی اعضاي هیئت علمی با 

مقطع تحصیلی، ارائه و اجراي طرح درس نظري توسط 

اعضاي هیئت علمی گروه در هر نیمسا  تحصیلی، 

اعالم نتايج ارزشیابی اجراي آيین نامة غیبت دانشيويان، 

به ( قب  از ارائه به آموزش)امتحانا  توسط همة اساتید 

دانشيويان، در سطح نسبتاً مطلوب بود، اما ارائه و اجراي 

طرح درس بالینی توسط اعضاي هیئت علمی گروه در 

هر نیمسا  تحصیلی، در سطح نامطلوب گزارش گرديد 

 (.8جدو  )

 گیری بحث و نتیجه

آوري، تحلی  و  دار براي جمع يندي نظامارزشیابی، فرا

منظور بررسی میزان عملی شدن  تفسیر اطالعا  به

ارزشیابی آموزشی بهترين شاخصی . باشد ها می هدف

دهد و به  ها را نشان می است که میزان رسیدن به هدف

پور و  فرزيان)پردازد  ها می تحلی  کیفیت فعالیت

دانشيويان در با توجه به اهمیت نظر (. 7881همكاران

هاي آنان از آموزش، شام   ارزشیابی، الزم است ارزشیابی

متغیرهايی باشد که در فرايند آموزش ماثر است 

 (.7880شكورنیا و همكاران)
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 میانگین نمرة تدريس اعضاي هیئت علمی از نظر دانشيويان. 7جدو  شماره 

 یهای تدریس اعضای هیئت علم شاخص مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب

 رعايت طو  زمان کالس 82/2  

 تسلط بر موضوع درس  41/2 

 استفاده از منابع جديد و متنوع موجود  35/7 

 ايياد انگیزه در دانشيويان براي تحقیق و مطالعة بیشتر  02/7 

 ترم ارزيابی يادگیري دانشيويان در طو   02/7 

 ترام متقاب رفتار اجتماعی استاد با دانشيويان و ايياد اح 82/2  

 استفادة اعضاي هیئت علمی از فناوري اطالعا  در تدريس خود  18/7 

 هاي تدري  اعضاي هیئت علمی با اهداف درس تناسب روش  31/7 

28/7   
میزان مشارکت دانشيويان در تعیین شیوة تدريس و استفاده از 

 وساي  کمم آموزشی

 ة ارزشیابی درسیمیزان مشارکت دانشيويان در تعیین شیو   22/7

 کنید؟ در ميموع روش تدريس اساتید را چگونه ارزيابی می  31/7 
 

 درصد فراوانی میزان مطلوب بودن تعداد جلسا  هر واحد درسی. 2جدو  شماره

 نامطلوب

 ساعته جلسة یک 01تر از  کم

 نسبتاً مطلوب

 ساعته جلسة یک 01

جلسة  01 - 01مطلوب 

 ساعته یک
 نام درس

1% 1% 88% 
 یتخصصدروس 

 دروس پايه 21% 18% 28%

 دروس عمومی 71% 81% 05%

 

 درصد فراوانی میزان مطلوب بودن تدريس اعضاي هیئت علمی. 8جدو  شماره

 های تدریس اعضای هیئت علمی شاخص مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب

 شده با تخصص اعضاي هیئت علمی تناسب دروس ارائه 71% 18% 71%

 ناسب رتبة علمی اعضاي هیئت علمی با مقطع تحصیلیت 21% 02% 72%

15% 11% 71% 
ارائه طرح درس نظري توسط اعضاي هیئت علمی گروه در هر نیمسا  

 تحصیلی

81% 02% 71% 
اجراي طرح درس نظري توسط اعضاي هیئت علمی گروه در هر نیمسا  

 تحصیلی

15% 15%  -
روه در هر نیمسا  ارائة طرح درس بالینی توسط اعضاي هیا  علمی گ

 تحصیلی

01% 12% 1% 
اجراي طرح درس بالینی توسط اعضاي هیئت علمی گروه در هر نیمسا  

 تحصیلی

 نامة غیبت دانشيويان اجراي آيین 82% 01% 71%

15% 11% 71% 
( قب  از ارائه به آموزش)اعالم نتايج ارزشیابی امتحانا  توسط همة اساتید 

