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 .1گزٍُ هبهبئی ،داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبئی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ،ؽْزوزد ،ایزاى.
 .2داًؾدَی داهپشؽىی ،داًؾگبُ ؽْزوزد ،ؽْزوزد ،ایزاى.
 .3گزٍُ پزعتبری ،داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبئی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ،ؽْزوزد ،ایزاى.
 .4گزٍُ فیشیه پشؽىی ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ،ؽْزوزد ،ایزاى.
 .5گزٍُ ثْذاؽت هحیظ ،گزٍُ ثْذاؽت هحیظ ،داًؾىذُ ثْذاؽت ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ،ؽْزوزد  ،ایزاى.
 .6گزٍُ آهبر سیغتی ،داًؾىذُ ثْذاؽت  ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ،ؽْزوزد ،ایزاى.

چکيده

نویسنده مسئول:

مقذمٍ ي َذف :هؾبٍرُ تحقیلی داًؾدَیبى ثِ ػٌَاى یىی اس ٍظبیف اػضبی ّیبتػلوی هَرد تبویذ لزار

هعصوهه دلآرام ،گروه هاهائی ،داًشکده

گزفتِ اعت .اس آًدبئی وِ در اوثز هغبلؼبت ،داًؾدَیبى ًظز هثجتی ًغجت ثِ ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر ًذاؽتِاًذ،
دلیل آى هوىي اعت اعالػبت ًبوبفی اعبتیذ اس لَاًیي آهَسؽی ثبؽذ .ثٌبثزایي ّذف هغبلؼِ حبضز تؼییي
هیشاى آگبّی اعبتیذ هؾبٍر اس لَاًیي آهَسؽی ٍ ٍضؼیت ػولىزد آىّب ثَد.

پرستاری و هاهائی ،داًشگاه علوم
پسشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایراى.
ORCID: 0000-0003-1594-5034
Email:
masoumehdelaram@yahoo.com
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در داوشگاٌ علًم پسشکی شُرکرد

هعصوهه دلآرام و هوکاراى

آگاهی اساتید هشاور از قواًیي و هقررات آهوزشی

در هغبلؼِ ادّوی ٍ ّوىبراى ًیش گشارػ ؽذُ اعت وِ

مقدمه
هغئَلیتّبی اػضبی ّیبتػلوی داًؾگبُّبی ػلَم پشؽىی

ثزای داًؾدَیبى فزاّن آٍرد ( .)10اهب در هغبلؼِ آلبخبًی ٍ

وؾَر در آئیيًبهِ اعتخذاهی اػضبی ّیبتػلوی هَرد تبویذ

ّوىبراى ػولىزد لبثل لجَلی اس اعتبد هؾبٍر تَعظ داًؾدَیبى

لزار گزفتِ اعت ٍ اعتبد هؾبٍر ػْذُدار ّذایت تحقیلی ٍ

گشارػ ؽذُ اعت ( .)11پضٍّؾی وِ در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی

راٌّوبئی داًؾدَیبى در سهیٌِ هؾىالت فزدی ،خبًَادگی،

اففْبى اًدبم ؽذُ ،گشارػ وزدُ اعت وِ اس ًظز ثیؾتز

ػبعفی ٍ اختوبػی اعت ( .)2،1هؾبٍرُ ٍ راٌّوبئی داًؾدَیبى

داًؾدَیبى ًیبسّبی راٌّوبئی ٍ هؾبٍرُ ؽغلی در اٍلَیت لزار

یىی اس هْنتزیي راّجزدّبی پیؾگیزی در داًؾگبُّب ثِ حغبة

دارد ( .)8رثیؼی ًیش در پضٍّؼ خَد در ثزرعی ًیبسّبی

آهذُ ٍ هَخت ثبسدّی ٍ وبرآیی ثیؾتز ًظبم آهَسؽی ،افشایؼ

هؾبٍرُای داًؾدَیبى گشارػ ًوَدُ اعت وِ  68درفذ آىّب

پیؾزفت ٍ وبّؼ افت تحقیلی هیگزدد ( .)3-5یبفتِّبی

ثِ خذهبت راٌّوبئی ٍ  42درفذ ثِ اًَاع خذهبت هؾبٍرُای

هغبلؼِای ًؾبى هیدّذ وِ راٌّوبئی داًؾدَیبى تبثیز هْوی در

ًیبس دارًذ )12( .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تَاًوٌذی اعبتیذ راٌّوب در

وغت خَدپٌذاری هثجت ،افشایؼ هْبرتّبی اختوبػی ٍ

ارائِ خذهبت هؾبٍرُای هٌبعت ثِ داًؾدَیبى در تمَیت

پیؾزفت تحقیلی داًؾدَیبى دارد ( .)6هغبلؼِای پیؾٌْبد وزدُ

رٍحیِ ٍ افشایؼ ضزیت رٍاًی آًبى هَثز ثَدُ ٍ در ًْبیت ثِ

اعت وِ ثزای یه عیغتن هؾبٍرُ هَثز در اثتذا ثبیذ هؾبٍرُ ثِ

رضبیتهٌذی ثیؾتز داًؾدَیبى هٌدز خَاّذ ؽذ ( .)13اس

ػٌَاى یه فؼبلیت اٍلیِ ٍ ثزتز در ًظز گزفتِ ؽَد ٍ ثزای ایي

آىخبئی وِ در اوثز هغبلؼبت اًدبم ؽذُ داًؾدَیبى ًظز هثجتی

هٌظَر هؾبٍریٌی تزثیت ؽًَذ وِ هغئَلیت آىّب تؼزیف ؽذُ

ًغجت ثِ ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر ًذاؽتِاًذ هوىي اعت اعالػبت

ثبؽذ ٍ اهىبًبت هٌبعت خْت دعتزعی ثیؾتز ،خَاثگَئی،

ًبوبفی اعبتیذ هؾبٍر اس لَاًیي ٍ همزرات آهَسؽی دلیل

ارسیبثی ٍ پبداػ هؾبٍریي فزاّن ؽَد (.)7

ًبرضبیتی داًؾدَیبى ثبؽذ ( .)14در ایي راثغِ هغبلؼِای وِ

ًظبم اعتبد راٌّوب ٍ هؾبٍر در داًؾگبُّبی ایزاى ثِ دلیل

ٍضؼیت هؾبٍرُ آهَسؽی داًؾدَیبى را ثزرعی ًوَدُ ،گشارػ

گزفتبریّبی آهَسؽی ،فمذاى تخقـ السم ،ثیػاللگی ثِ رفغ

وزدُ اعت وِ داًؾدَیبى داًؾىذُّبی هختلف اس  12آیتن

هؾىالت داًؾدَیبى ٍ توبم ٍلت ًجَدى اعتبداىً ،تبیح

ٍضؼیت هؾبٍرُ تحقیلی ٍ ٍظبیف اعتبد هؾبٍر ،تٌْب ثِ وٌتزل

درخؾبًی ثِ ثبر ًیبٍردُ ٍ چٌبًچِ فؼبلیتی ّن در ایي سهیٌِ

ٍ اهضب فزم اًتخبة ٍاحذ تَعظ اعتبد هؾبٍرُ اؽبرُ وزدُاًذ

ٍخَد داؽتِ ،ووه ثِ داًؾدَیبى در اًتخبة درٍط تزهیه

( .)6هغبلؼِ دیگزی گشارػ وزدُ اعت وِ هیشاى رضبیت

ثَدُ اعت ( .)8هغبلؼِای وِ در خقَؿ داًؾدَیبى ؽبّذ ٍ

داًؾدَیبى اس ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر لجل ٍ ثؼذ اس اخزای عزح

