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  بسمه تعالی
 یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 یآموزش معاونت

 یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 1399 -فرم ارسال خالصه فرايند جشنواره آموزشي شهيد مطهري
 

بر اساس يک طرح انگيزشي سمينار  درسروش جديد ارائه   يابيو ارزش اجرا، يراحط  عنوان فارسي: (1

 دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي کارشناسي ارشدجهت دانشجويان 

 

 عنوان انگليسي: (2
Design, implementation and evaluation of a new method of presenting a seminar course based on a 
motivational plan for graduate students of the Faculty of Nutrition and Food Sciences 

 

 

 حيطه نوآوري:  (3

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی 

 : فرايندمحل انجام  (4

مقطع کارشناسی  و صنایع غذاییعلوم   گروه آموزشي: علوم تغذیه و صنایع غذایی   دانشکده:

  ارشد
 -:بيمارستان

 :فرايندمدت انجام  (5

 ادامه دارد تاريخ پايان:     1397تاريخ شروع:    



2 

 

 هدف کلي:  (7

ارشد دانشکده علوم ی  روش جدید ارائه درس سمینار بر اساس یک طرح انگیزشی جهت دانشجویان کارشناسی ابیو ارزش ی، اجراراحط

 تغذیه و صنایع غذایی

 

 اهداف ويژه/اهداف اختصاصي: (8
 

طراحی روش جدید ارائه درس سمینار برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی و کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد  .1

 غذایی

صنایع غذایی و کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد اجراء روش جدید ارائه درس سمینار برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و  .2

 غذایی

 توانایی دانشجو در نگارش پروپوزال در پایان ترم دوم تحصیلی افزایش .3

 و جلوگیری سنوات اضافی به حداقل رساندن دوران تحصیلتدریس جدید در سمینار در خصوص روش  ارزشیابی .4

 پژوهشی و آموزشی )دفاع از پروپوزال در حضور تمامی اساتید گروه(ایجاد انگیزه در دانشجویان در جهت اهداف افزایش  .5

 به دست آمده به هیات بورد تخصصی علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت  ارزشیابیارائه  .6

 

 )ضرورت انجام و اهميت اهداف انتخابي را ذکر کنيد(:بيان مسئله  (9

 
که در  ییغذا عیمتخصص صنا . کاراست دکتری تخصصی ی تاوزارت بهداشت در مقطع کارشناس یهااز رشته یکی صنایع غذاییرشته 

 یبرا حیصح ییاطالعات غذا هیباشد. ته یم دیتول ندیدر فرآ ییو بهداشت مواد غذا یفیتخصص دارد، کنترل ک ییغذا عیرشته علوم و صنا

زمان و با  نیدر کمتر یمواد خوراک دیطرق مختلف تول افتنی ،ییمواد غذا منیتازه و ا ینگهدار یراه ها یبررس، محصوالت یبرچسب ها

از  دیجد ییغذا بیبه ترک دنیرس یبرا دیدهنده جد لیمواد تشک یکارکردن روو  ییمواد غذا تیفیسالمت و ک شیآزما ،نهیهز نیکمتر

مطالعه و تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد  ،عالوه بر این دارد. یکیبا سالمت افراد جامعه رابطه نزدکه  جمله وظایف این رشته است

شروع الزم جهت  یهاکسب مهارتصنایع غذایی همانند دیگر رشته های علوم پزشکی جزو وظایف ذاتی دانشجویان این رشته است. 

 رشته بوده است.  نیا دانشجویان یاساس یاز چالشها یکیهمواره  تحقیقات صنایع غذایی

 ریتاث یاز چگونگ ی( آگاه1است ) یآموزش یبرنامه ها یو اجرا یاقدامات در طراح نیاز مهم تر یکیمناسب،  یآموزشانتخاب روش 

 نکهی( حال ا2کند ) یکمک م سیتدر تیفیمناسب جهت بهبود ک یبه معلم در انتخاب روش ها ان،یدانشجو یریادگیبر  سیتدر یروشها

(. در حال حاضر روش غالب 3بحث و تامل دارد ) یدارد جا یشتریب ریدانشجو تاث یریادگیبر  ،یکتو مشار یسنت یاز روشها کیکدام

انتقال دانش در سطوح مختلف است  یروش ها نیتر جیاز را یکیروش که  نیاست. در ا یسخنران یعلوم پزشک یآموزش در دانشکده ها