 به دانشيويان
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داد که میانگین نمره براي رعايت طو  نتايج نشان 

اجتماعی استاد با دانشيويان و زمان کالس و رفتار 

ايياد احترام متقاب  درسطح مطلوب گزارش گرديد و 

هاي  در زمینه تسلط بر موضوع درس، تناسب روش

تدريس اعضاء هیا  علمی با اهداف درس، استفاده از 

در منابع جديد و متنوع موجود، ايياد انگیزه 

دانشيويان براي تحقیق و مطالعة بیشتر، ارزيابی 

ترم با توجه به میانگین  يادگیري دانشيويان در طو 

نمرة مطلوب بودن، در سطح نسبتاً مطلوب برآورد 

هاي پووهشی که با عنوان ديدگاه  يافته. شدند

دانشيويان دربارة عوام  ماثر بر ارزشیابی استاد انيام 

ان با تفاوتی اندک، هرسه شد نشان داد که دانشيوي

اي، علمی، و فردي استاد را مهم ارزيابی  ويوگی حرفه

هاي    اند، اگرچه باالترين میانگین به ويوگی نموده

دهندة توجه  شود که اين نشان اي استاد مربوط می حرفه

هاي مدرسی و شیوه تدريس و  دانشيويان به جنبه

 (.7318نافتلین)باشد قدر  کالم و بیان استاد می

و نیكبخت نصر ( 7887)در بررسی که توسط اشرف

اي،  انيام شد عالوه بر شايستگی حرفه( 7813)آبادي

توان علمی و تسلط استاد بر موضوع درس، شخصیت 

هاي  هاي اخالقی او نیز به عنوان شاخص استاد و ويوگی

 .کند ديگر ، نظر و توجه دانشيو را جلب می

،ص 7881)مكاران همینطور نتايج تحقیق شكورنیا و ه

نشان داد که دانشيويان قدر  بیان و روش تدريس ( 

ترين عام  در  را به عنوان مهم( 50/1میانگین )استاد 

با اندکی . اند تدريس ماثر و موفق استاد معرفی کرده

تفاو ، توان علمی و اخالق و رفتار استاد با دانشيويان 

شگاه دانشيويان دان. هاي بعدي قرار دارند در اولويت

 هاي آموزشی استاد، به علوم پزشكی اراک بعضی ويوگی

خصوص فن بیان و مهار  تدريس و سطح علمی و 

ايياد انگیزه يادگیري و همچنین بعضی خصوصیا  

اخالقی از جمله حفظ احترام و حرمت دانشيو را در 

(. 7881قدمی و همكاران)برقراري ارتباط ماثر دانستند

میزان مشارکت رة در تحقیق حاضر، میانگین نم

دانشيويان در تعیین شیوة تدريس و استفاده از وساي  

کمم آموزشی و میزان مشارکت دانشيويان در تعیین 

 .شیوة ارزشیابی درسی، نامطلوب ذکر گرديد

يارمحمديان در پووه  خود  اظهار داشت که رضايت 

دانشيويان از اعضاي هیئت علمی گروه و نق  

هاي گروه، در  زي فعالیتري دانشيويان در برنامه

گروه  و در   هاي مديريت وکتابداري نامطلوب گروه

يار )باشد مدارک پزشكی نسبتاً مطلوب می

استفادة نتايج تحقیق نشان داد که (. 7880محمديان

اعضاي هیئت علمی از فناوري اطالعا  در تدريس 

خود، با توجه به میانگین نمرة مطلوب بودن، در سطح 

بررسی میزان آشنايی اعضاي در . بودنسبتاً مطلوب 

هاي نوين آموزش پزشكی و وساي   هیئت علمی با روش

سمعی بصري و رايانه در دانشگاه علوم پزشكی گلستان 

هاي  افراد مورد مطالعه با روش% 05مشخص گرديد که 

نوين آموزش پزشكی آشنايی زيادي نداشتند 

، 7881)نتايج تحقیق احتسابی(. 7881يوسفی)