ایثبرگز در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی یشد اًدبم ؽذُ ،گشارػ ًوَدُ

اعتبد هؾبٍر تغییزی ًىزدُ اعت ( .)15ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تبوٌَى

اعت وِ اخزای عزح خبؿ اعتبد هؾبٍر در داًؾدَیبى ؽبّذ

هغبلؼِای در هَرد عٌدؼ هیشاى آگبّی اعبتیذ هؾبٍر ٍ

ٍ ایثبرگز ،تَاًغتِ اعت در ارتمبء هؼذل آًبى هؤثز ثبؽذ (.)2

ٍضؼیت ػولىزد آىّب در وؾَر اًدبم ًؾذُ ،هغبلؼِ حبضز

ًتبیح پضٍّؾی در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ّوذاى ًؾبى دادُ وِ

عؼی داؽت وِ ثِ ایي هْن ثپزداسد .ثٌبثزایي ّذف هغبلؼِ

هؾبٍرُ تحقیلی در داًؾگبُ ًتَاًغتِ اعت اهٌیت ٍ رضبیت

حبضز تؼییي هیشاى آگبّی اعبتیذ هؾبٍر اس لَاًیي ٍ همزرات

هٌبعجی ثزای داًؾدَیبى فزاّن وٌذ (.)9

آهَسؽی ٍ ٍضؼیت ػولىزد آىّب در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی
ؽْزوزد در ًیوغبل دٍم  96-97ثَد.
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راٌّوبئی داًؾدَیبى ثِ ػٌَاى یىی اس ٍظبیف ٍ

راٌّوبئی اعبتیذ هؾبٍر ًتَاًغتِ اعت خبیگبُ رضبیتثخؾی را

هعصوهه دلآرام و هوکاراى

آگاهی اساتید هشاور از قواًیي و هقررات آهوزشی

درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی تْیِ ؽذًُ ،یبس ثِ تؼییي اػتجبر هحتَا

مواد و روشهب

ًذاؽت ٍ اػتوبد ػلوی آى ًیش اس عزیك آسهَى هدذد تؼییي ؽذ.

پضٍّؼ را ولیِ اعبتیذ هؾبٍر داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد

هؾبٍرُ تحقیلی داًؾدَیبى ًیش اس پزعؾٌبهِّبی تذٍیي ؽذُ

در ًیوغبل دٍم  96-97وِ ٍظیفِ هؾبٍرُ تحقیلی داًؾدَیبى

تَعظ هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ اعتفبدُ ؽذ وِ ایي

را ثز ػْذُ داؽتٌذ ،تؾىیل دادُاًذ .حدن ًوًَِ ً 120فز اس

پزعؾٌبهِّب خْت اخزا ٍ ثزرعی ًحَُ ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر

اعبتیذ هؾبٍر داًؾىذُّبی پشؽىی ،پزعتبری ٍ هبهبیی،

ثِ ولیِ داًؾىذُّبی ارعبل ؽذُ ثَد .ایي پزعؾٌبهِ ؽبهل هَارد

ثْذاؽت ٍ پیزاپشؽىی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ثَدًذ وِ

سیز ثَدً :حَُ ارائِ گشارػ ٍضؼیت تحقیلی داًؾدَیبى ٍ

ثِ فَرت عزؽوبری ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ .افزادی وِ در ًیوغبل

ثزاثز فزهت ثَدى آى ،حضَر اعتبد هؾبٍر در سهبىّبی اًتخبة

هذوَر ثبسًؾغتِ ؽذًذ ،افزادی وِ ثِ هبهَریت آهَسؽی اػشام

ٍاحذ ٍ حذف ٍ اضبفِ ،ثزگشاری خلغبت فزدی ٍ گزٍّی ثب

ؽذًذ ٍ افزادی وِ هبیل ثِ تىویل پزعؾٌبهِ ًجَدًذ ،اس هغبلؼِ

داًؾدَیبى عجك ثزًبهِ اػالم ؽذُ در ثزًبهِ ّفتگی ،ؽزوت در

خبرج ؽذًذ.

خلغبت هغئَل اعبتیذ هؾبٍر داًؾىذُ ٍ داؽتي تؼبهل عبسًذُ

هیشاى آگبّی اعبتیذ هؾبٍر ثِ ٍعیلِ پزعؾٌبهِ

آهَسؽی ثب هغئَل اعبتیذ هؾبٍر ٍ ادارُ آهَسػ داًؾىذُ.

هحمكعبختِای فَرت گزفت وِ ثزاعبط لَاًیي ٍ همزرات

اعالػبت هزثَط ثِ ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر در پبیبى ًیوغبل دٍم

آهَسؽی تذٍیي ؽذُ ٍ ؽبهل  18لغوت ثَد وِ ثز ایي اعبط،

 96-97اس هغئَل اعبتیذ هؾبٍر ّز داًؾىذُ اخذ ؽذ .خْت

همزرات هزثَط ثِ ثجت ًبم ثب  1عئَال ،همزرات هزثَط ثِ

تؼییي ٍضؼیت هیشاى آگبّی اعبتیذ هؾبٍر ،اگز هتَعظ هیشاى

هؼزفی ثِ اعتبد ثب  2عئَال ،همزرات هزثَط ثِ هذت هدبس

پبعخ فحیح ثِ ّز دعتِ اس لَاًیي ٍ همزرات آهَسؽی ثبالی

تحقیل ثب  3عئَال ،همزرات هزثَط ثِ اًتخبة ٍاحذ ثب 5

 70درفذ ثَدٍ ،ضؼیت آگبّی وبهال هغلَة ،اگز ثیي 50-70

عئَال ،همزرات هزثَط ثِ حضَر ٍ غیبة ثب  9عئَال ،همزرات

درفذ ثَدٍ ،ضؼیت اگبّی ًغجتب هغلَة ٍ اگز ووتز اس 50

هزثَط ثِ حذف ٍ اضبفِ ثب  7عئَال ،همزرات هزثَط ثِ ًوزُ

درفذ ثَدٍ ،ضؼیت آگبّی ًبهغلَة در ًظز گزفتِ ؽذ .در

درط ثب  3عئَال ،همزرات هزثَط ثِ ًوزُ لجَلی ثب  7عئَال،

هَرد ٍضؼیت ػولىزد ًیش ،دعتِ ثٌذی وبهال هغلَةً ،غجتب

همزرات هزثَط ثِ ًوزُ ًبتوبم ثب  1عئَال ،همزرات هزثَط ثِ

هغلَة ٍ ًبهغلَة ثِ ّویي فَرت اًدبم ؽذ .تدشیِ ٍ تحلیل

هؾزٍعی ثب  5عئَال ،همزرات هزثَط ثِ هزخقی تحقیلی ثب 6

اعالػبت ثب ًزمافشار  ٍ SPSSؽبخـّبی فزاٍاًی ٍ درفذ

عئَال ،همزرات هزثَط ثِ هْوبًی ثب  8عئَال ،همزرات هزثَط

اًدبم ؽذ.

