
 رفآینداهی آموزشی                                                                
 علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی سبزوار دانشکده 

 

مقایسه نتایج امتحاني موارد ارائه شده توسط كنفرانس هاي دانشجویي دركالس  :عنوان فرآیند

 با مطالب تدریس شده توسط استاد

 نسرین فاضل انم خ :مجري

 مامایي  :دانشجویان رشته 

 

  :ضرورت انجام فرآیند
ز به مداخله دانشجو و فعال بودن دركالس درس و اینكه مطالبي كه واگذار شده اباتوجه به ني

آیا از ارائه شود  power point وكنفرانس ، تهيه فيلم ، اسالید به صورت توسط دانشجو 

در مقایسه الب سرفصل درس نياز بود تا توانایي دانشجو سرفصل دروس باشدیا در حاشيه مط

بنابراین .تهيه شده ، سنجيده شودمطالب وتوجه دانشجویان به مطالبي كه توسط هر كالس آنها 

  .نياز بود تااین طرح اجرا شود

 

 :اهداف 

شده و جزو سرفصل ه مقایسه نتایج امتحان پایان ترم مطالبي كه توسط دانشجو دركالس ارائ 

نيم سال تحصيلي درس سه واحدي بود با مطالبي كه توسط  استادتدریس مي شد در طي دو 

 انجام شد

 

 :روش اجرا 

دانشجو دركالس ارائه  وسطتاین طرح كه با هدف مقایسه نتایج امتحان پایان ترم مطالبي كه 

استادتدریس مي شد در طي دو  شده و جزو سرفصل درس سه واحدي بود با مطالبي كه توسط 

، كه در طي یك نيم سال تحصيلي انجام شدكه فراگيران دانشجویان مامایي كارشناسي بودند

در هردو دوره تعداد سواالت . دانشجو بودند 52دانشجو و در دوره ها بعدي تعداد  83دوره تعداد 

 .توسط دانشجوبود سوال از مطالب ارائه شده 52سوال مطرح شدكه تعداد  06پایان دوره 

 

 رمزک مطالعات و توسعه آموزش زپشکی



 

 

 :تيجه و ارزشيابي ن

نسبت به مطالب ارائه بررسي ها نشان داد ميزان پاسخ دهي به مطالب ارائه شده توسط دانشجو 

كه شده توسط استاد بسيار كمتربود كه به لحاظ آماري معني دار بودو همچنين مشخص شد 

این برطبق . ري نشان مي دهندفراگيران به مطالب ارائه شده توسط استاد مربوطه توجه بيشت

واحدهاي درسي توسط استاد مربوطه تدریس شده نتایج پيشنهاد مي شود رئوس اصلي فهرست 

  .و مطالب اضافه و درارتباط با سرفصل دروس توسط دانشجودر كالس ارائه شود