(. 4گردد ) ینم جادیا قیدار و عم یمعن یریادگیاما معموال  ،ابدی یم لاز استاد به دانشجو انتقا یاز مطالب علم یادیاگر چه حجم ز

د. فلذا باش یمهای تحقیقاتی در اثر این روش ، در انجام کار انیبودن سطح تسلط دانشجو نییاز پا یمختلف انجام شده حاک قاتیتحق

 یریادگی رایبر حل مساله و اخ یمبتن یریادگیهمچون  ینوآورانه و تعامل یریادگی یها کیتکن قیاز طر ی الزمبه مهارتها یابیدست جهت
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جوهره . در واقع است رممکنیغ زشیبدون انگ تیفیباک آموزشاست که ارائه  نشان داده قاتیتحق .(5خواهد شد ) کمک کننده انگیزشی

 یها طیمح زهیانگ نیهمچن .برند ینام م یانسان یروین تیعامل در ترب نیتر یعنوان اساس است که از آن به زهیانگ ینظام آموزش یاصل

وجود  یادیز یالگوها زشیانگ یبرا. اجرا شود یبهتر تیفیبا دقت و با ک یآموزش یها شود که طرح یاز جمله دانشگاه سبب م کیآکادم

مطالعات  (. 8) شود یم دیتاک تیو رضا نانیاطم ،ارتباط ،عامل عالقه 4کلر است که بر  زشیالگوها در واقع انگ نیاز ا یکی (. 7و 6) دارد

در  تیبه نوبه خود منجر به موفق نیاست و ا یریادگیقابل  حیدانشجو با آموزش صح یلیتحص زهیانگ یاند که ارتقا نشان داده نیهمچن

 یو رفتارها انیدانشجو یلیعملکرد تحص یبر رو سیتدر تیفیو بهبود ک زهیانگ یکه ارتقا بیترت نیشود بد یم یریادگی یاددهی ندیفرآ

آموزش  ندیفرا تیفیبهبود ک تیهاو درن یریادگی ندیدر فرآ ییو باعث مشارکت فعال دانشجو گذارد یم ریها تاث آن یرفتارها و طرز فکرها

 دیاسات .دارد یادیز تیاهم انیدانشجو انگیزشی یریادگی یآموزش و استفاده از روش ها یاصالح روش ها نیبنابرا(. 9و 10) شود یم

کیفیت به  لین یبراروش های انگیزشی و استفاده از  ،یفعال، مانند بحث، کار گروه یریادگی یها یاز استراتژ ستیبا یم ییغذا عیصنا

 کنند. استفاده آموزش

 وهیبه ش یابیاست، به دنبال دست شده اجرا  کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک تغذیه و صنایع غذاییپژوهش که در دانشکده  نیا ن،یبنابرا

و بهداشت و ایمنی به صورت  صنایع غذاییعلوم و درس اصول و روش تحقیق به دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش  یمناسب برا یا

 درس سمینار سیدر تدر یشروش انگیزهدف از  نیبه ا دنیرس یدر آن برطرف شده باشند. برا یفعل صیاست، که مشکالت و نقا عملی

روش تحقیق را  آموزش موثرامکان  ،و استفاده از عنصر انگیزه، کار عملی و همکاری گروهیبستر مناسب  جادیکمک گرفته شده است و با ا

 یو عملکرد یشناخت یریادگی ت،یرضا زانیکه م ی.؛ به نحوکردیمفراهم  و بهداشت ایمنی مواد غذایی صنایع غذایی در دانشجویان

فرا  را تحقیقاتی شامل پیدا کردن موضوع پایان نامه، نوشتن پروپوزال و انجام کار تحقیقاتی یو بتوانند مهارت ها ابدی شیافزا انیدانشجو

 .تحقیقات با کیفیت تری ارائه دهندو  رندیگ

 

 خارجي )با ذکر رفرانس(:مرور تجربيات و شواهد  (11

وجود ندارد و اکثر مقاالت و بر اساس جستجوهای ما، گزارشی در مورد نوآوری در ارائه درس سمینار در متون علمی خارجی 

های های دیگر در مقایسه با روشهای گزارش شده در مورد روش سمینار توسط دانشجویان برای تدریس و آموزش درسدستورالعمل

 .(12و  11) استاد محور بوده است

 