ثِ ًمل ٍ اًتمبل ثب  8عئَال ،همزرات هزثَط ثِ تغییز رؽتِ ثب 2

یبفتههب

عئَال ،همزرات هزثَط ثِ هؼبدلعبسی درٍط ثب  2عئَال،
همزرات هزثَط ثِ درٍط ًظزی -ػولی ثب  3عئَال ،همزرات

اس تؼذاد ً 120وًَِ پضٍّؼ وِ ثِ فَرت عزؽوبری ٍارد

هزثَط ثِ عبیز هغبئل آهَسؽی ثب  3عئَال ٍ همزرات هزثَط ثِ

هغبلؼِ ؽذًذ ،تؼذاد ً 14فز ثِ دلیل ثبسًؾغتگی ٍ ً 3فز ثِ دلیل

ػلَم پبیِ پشؽىی (خبؿ رؽتِ پشؽىی) ثب  2عئَال عٌدیذُ

اػشام خْت اداهِ تحقیل ،هَفك ثِ تىویل پزعؾٌبهِ ًؾذًذ .اس

ؽذ .چَى لَاًیي ٍ همزرات آهَسؽی تَعظ ٍسارت ثْذاؽت،

تؼذاد ً 113فز ثبلی هبًذُ ،تؼذاد ً 33فز ػلیرغن پیگیزیّبی
هىزر ،حبضز ثِ تىویل پزعؾٌبهِ ًؾذًذ ٍ تدشیِ ٍ تحلیل
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ایي ثزرعی یه هغبلؼِ تَفیفی ثَد ٍ خبهؼِ ٍ ًوًَِ

خْت تؼییي ٍضؼیت ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر در سهیٌِ

هعصوهه دلآرام و هوکاراى

آگاهی اساتید هشاور از قواًیي و هقررات آهوزشی

هؾخقبت ٍاحذّبی هَرد پضٍّؼ ًؾبى داد وِ  27/5درفذ اس

هؾبٍر ثِ عئَاالت ثخؼ اٍل همزرات آهَسؽی در خذٍل ٍ 1

اعبتیذ هؾبٍر هزثَط ثِ داًؾىذُ پشؽىی 45 ،درفذ هزثَط ثِ

ثخؼ دٍم همزرات آهَسؽی در خذٍل  2ارائِ ؽذُ اعت ٍ

داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبئی 17/5 ،درفذ هزثَط ثِ داًؾىذُ

خذاٍل ثغَر ولی ًؾبى هیدٌّذ وِ در  4ثخؼ اس  18ثخؼ

ثْذاؽت ٍ  10درفذ هزثَط ثِ داًؾىذُ پیزاپشؽىی ّغتٌذ.

لَاًیي آهَسؽی ،هیشاى آگبّی اعبتیذ هؾبٍر وبهال هغلَة ،در

 27/6درفذ داًؾدَیبى هَرد هؾبٍرُ در همغغ دوتزای حزفِای

 12ثخؼً ،غجتب هغلَة ٍ در 2ثخؼ ًبهغلَة اعت .هغئَلیي

رؽتِ پشؽىی 68/8 ،درفذ در همغغ وبرؽٌبعی رؽتِّبی

داًؾگبُ در ثیؾتز هَارد ،ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر را هغلَة

هختلف (پزعتبری ،هبهبئی ،اتبق ػول ،ثْذاؽت هحیظ ،ثْذاؽت

گشارػ وزدًذ ٍ تٌْب در یه هَرد "ثزگشاری حذالل  3خلغِ

ػوَهی ،رادیَلَصی ،ػلَم آسهبیؾگبّی ٍ َّؽجزی) ٍ 3/8

گزٍّی در عَل یه ًیوغبل خْت داًؾدَیبى" ٍضؼیت

درفذ در همغغ وبرؽٌبعیارؽذ هؾغَل ثِ تحقیل ثَدًذ.

ًبهغلَة ثَد.

حذالل ٍ حذاوثز تؼذاد داًؾدَیبى هَرد هؾبٍرُ ثِ تزتیت ٍ 7
ً 54فز ثَد.
جذيل  -1فزاياوی مطلق ي وسجی پبسخَبی غحیح ارائٍ ضذٌ تًسط اسبتیذ مطبير ثٍ سئًاالت ثخص ايل مقزرات آمًسضی
(درغذ پبسخَبی

متًسط پبسخَبی

غحیح) تؼذاد

غحیح

(39)48/8

%48/8

-1حذاکثز مذت مجبس تحػیل در ديرٌ دکتزای پشضکی چىذ سبل است؟

(44)55

-2حذاکثز مذت مجبس تحػیل در ديرٌ کبرضىبسی پیًستٍ چىذ سبل است؟

(56 )70

%69/1

-3حذاکثز مذت مجبس تحػیل در ديرٌ کبرضىبسی وبپیًستٍ چىذ سبل است؟

(66)82/5

-1حذاقل ي حذاکثز تؼذاد ياحذ اخذ ضذٌ تًسط داوطجًی ديرٌ ريساوٍ در َز ویمسبل چقذر

(68 )85

سئًاالت قًاویه ي مقزرات آمًسضی
همزرات هزثَط ثِ
ثجت ًبم
همزرات هزثَط ثِ
هذت هدبس تحقیل

-1ػذم مزاجؼٍ داوطجً ثزای ثجت وبم در یک ویمسبل تحػیلی چٍ يضؼیتی دارد؟

میشان آگبَی
ًبهغلَة
ًغجتب
هغلَة

است؟
-2تؼذاد ياحذَب اس چقذر کمتز ثبضذ،آن ویمسبل جشي سىًات تحػیلی داوطجً محسًة وخًاَذ
همزرات هزثَط ثِ
اًتخبة ٍاحذ

(45)56/3

ضذ؟
-3در ویمسبل قجل اس ضزيع کبرآمًسی در ػزغٍ  ،داوطجً حذاکثز تب چىذ ياحذ می تًاوذ اخذ

(63)78/8

%69/2

ومبیذ؟
-4داوطجً حذاکثز چىذ ياحذ ثبقی مبوذٌ را می تًاوذ ثب ياحذَبی کبرآمًسی در ػزغٍ اخذ

(38 )47/5

-5حذ اقل مؼذل کل ومزات داوطجً ثبیذ چقذر ثبضذ کٍ ثتًاوذ درویمسبل ثؼذ تب  24ياحذ ثگیزد؟

(63 )78/8

ًغجتب
هغلَة

ومبیذ؟
.1غیجت در جلسبت ايل َز درس ثٍ دلیل حذف ي اضبفٍ مجبس است یب وٍ؟

(64 )80

.2کذام ػجبرت در مًرد وحًٌ ثزخًرد ثب غیجت داوطجً ي مًجٍ یب غیز مًجٍ ثًدن آن غحیح
است؟

(52 )65

 .3اگز غیجت داوطجً ثیص اس حذ مجبس ثبضذ ي استبد آن را مًجٍ تطخیع دَذ ،چٍ ضزایطی
همزرات هزثَط ثِ
حضَر ٍ غیبة

ایجبد می ضًد؟

(66 )82/5

%78/3
وبهال هغلَة

 .4اگز غیجت داوطجً ثیص اس حذ مجبس ثبضذ ي استبد آن را مًجٍ تطخیع وذَذ  ،چٍ ضزایطی
(65 )81/3

