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92- 91سال تحصیلی ):مدت اجراي فرایند(تاریخ اجراء -6

ااستاد مشاور اولین سطح ارتباطی دانشجو :) نیاز سنجی هاي انجام شدهس بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرایند براسا : (مقدمه و بیان مسئله 
مطالعات .فرایند استاد مشاور در حال اجراست88در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال .لذا از جایگاه ویژه اي برخوردار است .با سیستم آموزشی محسوب می شود

ازدریکیراهنمااستادفرآیندازارزیابیاولین1994سالدر. ایر دانشگاههااستدر سایر دانشگاهها بیانگر مطلوب نبودن وضعیت اجراي فرایند استاد مشاور در س
در بررسی انجام .داشتندکاملرضایتفرآیندازراهنمااساتیدسومیکودانشجویانازنیمیتنهادادنشانمطالعهاین.شدانجامانگلستاندرپزشکیهايدانشکده

در 90بررسی وضعیت فرایند در سال .رضایت دانشجویان ازاین فرایند پایین بوده ولزوم تغییر اجراي فرایند تاکید شده استشده در دانشکده پزشکی اصفهان نیز 
در سایر دانشگاهها اقدامات گوناگونی از جمله استفاده از .ته اسنارضایتی دانشجویان واساتید مشاور از نحوه اجراي فرایند بوددانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز بیانگر

در جهت ارتقاي عملکرد استاد مشاور انجام شده است ولی به نظر می رسد که عالوه برگزاري کارگاه آموزشی استادمشاوروتهیه بسته هاي آموزشی ,بستر الکترونیک
یکی از مهمترین عوامل براي بهبود عملکرد یک جامعه تمرکز بر شیوه ارشیلبی .به تغییر اساسی داردبر این اقدامات که باعث بهبود وضعیت می شود این فرایند نیاز

لذا نحوه ارزیابی عملکرد استاد ان مشاور وپرداخت حق الزحمه با توجه به روش جدید ارزیابی به عنوان یک مداخله در . وتغییر آن در راستاي اهداف می باشد 
مداوموارزیابی دقیقاجراحالدرفرآیندهرمورددرکهاستبدیهی.ي دانشگاه مطرح وپس از تصویب در شوراي آموزشی اجرا گردیدکمیته اصالحات فرایندها

لزومرسی،برواین ارزیابیکمکبه.باشدمیضروريامرياهداف،بهدررسیدنفرآیندکاراییوذینفعانرضایتمیزانقوت، بررسیوضعفنقاطشناساییفرآیند،
ارشیلبی استادان اصالح نحوه گذشت یک نیمسال ازپس از لذا . گرددمشخص میالزمتغییراتایجادوفرآیندکیفیتوبهبود عملکردجهتجدیدریزيبرنامه

.قرار گیرددر صورت مطلوب بودن بتواند در سایر دانشگاهها نیز مورد استفاده تا نتایج آن . مشاور فرایند مورد پایش قرار گرفت

: هدف و اهداف اختصاصی -1
 دانشجویان از عملکرد استاد مشاوررضایتافزایش
 مطابق آیین نامه استاد مشاوراستاد مشاورگانه19از فعالیتهاي دانشجویان رضایتافزایش

نارضایتی دانشجویان واساتید مشاور از نحوه اجراي وبا توجه به. ارزیابی فرایند با استفاده از نظرات دانشجویان صورت گرفت 90در سال :روش اجراء -2
ي بازنگري این فرایند در دستور کار کمیته اصالحات فرایندهاي آموزشی قرار گرفت وضمن بررسی علل ناموفق بودن فرایند فوق راهکارهایی برا,فرایند

دو لذا .ان مشاور وپرداخت حق الزحمه با توجه به روش جدید ارزیابی بود ارتقا فرایند پیشنهاد گردید که مهمترین آن تغییر نحوه ارزیابی عملکرد استاد 
پس از تصویب ارزیابی جدید در ).پیوست(مسوولین اساتید مشاور ومسوول آموزش هر دانشکده تحویل داده شدارزشیابی جدید طراحی ودر اختیارمفر

وبا گردیدSPSSرد ارزیابی توسط دانشجویان قرار گرفت  ونتایج آن وارد نرم افزاشورراي آموزشی دانشگاه فرایند به مدت یک نیمسال اجرا ومجددا مو
.مورد تچزیه وتحلیل قرار گرفت) paired-samples T test(آزمون تی نمونه هاي جفتی استفاده از 

