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آموزش طا بدون توجه به مسائل اخالقی و فرهنگی موجا صدماتی به جامعه . دانشجویان خواهد گردید 

از طرفی ورود دانشجویان به دانشگاه همراه با اضطراب و نگرانی خاص می باشد و .. در آینده خواهد شد

یط دانشگاه برا دبیرسرتان گراهی افرت تح ریلی      تغییر ناگوانی فضای آموزشی و تفاوتوای قابل توجه مح

برای بعضی از دانشجویان مستعد در بردارد و این موم برای دانشرجویان ییربرومی بسریار برارزتر مری      

باشد عدم آشنائی دانشجویان به قوانین و مقررات فضای آموزشی جدید گاهی آنان را در مراحل مختلر   
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رسرانی بموقرق قروانین و تسرویالت دانشرجویی فرهنگری       آموزشی دچار مشکالت خاص می کند که اطالع 

 .بسیاری از نامالیمات را مرتفق می کند

 4در این راستا دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برای دانشجویان تمامی رشته های تح ریلی کره در قالرا    

شری و  دانشکده شروع به تح یل می کنند در اولین هفته ورود به دانشگاه با برگرزاری کارگاهورای آموز  

همچنین . بسته های اطالع رسانی دید مناسبی را از محیط دانشگاه برای دانشجویان ایجاد کرده استارائه 

در طول تح یل ایشان جوت گسترش مسائل فرهنگی و آشنایی دانشجویان با مسائل فرهنگی روز اقردام  

 .به برپایی نمایشگاهوا و همایشوای مختل  کرده است
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پرس از بررسری فرمورا و جمرق بنردی      . ابتدا فرموایی جوت نظر سنجی از دانشجویان سالوای قبل تویه گردیرد 

راج گردیرد و برر اسرا     نظرات دانشجویان ، مشکالتی که دانشجویان جدیدالورود با آنوا مواجه هستند استخ

آنوا مطالبی که باید دانشجویان جدید الورود با آنوا آشنا گردند مشخص شد و بره صرورت کتابچره ای کلیره     

عالوه برر آن جلسره تروجیوی در    . آوری گردید و در بدو ورود به کلیه دانشجویان تحویل داده شدمطالا گرد

ین و محیط دانشگاه برگزار گردید و پس از آن بازدید جوت آشنایی با مسئولبدو ورود برای کلیه دانشجویان 

در طول سال تح یلی نیز متناسرا  دانشجویان با حضور مسئولین انجام شد از فضاهای آموزشی و رفاهی 

پس از آن مجدداً پرسشنامه نظرسنجی توزیق و . و همایشوای مختل  برگزار گردید با مسائل روز نمایشگاهوا

 .فرآیند مقایسه گردید که موجا افزایر رضایتمندی دانشجویان شده بودنتایج با قبل از انجام 



 فرمت ارسال خالصه فرآیندها جهت چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
 

 3 

 

 :نتایج و پیامدهای اجرای فرآیند  -13

 افرایر رضایتمندی دانشجویان  -8

 کاهر افت تح یلی دانشجویان  -2

 کاهر استرسوای بدو ورود دانشجویان -3

 آموزش مسائل فرهنگی در کنار مطالا آموزشی -4

 

 یندچگونگی معرفی نتایج فرآ -11

 .پرسشنامه قبل و پس از اجرای فرآیند توزیق گردید و نتایج آن به صورت گزارش کتبی تویه شد

 

 :نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند  -11

 فرآیندبرای اجرای انگیزه باالی دانشجویان  :قوت 

 یکسان بودن بسته ها برای کلیه دانشجویان در مقاطق مختل  :ضعف 

 اهمیت دادن به مسائل فرهنگی از سوی وزارت بوداشت ، درمان و آموزش پزشکی  :فرصت 

مطالا آموزشری اهمیرت دارنرد و نقرر مسرائل      ... در کلیه آزمونوای ورودی ، آزمونوای پایان ترم و  :تهدید 

 .فرهنگی کمرنگ است

 

 ( :پیوست)فهرست تائیدیه های مربوطه به فرآیند  -11

 شدهاسکن جلد کتابچه تدوین  -8

 اسکن ت اویر همایشوا -2

 اسکن ت اویر نمایشگاهوا -3

 سشنامه قبل از اجرای فرآیندنمونه ای از پر -4

 .نمونه ای از پرسشنامه پس از اجرای فرآیند که همگی به تأیید ریاست محترم دانشگاه رسیده است -5

 

یرخانره جشرنواره   برای قرار گرفتن فرآیندهای ارسالی در سایت جشنواره ارسال موافقت صاحبان آنوا بره دب 

 .الزم است

 

 .بدینوسیله موافقت صاحبان فرایند برای قرارگرفتن این فرآیند در سایت جشنواره اعالم می گردد

 

 دکتر کاظم حسن پور



 فرمت ارسال خالصه فرآیندها جهت چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
 

 4 

 دکتر مریم هاشمیان

 


