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  4 سال اول شماره 

 99اسفند ماه 

 گا�نا�ه ���� �طا�عات و �و��ه آ�وزش    

 ...رسد اینک بهار      خوش به حال روزگار نرم نرمک می

ا بیشتر خودنمایی  زار روح افبهروزهاي آن هر روز    نبا آغاز اسفند ماه و گذشت 
هایی را در روند  کند. در سالی که گذشت متأسفانه شیوع بیماري کرونا چالشمی

زشی و گسترش آموزش زندگی ایجاد نمود و از جمله آنها تغییر رویکردهاي آمو
اما  دارد  را  خود  خاص  هاي  ضعف  آموزش  نوع  این  اگرچه  است.  بوده  مجازي 
منافعی هم دارد که قابل چشم پوشی نیست. امیدواریم که با گسترش بیش از 
تا  بر بندد  از جامعه ما و جامعه جهانی رخت  پیش واکسیناسیون، این بیماري 

ن دوران از آن محروم بوده ایم منافع هایی که در ایعمت باز چشیدن نبتوان ضمن  
آموزش حضوري و مجازي را باهم ادغام کنیم تا شاهد پیشرفت هاي بیشتري در  

 حیطه آموزش باشیم. 

 . ید در ایام پیش رو خوش باش 
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                  مرکز مطالعات و توسعه آموزش      گاهنامه
99 ماه  اسفند  -چهارم  شماره سال اول،  

 
 
 
 

 

 
گزارش مجازي نیمسال اول سال   

پاسخ   1399-1400تحصیلی   درصد  شامل 
ارسالی، شرکت دهی دانشکده ها به نامه هاي  

توانمند   کارگاههاي  در  علمی  هیات  اعضاي 
آموزش  ارزیابی  خود  فرم  تکمیل  سازي، 
قرار گیري طرح دروس در  مجازي و درصد 
معاونت  براي  و  آماده  ها  دانشکده  سایت 

 آموزشی و ریاست دانشگاه ارسال گردید. 

هیات    در  مجازي  پشتیبانان  از 
آمد.  عمل  به  تقدیر  دانشگاه  رییسه 
کارشناسان  و  مدعو  علمی،  هیات  همکاران 

 دانشگاه که از شروع همه گیري   ITآموزش و  
مجازي پشتیبان  عنوان  به  ساعات   کرونا  در 

در آخرین جلسه فعالیت داشته اند    غیر اداري
تقدیر   1399ییسه دانشگاه در سال  رهیات  

به عمل آمد.  
 

 

محتواي    تولید  اصول  کارگاه  دو 

آموزشی و چگونه یک کارگاه موفق  

به صورت مجازي برگزار    برگزار کنیم؟ 

 گردید. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

...اخبار مرکز               
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                  مرکز مطالعات و توسعه آموزش      گاهنامه
99 ماه  اسفند  -چهارم  شماره سال اول،  

 

 
 

 دندانپزشکی دانشکده توسعه دفتر : شماره این

 شیرین لواف مدیر دفتر : دکتر 

کارشناس دفتر: خانم مهناز علیپور

 معرفی: 

آموزش    دفتر توسعه  و  دانشکده  مطالعات 
اسالمی   یزشک دندانپ آزاد  پزشکی  علوم    دانشگاه 

)EDOسال در  و   1390  )  تفکر  کانون  عنوان  به 
 آموزش و به  یفیک  يارتقا   یبا هدف کل  نوآوري و

  ، هیات علمی  ییمنظور باال بردن سطح دانش و کارا
ن فعال  يازهایبراساس  در    تیجامعه،  را    چند خود 

:محور ر  اصلی  و   ،یابیارزش  ،یآموزش   يزیبرنامه 
مرکز علم  اتیه  ياعضا  يتوانمندساز نظر  زیر  ی 

 (EDC)رکزي  م  مطالعات و توسعه آموزش سازمان
 با   اعضا تیآغاز کرد.فعال

جهانفرجهانبانی دکتر  آقاي  جناب   سرپرستی 
در  زمان  آن  در  دانشکده  آموزش  توسعه  دردفتر 

برنامه    ژهیبه و  یمختلف آموزش پزشک  يشاخه ها

اساتید   سازي  توانمند  و  درسی  وارزشیابی ،ریزي 
ا  اساتید   گونه  به  است،  ا  يبوده  حاصل   نیکه 
تهیه و تدوین طرح درسهاي دروس نظري  کوشش

وعملی، تهیه و مدون نمودن  فرم هاي ارزشیابی 
برگزاري کارگاه هاي متعددآموزشی می   و  اساتید 

 باشد. 

سرپرستی    1394-1396  ياساله  در مسئولیت 
  ا یسرکار خانم دکتر دندفتر توسعه آموزش به عهده  

گرفت.  يصدر هاي   قرار  کمیته  سالها  این  در 
ریزي   برنامه  آموزش  در  پژوهش  توانمندسازي، 

مشورتی دانشجویان و ارزشیابی با تعریف و   درسی،
شرح وظایف هر کمیته بر اساس معیارهاي آموزش  

 به کوشش و اهتمام  پزشکی شکل گرفت.
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99 ماه  اسفند  -چهارم  شماره سال اول،  

 

 

 

اعضا دفتر توسعه دانشکده دندانپزشکی کلیه طرح  
 درس ها بازنگري و به روز شدند وارزشیابی درونی 

و   عمومی  دکتري  مقطع  در  آموزشی  هاي  گروه 
تا کنون    94دکتري تخصصی انجام گردید و از سال  

به    360ارزشیابی   علمی  هیات  اعضا  کلیه  درجه 
 انجام می گیرد. صورت ساالنه 

 

 

 

 

 

 

رستی دفتر دکتر شیرین لواف سرپ  1396در سال  
دندانپزشکی را عهده دار توسعه مطالعات دانشکده  

در حال حاضر دفتر توسعه دانشکده شامل    شدند.
گروه آموزشی می باشد که زیر    عضو فعال از هر  18

  .نظر معاونت آموزشی دانشکده فعالیت میکنند 

دفتر این  هاي  شرح   فعالیت  نامه  آیین  با  مطابق 
درمان   وظایف دفاتر توسعه مصوب وزارت بهداشت،

  کمیته به شرح ذیل انجام  7و آموزش پزشکی در  
 می گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول کیته  عنوان کمیته  ردیف

 يصدر ایدکتر دن يآموزش مجاز 1

 ی نی ام رهیدکتر ن و طرح درس ها  یدرس ي زیبرنامه ر 2

 زاده  ي عسکر دیدکتر ناه ي توانمندساز 3

 زاده یدکتر ساندرا مهرعل  ،پژوهش در آموزش و جشنواره ها ي توسعه ا ي طرح ها 4

 جولهر  میدکتر مر ییآموزش دانشجو ي و شورا یمشورت 5

 نژاد یمک رضایدکترعل  ی نیآموزش بال 6

 ارجمند یدکتر منصوره امام  یابیو ارزش یابیارز 7

 یعراقدکتر سولماز 
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                  مرکز مطالعات و توسعه آموزش      گاهنامه
99 ماه  اسفند  -چهارم  شماره سال اول،  

 

 

   رسالت:

رسالت دفتر توسعه آموزش، تالش مجدانه در جهت  
ک  تیکم  يارتقا اعتال  ت یفیو  و  اخالق   يآموزش 

ا ر  قیاز طر  يحرفه  آموزش  یدرس  يزی برنامه    ، یو 
دانشکده،    یاعتبار بخش  ،يو توانمندساز  یی دانش افزا

پژوه مجاز   ،یدانش  آموزش،  در   ،يساز  يپژوهش 
مرتبط با توسعه    يها  طهی ح  یتمام   یابیو ارزش  شیپا