ایجبد می ضًد؟
 .5تطخیع مًجٍ ثًدن غیجت درجلسٍ امتحبن ثزػُذٌ کذامیک اس مسئًلیه سیز است؟
 .6ثب غیجت غیز مًجٍ در امتحبن یک درس چٍ ثزخًردی می ضًد؟
 .7سبػت غیجت مجبس در دريس وظزی چقذر است؟
 .8سبػت غیجت مجبس در دريس ػملی ي آسمبیطگبَی چقذر است؟

69

(45 )56/3
(73 )91/3
(68 )85
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ًْبئی ثز رٍی ً 80فز اس ًوًَِّب اًدبم ؽذ .یبفتِّبی هزثَط ثِ

یبفتِّبی هزثَط ثِ هیشاى آگبّی ٍ پبعخ فحیح اعبتیذ

آگاهی اساتید هشاور از قواًیي و هقررات آهوزشی
 .9سبػت غیجت مجبس در دريس کبرآمًسی ي کبرآمًسی در ػزغٍ چقذر است؟

هعصوهه دلآرام و هوکاراى
(54)67/5
(61 )76/3

.1حذف کلیٍ درس َبی اخذ ضذٌ در یک ویمسبل چٍ يضؼیتی دارد؟

حذف ٍ اضبفِ

تغییز رؽتِ تحقیلی
همزرات هزثَط ثِ

ًظزی ٍ ػولی

.4در سمبن حذف ي اضبفٍ  ،حذاکثز چىذ درس قبثل حذف ي یب اضبفٍ کزدن است؟

(67 )83/8

.5سمبن حذف ي اضبفٍ چٍ مذت پس اسضزيع ویمسبل است؟

(46 )57/5

 .6سمبن حذف اضطزاری درس چٍ مذت قجل اس پبیبن تزم است؟

(29 )36/3

.7ضزایط حذف اضطزاری چیست؟

(69 )86/3

.2داوطجً در غًرت مًافقت داوطگبٌ  ،ثب چٍ ضزایطی می تًاوذ تغییز رضتٍ دَذ؟
.1مؼبدل سبسی دريس تخػػی چٍ ضزایطی دارد؟

هؼبدل عبسی درٍط

عبػبت درٍط

.3يضؼیت حذف ي اضبفٍ در ديرٌ تبثستبن چگًوٍ است؟

(69 )86/3

.1کذامیک اس ضزایط سیز در مًرد تغییز رضتٍ غحیح است؟

همزرات هزثَط ثِ

همزرات هزثَط ثِ

.2حذف کلیٍ دريس اخذ ضذٌ در ديرٌ تبثستبن چٍ يضؼیتی دارد؟

(37 )46/3

(60 )75
(50 )62/5
(52 )65

.2ضزایط مؼبدل سبسی دريس گذراوذٌ ضذٌ در رضتٍ قجلی ثب رضتٍ جذیذ چیست؟

(58 )72/5

َ.1ز ياحذ درسی وظزی  ،ػملی  ،کبرآمًسی ي کبريرسی ارائٍ می ضًد ،مؼبدل چىذ سبػت

(35 )43/8

 .2يضؼیت دريسی کٍ ثٍ غًرت وظزی-ػملی وًضتٍ میطًوذ چگًوٍ است؟

(51 )63/8

%68/7

ًغجتب هغلَة

%53/5

ًغجتب هغلَة

.3کذام ػجبرت در مًرد درسی کٍ ثػًرت وظزی -ػملی ثًدٌ ي ومزٌ یکی کمتز اس  8ثًدٌ ي
مؼذل آنَب ثٍ  10رسیذٌ  ،غحیح می ثبضذ؟

همزرات هزثَط ثِ

.1در غًرت ػذم کست ومزٌ قجًلی در امتحبن جبمغ ػلًم پبیٍ  ،ضزکت در امتحبن تب چىذ وًثت

(15 )65/2

ػلَم پبیِ پشؽىی

مجبس است؟
.2کذامیک اس مًارد سیز در مًرد امتحبن جبمغ ػلًم پبیٍ غحیح ي کذام غلظ است؟

(18 )78/3

هؼزفی ثِ اعتبد

%68/7

ًغجتب هغلَة

است؟

(41 )53/1

همزرات هزثَط ثِ

%58

ًغجتب هغلَة

%47/8

.1ضزایط مؼزفی ثٍ استبد چیست؟

(71 )88/8

.2چىبوچٍ داوطجً در درس مؼزفی ثٍ استبد ومزٌ مزديدی گزفت،چٍ يضؼیتی دارد؟

(61 )76/3

%82/5

ًبهغلَة

وبهال هغلَة

جذيل  -2فزاياوی مطلق ي وسجی پبسخَبی غحیح ارائٍ ضذٌ تًسط اسبتیذ مطبير ثٍ سئًاالت ثخص ديم مقزرات آمًسضی
سئًاالت قًاویه ي مقزرات آمًسضی

(درغذ پبسخ َبی

متًسط پبسخَبی

غحیح) تؼذاد

غحیح

.1هذت اعتفبدُ اس هزخقی اس تحقیلی در دٍرُ وبرؽٌبعی پیَعتِ ٍ ًبپیَعتِ ثِ تزتیت چٌذ ًیوغبل

(70 )87/5

ٍ.2ضؼیت هزخقی سایوبى داًؾدَیبى سى ثبردار ؽبغل ثِ تحقیل در ولیِ رؽتِ ّبی ػلَم پشؽىی

(53 )66/3

میشان آگبَی

اعت؟

همزرات هزثَط
ثِ هزخقی
تحقیلی

چگًَِ اعت؟
.3در چِ فَرتی داًؾدَ هیتَاًٌذ اس حذاوثز یه ًیوغبل هزخقی تحقیلی ثذٍى احتغبة در عٌَات

(50 )62/5

اعتفبدُ ًوبیٌذ؟
.4تمبضبی هزخقی تحقیلی چِ هذت لجل اس ؽزٍع ًبم ًَیغی در آى ًیوغبل ثبیذ ثِ ادارُ آهَسػ

(41 )51/3

.5تقوین گیزی در هَرد تمبضبی هزخقی خبرج اس سهبى همزر ثز ػْذُ وذاهیه اس هزاخغ سیز اعت؟

(67 )83/8

.6هَافمت ثب هزخقی تحقیلی در ًیوغبل اٍل تحقیل ثز ػْذُ وذاهیه اس هزاخغ سیز اعت؟

(61 )76/3

%71/2

وبهال هغلَة

تحَیل گزدد؟

.1اگز داًؾدَ ثخَاّذ در داًؾگبُ دیگزی هْوبى ؽَد  ،حذالل چٌذ ًیوغبل ثبیذ در داًؾگبُ هجذاء
مقزرات
مزثًط ثٍ
مُمبن ضذن
داوطجً در
یک داوطگبٌ
دیگز

(60 )75

گذراًذُ ثبؽذ؟
.2در دٍرُ هْوبًی ًوزُ لبثل لجَل ثزای داًؾگبُ هجذا چٌذ اعت وِ اگز ًوزُ ووتز ثبؽذ ،آى درط ثبیذ