 :مرور تجربيات و شواهد داخلي (11
زمینه آموزش دروس مختلف دانشگاهی با استفاده از روش سمینار بوده  در مورد تجربیات داخلی نیز باید ذکر شود که اکثر گزارشات در

است. با این وجود گزارشات محدودی در مورد شیوه ارائه درس سمینار وجود دارد که با روش ابداعی توسط مجری این فرآیند آموزشی 

های مختلف باالخص رشته ی دروس رشتهتفاوت دارد. با توجه به تبدیل شدن درس سمینار به یک واحد منفعالنه در سر فصل ها

آزمایشگاه محور علوم و صنایع غذایی و کمبود گزارشات در مورد روش های ابداعی ارائه درس سمینار، اهمیت روش ابداعی حاضر بیش از 

ادی ماست، پیش مشخص می شود. در ادامه به شرح گزارشاتی از شیوه های ارائه شده برای درس سیمنار که متفاوت از طرج پیشنه

 پرداخته می شود. 
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 "سمینار تحقیق"آموزشی دو روش آموزش -( طی یک پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات مداخله ای1392عجمی و همکاران )

جامعه پژوهش شامل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش  کارشناسی ارشد رشته آموزش مدارک پزشکی را مقایسه کردند.

قدیمی که با روش قبلی  -1در دو گروه:  1388-1389انشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی اصفهان در سال های مدارک پزشکی د

جدید که با سرفصل و محتوای درس سمینار ب  -2)محتوای قدیمی سرفصل درس سمینار تحقیق و روش سخنرانی( آموزش دیده بودند. 

عملی آموزش -مسئله تدوین شده بود و آموزش آن ترکیی دانشجو و استاد محور تئوری رپایه نیاز و کاربرد آن برای دانشجو و به روش حل

با دو  "سمینار تحقیق"نفر شدند. در دو دوره که درس  8دانشجو وجود داشت که جمعاً  4دیده بودند. در هر دو گروه )قدیم و جدید( 

ر مرحله اول که آموزش در دوره دانشجویان کارشناسی ارشد محتوا و دو روش تدریس مختلف آموزش داده شد، با هم مقایسه شدند. د

بود، تغییری اسجاد نشد و در آن گروه روش بر اساس سخنرانی و استاد محوری و بر اساس سرفصل قدیمی آموطش دیدند. اما در گروه 

تشکیل جلسه نیاز سنجی، نظر سنجی، دوم با توافق دانشجویان گروه دوم در مرحله اول با توجه به سابقه ذهنی و عملی دانشجویان با 

 .(13) بارش افکار و طوفان مغزی ابتدا اهداف درس مشخص شد

های ماتریسی ارزش دهی مقایسات زوجی به معیارها و روش جمع آوری اطالعات از طریق شرکت در جلساتی ابزار جمع آوری داده فرم

های ماتریسی با اوجه به در این فرم ماه جمع آوری شد. 6اجرای مداخله، بعد از ها پس از بود که هر دو گروه در آن شرکت داشتند. داده

برتری  5برتری ضعیف،  2کامالً یکسان،  1) 9تا  1میزان برتری هر مورد نسبت به مورد دیگر مقایسات زوجی انجام شد و امتیازی از 

های های ماتریسی وارد ماتریسمیانگین نمره به دست آمده از فرمسپس  ها داده شد.برتری کامالً قوی( به آن 9برتری قوی و  7متوسط، 

افزار شد و ورن نسبی و درجه مقایسات زوجی شدند. برای وزن دهی به فاکتورها ماتریس های به دست آمده از مقایسات زوجی وارد نرم

نهم )این نرم افزار یک نرم افزار تصمیم گیری چند ویرایش  Expert Choiceها به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار اهمیت آن

نتایج نشان داد که محتوی و روش تدریس جدید، هم از  رود( استفاده شد.های فرآیند سلسله مراتبی به کار میمعیاره است و تحلیل داده

 ارای رتبه باالتری است.جنبه کاربرد برای دانشجو در طول تحصیل و هم تولید دانش نسبت به محتوا و روش تدریس قدیمی د

آن ها در  ، عطائی و همکاران روش کاربردی در تدریس واحد سمینار دوره کارشناسی ارشد را معرفی کردند.92در مطالعه دیگری در سال 

شناسی های میکروبی و میکروب، تمامی دانشجویان در دسترس رشته توکسین1390تا  1387های یک مطالعه مقطعی توصیفی طی سال