همچن و  آموزش   جاد یا  نیآموزش  توسعه  دفتر 
دانشجو  ییدانشجو نظرات  از  استفاده  و    انیجهت 

دانشکده    ی اهداف آموزش  شبردیخالق در پ  يها  دهیا
 است.  دندانپزشکی

 : رزش هاا

 یانسان گاهیو جا یاصول اخالق  تیرعا -

  أت یه  يو اعضا   انیشأن و منزلت دانشجو  تیرعا  -
 ی علم

 يها  تیفعال  یدر تمام   تی حق مالک  تی تعهد به رعا  -
 ی و پژوهش یآموزش

 ت یو خالق ییایپو -

 يو مشاوره ا یمشارکت تیریمد  -

 و توسعه آموزش  تیفیک يعهد به ارتقات -

 چشم انداز:

آموزش   توسعه  راستادفتر   يدورنما  يدانشکده در 
  تیمرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنا

دارد    لیتما  یو پژوهش  یآموزش  يها و باورهابه ارزش 
جا کسب  جهت  در  در    یگاهیدانشکده  برتر 

گام   يو منطقه ا  یدر سطح مل  یآموزش  يهاطهیح
ب در سطح  و  زم  یالملل  نیبرداشته  آموزش    نهیدر 

 مطرح باشد.  دندانپزشکی

 : فعالیت ها

برگزاري جلسات منظم و ماهانه اعضا دفتر توسعه    -
 آموزش 

ساالنه  ازسنجنی  - اولو  ی  خصوص   يها  تیدر 
ارا  یآموزش  يتوانمندساز و  دانشکده  گزارش   هیدر 

 مرتبط  يها

کارگاه آموزشی  دردانشکده    30برگزاري بیش از  -
و    یاطالع رسان  - دندانپزشکی بر اساس نیازسنجی  

دوره   يبرا  یعلم  اتیه  ياعضا  بیترغ در  شرکت 
 ی آموزش يتوانمندساز يها

بازنگر  نیدوت   - وداوريو  و طرح   ي  ها  دوره  طرح 
ها عملیدرس  و  نظري  سایت   ي  در  بارگذاري   و 
 دانشکده 
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طرح دوره ها و طرح   ي و داوريو بازنگر  نیدوت   -
 دانشکده  ي مجازي و بارگذاري در سایتدرس ها

گروههاي   - کلیه  بوك  الگ  بارگذاري  و  تدوین 
 آموزشی در سایت دانشکده 

نفز عضو    150درجه ساالنه بیش از    360ارزشیابی    -
 هیات علمی علوم پایه و بالینی 

 ارایه محرمانه بازخورد ارزشیابی به  اساتید   -

هاي    - گروه  ساالنه  بیرونی  و  درونی  ارزشیابی 
 آموزشی  

همکاري در جمع آوري اطالعات و تکمیل سامانه  -
سال   در  دندانپزشکی  هاي  دانشکده  اعتباربخشی 

1399 

تکمیل و بررسی و ارسال فرم هاي ترفیع سالیانه    -
 اساتید

تکمیل و بررسی و نهایی سازي فرم هاي ارتقاي   -
 عمودي اساتید

 

 

 

 

 

و  ش  - آموزشی  شوراي  جلسات  در  فعال  رکت 
 پژوهشی دانشکده  

برگزاري جلسات ژورنال کالب و بررسی مقاالت      -
 به صورت دوره اي  Dental Educationمجله 

 تعیین اولویت هاي پژوهش در آموزش -

ارایه مشاوره در زمینه اجراي طرح هاي پژوهش   -
 در آموزش

هآشناسازي  و    بیترغ  -  ارا  یعلم  اتیاعضا    ه یدر 
پژوهی    يندهایفرا جشنواره     یآموزش دانش  در 
 ي مطهر د ی شه

برگزاري جلسات مشورتی دو بار در ترم با حضور    -
 نمایندگان دانشجویی و ریاست دانشکده 
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و   - نخبه  و  برتر  دانشجویان  با  جلسات  برگزاري 
ارتقاي  جهت  ها  ان  پیشنهادات   و  نظرات  بررسی 

 آموزش  

و   يهمکار  - دانشگاه  توسعه  و  مطالعات  مرکز  با 
دانشکده ها به    ریدفاتر توسعه آموزش سا  نیهمچن

 اتیمنظور تبادل تجرب

 برنامه هاي آتی :

 الگ بوك دیجیتال -

 نالیز و تحلیل آزمون ها آ -

 ارزشیابی الکترونیک هیات علمی  -

 دستاورد ها و افتخارات : 

کسب رتبه برتر در ارزشیابی کشوري دفاتر توسعه 
 1399آموزش  دانشگاه آزاد اسالمی در سال 

کسب مدال نقره در بخش انفرادي حیطه تفکر علمی  
علمی   المپیاد  دوازدهمین  در  پایه   علوم  در 

وم پزشکی سراسر کشور توسط آقاي دانشجویی عل
 1399آریا حسن پور در سال 

کسب مدال برنز در بخش هاي گروهی و انفرادي در 
 حیطه مطالعات میان رشته اي علوم انسانی در

 

 

پزشکی    علوم  دانشجویی  علمی  المپیاد  یازدهمین 
 1398سراسر کشور توسط خانم نگین زارع سال 

انفرادي در حیطه تفکر  برنز در بخش  کسب مدال 
 علمی در علوم پایه در یازدهمین المپیاد علمی  

اقاي   توسط  علوم پزشکی سراسر کشور  دانشجویی 
عنوان    100انجام بیش از  1398آریا حسن پور سال  

 پایان نامه در حیطه پژوهش در آموزش 

مجالت معتبر ژوهش در آموزش در انتشار مقاالت پ
 فارسی و انگلیسی 

 ارتباط با ما:

تهران   پاسداران  -آدرس:  نیستان   -خیابان  کوچه 
اسالمی دانشکده    - نهم آزاد  دانشگاه    - دندانپزشکی 

 دفتر توسعه آموزش 

    021-22763444تلفن مرکز:  

سایت :   آدرس
http://dental.iautmu.ac.ir/fa/page/1

323/edo 
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مرکز مطالعات و توسـعه آموزش دانشـگاه در نظر دارد که هر ماه یک اپیزود با 

ن   ی    tritappمحتواي عمومی آماده نموده ودر اپلیکیـش اـص فحه اختـص و در ـص
ثبت  مرکز منتشــر نماید. براي مشــاهده این اپیزود ها ابتدا در این اپلیکیشــن  

 شاهده فرمایید.و سپس از لینک معرفی شده در این بخش آن را م نام نموده

 
 

 

    سموم و مبارزه با ناقلیناین شماره :  
 

 اسالمی تهرانبهداشت دانشگاه علوم پزشکی آزاد  عضو هیأت علمی دانشکدهگیتی حاجی محمد حسین کاشی خانم دکتر   
 

 

 
 
 
 

 اپیزود ماه
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 نام کتاب: آدمهاي سمی
 نویسنده: لیلیان گالس

 
در زندگی اجتماعی گاهی افرادي وجود دارند که به جاي آنکه موجب پیشرفت و سرزندگی انسان  شوند عامل   

افراد   این  شناسایی  به  ابتدا  هایی  پرسشنامه  اساس  بر  کتاب  این  در  بود.  خواهند  نارضایتی  پشیمانی،  رکود، 
بله با سی نوع  افراد سمی ارائه می نماید و در ادامه به معرفی مناسب ترین  پردازد سپس ده شگرد را براي مقامی

شیوه مقابله با هر فرد سمی متناسب با جایگاه آن فرد می پردازد. به طور خالصه نویسنده در دوازده فصل به 
 .شما می آموزد که چگونه نقش افراد سمی را در زندگیتان شناسایی، کنترل و خنثی نمایید 

  

 

 

نهکتاب خو  
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دانشگاه   در  استنفورد  دانشکده  توسعه  مرکز 
معلمان  براي  بهبود  آموزشی  دوره  یک  استنفورد 

کرده ایجاد  گستردهپزشکی  طور  به  که  با است  اي 
است.   منتشر شده  مدرس  -  تدریساستفاده از مدل  

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نسبی ایفاي نقش 
دوره   آن  در  آموزشی  تکنیک  یک  عنوان  براي به 

شده  طراحی  تدریس  رفتارهاي  در  تغییر    تسهیل 
 است.  