ترين ويوگی يم استاد  که مهمنشان داد  (775ص

تسلط و %  1/11خوب، در بعد شايستگی آموزشی، 

داشتن طرح درس و %  1/83آگاهی بر موضوع درس، 

داشتن تيربه در امر تدريس و در بعد شايستگی % 1/81

احترام به دانشيو و صمیمی بودن، %  0/87شخصیتی، 

گی بیان شیوا در تدريس و در بعد شايست%  8/03

ارائه مطالب به صور  کاربردي و %  0/01اي  حرفه

استفاده از وساي  کمم آموزشی را ذکر %  1/81

هاي تدريس  از دانشيويان از روش% 1/12. نمودند

ها میزان  درصد از آن 15اساتید رضايت کام  داشتند و 

دسترسی خود را به اساتید در حد متوسط ارزيابی 

ن در يم مطالعة انيام همچنی(. 7881انوري)اند  نموده

ترين عوام  تأثیرگذار بر ارزيابی  شده با عنوان مهم

گیري شده که  آموزشی استاد از ديدگاه دانشيو، نتیيه

هاي فردي و  قدر  بیان استاد، وضوح مطالب و ويوگی

مظلومی و )رفتاري او بیشترين تأثیر را بر ارزشیابی دارد

ارائه و اجراي  با توجه به اين مطالعه، (. 7887همكاران

طرح درس نظري توسط اعضاي هیئت علمی گروه در 

هر نیمسا  تحصیلی، نسبتاً مطلوب بود، اما ارائه و 

اجراي طرح درس بالینی توسط اعضاي هیئت علمی 

 .گروه در هر نیمسا  تحصیلی، نامطلوب گزارش گرديد

اي که با عنوان بررسی میزان اجراي طرح  در مطالعه

هاي پیراپزشكی و  يويان دانشكدهدرس از نظر دانش

پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی کاشان توسط 

مهديان و همكاران انيام شد، مشخص گرديد که 

معتقدند که ارائه طرح درس به يادگیري بهتر % 1/18

دانشيويان اعتقاد داشتند % 10نمايد،  ها کمم می آن

شده بر اساس طرح درس  که محتواي مطالب تدريس

که اکثر دانشيويان  با توجه به اين. ور  پذيرفته استص
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ها  معتقدند که وجود طرح درس به يادگیري بهتر آن

نمايد، بايستی اعضاي هیئت علمی تشويق به  کمم می

(. 7881مهديان و همكاران)نگارش طرح درس گردند 

شاخص در مورد ديدگاه  22اين مطالعه با معرفی 

موزشی اساتید، روشی دانشيويان در مورد عملكرد آ

براي مقايسة وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود 

تواند عالوه بر ارزشیابی مستمرر،  فراهم نمرود که می

مسئوالن را براي اتخاذ تمهیداتی در جهت ارتقاي و 

مشارکت دانشيويان و اعضاي هیئت علمی در 

 .ها ياري رساند گیري ريزي و تصمیم برنامه

کت دانشيويان در تدوين همچنین درخصوص مشار

گردد که ابتدا  ريزي درسی پیشنهاد می اهداف و برنامه

برنامة پیشنهادي توسط مديرگروه به نمايندگان 

دانشيويان و اعضاي هیئت علمی ارائه گردد و سپس 

در اين پووه ، گرچه اکثر . برنامة نهايی طراحی شود

ابعاد مورد بررسی در سطح مطلوب و نسبتاً مطلوب 

هاي مثبت و اصالح  رش شدند، اما تقويت جنبهگزا

تواند گامی ماثر در راستاي ارتقاي کیفیت  نقايص   می

 .آموزشی باشد
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