(71 )88/8

.3ؽزایظ هْوبًی اس دٍرُ رٍساًِ ثِ ؽجبًِ ،اس داًؾگبُ حضَری ثِ غیزحضَری ٍ اسداًؾگبُ دٍلتی ثِ

(26 )32/5

دٍثبرُ اخذ ؽَد؟
%64/8

ًغجتب هغلَة

غیزدٍلتی چیغت ؟
.4ؽزایظ هْوبًی داًؾدَ در یه داًؾگبُ ثزای گذراًذى یه یب چٌذ درط ثب هَافمت داًؾگبُ هجذاء ٍ

(23 )28/8

همقذ چیغت؟
. 5درفذ ٍاحذّبیی وِ داًؾدَ هی تَاًذ در یه داًؾگبُ دیگز هْوبى ؽَد  ،چمذر اعت؟
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همزرات هزثَط ثِ

(56 )70

هعصوهه دلآرام و هوکاراى

آگاهی اساتید هشاور از قواًیي و هقررات آهوزشی
.6داًؾدَ حذاوثز چٌذ ًیوغبل هی تَاًذ در داًؾگبُ دیگزی هْوبى ؽَد؟

(63 )78/8

.7هذرن فزاغت اس تحقیل داًؾدَی هْوبى  ،تَعظ داًؾگبُ هجذا فبدر هیگزدد یب داًؾگبُ همقذ؟

(77 )96/3

.2اًتمبل داًؾدَ ثب تَافك داًؾگبُّبی هجذاء ٍ همقذ هٌَط ثِ داؽتي چِ ؽزایغی اعت؟

(57 )71/3

.3در فَرت هَافمت ثب اًتمبل داًؾدَ ،داًؾگبُ هجذاء ٍ همقذ در چِ هذتی ثبیذ هَافمت خَد را اػالم

(34 )42/5

همزرات هزثَط

.4در هَرد داًؾدَیبًی وِ ثِ داًؾگبُ دیگزی هٌتمل هی ؽًَذ ً ،وزُ لبثل لجَل درٍط چِ ًوزُ ای اعت؟

(38 )47/5

ثِ ًمل ٍ اًتمبل

.5ؽزایظ اًتمبل داًؾدَ ثِ ّز یه اس داًؾگبُّبی تْزاى چیغت؟

(48 )60

.6درخَاعت اًتمبل ثِ داًؾگبُ دیگز  ،ثبیذ حذالل چِ هذت لجل اس ؽزٍع ًیوغبل ثِ ادارُ آهَسػ تغلین

(48 )60

ًوبیٌذ؟
65%

ًغجتب هغلَة

ؽَد؟
.7هذرن فزاغت اس تحقیل داًؾدَی اًتمبلی  ،تَعظ داًؾگبُ هجذا فبدر هیگزدد یب داًؾگبُ همقذ؟

(55 )68/8

.8در ؽزایظ اًتمبل داًؾدَ ٍ ،احذّبی ثبلیوبًذُ ثزای داًؾگبُ همقذ ثبیذ چمذر ثبؽذ؟

(67 )83/8

.1اعتبد هَظف اعت گشارػ ًوزُ ًْبئی ّز درط را ظزف چِ هذتی ٍارد عبیت عوب ًوبیذ؟

(37 )46/3

همزرات هزثَط

.2پظ اس اػالم ًوزُ تَعظ اعتبد  ،داًؾدَ تب چِ هذتی هیتَاًذ اػتزاك خَد راوتجبً ثِ آهَسػ داًؾىذُ

( 60 )75

ثِ ثجت ًوزُ در

اػالم وٌذ؟

ثزًبهِ عوب

 .3آهَسػ داًؾىذُ ثؼذ اس رعیذگی ثِ اػتزاضبت  ،چِ هذت پظ اس آخزیي اهتحبى ثبیذ ًوزات را ثِ

(56 )70

%63/7

ًغجتب هغلَة

آهَسػ ول تغلین ًوبیذ؟
.1هیبًگیي ول ًوزُ داًؾدَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ چمذر ثبؽذ تب ثتَاًذ در رؽتِ خَد فبرؽ التحقیل ؽَد؟
.2حذالل ًوزُ لجَلی در درٍط ًظزی دٍرُ وبرؽٌبعی چمذر اعت؟
همزرات هزثَط
ثِ ًوزُ لجَلی

(67 )83/8
(64 )80

.3حذالل ًوزُ لجَلی در درٍط ػولی دٍرُ وبرؽٌبعی چمذر اعت؟

(35 )43/8

.4حذالل ًوزُ لجَلی در درٍط وبرآهَسی ٍ وبرآهَسی در ػزفِ دٍرُ وبرؽٌبعی چمذر اعت؟

(58 )72/5

.5اگز داًؾدَیی در یه درط اختیبری هزدٍد ؽَد چِ ٍضؼیتی دارد؟

%67/7

ًغجتب هغلَة

(56 )70

.6اعتفبدُ اس اهتیبس حذف ًوزُ ووتز اس  10در فَرت وغت ًوزُ ثبالتز اس 16در اخذ هدذد درط ،چٌذ

(45 )56/3

ثبر اهىبى پذیز اعت؟
همزرات هزثَط
ثِ ًوزُ ًبتوبم

(67/5

ٍ.1ضؼیت ًوزُ ًبتوبم چگًَِ اعت؟
ٍ.1ظیفِ داًؾگبُ در لجبل هَضَع هؾزٍط ثَدى داًؾدَ چگًَِ اعت؟

(57 )71/3

.2داًؾدَیی وِ ثِ دلیل هؾزٍعی ثیؼ اس حذ اس اداهِ تحقیل هحزٍم ؽذُ  ،در چِ فَرت هیتَاًذ در

(57 )71/3

%67/5

ًغجتب هغلَة

وٌىَر ؽزوت وٌذ؟
همزرات هزثَط
ثِ هؾزٍعی

.3در چِ فَرت یه داًؾدَ هؾزٍط هحغَة هی گزدد ٍ در ایٌحبلت حذاوثز چٌذ ٍاحذ هی تَاًذ اخذ

(69 )86/3

ًوبیذ؟
.4وذاهیه اس هَارد سیز در هَرد تؼذاد ًیوغبلْبی هؾزٍعی فحیح اعت؟

(57 )71/3

.5در فَرتی وِ هؼذل داًؾدَ در یه ًیوغبل ووتز اس  12ثبؽذً ،بم ًَیغی داًؾدَ در ًیوغبل ثؼذ چِ

(58 )72/5

%74/5

وبهال هغلَة

ٍضؼیتی دارد؟
.1عَل هذت اهتحبًبت پبیبى ًیوغبل خشٍ هذت آهَسػ هحغَة هیؾَد یب ًِ؟

(36 )45

همزرات

.2ؽزایظ اًقزاف اس تحقیل چیغت؟

(64 )80

عبیز لَاًیي ٍ
آهَسؽی

ّ.3زًیوغبل تحقیلی ٍ ّز دٍرُ تبثغتبًی ثِ تزتیت ؽبهل چٌذ ّفتِ آهَسػ اعت؟

(48 )60

%61/6

ًغجتب هغلَة

یبفتِّبی هزثَط ثِ پبعخ هثجت هغئَل اعبتیذ هؾبٍر

 28/8درفذ ثَدُ اعت .حذالل تؼذاد ٍاحذ حكالتذریظ

داًؾىذُّبی هختلف ثِ ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر در خذٍل 3

اختقبؿ یبفتِ ثِ اعبتیذ هؾبٍر خْت هؾبٍرُ داًؾدَیی0/8 ،

ارائِ ؽذُ ٍ ًؾبى هیدّذ وِ در ثیؾتز هَارد  ،پبعخ هثجت ثبالی

ٍ حذاوثز آى ٍ 1/5احذ ثَد.