، شش دوره توسعه  2010تا آوریل    2009از ژانویه  
به   اوپساال  دانشگاه  بیمارستان  در    48دانشکده 

بخش از  دوره پزشک  ارائه  شد.  ارائه  مختلف  هاي 
هاي آموزشی  استاندارد شامل طیف وسیعی از روش

گروهی کوچک،   هاي کوتاه، بحثاز جمله سخنرانی
ایفاي نقش و  بررسی واکنش ویدیویی، تمرین هاي 

مطالعه،   این  براي  است.  شخصی  اهداف  تعیین 
یک دوره    ) 1(شرکت کنندگان به طور تصادفی در  

یا  "استاندارد" نقش  ایفاي  دوره   )2(  با  یک 
بدون ایفاي نقش شرکت کردند. اثرات    "جایگزین"

رتبه با  تدریس  عملکرد  بر  و  بند دوره  پس  خود  ي 
از   دوره  از  مورد   29پیش  خاص  آموزشی  رفتار 
 ارزیابی قرار گرفت.  

نشانبنديرتبه ارزیابی  خود  تغییرات هاي  دهنده 
توجهی در رفتار تدریس در میان اعضاي مثبت قابل

A randomised controlled study of 
role play in faculty development 
programme 

ایفاي نقش  از   شده  کنترل  تصادفی  مطالعه  یک
 دانشکده توسعه برنامه در 

 نگاهی به مقاالت

  نوشین باریک رو ترجمه: دکتر

 



 

11 
 

                  مرکز مطالعات و توسعه آموزش      گاهنامه
99 ماه  اسفند  -چهارم  شماره سال اول،  

با ایفاي کننده در دوره استاندارد (علمی شرکتهیات
 .در مقایسه با دوره جایگزین بودنقش) 

مطالع میاین  تایید  را  رایج  دیدگاه  این  که  ه  کند 
بهبود    ایفاي براي  مفید  آموزشی  روش  یک  نقش 

 تدریس است.  

 منبع:
A randomised controlled study of role play 
in faculty development programme 
j.johansson, K.M& G.A.stratos. medical 
teacher, 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

محیطآماده     براي  آینده  متخصصان  هاي  سازي 
هاي در موقعیت  دانشجویادگیري  خود  بسیار پویا به  

موقعیت دارد.  نیاز  معتبر  یادگیري  یادگیري  هاي 
معتبر داللت بر کار گروهی دارند. بنابراین، طراحی  
آموزش براي متخصصان آینده نیاز به درك چگونگی 

 ها دارد.در تیم یادگیريتوسعه یادگیري خود

دانشجویان علوم پزشکی زیستی را در نفر از    15ما   
ها  آندوره    ماهه دنبال کردیم که در آن  8یک دوره  

متشکل از    گروههاییبر روي یک پروژه نوآوري در  
  برداشت  39دانشجو کار کردند. تحلیل الگو از    6  -  4

م را نشان داد که در سجلسات ضبط صدا سه مکانی 
آن یادگیري  طول  رفتار  بر  پویایی گروه    دانشجو ها 

 تاثیر گذاشت.  

ب احساسات  بیان  اگر  کنجکاواول،  پاسخ  یک   انها 
نظارتی یا احساس    -شد، این منجر به خود  می  همراه

می اینکه،  مسئولیت  دوم  بازشد.  فضاي  در    ایجاد 
یا   خالقیت  را   و  ایده  کشفگروه  انتقادي  تفکر 

 کند.  تحریک می

اینکه، صحبت بسوم  را  انگیزه  هوده  یهاي  یادگیري 
میدهد انسجام گروهی کاهش  بر  منفی  تاثیر  زیرا   ، 

میخواهد   نتیجه  ما  احساسات، داشت.  که  گیریم 
فضاي   و  ایجاد  محركزمینه  باز  مهم  ارتباط،  هاي 

ها هستند و از این رو باید در تیم  دانشجویادگیري  
متخصصان   براي  مشارکتی  یادگیري  طراحی  در 

  .مورد توجه ویژه قرار گیرند آینده، 

 منبع: 

There is more than I in self-directed 
learning: an exploration of in self-directed 
learning in teams of undergraduate students 
Tamara E.T. vanwoezik, medical teacher, 
2021. 

There is more than I in self-
directed learning: an exploration 
of in self-directed learning in 
teams of undergraduate students 

فرایند خود یادگیري فراتر از یادگیري فردي  
در   تیمی  یادگیري  خود  نقش  است: 

 دانشجویان   
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بندي بلوم تجدید نظر شده، برخی با استفاده از طبقه 
میاز   فرض  پزشکی  میمربیان  که  توانند  کنند 

گزینه  به   (MCQs) ايسواالت چند  که  بنویسند 
خاص   یادگیريطور  از  باالتري  و (   سطح  تجزیه 

 یادآوري) تر (پایین  سطحدر مقابل   تحلیل، اعمال) 
کنند. هدف از این مطالعه تعیین این  را ارزیابی می

ذي گروه  سه  آیا  که  بود  کلیدي  موضوع  نفع 
 دانشجویان، اساتید و کارشناسان ارزیابی آموزش)(

MCQs  اختصاص میدهند. سطح   به کدامرا 

را     MCQs  عدد از  90نفع  هاي ذي، گروه1در فاز  
  25اساتید    ،2به سطوح بلوم اختصاص دادند. در فاز  

را به طور خاص به عنوان درجه باال   MCQs  عدد از
پایین   کردند یا  سپس،  تعیین  این دانش  10.  آموز 

 سواالت را به سطوح بلوم اختصاص دادند.  

در هنگام تعیین سواالت با درجه باال در مرحله اول،  
پایین در گروه دانشجویی، گروه اساتید و در  یا  تر 

بی تیم ارزیابین سه گروه قابلیت اطمینان کم بود.  
داراي   تنهایی  اطمینانبه  بود  یباال  قابلیت  ی 

)0.9alpha=(.  

درصد از دانشجویان با این هیات    63،  2در مرحله  
آیا  علمی   که  بودند  پایین   MCQsموافق  یا  باال 
اساتید و  رتبه بندي  توافق کمی بین  3و در فاز  است.  

 . کوهن از دانشگاه کاپا)دانشجویان وجود داشت (

سواالت،   از  بسیاري  دانشجویان    دانشکدهبراي  و 
پایین هستند  در مرتبه  موافق نبودند که آیا سواالت  

ممکن است تالش کند تا   استادیا باال. در حالی که  
بالینی را هدف  سطوح خاصی از دانش یا استدالل 

ن ممکن است به طور متفاوت از  قرار دهد، دانشجویا
گرفته نظر  در  به    آنچه  پایین، شده  یا  باال    سطوح 

  دست یابند.سواالت 

 :منبع
What faculty write versus what students see? 
Presprectives on multiple-choice questions 
using blooms taxonomy . Nikki L. Bibler 
ZaidiORCID Icon,Karri L. GrobORCID 
Icon,Joshua B. KurtzORCID Icon,Andrew W. 
TaiORCID Icon,Michael HortschORCID Icon, 
show all 
Published online: 16 Feb 2021 

 
 

What faculty write versus what 
students see? Presprectives on 
multiple-choice questions using 
blooms taxonomy 

دانشگاه   نویسد  استادان  می    مقابل   در چه 
  هاي   دستورالعمل  ؟بینند  میچه    دانشجویان
  با   اي  گزینه  چند  االتوس  درباره  پیشنهادي