جلسه دو ساعته در نظر گرفته شد. در جلسه اول ارزشیابی سطح علمی و پیش آزمون  5را وارد پژوهش کردند. برای واحد درس سمینار 

روز تعیین گردید. در  30تا  20هر جلسه انجام شد. برای جلسات بعدی برنامه مدون در اختیار دانشجویان قرار داده شد. فاصله زمانی 

با مقایسه دو به دو محورها توسط آزمون ویلکاکسون مورد نجریه و تحلیل  SPSS 12ها در قالب نرم افزار ون گرفته شد. دادهپایان پس آزم

 قرار گرفت.

در پایان جدول ارزشیابی کسب مهارت و سنجش فعالیت دانشجو در درس سمینار طراحی شد. پیمایش علمی، تعیین نوع علم تولید شده، 

کاربردی بودن، نوآوری داشتن، اتکا به منابع داخلیف توسعه سرمایه و بومی نمودن دانش قابل ارزشیابی بود. تفاوت  خودکفایی، رقابت،

گیری کلی محققان ذکر کردند که ارائه به عنوان یک نتیجه ( بود.p < 05/0ها معنی دار )نمرات پیش آزمون و پس آزمون در همه حیطه

 .(14) تواند اصول و معیارهای پژوهش را در دانشجویان تقویت نمایدیابی مداوم میواحد سمینار با روش آموزش و ارز

های ارائه درس سمینار نیاز به نوآوری و توجه توان به دو نتیجه رسید. اولین مورد این است که روشبنابراین از تجربیات گذشته می

 های ذکر شده در باال بوده و از نوآوری کافی برخوردار است.با روش بیشتری دارد. در درجه دوم روش ارائه شده در این فرآیند متفاوت
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)آماده سازي، چگونگي تجزيه و تحليل موقعيت و تطبيق متدولوژي،  شرح فعاليت صورت گرفته را بنويسيد (12

 اجرا و ارزشيابي را در اين بخش بنويسيد(:

همه دانشجویان قبل از اخذ واحد سمینار،  .دحال اجرا می باش همچنان دراجرا شده است و  1399تا  1397های طی سال ندیفرا نیا

و  یبه شکل سنت قبل از سال ذکر شده، یدر ترم ها انیدانشجو های اطالع رسانی پزشکی را با موفقیت گذرانده بودندواحدهای سیستم

دوره متوالی انجام شد و در  4این فرآیند آموزشی در داده شدند.  آموزشبه شیوه فرآیند ارائه شده در این طرح  مورد مطالعه یدر ترم ها

با توجه به اینکه بر اساس سرفصل دو گروه .  دانشجو شرکت داده شدند 11و دوره چهارم  9، دوره سورم، 6، دوره دوم، 6دوره اول، 

بنابرین بر آن شدیم که روشی جدید در جهت  .اشت و ایمنی مواد غذایی واحد روش تحقیق را ندارنددکارشناسی ارشد صنایع غذایی و به

اهداف گروه صنایع غذایی داشته باشیم که دانشجویان در پایان ترم دوم سال تحصیلی خود  پروپوزال نهایی خود را به کمک این روش 

ان نامه خود را آغاز جدید تدریس آماده و پس از بررسی در شورای پژوهشی دانشکده و سپس گرفتن کد اخالق اول ترم سوم بتواند پای

 کند

با ترم های قبل مشترک  کالس درسو فقط حضور در  کامال خالقانه و جدید بود برای درس سمینارآموزشی  این فرآیند کلی چارچوب

نداشتند و معموالً مطالب یادگرفته شده، جنبه کاربردی  سدر روش ارائه درس در گذشته دانشجویان انگیزه الزم را برای گذراندن در .بود

 در ادامه اورده شده است:جدید  ندیفرامراحل  نداشته است.

