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 89-88نیم سال اول و  88-88نیم سال دوم سال تحصیلی 

 جستجو برای یافتن نرم افزار مناسب جهت ارزشیابی :  88مهرماه  

 طراحی نرم افزار : 88آبان ماه 

 رفع ایرادات ظاهری و برنامه نویسی : 88آذر ماه 

 نفر از دانشجویان  09نصب و اجرای آزمایشی طرح بر روی تلفن همراه : 88بهمن ماه 
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  :اثر گذاريسطح  -9

استفاده قرار در مرحله اول در سطح دانشکده اجرا گردیده است اما با توجه به کارایی آن می تواند در سایر دانشگاهها و کشوری مورد این طرح 

 .بگیرد

  :مقدمه -11

اساسی  همواره کیفیت آموزش به عنوان مساله ی و افزایش تعداد دانشجویان  گسترش دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی در کشورامروزه با توجه به 

یکی از روشهایی که دانشگاهها در سالهای اخیر برای بررسی کیفیت آموزش  استفاده می گردد ارزشیابی مداوم اساتید در پایان ترم   .تلقی می گردد
و ارائه آن به دانشجویان، نظرات آنها تلف و چند گزینه ای با طرح سواالت مخ با استفاده از فرمهای ارزشیابی وروند کار بدین صورت است که . است 

با توجه به گستردگی کار، بررسی دستی این نظرات . مورد کیفیت آموزش توسط اساتید  جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرددر 
روشهای نوین ارزشیابی اساتید را جایگزین  در چند سال اخیرا بسیار وقت گیر بوده  و نتایج طی مدت طوالنی اعالم می گردید بنابراین  دانشگاهه

اما با این   .استفاده می نماینداز نرم افزارهای کامپیوتری و اینترنت جهت ارزشیابی کیفیت آموزش  روش سنتی تکمیل پرسشنامه کاغذی نموده اند و
بصورت مقطعی بوده و دانشجو در هر ترم تنها یک بار و به صورت کلی  (چه به صورت دستی و چه اینترنتی)اساتید  حال روشهای ارزشیابی کنونی

 . یکی از انواع ارزشیابی که همواره ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده استامروزه . می تواند  نظر خود را در مورد کیفیت آموزش ابراز دارد

نظر گرفتن اهمیت ارزشیابی مستمر و نظر به اینکه با در  . به آن توجه می کنند کمترسیستم های فعلی ارزشیابی  ارزشیابی مستمر است که متاسفانه
ز نظر کییفیت آموزش بهره جهت ارزشیابی اساتید ا تلفن همراه  بر آن شدیم تا  ازامری اجتناب ناپذیر است  تکنولوژی تلفن همراهاستفاده از امروزه 
 .یفیت آن بهره گرفتمی توان از آن به عنوان ابزار سودمندی در امر آموزش و ارتقای ک که با استفاده صحیح از آن تلفن همراه ابزاری است . بگیریم

  

 

 :و اهداف اختصاصيكلي هدف  -1

 استفاده از  تلفن همراه جهت ارزشیابی مستمر اساتید در پایان هر جلسه

  به صورت مستمر اصالح و بهبود تدریس  صحیح برای اساتید و فراهم کردن بازخورد 

 قبل از پایان ترم  شناخت نارسایی های آموزشی و ترمیم آنها 

  دانشجویان در امر ارزشیابی اساتیدمشارکت فعال 

 

 

 :(A4صفحه  3حداكثر در )روش اجراء  -2

 

جستجوهای الزم برای یافتن نرم افزار موجود  تلفن همراه  برای استفاده در ارزشیابی و طراحی فرم آغاز   88-88در نیم سال اول سال تحصیلی 

از نرم افزار برنامه  این نرم افزار  با استفاده از ی را نیز پشتیبانی نماید اقدام به طراحی گردید اما با توجه به عدم وجود چنین نرم افزاری که زبان فارس

نرم افزار در تلفن های همراه مختلف نصب گردید تا  ایرادهای برنامه پس از طراحی . گردید javaو به زبان  (Netbeens 6.5)نویسی موبایل

نفر از دانشجویان و در مرحله بعد بر روی تلفن های همراه تمامی  09این برنامه بر روی گوشی در مرحله اول . نویسی و ظاهری برنامه رفع گردد 

 .نصب گردید 88دانشجویان پزشکی ورودی مهر 

از دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی اساتید  نظرسنجی برای انجام  تلفن همراه فاده از تلفن همراه  روشی است که در آن از با استسیستم ارزشیابی 