 بلوم بندي طبقه از  استفاده
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: حفظ یکپارچگی علمی 19پاندمیک کووید ـ ارائه و ارزشیابی آنالین در طول دوران   

ناندا گوناوارذانا کلوم آ. آ. گمیج ارندیکا ك. دسیلو   

 ترجمه: دکترسمانه پارچه بافیه
تهران اسالمی آزاد پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو  

 
بسیاري از کشورها، روزانه علی رغم اقدامات سختگیرانه در    19چکیده: در سطح جهان، تعداد موارد ابتال به کوویدـ

همچنان در حال افزایش است. در نتیجه، دانشگاه ها براي به حداقل رساندن تماس حضوري تعطیل شده اند و اکثر  
آنها اکنون برنامه هاي تحصیلی را به شکل آنالین ارائه می دهند، که این خود تجربه جدیدي براي بسیاري از دانشگاه 

زیادي را نیز به ویژه در حفظ یکپارچگی علمی به همراه دارد. براي مثال، با وجود اینکه  ها می باشد، که چالش هاي  
آزمون با حضور ممتحن راه مطمئن تري تصور می شود، اما در شرایط فعلی گزینه مناسبی نیست، و بنابراین، تشخیص  

ر فضاي دیجیتالی بررسی شده و هرگونه تقلب به طور چشمگیري چالش برانگیز است. در این مقاله، امنیت آزمون د
انتقادي ارزشیابی می   عملکرد دانشگاه هاي مختلف در حفاظت از یکپارچگی علمی، و چالش هاي مرتبط، به طور 

 .شود

   ؛ یادگیري و آموزش از راه دور19-کلمات کلیدي: یکپارچگی علمی؛ کووید 

 
 شماره قبل : از  ادامه مقاله

 
 چالش هایی در برابر حفاظت از یکپارچگی علمی  
 

توسعه دهندگان آموزشی از دانشگاه ویکتوریا تقلب  
را   سایت  "قراردادي  وب  دانند.  می  واقعی  چالشی 

هاي تقلب قراردادي امکان انجام تکالیف را در مدت 
هزینه   3تا    2 دانشجو  و  کنند  می  فراهم  ساعت 

ک خواهد  پرداخت  از بیشتري  استفاده  با  اما  رد 
وجود   شناسایی  ابزار  گونه  هیچ  موجود  ابزارهاي 
قراردادي   تقلب  پیشرفته  هاي  سرویس  آنها  ندارد. 

هاي "هستند   چالش  کنونی،  جهانی  شرایط  در   .
جدیدي در فضاي یادگیري از راه دور بوجود آمده  

 مقاله منتخب
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آن دسته از "است. به گفته یکی دیگر از استادان،  
ام تکالیف نوشتاري در کالس هاي  استادانی که با انج

مجازي سعی در جلوگیري از تقلب قراردادي را دارند  
باید بدانند که ممکن است چالش هاي جدیدي در  

.  "فضاي کالس هاي از راه دور نیز وجود داشته باشد 
مانند  هایی  پلتفرم  در  فریلنسرها  مثال،   براي 

Fiverr.com   به کالسی  تکالیف  و  امتحانات  در 
تقلب دانشجوی نوعی  نیز  این  کنند.  می  کمک  ان 

قراردادي است. نمی توان مانند امتحانات حضوري،  
دانشجویانی که در آزمون هاي مجازي شرکت می  
کمک   احتمال  امر  همین  و  کرد،  کنترل  را  کنند 
فریلنسرها در تست هاي زمان واقعی را نیز افزایش  

 . می دهد 
یکپارچگی بریتانیا،  عالی  آموزش  کیفیت  کد   در 

علمی به عنوان یک تعهد متقابل شناخته می شود.  
که   شوند  می  تشویق  آموزش  دهندگان  ارائه 
فرایندهاي موثري را براي ارتقاي یکپارچگی علمی  
رفتارهاي   به  پاسخگویی  و  تحقیق  شناسایی،  و 
غیرقابل قبول دانشگاهی انجام دهند. ارائه دهندگان  
درونی  و  پیشرفت  به  آموزان  دانش  تشویق  براي 
سازي ارزشها و رفتارهاي مناسب آکادمیک اقدامات  

گامهاي عملی در جهت   .موثري را انجام می دهند 
شامل   علمی  گردش  1( یکپارچگی  از  پرهیز   (

)  2بیشتر کار و ارزشیابی بیش از حد منظم، (

) امتحانات،  هاي  مراقب  صحیح  )  3آموزش 
و   آزمون  اتاق  مناسب  روش  و  آداب  رعایت 

تی مناسب براي سواالت  همچنین اقدامات امنی
 ) و  عواقب  4امتحانی  از  همه  ساختن  آگاه   (

شود. می  بر   تقلب  همچنین  بریتانیا  کیفیت  کد 
دانشجویانی   به  یا جوایز  اعتبار  نشدن  قائل  اهمیت 
قبول   قابل  غیر  عمل  نوع  هر  که  کند  می  تاکید 
دانشگاهی (از جمله دزدي ادبی، تقلب در امتحانات،  
تقلب قراردادي، تبانی و جعل هویت) از آنها سر زده  

ی  است. ارائه دهندگان در بریتانیا فرآیندهاي روشن
را اجرا می کنند که از طریق آنها هر کسی می تواند  
عمل غیر قابل قبول دانشگاهی را با دانش مربوطه 
گزارش دهد تا به طور عینی و منصفانه مورد بررسی 
متناسب،  هاي  تنبیه  همچنین  بعالوه،  گیرد.  قرار 
عمل  شده  اثبات  موارد  براي  عادالنه  و  سازگار 

ق می کند. از همه  غیرقابل قبول دانشگاهی را تشوی
مهم تر، کد کیفیت آموزش عالی بریتانیا به استادان  
توصیه می کند که در مورد این سوال تأمل کنند: 

فرایندهاي " که  کنید  می  حاصل  اطمینان  چگونه 
شناسایی،  و  علمی  سطح  ارتقاي  براي  را  موثري 
می   اجرا  دانشگاهی  کژرفتاري  به  پاسخ  و  تحقیق 

 کنید؟
ارائه آنالین برنامه هاي   19با همه گیري کوویدـ و 

جدیدي   قلمروي  وارد  علمی  یکپارچگی  تحصیلی، 
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دلیل  به  اکنون  علمی  یکپارچگی  است.  شده 
فشارهاي  و  قراردادي  تقلب  به  گسترده  دسترسی 
گیري   همه  دوران  در  دانشجویان  بر  فزاینده 

وجود 19کوویدـ با  است.  شده  کشیده  چالش  به   ،
هادي در راستاي کشف سرقت ادبی،  سیستم هاي ن 

گیري   همه  وجود  با  که  نیست  چندانی  امید 
و  19کوویدـ کار  گردش  از  توجهی  قابل  حد  تا   ،

سرقت مالکیت معنوي جلوگیري شده باشد. با این 
با  برخورد  براي  دانشگاهی  استادان  آمادگی  حال، 
با  است.  ناچیز  بسیار  هنوز  علمی  هاي  کژرفتاري 

استادان اینکه  کشورها    وجود  اکثر  در  دانشگاهی 
امتحانی   مراقبت  براي  را  توجهی  قابل  آموزشهاي 
گیري  همه  برابر  در  ها  آموزش  این  اما  اند،  دیده 

چندان کاربردي نداشتند چرا که    19ویروس کوویدـ
در  جز  به  نداشت.  وجود  حضوري  آزمون  امکان 
کشورهاي با درآمد باال، استادان دانشگاه در سراسر  