و پیش از شروع ترم تحصیلی، مجوزهای الزم با ارائه طرح و اهداف آن از شورای اموزشی دانشکده علوم  بخش اول فرآیند آموزشیدر 

( دانشکده، اخذ شد. استاد درس )که نقش استاد راهنما درس سمینار را نیز EDCتغذیه و صنایع غذایی و مرکز توسعه آموزش پزشکی )

)این تعداد جلسه، بسته  جلسه دو ساعته 8د. در طول ترم برای برگزاری درس سمینار دارد( برای هر دوره یا هماهنگی مدیر گروه تعین ش

 ریزی گردید. برنامه به تعداد دانشجویان قابل افزایش یا کاهش است(

این جلسه با حضور تمامی دانشجویان  کالس آغاز شد. تحصیلی و اولین جلسه)هفته اول(دوم  ترم  با شروع آموزشی فرآیند دومخش ب

های دانشجویان با برقراری بحث و تبادل نظر بین استاد و تشکیل شد که در آن ضمن بررسی سطح علمی و توانایی و استاد درس

است که از مهمترین مطالب آموزش در این جلسه این ارائه شد.  انیبه دانشجو یبه شکل تئور یآموزش یمحتواو مستندات دانشجویان، 

بایست از همین هفته با استاد راهنمای پایان نامه خود در ارتباط باشند )قابل ذکر است که طبق قوانین دانشگاه علوم دانشجویان می

پزشکی کرمانشاه تا پایان ترم اول تحصیلی دوره کارشناسی ارشد می بایست استاد راهتمای دانشجویان تعیین شده باشد( و مسائل 

عالوه بر این در جلسه، مباحث پیمایش علمی منابع  و مروری بر درس روش تحقیق ارائه داده  ایشان نیز در میان بگذارند.مربوطه را با 

 شد.

ساعته ارائه و  8جلسه کالس، روش های نوشتن پروپوزال به داتشجویان در قالب یک کارگاه  چهار، طی فرآیند آموزشیبخش سوم در 

های مهارت، "گیری از منابع و جستجوی علمیهای معتبر و استاندارد بهرهروش" هدف 4 اساس بر مطالب این کارگاه توضیح داده شد. 

در ضمن در پایان به . ارائه شد "های پژوهشی مهارت"و  نحوه آماده سازی و ارائه پروپوزال به شکل سخنرانی  "گفتاری در ارائه سمینار 

-ب میبارائه خواهد شد. این امر س معاون پژوهشی و ریاست محترم داانشکدهها گواهی شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی مورد تأیید آن

 شود تا ضمن ارئه فشرده و کامل مطالب، دانشجویان انگیزه الزم برای حضور فعال در کالس و همچنین یادگیری مطالب را داشته باشند.

از دانشجویان خواسته شد تا با همکاری استاد راهتمای پایان نامه و موضوعی که با نظر مستقیم ایشان و با توجه به در پایان این جلسات 

عالوه بر این از  اقدام به نوشتن پروپوزال نمایند. ،در کارگاه دهش عنوان و موضوع انتخاب شده برای پایان نامه، بر اساس مطالب یادگرفته
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بعد کالس، تاریخ ارائه سمینار خود را در قالب ارائه پروپوزال )دفاع از پروپوزال( به استاد کالس سمینار  جلسه دانشجویان خواسته شد تا

 روز تعیین شد. 40و حداکثر  30اعالم نمایند. الزم به ذکر است حداقل فاصله زمانی تا جلسه بعدی با نظر گروه آموزشی حداقل 

، شامل ارائه دانشجویان بوده که در قالب دفاع از پروپوزال پایان نامه خود با حضور همه اساتید گروه و آموزشی تیفعال چهارمخش ب

دقیقه برای بررسی موضوع زمان داده  10دقیقه برای پرسش و پاسخ و  5دقیقه برای سخنرانی،  15دانشجویان انجام شد. به هر دانشجو 

دانشجو بر اساس سواالت زیر ارزشیابی خواهد هر در این جلسه، خنرانی های دانشجویان، به منظور هماهنگی و قابل مقایسه شدن سشد. 

 شد:

 آیا اقتباس علمی با ارزشی حاصل شده است؟ 

 آیا نواوری کار در حد قابل قبولی است؟ 

 آیا دانشجو قادر است در پایان آموزش پروپوزال خود را تکمیل و در گروه مربوطه دفاع کند؟ 

 قوانین و آیین نامه های پژوهشی دانشگاه آشنا شده است؟ آیا دانشجو با 

 آیا دانشجو توانایی تعیین بار علمی منابع را کسب نموده است؟ 

 دهی آشنا شده است؟های ارجاعآیا دانشجو با نحوه مطالعه منابع و روش 

 های سرقت علمی را تشخیص دهد؟آیا دانشجو قادر است روش 

  افزارهای مدیریت منابع کار نماید؟آیا دانشجو قادر است با نرم 

 آیا این روش باعث شده است که پروپوزال دانشجویان بر اساس آیین نامه تحصیالت تکمیلی تصویب نهایی شود؟ 