 95درفذ ثَدُ ٍ تٌْب در یه هَرد رگشاری حذالل  3خلغِ
گزٍّی در عَل یه ًیوغبل خْت داًؾدَیبى پبعخ هثجت
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.1تؼذاد دفؼبت اًتمبل داًؾدَ در عَل هذت تحقیل در ّز همغغ حذاوثز چمذر اعت؟

(69 )86/3

هعصوهه دلآرام و هوکاراى

آگاهی اساتید هشاور از قواًیي و هقررات آهوزشی

جذيل  -3فزاياوی مطلق ي وسجی پبسخ مثجت مسئًل اسبتیذ مطبير داوطکذٌَبی مختلف ثٍ ػملکزد اسبتیذ مطبير ي میبوگیه تؼذاد ياحذ
حقالتذریس اختػبظ یبفتٍ ثٍ آنَب
ػملکزد اسبتیذ مطبير ي میشان ياحذ حق التذریس اختػبظ یبفتٍ ثٍ آنَب

(درغذ) تؼذاد

يضؼیت ػملکزد

حضَر در هحل وبر در سهبًْبی تؼییي ؽذُ در ثزًبهِ خْت هؾبٍرُ داًؾدَ

()96/3

77

مطلًة

ثزگشاری حذالل  3خلغِ گزٍّی در عَل یه ًیوغبل خْت داًؾدَیبى

()28/8

23

وبمطلًة

ؽزوت در خلغبت اعبتیذ هؾبٍر داًؾىذُ

()96/3

77

مطلًة

داؽتي تؼبهل عبسًذُ آهَسؽی ٍ تحَیل ثِ هَلغ فزهْب

()97/5

78

مطلًة

تْیِ ثِ هَلغ گشارػ افت ٍ ارتمبء داًؾدَیبى

()98/8

79

مطلًة

وبهل ثَدى گشارػ افت ٍ ارتمبء داًؾدَیبى

()97/5

78

مطلًة

ػالٍُ ثز دریبفت خشٍُ آهَسؽی در وبرگبُ ًیش ؽزوت وزدُ

بحث و نتیجهگیری
ّذف هغبلؼِ حبضز تؼییي هیشاى آگبّی اعبتیذ هؾبٍر

ثَدًذ ،هیشاى آگبّی ثبالتز اعت ( .)17عبم ٍ ّوىبراى ًیش در

تحقیلی اس لَاًیي ٍ همزرات آهَسؽی ٍ ٍضؼیت ػولىزد آىّب

هغبلؼِای وِ در داًؾىذُ دًذاًپشؽىی ثبثل اًدبم ؽذُ ،ثِ

در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد در ًیوغبل دٍم  96-97ثَد.

ثزرعی دیذگبُ اعبتیذ هؾبٍر ًغجت ثِ هؾبٍرُ تحقیلی ٍ

در ایي راثغِ ،یبفتِّبی پضٍّؼ ًؾبى داد وِ اس  18ثخؼ

ٍظبیف هؾبٍر پزداختِاًذ ٍ یبفتِّبی ایي هغبلؼِ ًؾبى دادُ

هزثَط ثِ لَاًیي ٍ همزرات آهَسؽی ،در  4ثخؼ هیشاى آگبّی

اعت وِ حذٍد  43درفذ اس اعبتیذ هؾبٍر اس ٍظبیف اعتبد

اعبتیذ هؾبٍر وبهال هغلَة ،در  12ثخؼً ،غجتب هغلَة ٍ در

هؾبٍر ٍ لَاًیي ٍ همزرات آهَسؽی آگبّی ًذارًذ ( .)14در

دٍ ثخؼ ًبهغلَة اعت.

هغبلؼِ دیگزی وِ در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد اًدبم ؽذُ

در ثزرعی هتَى ،هغبلؼِ هؾبثْی وِ هغتمیوب هیشاى آگبّی

ٍ ًظزات ً 244فز اس داًؾدَیبى رؽتِّبی هختلف را در هَرد

اعبتیذ هؾبٍر اس لَاًیي ٍ همزرات آهَسؽی را ثزرعی وزدُ

ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر لجل ٍ ثؼذ اس اخزای عزح اعتبد هؾبٍر

ثبؽذ ،یبفت ًؾذ ٍ در ایي لغوت ثِ هغبلؼبتی پزداختِ هیؽَد

همبیغِ وزدُ ،گشارػ ؽذُ اعت وِ پظ اس اخزای عزح اعتبد

وِ در هَرد ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر تحقیلی اًدبم ؽذُاًذ .در

هؾبٍر ،داًؾدَیبى ولیِ رؽتِّب ٍضؼیت ثْتزی اس ػولىزد

هغبلؼِ گلِدار ٍ ّوىبراى وِ در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لزعتبى

اعبتیذ هؾبٍر را گشارػ وزدُاًذ ( .)15اثزاّیویپَر ٍ ّوىبراى

اًدبم ؽذُ ،حذٍد  38درفذ داًؾدَیبى اس ػولىزد اعبتیذ

گشارػ وزدُاًذ وِ داًؾدَیبى ًغجت ثِ ٍظبیف اعتبد راٌّوب

هؾبٍر ًبراضی ،حذٍد  18درفذ راضی ٍ ثمیِ ّن رضبیت

دیذگبُ خَثی دارًذ ،اهب اس ػولىزد آًبى رضبیت ًذارًذ (.)18

هتَعظ داؽتٌذ ( .)16در هغبلؼِ ادّوی ٍ ّوىبراى وِ در

اعذاللْی ٍ ّوىبراى ثیي ٍضؼیت هغلَة ٍ هَخَد ػولىزد

داًؾگبُ ػلَم پشؽىی وزهبى اًدبم ؽذُ ،حذٍد  87درفذ

اعبتیذ هؾبٍر داًؾگبُ خٌذیؽبپَر اَّاس فبفلِ سیبدی را

اعبتیذ ًگزػ هثجتی در هَرد هؾبٍرُ ٍ راٌّوبئی تحقیلی

گشارػ وزدًذ ( .)19در یه هغبلؼِ دیگز ثیؼ اس  90درفذ

داؽتِاًذ ( .)10در هغبلؼِ ّشاٍُای ٍ ّوىبراى وِ در داًؾگبُ

اعبتیذ ٍ داًؾدَیبى اثزاس داؽتِاًذ وِ ًظبم فؼلی اعتبد هؾبٍر

ػلَم پشؽىی ّوذاى اًدبم ؽذُ ٍ تبثیز دٍ رٍػ آهَسػ

در پیؾزفت تحقیلی داًؾدَیبى ووهوٌٌذُ ًجَدُ اعت (.)14

هؾبٍرُ ٍ راٌّوبئی را ثز آگبّی ٍ ػولىزد اعبتیذ راٌّوبی

هغبلؼِای وِ ًظزات داًؾدَیبى ػلَم پشؽىی ثبثل را در هَرد

تحقیلی ثزرعی وزدُ ،گشارػ ؽذُ اعت وِ در گزٍّی وِ

ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر تحقیلی ثزرعی وزدُ ،گشارػ ًوَدُ
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حضَر وبهل در سهبًْبی اًتخبة ٍاحذ  ،حذف ٍ اضبفِ ٍ حذف اضغزاری