بسیار کمی براي ارزشیابی دانشجویان  جهان آمادگی  
دور  راه  از  ارزشیابی  جایگزین  روشهاي  طریق  از 
از  از عواملی که ارزشیابی هاي  داشتند. یکی دیگر 
راه دور را تحت تأثیر قرار می دهد، رشته محور بودن  
طرح امتحان است. با وجود اینکه بسیاري از برنامه  

براي  هاي دانشگاهی از روش هاي مختلف امتحان  
کوویدـ از  قبل  دوره  در  دانشجویان    19ارزشیابی 

برنامه هاي مطالعاتی   از  استفاده می کردند، برخی 

 در زمینه هاي علوم، فناوري، مهندسی و ریاضیات
(STEM)  با دور  راه  از  روش  یک  به  توانند  نمی 

براي  دهند.  روش  تغییر  متفاوت  کامالً  هاي  حالت 
منزل، کوییزها،    مثال، با وجود اینکه آزمون هاي در

مقاله ها و سخنرانی ها به طور گسترده اي در علوم  
اجتماعی و انسانی مورد استفاده قرار می گیرد، براي  

آزمون در منزل، کوییز و ارائه  STEM رشته هاي
مقاله عملی نیست. بیشتر برنامه هاي تحصیلی در 

به تجربه عملی و دانش تجربی   STEM رشته هاي
بناب هستند.  هايمتکی  رشته  دانشجویان   راین، 

STEM  به دلیل شرایط محدود تحصیلی که با آن
روبرو هستند، تا حد زیادي تحت تأثیر این وضعیت 
را   مشابهی  تأثیر  وضعیت  این  اند.  گرفته  قرار 
مطالعاتی   هاي  برنامه  که  گذارد  می  دانشجویانی 
برنامه  مثال،  براي  گذارد.  می  را  تحقیق  بر  مبتنی 

ا کارشناسی  تحقیق هاي  بر  مبتنی  دکترا  و  رشد 
بسیار تحت تأثیر عدم دسترسی دانشجویان به ادامه 
کار تحقیقاتی هستند. در این شرایط چالش برانگیز،  
تقلب   و  ادبی  دزدي  ها،  داده  در  تقلب  و  جعل 

 .قراردادي موارد قابل پیش بینی هستند 
یکپارچگی علمی پلیس گونه و چالش هاي   .4.1

 مرتبط با آن
کژ  کردن  تشخیص  پلیسی  و  علمی  رفتاري 

یکپارچگی علمی چالش ها و پیچیدگی هایی را به  
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همراه دارد. اوالً، استادان دانشگاهی درباره کژرفتاري  
از  برخی  نشدن  مشخص  به  منجر  که  آکادمیک، 
ندارند.   نظر  اتفاق  شود،  می  علمی  هاي  کژرفتاري 
بسیار  تحصیلی  نادرست  رفتارهاي  تشخیص  ثانیاً، 

گر اینکه توجه فردي زیادي به عملکرد دشوار است م
و تکالیف دانش آموز داده شود. ثالثاً، به دلیل روشن 
قوانین   و  ها  سیاست  وضعیت  فرایندها،  نبودن 
هاي  چالش  شود.  می  پیچیده  علمی  یکپارچگی 

کوویدـ دوران  در  است.   19موجود  یافته  افزایش 
ارزشیابی فردي در محیط هاي مطالعه مجازي بسیار  

رانگیز است. این امر باعث می شود استادان  چالش ب
دانشگاه دانشجویان نمونه را نتوانند از دانشجویانی  
که مرتکب کژرفتاري آکادمیک می شوند، تشخیص  
نادرست  رفتارهاي  تشخیص  رو،  این  از  دهند. 
دانشگاهی هنگام ارائه آنالین از راه دور و ارزشیابی 

آنچ و  است  برانگیز  چالش  دور  راه  از  حتی  هاي  ه 
چالش برانگیزتر است، پردازش موارد کژرفتاري هاي  
محدود   هاي  فعالیت  چارچوب  در  دانشگاهی 

 .دانشکده است
برخی از استادان دانشگاه معتقدند که سیاست هاي 
و   نیست  شده  مرتکب  جرم  با  متناسب  موجود 
غالباً،  اند.  نشده  تنظیم  و  بندي  درجه  ها  مجازات 

صورت   در  حتی  دانشگاهی  تشخیص  پرسنل 
می   نادیده  را  آنها  تحصیلی،  نادرست  رفتارهاي 

گیرند، زیرا این سیاست ها براي آنها روشن نیست  
یا بیش از حد پیچیده و زمان بر است. از آنجایی که 
مانند   اي  حرفه  تعهدات  از  اي  مجموعه  استادان 
تحقیقات  نگارش  و  دهی  نمره  ارزشیابی،  تدریس، 

فتاري تحصیلی به جدید را بر عهده دارند، دیگر کژر
نمی  قرار  توجه  مورد  دارند،  که  کاري  حجم  دلیل 
گیرد. موریس و کارول  توضیح می دهند که چگونه 
گرفته  نادیده  آمریکا  در  آکادمیک  کژرفتاري  موارد 

تلقی می    "جزئی"شده زیرا آنها به عنوان جرائمی  
شوند و در نهایت شخص دیگري آنها را مجازات می  

کان انداز  چشم  وجود  کند.  فقدان  دلیل  به  ادا 
از  پشتیبانی  فقدان  و  منسجم  هاي  دستورالعمل 
اجراي سیاست یکپارچگی علمی، رفتار مشابهی را از  

در این زمینه، هیچ  .استادان دانشگاه نشان می دهد 
هاي   کژرفتاري  از  که  ندارد  وجود  تضمینی 

کوویدـ  دوره  طول  در  پوشی    19دانشجویی  چشم 
دانشگاهی در برنامه هاي نشود. اگر کژرفتاري هاي  

تحصیلی حضوري مورد توجه قرار نگرفته باشد، به 
احتمال زیاد در هنگام ارائه دروس و ارزشیابی هاي 

  .آنالین و از راه دور نیز مورد غفلت قرار می گیرد
با توجه به واقعیت هاي قایق ذکر شده در تحقیقات 
قبلی، بدیهی است که سیاست یکپارچگی علمی در  

هادهاي آموزش عالی وجود دارد، حتی اگر از همه ن
آنها بطور مداوم استفاده نشود. دلیل اجراي ضعیف  
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سیاست یکپارچگی علمی این است که هیچ سیستم  
مناسبی با پرسنل ویژه براي اجراي چنین سیاستی  
وجود ندارد. در اکثر دانشگاه ها انتظار می رود که 

ا بازي  کادر علمی نقش محافظان یکپارچگی علمی ر
کنند. با وجود اینکه حمایت استادان دانشگاهی در 
کشف کژرفتاري هاي علمی ضروري است، اما باید  
یکپارچگی  سیاست  اجراي  براي  مستقل  هیئتی 
وجود   علمی  کژرفتاري  تشخیص  مرحله  از  علمی 
داشته باشد. حضور افسران متخصص آموزش دیده  
نهادي،  علمی  یکپارچگی  سیاست  گیري  شکل  در 

علمی، رعای یکپارچگی  هاي  و شیوه  ها  ت سیاست 
آموزش و نظارت بر استادان دانشگاهی حول محور  

 .چنین موضوعاتی ضروري است
در  شکاف  رفع  که  معتقدند  کارول  و  موریس 
نیست  اي  مرحله  تک  روند  یک  علمی  یکپارچگی 
بلکه یک فرایند مداوم است که باید با ابتکار عمل به  

د. تحول فناوري، از جمله طور منظم پایدار باقی بمان 
نرم افزار تطبیق متن، تغییر آزمون آنالین، استراتژي  
به   نیاز  ارزشیابی  استراتژي  و  آزمون  در  مراقبت 
و   موثر  نظارت  این،  بر  عالوه  دارد.  دقیق  بررسی 
یکپارچگی  فرایند  اجراي  در  نیز  سیاست  بررسی 
علمی ضروري است. با این حال، چالش اینجا است  

هاي نهادي وقت گیر هستند و به منابع  که راه حل  
می  نیز  انسانی  منابع  شامل  منابع  این  دارند.  نیاز 

ساترلند  کارول،  و  موریس  از  قول  نقل  با  - شود. 
ابتکارات اجرایی یا مدیریت  تکیه بر  "اسمیت ریسک  

در    "ارشد  پیشرفت  سیاستگذاري  "در  مستندات 
را توضیح می دهد.    "هاي مربوط به یکپارچگی علمی

و  ری تدوین  جدید  سیاست  که  است  این  در  سک 
براي  است  ممکن  سوم  طرف  توسط  شده  مستند 
و   علمی  کژرفتاري  تشخیص  مسئول  متخصصان 
نباشد.   منطقی  علمی،  یکپارچگی  سیاست  اجراي 
نظارت،   اجرا،  تدوین،  بودن  زمانبر  دیگر،  چالش 
گزارش دهی و بررسی سیاست هاي دانشگاهی است.  