72.48میانگین نمره کلی رضایت مندي ::نتایج رضایت مندي ایشان به شرح زیر بود)پیامدهاي اجرا و محصول یا بروندادهاي فرآیند: (نتایج -3
با مقررات آموزشی، ولی در مورد آشنا نمودن دانشجو).p=0.352(بود که از نظر آماري معنی دار نبود91درصد در سال 75.72و 90درصد در سال 



همچنین تمایل .)p=0.03(ایش یافته بودوتکمیل فرمهاي استاد مشاوررضایت دانشجویان افز,)p=0.008(دانشجویی و فرهنگی و انضباطی دانشگاه 
بررسی سوابق آموزشی , اعالم برنامه حضور , در مورد اعالم محل استقرار.)p=0.01(دانشجویان براي مشاوره نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود

فراهم نمودن محیط مناسب براي مشاوره ,مطالعهروشهاي صحیح,نظارت مستمر بر پیشرفت تحصیلی ,دانشجو واظهار نظر در مورد انتخاب واحد ومهمانی 
تشویق دانشجو به فعالیتهاي فوق برنامه و رضایت کلی از استاد مشاور نسبت به ,ارایه راهکار مناسب براي مشکالت دانشجو ,دقت به  مسایل دانشجو ,

در خصوص حضور در . ه علت کوچک بودن حجم نمونه باشدعلت عدم معناداري می تواند ب.معنادار نبود0.05سال گذشته بهتر شده بود ولی در سطح 
علت آن بود که در سال گدشته .ولی از نظر آماري معنی دار نبوددر طول ترم وضعیت نسبت به سال گذشته بدتر شده بود حضور روز انتخاب واحد و

البته در .یزیکی به ارزشیلبی عملکرد این تغییر قابل انتطار بودمبناي ارزشیابی استاد مشاور فقط حضور فیزیکی بود وبا تغییر شیوه ارزشیابی از حضور ف
که علت ) p=0.03(ارزیابی انجام شده بر اساس دانشکده در دانشکده  بهداشت  وضعیت حضور واعالم برنامه حضور نسبت به سال گذشته بهتر بوده است

بیشترین رضایت از دانشکده پرستاري وکمترین رضایت از دانشکده .باشدآن می تواند نظارت بهتر مسوول استاد مشاور وریاست محترم این دانشکده
لذا در مجموع تغییر روند ارزشیابی استاد مشاور در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار موجب بهبود عملکرد ایشان براساس نظر دانشجویان شده .پزشکی بود

است ومی تواند به عنوان الگو در سایر دانشگاهها نیز مطرح شود

در حال حاضر سطح اثر گذاري در سطح دانشگاه سنجیده شده است ولی با توجه به یکسان ) :دانشگاه، کشوري، بین المللی(سطح اثر گذاري - 4
قابل تعمیم به کل کشور نیز می باشددر سطح کشور فرایند استاد مشاوربودن 

محترم معاونتأکیدات با عنایت به)عیت علمی در منطقه نزدیک می کندفرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرج(انطباق سیاست هاي باال دستی 
. در راستاي سیاستهاي کشور طراحی شده استداین فراین،فرایند استاد مشاوردرخصوص ارتقاي آموزشی وزارت 

: نتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند- 5
تعویض برخی از آنها در طول مدت تحصیل دانشجو  بررسی  تاثیر مداخله محدود به دانشجویانی شد که استاد با توجه به تعدد اساتید مشاور در دانشگاه و 

.مشاور آنها قبل وبعد از مداخله تغییري نکرده بودند
: معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی -6

پزشکیارسال مقاله حاصل از اجراي فرایند به مجله افق آموزش 

:تائیدیه هاي مربوطه و ارزشیابی فرآیند - 7
)پیوست(10/08/91مورخد/5684/521به شماره نامه   مسسول محترم خدمات آموزشی وزارت تایید 

تصویب فرایند درشوراي آموزشی دانشگاه 

:قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی- 8
کامال در سطح کشور قابل تعمیم استدر سطح کشورفرایندبا توجه به یکسان بودن 

)آیند در برنامه هاي جاري آموزشیاستمرار اجراي فر(:استمرار- 9
حال اجرا بوده است وبا توجه به نیاز به آن ربا عنوان استاد مشاور دردانشگاهها د88و پس از آن از سال 83فرایند استاد مشاور با عنوان استاد راهنما از سال 

تمرار خواهد داشت و ارزیابی آن به شیوه فرایند حاضر نیز باعث ارتقا واستمرار آن خواهد گردیددر آینده نیز اس
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