()100

80

مطلًة

هعصوهه دلآرام و هوکاراى

آگاهی اساتید هشاور از قواًیي و هقررات آهوزشی

ًذارًذ ٍ یب اعبتیذ هؾبٍر ثِ ٍظبیف خَد ثِ درعتی ػول

ًىزدُ اعت ( .)18ایي هغئلِ در هغبلؼبت دیگزی ًیش هَرد تبئیذ

ًویوٌٌذ .ایي هغبلؼِ آؽٌبیی داًؾدَیبى ثب ٍظبیف اعتبد هؾبٍر

لزار گزفتِ اعت (ٍ .)3،20-22ضؼیت ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر

در ثذٍ ٍرٍد ثِ داًؾگبُ ٍ ثبال ثزدى عغح آگبّی اعبتیذ هؾبٍر

رضبیتثخؼ گشارػ ؽذُ اعت (.)11

در یه هغبلؼِ ّن

ثب وبرگبُّبی آهَسؽی را ثِ هٌظَر ثْجَد ارائِ خذهبت هؾبٍرُ

ّوبىعَر وِ در سهیٌِ هیشاى آگبّی اعبتیذ هؾبٍر هغبلؼِ

ٍ راٌّوبیی تَفیِ وزدُ اعت (ّ .)20وبىعَر وِ لجال گفتِ ؽذ

هؾبثْی اًدبم ًؾذُ اعت ،در سهیٌِ ثزرعی دیذگبُ هغئَلیي

در سهیٌِ آگبّی اعبتیذ هؾبٍر تحقیلی اس لَاًیي ٍ همزرات

اعبتیذ هؾبٍر ًغجت ثِ ػولىزد اعبتیذ ًیش تبوٌَى هغبلؼِای در

آهَسؽی تبوٌَى هغبلؼِ هغتمیوی اًدبم ًؾذُ اعت ٍ

وؾَر اًدبم ًؾذُ ٍ توبم هغبلؼبتی وِ در ایي هَرد اًدبم

ثزرعیّبی اًدبم ؽذُ در ایي سهیٌِ ػوذتب رٍی آگبّی اس

ؽذُاًذٍ ،ضؼیت ػولىزد را اس دیذگبُ داًؾدَیبى ثزرعی

ٍضؼیت هغلَة هؾبٍرُ هتوزوش ثَدُاًذ .در ایي راعتب ،عبم ٍ

وزدُاًذ ٍ ثب ایي ؽزایظ ًوی تَاى ًتبیح هغبلؼبت را ثب ّن

ّوىبراى گشارػ وزدُاًذ وِ ثیؼ اس  85درفذ اعبتیذ هؾبٍر

همبیغِ وزد .در ایي راثغِ ،هغبلؼِای در فبفلِ سهبًی  2011تب

داًؾىذُ دًذاًپشؽىی ثبثل ًغجت ثِ ٍضؼیت هغلَة هؾبٍرُ

 2013در یىی اس داًؾگبُّبی وؾَر آهزیىب اًدبم ؽذُ ٍ ثِ

در داًؾىذُ آگبّی دارًذ (.)14

هذت دٍ عبل ٍضؼیت هؾبٍرُ تحقیلی را ثزرعی وزدُ اعت.

در هغبلؼِ حبضز ،اگزچِ در ّیچ یه اس لَاًیي ٍ همزرات

در ایي هغبلؼًِ 50 ،فز اس اعبتیذ هؾبٍر تحقیلی ؽزوت

آهَسؽیٍ ،ضؼیت هیشاى آگبّی ًبهغلَة ًجَد ،تٌْب در  5آیتن

داؽتٌذ وِ ّز یه اس آىّب راٌّوبئی  13داًؾدَی عبل اٍل ٍ

ٍضؼیت وبهال هغلَة ثَد ٍ در  13آیتنٍ ،ضؼیت هیشاى

دٍم پشؽىی را ثز ػْذُ داؽتِ اعت .هغئَلیتّبی اعبتیذ

آگبّی ًغجتب هغلَة ثَد وِ خبی تبهل دارد .ثِ ًظز هیرعذ وِ

هؾبٍر ّن ثِ اعبتیذ ٍ ّن ثِ داًؾدَیبى گفتِ ؽذُ ٍ ثزرعی ثِ

السم اعت اعبتیذ هؾبٍری وِ ٍظیفِ ٍ هغئَلیت هؾبٍرُ ٍ

ٍعیلِ پزعؾٌبهِ ثذٍى ًبم فَرت گزفتِ اعت .یبفتِّبی ایي

راٌّوبئی داًؾدَیبى را ثز ػْذُ هیگیزًذ ،وبهال ثِ لَاًیي ٍ

هغبلؼِ ًؾبى داد وِ اوثز داًؾدَیبى در ایي هذت فمظ یهثبر

همزرات آهَسؽی آگبُ ثبؽٌذ ،چزا وِ ًبآگبّی آًبى هیتَاًذ

اعبتیذ هؾبٍر را هاللبت وزدُاًذ ٍ ثیؾتز هجبحث هَرد ثزرعی

آعیت خذی ثِ ٍضؼیت تحقیلی داًؾدَیبى ٍارد وزدُ ٍ چِ

ؽبهل تغجیك ثب داًؾگبُ ،سًذگی داًؾگبّی ٍ آؽٌبئی ثب حزفِ

ثغب عجت عَالًی ؽذى هذت تحقیل آًبى گزدد.

پشؽىی ،تحمیمبت تبثغتبًی ٍ فزفت ّبی ؽغلی ثَدُ اعت.

یىی دیگز اس ّذفّبی هغبلؼِ حبضز تؼییي ٍضؼیت

اوثز داًؾدَیبى اس ایي ثزًبهِ هؾبٍرُ راضی ثَدًذ ٍ هیشاى

ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر ثَد .در ایي راعتب ،یبفتِّبی هغبلؼِ ًؾبى

رضبیت ثب افشایؼ تؼذاد هاللبتّب افشایؼ یبفتِ ثَد .ایي هغبلؼِ

داد وِ هغئَلیي اعبتیذ هؾبٍر داًؾىذُّبی هختلف ٍضؼیت

ًتیدِگیزی وزدُ اعت وِ ثبیذ ٍضؼیت هؾبٍرُ تحقیلی ثغَر

ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر را در ثیؾتز هَارد هغلَة ٍ تٌْب در یه

هٌظن اس دیذگبُ داًؾدَیبى ٍ اعبتیذ هؾبٍر هَرد ثزرعی لزار

هَرد (ثزگشاری خلغبت گزٍّی تَعظ اعبتیذ هؾبٍر در عَل

گیزد تب ًمبط لَت ٍ ضؼف آى هؾخـ گزدد (.)23

ًیوغبل خْت داًؾدَیبى) ًبهغلَة گشارػ وزدُاًذ .هغبلؼبت

هَضَػبتی وِ در هغبلؼِ حبضز ثزای عٌدؼ ٍضؼیت

هتؼذدی ٍضؼیت ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر را در وؾَر ثزرعی

ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ ،وبهال هزتجظ ثب

وزدُاًذ .در ایي راثغِ ،هغبلؼِای وِ دیذگبُ داًؾدَیبى داًؾىذُ

ٍظبیف اعتبد هؾبٍر ثَدًذ ٍ اگز هغئَلیي ثغَر ٍالغثیٌبًِ در

ثْذاؽت داًؾگبُ ػلَم پشؽىی هؾْذ را در هَرد ػولىزد

هَرد آىّب ًظز هیدادًذٍ ،ضؼیت دلیك ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر
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ٍضؼیت هؾبٍرُ تحقیلی ّوىبراى خَد را سیز عئَال ًجزًذ،

هحتزم پضٍّؾی داًؾگبُ ثزای حوبیت هبلی عزح ٍ ّوچٌیي

در ثیؾتز هَضَػبت هزثَط ثِ ػولىزدٍ ،ضؼیت را هغلَة

ولیِ اعبتیذ هؾبٍری وِ در اًدبم پزٍصُ ّوىبری وزدًذ،

گشارػ وزدُاًذ .هثال ثزای آیتن "حضَر اعتبد هؾبٍر در هحل

فویوبًِ تؾىز ٍ لذرداًی ًوبیٌذ.

وبر در سهبىّبی تؼییي ؽذُ در ثزًبهِ خْت هؾبٍرُ داًؾدَ"
پبعخ هثجت ثیؼ اس  96درفذ ثَدُ ،در حبلی ٍالؼیت ایي ًجَدُ
ٍ ثىزات داًؾدَیبى اس ػذم حضَر اعبتیذ هؾبٍر در سهبىّبی
تؼییي ؽذُ خْت هؾبٍرُ در ثزًبهِ ؽىبیت داؽتِاًذ ٍ یب در
هَرد آیتن "تْیِ ثِ هَلغ گشارػ افت ٍ ارتمبء داًؾدَیبى"
پبعخ هثجت حذٍد  99درفذ ثَدُ ،در حبلی وِ تدزثِ اوثز

تأییدیه اخالقی
ایي همبلِ حبفل عزح تحمیمبتی ؽوبرُ  2659ثَد وِ در
اعفٌذ هبُ  1396در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ثب وذ اخالق
 IR.SKUMS.REC.1396.279تقَیت ؽذ.

هؼبًٍیي آهَسؽی ًؾبى هیدّذ وِ هغئَل اعبتیذ هؾبٍر ّز

تعبرض منبفع

داًؾىذُ در ایي هَرد چٌذیي ثبر ثِ اعبتیذ تذوز هیدّذ ٍ
ّیچَلت ایي وبر ثِ هَلغ فَرت ًویگیزدً .تبیح هغبلؼِ

ّیچ گًَِ تؼبرك هٌبفؼی در پضٍّؼ حبضز ٍخَد ًذارد..

حبضز ًؾبى داد وِ هیشاى آگبّی اعبتیذ هؾبٍر اس لَاًیي

سهم نویسندگبن

آهَسؽی در ثیؾتز هَارد ًغجتب هغلَة اعت ٍ هغئَلیي
داًؾىذُّب ،ػولىزد آًبى را در ثیؼ اس  96درفذ هَارد وبهال

هؼقَهِ دلآرام (ًَیغٌذُ اٍل ٍ هغئَل) عزاحی تحمیك،

هغلَة گشارػ وزدًذ ٍ تٌْب در یه هَرد "ثزگشاری خلغبت

تفغیز اعالػبت  25درفذ ،پیؼًَیظ همبلِ ،عٌْذ ؽوظ

هؾبٍرُ گزٍّی" ٍضؼیت ػولىزد ًبهغلَة ثَد .خْت اعالع

(ًَیغٌذُ دٍم) هؾبروت در خوغآٍری دادُّب ٍ پیؼًَیظ

دلیكتز اعبتیذ هؾبٍر اس همزرات آهَسؽی ،ارسؽیبثی آىّب اس

همبلِ  15درفذ ،ؽْزام اػتوبدیفز (ًَیغٌذُ عَم) هؾبروت در

ًظز آگبّی اس لَاًیي آهَسؽی در پبیبى ّز عبل تحقیلی ٍ

خوغآٍری دادُّب ٍ پیؼًَیظ همبلِ  15درفذ ،داریَػ

گٌدبًذى ًوزُ ایي ارسؽیبثی در ارسؽیبثی ولی اعبتیذ پیؾٌْبد

فبتحی (ًَیغٌذُ چْبرم) هؾبروت در خوغآٍری دادُّب همبلِ

هیگزدد .اس آًدبیی وِ پضٍّؼ حبضز فمظ در اعبتیذ هؾبٍر

 15درفذ ،رهضبى فبدلی (ًَیغٌذُ پٌدن) هؾبروت در

داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد اًدبم ؽذ ٍ تؼوین یبفتِّبی آى

خوغآٍری دادُّب  15درفذ ،هزتضی عذّی (ًَیغٌذُ ؽؾن)

ثِ عبیز اعبتیذ هؾبٍر در داًؾگبُّبی دیگز دارای هحذٍدیت

تدشیِ ٍ تحلیل ٍ تفغیز اعالػبت  15درفذ.

هیثبؽذ.

حمبیت مبلی
تشکر و قدردانی

ایي همبلِ ثب حوبیت هبلی هؼبًٍت تحمیمبت داًؾگبُ ػلَم پشؽىی
ؽْزوزد اًدبم ؽذُ اعت.
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هؾخـ هیؽذ .ثِ ًظز عذ وِ هغئَلیي داًؾىذُّب ثزای ایٌىِ

ًَیغٌذگبى ثز خَد السم هیذاًٌذ ثذیٌَعیلِ اس هؼبًٍت

هعصوهه دلآرام و هوکاراى

آگاهی اساتید هشاور از قواًیي و هقررات آهوزشی
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Abstract

Correspondence:

Introduction: Students' academic counseling has been emphasized as one of the
duties of faculty members. The reason for students’ dissatisfaction and not having
positive opinion about the performance of advisors in many studies would be the
inadequate information of the advisers from the educational regularities. Therefore,
the aim of this study was to determine the awareness of the advisers about
educational regulations and their performance status.
Methods: In this study, 120 academic advisers were selected through census
sampling method to participate in the study. Their awareness was determined by a
self-made questionnaire consisting of 18 parts and was developed according to
educational regulations. The advisors’ performance was based on a questionnaire
prepared by the Deputy of Education of the university. Data analysis was performed
using SPSS and indicators of Mean, Percent and Pearson correlation test.
Results: In 13 sections out of 18 on educational regulations, the awareness of the
advisers was relatively favorable and in 5 sections it was quite desirable. The
university officials reported a favorable status in most cases and in only one case
"holding at least 3 student group sessions for a semester" the status was unfavorable.
Conclusion: In most cases, the academic advisers’ awareness was relatively
approving and their performance was quite favorable. Only in the case of "holding
group counseling sessions" the performance was undesirable. To keep advisors more
informed, it is recommended that their awareness of educational regulations be
evaluated at the end of each year and the grade of this assessment be included in the
general evaluations.
Keywords: Awareness, Educational Performance, Academic Counselor, Educational
Rules.
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