م به  که  شدید  هاي  هاي  واکنش  مجازات  راقبت، 
شدید و کمپین هاي کوتاه مدت نیاز دارند، نسبت  
به برنامه هاي بلند مدت دقیق و تدوین شده، کارآیی 
کمتري دارند. پروژه هاي بلند مدت تدریجی و وقت  
برنامه  با  آنها در مقایسه  این وجود  با  گیر هستند، 
متمرکز  تري  جامع  رویکرد  بر  مدت  کوتاه  هاي 

 .هستند 
تجدیدنظر در اسناد سیاست هاي   19کوویدـ شرایط  

یکپارچگی علمی را می طلبد تا مقررات مربوط به  
این   ز  آنالین  ارزشیابی  و  دروس  ارائه  هاي  روش 
مستندات   تدوین  حال،  این  با  شود.  تعریف  طریق 
یکپارچگی  تنهایی  به  علمی  یکپارچگی  سیاست 
علمی را تضمین نمی کند زیرا به هوشیاري، نظارت  

 .م تنبیهی مداوم نیاز داردو سیست
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و  .4.2 دانشگاهیان  بر  اجتماعی  و  مالی  فشار 
 دانشگاه ها

علی رغم چارچوب هاي سخت سیاست یکپارچگی 
علمی در بخش آموزش عالی، عوامل زیادي اجراي  
این سیاست ها را به چالش می کشند. براي مثال، 
بهبود رتبه بندي  براي  دانشگاه هاي سراسر جهان 

یگر رقابت می کنند. در این رقابت بین خود با یکد 
دارد:   وجود  کننده  نگران  مسئله  یک  ها،  دانشگاه 
آماهش نمره دهی. فاستر  درباره آماهش نمره دهی  

نمره "به طور گسترده بحث می کند و تفاوت بین  
را   "آماهش واقعی نمره دهی"و    "هاي کسب شده
 .توضیح می دهد 

معنا  "واقعی"آماهش   به  دهی  نمره  گرفتن در  ي 
نمره اي باالتر به دلیل تضعیف استانداردهاي نمره  
دهی است. آماهش نمره دهی زمانی اتفاق می افتد  
باال   دانشجویان  کار  کیفیت  با  متناسب  نمرات  که 
اتفاق  زیادي  دالیل  به  است  ممکن  امر  این  نرود. 
سازي  تجاري  ها،  دانشگاه  بین  در  رقابت  بیفتد. 

بیشتر دانشجویان و    آموزش و رقابت براي ثبت نام
تامین بودجه. دانشگاه هاي خصوصی که از راه دور 
از نهادهاي اصلی خود در کشورهاي خارجی فعالیت  
می کنند، در معرض آماهش نمره دهی هستند زیرا  
نام  ثبت  افزایش  باعث  مستقیم  طور  به  امر  این 
دانشجویان و درآمد می شود. استادانی که در چنین 

خصوصی هاي  دلیل    دانشگاه  به  کنند  می  کار 
یکپارچگی  حفظ  به  قادر  نهادي  و  مالی  فشارهاي 
داراي   هاي  دانشگاه  حال،  این  با  نیستند.  علمی 
بودجه عمومی درست مانند دانشگاههاي خصوصی  
به دلیل گفتمان عمومی مبنی بر اینکه دانشگاههاي 
دولتی باید دسترسی و عدالت را افزایش دهند، در 

مره دهی آسیب پذیر هستند. برابر مسئله آماهش ن
آماهش  یا کم،   / و  با درآمد متوسط  در کشورهاي 
نمره دهی می تواند به سادگی از سر ترحم نسبت  
اقتصادي   مشکالت  با  که  محرومی  دانشجویان  به 

 .دست و پنجه نرم می کنند، رخ دهد 
، دانشجویان و دانشگاه ها تحت  19در دوران کوویدـ

براي  دارند.  قرار  مالی  با   فشار  دانشجویان  مثال، 
بودجه شخصی که قادر به کار در مشاغل پاره وقت 
نیستند بیش از دانشجویان با بورس تحصیلی با فشار 
از   بسیاري  ترتیب،  همین  به  هستند.  روبرو  مالی 
کمتر   تعداد  دلیل  به  جهان  سراسر  هاي  دانشگاه 
گیري  همه  طول  در  المللی  بین  دانشجویان 

هاي  19کوویدـ بحران  با  شدند.  ،  روبرو  مالی 
هستند،  فشار  تحت  مالی  نظر  از  که  دانشجویانی 
سعی دارند که نمرات خوبی را براي دروس تحصیلی  
کسب کنند، و همین امر آنها را وادار به کژرفتاري  
علمی می کنند. از طرف دیگر، دانشگاه ها و دانشکده  
هایی که با محدودیت ثبت نام دانشجو روبرو هستند  
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مواردي مانند کژرفتاري علمی را نادیده تمایل دارند  
 .بگیرند 
 ماهیت رشته محور یکپارچگی علمی  .4.3

تعریف و درك یکپارچگی علمی پیچیده است، زیرا 
که   علمی"آنچه  د  "کژرفتاري  دهد  می  شکل  ر را 

خاطرنشان می    رشته هاي مختلف فرق دارد. برتگ
زمینه  هر  در  دانشگاهیان  از  ویلهویت  که  کند 

سرقت علمی را از منظر رشته خود تعریف  خواست تا  
کنند، دلیل این امر این است که آنچه دزدي ادبی  
را در علوم تشکیل می دهد با حوزه موسیقی بسیار 
متفاوت است. بعالوه، برتگ عنوان کرد که لمپرت 
خواستار همکاري کتابداران و اساتید است و معتقد  

ایجاد   که  توجه "است  براي جلب  موثر    روش هاي 
دانشجویان در مورد سبک هاي استنادي مورد نیاز،  
درك   و  مختلف،  هاي  رشته  در  اطالعات  اخالق 
[دانشجویان] از این مفاهیم اهمیت دارد. استنمارك  

وین در   و  اخالق  زمینه  در  تحقیقات  که  معتقدند 
به  زیرا  شود  می  گرفته  نادیده  عمدتاً  انسانی  علوم 

می  داده  اهمیت  علم  و  تجارت  در  او    اخالق  شود. 
مسائل  مورد  در  دانش  گسترش  خواستار  سپس 
این،  بر  عالوه  است.  انسانی  علوم  در حوزه  اخالقی 
استنمارك و وین اظهار داشتند که به دلیل خالقیت  
ها  رشته  این  دانشگاهیان  انسانی،  علوم  زیاد  بسیار 
اطالعاتی   و  معنوي  مالکیت  از  محافظت  نگران 

بیشت آوري می کنند.  به همین هستند که جمع  ر 
دلیل است که ترسیم یکپارچگی و اخالق آکادمیک  