با استفاده  ارزیابی عملکرد اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  استفاده گردیده است در این روشدر سطح 

د بدین صورت که پس از نصب نرم افزار طراحی شده بر روی راه دانشجویان پزشکی صورت می گیرنصب شده بر روی تلفن های هماز نرم افزار 

با  با استفاده از تلفن همراه خود وارد برنامه ارزشیابی شده و سپس خود  اوقات مرده درتلفن همراه، کافی است دانشجو در پایان هر جلسه  کالس و 

شماره دانشجویی خود وارد برنامه شده دروس نظری و عملی و استاد مربوط به هر درس را انتخاب نموده و سپس به سواالت چند گزینه  وارد کردن

http://تکنولوژی-تلفن-همراه.iranictnews.ir/T______%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87.htm
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در این روش  .نتیجه را به شماره درج شده در صفحه پایانی نرم افزار ارسال نماید ای مربوطه  ار طریق انتخاب گزینه مورد نظر پاسخ داده و در پایان

ایج مدیریت با استفاده از سیستم پیام کوتاه نتایج به پایگاه اطالعاتی و کامپیوتر مرکزی ارسال شده و در آنجا با استفاده از نرم افزار مخصوص نت

ف گردیده نرم افزار برای هر درس و هر استاد کدی تعری الزم به توضیح است که در این. گردیده و نتایج آن برای استاد مربوطه ارسال می گردد

و استاد در پیام دریافتی خود شماره و اطالعات دانشجو را مشاهده نمی نماید و است که در سیستم مرکزی کار دسته بندی نتایج را آسان می نماید

د از این زمان همان روز فرصت ارسال فرم ارزشیابی را دارد و بع 42هر دانشجو برای هر درس تا ساعت . تمامی اطالعات دانشجو محرمانه می باشد

زینه ای در قبال ارسال هیچ ه دانشجو روش در این . و مجموع نظرات برای استاد مورد نظر ارسال می گردد  . سیستم نظر او را ثبت نخواهد کرد 

و نوع دروس  ،اساتیدعات بدون نیاز به ورود اطال  در این نرم افزار. پیام کوتاه پرداخت نکرده و تمامی هزینه های ارسال بر عهده دانشگاه می باشد

عالوه بر  ،  با استفاده از تلفن همراه سیستم ارزشیابی با به کارگیری  .کاربری سیستم بسیار ساده است. انجام گیردپروژه ارزشیابی  واحد می توان 

 .به شدت کاهش می یابدز هزینه بر گزاری ارزشیابی دانشگاه نی افزایش سرعتِ فرآیند ارزشیابی ، استفاده از مزایای ارزشیابی مستمر  و 

 

 

 

 :پيامدهاي اجراي فرآيند نتايج و -3

 افزایش  حس مشارکت دانشجو در فعالیتهای آموزشی دانشگاه  -

 استفاده از مزایای ارزشیابی مستمر -

 در طول ترم و نه فقط در پایان هر ترمافزایش قابلیت خود ارزیابی اعضای هیات علمی  -

 افزایش انتقادپذیری در اعضای هیأت علمی  -

 افزایش مسئولیت پذیری دانشجو  در قبال کیفیت آموزش -

 استفاده از تکنولوژی تلفن همراه در امر آموزش و ارزشیابی آن  -

 و ضعف روش آموزشی در هر جلسه  بررسی نقاط قوتفراهم کردن اماکن  -

 رزشیابی اساتیدافزایش استفاده از اوقات مرده دانشجویان در جهت ا -

 

 

 

 :چگونگي معرفي نتايج فرايند -4

های دیگر با استفاده از این سیستم ارزشیابی دانشجو خود را به طور موثر دخیل در امر ارزشیابی کیفیت آموزش می داند و با توجه به اینکه سیستم 

دانشجو در یک بازه زمانی کوتاه به ارزشیابی تمامی اساتید ارزشیابی به صورت مقطعی در پایان هر ترم نظرات دانشجو را گردآوری می نمایند و 

در این روش اعضای هیات علمی نیز در پایان هر جلسه بازخورد دانشجویان از کیفیت آموزش را دریافت کرده و می توانند به .  همان ترم پردازد 

 .تقویت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف خود اقدام نمایند
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ها به دبيرخانه براي قرار گرفتن فرآيندهاي ارسالي در سايت جشنواره ارسال موافقت صاحبان آن

 زم استجشنواره ال

 

 

 

 

 