 آیا دانشجو قادر است در زمان مشخص بدون سنوات فارغ التحصیل شود؟ 

شده است به اهداف خود دست نتايج حاصل از اين فعاليت و اين که فعاليت ارائه شده چگونه موفق  (13

 يابد را تشريح کنيد:

 برنامه یابیارزش

و در مورد هر یک از اهداف  نسبت به شیوه آموزشیسال متوالی دو در  انیدانشجوبررسی نگرش ، آموزشی ین فرآیندا یابیارزش یبرا 

( توسط دانشجویان انجام گرفت. نتایج 1پیوست )این عمل از طریق پر کردن پرسشنامه طراحی شده برای این امر  انجام گرفت. چهارگانه،

برای مایسه دو به دوی نتایج مورد بررسی  (Independent - Samples T-Test) مستقل یتپیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون 

 در نظر گرفته شده است.  01/0 یدار یآزمونها سطح معن یانجام گرفت و در تمام 16نسخه  SPSSها با نرم افزار  لی. تحلقرار گرفت

اجرای فرآیند آموزشی افزایش های تعریف شده به طور معنی داری پس از مرات مربوط به نظرسنجی دانشجویان از شاخصنمیانگین 

  .(1)جدول  داشت

 

 نظرسنجی دانشجویاناز مرات نمیانگین . 1جدول

 P value پس آزمون پیش آزمون شاخص

انحراف ±میانگین  انحراف معیار±میانگین  

 معیار

 ± 3/12    44/48 ± 6/17    روش استاندارد و معتبر بهره گیری از منابع

34/152 

p≤0.01         

به شکل  پروپوزالنحوه آماده سازی و ارائه 

 سخنرانی

   3/16 ± 34/37    5/15 ± p≤0.01 
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اقدامات انجام شده براي تعامل با محيط )که در آن فعاليت نوآورانه به محيط معرفي شده است(  (14

 را تشريح کنيد:

آموزشی علوم و صنایع غذایی، سپس  گروهایده را به ترتیب در  آموزشی، ندیفرآارائه دهنده این ، شرح داده شد 12همانطور که در قسمت 

و گرفتن طرح ضمن توضیح کامل کرد و  ( دانشکده و نهایتاً در شورای آموزشی دانشکده مطرحEDCدر مرکز توسعه آموزش پزشکی )

طرح به  نیا سپسبرای مشارکت در فرآیند آموزشی شناسایی شدند.  عالقه مند اساتیدهای مفید اساتید دانشکده، بازخوردها و مشورت

 شد.  یمعرف هدف انیصورت کامل به دانشجو

 

شيوه هاي نقد فرايند انجام شده و نحوه به کارگيري نتايج آن در ارتقاي کيفيت فرايند را تشريح  (15

 کنيد:

 
جمع نقاط ضعف و قدرت قرار گرفت و  یمورد نقد و بررسفرآیند  نیا، و با حضور اساتید دانشکده 14قسمت ذکر شده در لسات در ج

 هر چه بهتر اصالحات الزم اعمال شد. در ادامه به برخی از نقاط ضعف و قوت فرآیند اشاره شده است: یاجرا یبرا و دیگرد یآور

 نهاد برای آیندهو پیش ضعفنقاط 

 حجم مطالب کارگاه توجه به با  با تکالیف بخش کارگاهی های برخی از دانشجویانتداخل زمانی درس 

 نقاط قوت

 افزایش انگیزه دانشجویان برای گذراندن درس سمینار با توجه همپوشانی زمانی که برای نوشتن پروپوزال ایجاد می شود و ارائه گواهی ت

 معتبر کارگاه پروپورزال نویسی

  دانشجویان کارشناسی ارشدکاهش مدت زمان تحصیل 

 دانشجویان جهت ورود به مرحله پژوهشی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تدریجی آماده شدن 

58/164 

 ± 1/17    16/65 ± 9/13    های گفتاری در ارائه سمینارمهارت

34/160 

p≤0.01 

 ± 7/18    34/51 ± 7/12    های پژوهشیمهارت

73/165 

p≤0.01 

 p≤0.01 24/158 ± 19/ 3 08/53 ± 7/18 ارزشیابی کلی طرح
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