 .در علوم انسانی نیز مهم است
جیمز، که به طور گسترده در مورد یکپارچگی علمی  
نویسد، توضیح می دهد   در تحصیالت حقوقی می 

نقض قوانین توسط یک دانشجوي رشته حقوق "که  
به دلیل اهمیت صداقت در حرفه وکالت جدي تلقی  

شود نقض  "می  هرگونه  یا  تحصیلی  صداقت  عدم   .
است   ممکن  حقوق،  دانشجوي  یک  توسط  قوانین 
افشاي اطالعات در هنگام درخواست دانشجو براي  
ترتیب،  همین  به  باشد.  داشته  همراه  به  را  وکالت 
دانشجویان   وکالت  شرایط سخت پذیرش در حرفه 
هاي  سیاست  از  که  کند  می  ترغیب  را  حقوق 

پیروي علمی  از   یکپارچگی  نقل  به  جیمز  کنند. 
شلدون و کریگر اظهار داشت که دانشجویان حقوق  

بیرونی   هاي  ارزش  دلیل  مدال"به  ، "اعتبار کسب 
و شغل بالقوه در شرکت هاي   "مسابقات آکادمیک"

هاي  کژرفتاري  و  تقلب  به  بیشتري  تمایل  حقوقی 
علمی دارند. جیمز به طور گسترده در مورد چالش 

حقوق در ایجاد تعادل بین   هاي پیش روي استادان
تعالی علمی و یکپارچگی آکادمیک و اقدامات قانونی  

 .اخالقی بحث می کند 
از نگاهی دیگر، یکپارچگی علمی بیشتر در تحقیق و 
نوشتار مطرح می شود. این در حالی است که دزدي 
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ادبی به معناي نقض یکپارچگی علمی، در خارج از  
نیز رخ می دهد.   براي مثال، نقض  محیط دانشگاه 

حق چاپ و سایر موارد مربوط به مالکیت معنوي نیز 
دزدي ادبی است. با این حال، طبق گفته جیمز، در  
با   مآخذ  و  منابع  قوانین  سیستم  حقوقی  آموزش 
جیمز  است.  متفاوت  علمی  حوزه  از  خارج  قوانین 

از   "کژرفتاري علمی"اظهار داشت که مفهوم   پس 
ق دیگر وجود ندارد. فارغ التحصیلی دانشجوي حقو

استفاده و استفاده مجدد از اسناد، "به عبارت ساده،  
قبلی پاراگراف هاي  و  در کارهاي حقوقی    "فرم ها 

پیش   تهیه  در  کار  این  که  حالی  در  است  معمول 
گفتمان   در  قوانین  نقض  و  تبانی  اسناد  نویس 

 .آکادمیک تلقی می شود
بازرگان اقتصادي و  ی،  به نظر می رسد در مطالعات 

دانشجویانی که در برنامه هاي دردسی کسب و کار 
ثبت نام کرده اند نسبت به سایر رشته ها کژرفتاري  
علمی بیشتري دارند. با استناد به برتگ، لوفستروم  
بین  دانشجویان  کار  و  کسب  رشته  که  نویسد  می 
المللی را جذب می کند و آنها به دلیل عدم آگاهی  

غربی نویسی  مرجع  نحوه  به  نظر نسبت  از  اغلب   ،
تحصیلی غیر صادق تلقی می شوند. دانشجویان بین 
المللی اغلب با زبان انگلیسی دست و پنجه نرم می  
با  ادغام  به  نیاز  آن  بر  عالوه  است  ممکن  و  کنند 

 .محیط یادگیري جدید را داشته باشند 

و   شناسی  جامعه  در  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
بطو علمی  کژرفتاري  اجتماعی،  قابل کارهاي  ر 

توجهی کمتر از سایر رشته ها است. به گفته کالینز  
و آمودئو، این امر ممکن است به این دلیل باشد که  
اینگونه برنامه ها ذاتاً مبتنی بر ارزش ها و اخالقیات 
هستند و در آنها کدهاي اخالقی رسمی اعمال می  
دانش  نادرست  رفتارهاي  به  اغلب  استادان  و  شود 

صدا نقض  یا  کنند.  آموزان  می  جدي  توجه  قت 
که   داشت  اظهار  باترفیلد  به  استناد  با  لوفستروم 
اجتماعی،   مددکاري  و  شناسی  جامعه  دانشجویان 
مانند دانشجویان روانشناسی،  ممکن است در رشته 
قرار   اخالقی  محتواي  معرض  در  اغلب  خود  هاي 
بگیرند. در این رشته ها، یکپارچگی علمی بیشتر از  

یم می شود. به عبارت ساده تر، لحاظ فقدان آن تنظ
آکادمیک  کژرفتاري  مقابل  در  علمی  یکپارچگی 
مانند ارائه کار دیگران به عنوان کار شخصی، ارجاع 
نادرست یا گمراه کننده، جعل داده و دستکاري داده 
اطالعات   افشاي  هنگام  اطالعات  کردن  پنهان  ها، 
ضروري، یا انجام تحقیقات بدون استانداردها و روش  

یکپارچگی ها تعریف  است.  درك  قابل  اخالقی  ي 
هاي رشته  در  فناوري،  ) STEM علمی  علوم، 

وجود   فقدان  اساس  بر  نیز  ریاضیات)  و  مهندسی 
و  گیلمور  مثال،  براي  است.  علمی  یکپارچگی 
همکاران، با استناد به کورنمن و همکارانش، اظهار 
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داشت که دانشمندان با بودجه بنیاد ملی علوم، در 
جی جعل، تقلب و سرقت ادبی را جدي  یک نظرسن

 . ترین اشکال عمل غیراخالقی علمی تشخیص دادند 
چرا دانش آموزان راه میانبر را انتخاب می   .5

 کنند 
و  محققان  دانشگاهیان،  روزافزون  تالش  رغم  علی 
مدیریت دانشگاه در مواجهه با کژرفتاري، مهم است  

می  که بدانیم چرا دانشجویان تمایل به کژرفتاري عل
آگاه  خوبی  به  دانشجویان  اینکه  وجود  با  دارند. 
هستند که کژرفتاري هاي آکادمیک می تواند عواقب  
جدي در پی داشته باشد، اما باز هم به دالیل زیادي  
اینکه  رغم  علی  دهند.  می  انجام  را  کار  این 
هاي   کژرفتار  انجام  براي  زیادي  دالیل  دانشجویان 

بررسی شود که باید  دارند،  و    تحصیلی  انجام   چرا 
است.   دشوار  آنها  براي  دانشگاهی  مقررات  رعایت 
تحقیقات نشان می دهد که یکی از دالیل افزایش  
عدم صداقت دانشگاهی بیشتر مربوط به کارمندان  
ارزشیابی  و  درسی  برنامه  درگیر  که  است  دانشگاه 
نیستند که این خود موجب ساده انگاري کژرفتاري  

قدان آموزش یکی از عدم صداقت تحصیلی شود. ف  /
آموزش  زیرا  شود  می  استدالل  امر  این  دالیل 
ادبیات  به  مربوط  مناسب  هاي  آموزش  دهندگان 

 .آموزشی و آموزش و یادگیري آموزش را نمی بینند 
 فشار براي عملکرد بهتر .5.1

در میان عوامل مختلفی که دانش آموزان را به تقلب 
بر  که  است  اي  فزاینده  فشار  کند،  می    تحریک 

به  دانشجویان  شود.  می  وارد  امروزي  دانشجویان 
بازار کار تحت فشار قرار دارند. در  دلیل رقابت در 
عین حال، فشار براي عملکرد بهتر تحت تأثیر انبوه 
تعداد   است.  عالی  آموزش  سازي  تجاري  و  سازي 
زیادي از دانشگاه ها نه تنها براي کسب رتبه بهتر با  

در راستاي عملکرد   یکدیگر در رقابت هستند، بلکه
برتر دانشگاهی و تحقیقاتی فشار دیگري را نیز تجربه  
می کنند. در چنین شرایطی، اغلب کمیت، کیفیت  

 .را تحت الشعاع قرار می دهد 
یک دانشجوي سطح متوسط باید با دانشجویان دیگر 
در دوره هاي مشابه در همان دانشگاه رقابت کند.  

از   صحبت  وقتی  جامعه،  سطح  در  براي اما  رقابت 
بورس تحصیلی   یا فرصت هاي  فرصت هاي شغلی 
صحبت به میان میاید، همان دانشجو مجبور است با 
سایر دانشگاه هاي با کیفیت یکسان یا بهتر رقابت  
است   ممکن  دانشجویان  دالیل،  این  بر  عالوه  کند. 
براي حفظ عملکرد یا استانداردهاي خود تحت فشار 

عالی دانشجویان را به باشند. هزینه باالي تحصیالت  
تقلب سوق می دهد زیرا عدم موفقیت در امتحانات  
هاي   هزینه  است  ممکن  نامه  پایان  مجدد  ارائه  و 
اضافی را در بر داشته باشد. دانشجویانی که در طول  
دوره کارشناسی خود وام دانشجویی گرفته اند، نیاز 



 

22 
 

                  مرکز مطالعات و توسعه آموزش      گاهنامه
99 ماه  اسفند  -چهارم  شماره سال اول،  

دارند مشغول به کار شوند تا بدهی خود را پرداخت 
ب طریق  کنند.  از  را  تقلب  به  نیاز  توان  می  نابراین، 

زیرا  داد  توضیح  فایده  و  هزینه  تحلیل  چارچوب 
دانشجویان سود خود را ارزشیابی می کنند چرا که 
نمرات به طور مستقیم بر اشتغال دانش آموزان تأثیر 
می گذارد. تجاري سازي آموزش و سرمایه گذاري  

شگاهی هاي باالي مالی علل رفتارهاي نادرست دان
 . است
 کمبود وقت، انگیزه و عالقه .5.2

و  ها  چالش  با  مختلف  مناطق  در  آموزان  دانش 
مشکالت مختلفی روبرو هستند. براي مثال، مشکل 
دانشجویان   آموزشی  هاي  بدهی  آمریکا  در  عمده 
رزرو  فدرال  بانک  کارکنان  هاي  گزارش  است. 

 افراد   از  ٪27نیویورك نشان می دهد که تنها حدود  
دانشجویی داشته اند    بدهی  2004  سال  در  لهسا  25

سال   در  افراد  2012و  نسبت  بدهی    25،  با  ساله 
  در   تأخیر   یافت  افزایش  ٪43دانشجویی به حدود  

 بخش   در  اصلی  مسئله  آموزشی   هاي  وام   بازپرداخت
 گیرندگان   وام  از  بسیاري.  است  آمریکا  اقتصاد  و  بانکی

 تعویق   به  تحصیل،  ادامه"  دلیل  به   را  وام  بازپرداخت
هاي ا برنامه  و  پرداخت  از  خودداري  نداختن، 

بر درآمد  اندازند.    "بازپرداخت مبتنی  تأخیر می  به 
اعتباري  کارت  از  پس  دانشجویی  وام  آمریکا،  در 
بیشترین بدهی ها را به خود اختصاص داده است.  

دلیل  به  آمریکا  در  دانشجویان  در چنین شرایطی، 
پیدا می کنند که دست به   کمبود وقت این انگیزه را

 .اقدامات غیر صادقانه آکادمیک بزنند 
براي  وقت  کمبود  که  کند  می  تأکید  بریمبل  
ارزشیابی کامل عامل اصلی رفتار غیر صادقانه است.  
و   عالی  آموزش  دهندگان  ارائه  آن،  بر  عالوه 
در  که  هستند  دانشجویانی  دنبال  به  کارفرمایان، 

رنامه سرآمد باشند، فعالیت هاي دانشگاهی و فوق ب
انعطاف   هاي  شخصیت  و  باشند  آماده  کار  براي 
تعهدات   و  انتظارات  چنین  باشند.  داشته  پذیري 
برنامه   و  تحصیلی  هاي  فرجه  با  همراه  باالیی، 
امتحانات فشار بیش از حدي را به دانشجویان وارد 
می کند. این امر معموالً دانش آموزان را از آمادگی 

نمی   برخوردار  از کافی  شود  می  باعث  و  کند 
 .دانشجویان کژرفتاري علمی سر بزند 

بودجه  به  دانشگاه  دانشجویان  اکثر  سریالنکا،  در 
زیادي   فشار  تحت  آنها  و  هستند  متکی  والدین 
پایان   به  را  خود  تحصیل  مقرر  زمان  در  تا  هستند 
خود   تحصیل  با  همزمان  که  دانشجویانی  برسانند. 

نکا کم پیدا می  مشغول به کار هم باشند در سریال
در دسترس  وقت  پاره  تحصیالت  گزینه  زیرا  شوند 
تمام  صورت  به  کارشناسی  هاي  دوره  نیست.  آنها 

باید   دانشجویان   و  است   ها   کالس  در  ٪80وقت 
  موظف   دانشجویان  بنابراین،.  باشند   داشته  حضور
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  که   آنجا  از.  باشند   دانشگاه  در  روز  هر  هستند 
سی دانشجویان تمام وقت  کارشنا  مقطع  دانشجویان

هستند، بیشتر به دو دلیل تحت فشار شدید مالی  
دارند:   حمایت  1قرار  تحت  که  دانشجویانی   (

تالش   تمام  هستند  مجبور  هستند،  خانواده 
)  2خود را بکنند تا بهترین نمره را کسب کنند،  

درامد   کم  هاي  خانواده  از  که  دانشجویانی 
پاره وقت  هستند باید تحصیالت خود را با کار  

نیز  را  و همزمان خانواده خود  کنند  هماهنگ 
فارغ از فشار مالی، دانشجویان    حمایت مالی کنند.

در سریالنکا تحت فشار خانواده و دوستانشان هستند  
نمرات و عملکرد دانشجویان حتی   دائماً درباره  که 
در سطح دانشگاه سوال می پرسند. به دلیل این نوع  

ژرفتاري هاي علمی متوسل  فشارها، دانشجویان به ک
 .می شوند 

 عدم درك دزدي ادبی  .5.3
میان   اندکی  فاصله  که  نویسد  می  پکوراري 
دارد.   وجود  دانشگاهی  سواد  و  علمی  یکپارچگی 
دارد ممکن   آکادمیک ضعیفی  دانشجویی که سواد 
دانشجوي   عنوان  به  اشتباها  اما  راحتی  به  است 

کن   ترتیب،  همین  به  شود.  شناسایی  تان  متقلب 
آشنایی  از عدم  ناشی  ادبی  معتقد است که سرقت 

عدم  "عمومی با دزدي ادبی و به طور کلی به دلیل  
طبق تجربه   .است  "آشنایی با نرم افزار دزدي ادبی

شخصیِ تان، دانش آموزان قصد دزدي ادبی ندارند  
نحوه   از  معموالً  باشند،  دیگري  فرهنگ  از  اگر  اما 

امر این  اطالع هستند.  بی  درباره  ارجاع  بحث  ، سر 
نویسندگان کم تجربه اي که به زبان دوم در دانشگاه 
تکلم می کنند و مشکالت پیرامون آن را باز می کند،  
این   دارند در  مقاله سعی  این  نویسندگان  البته  که 

  .مقاله به آن نپردازند 
 مسائل فرهنگی / پیشینه .5.4

پیشینه متنوع فرهنگی دانشجویان نیز یکی از دالیل  
اصلی کژرفتاري آکادمیک است. براي شروع، تعریف 
و اتفاق نظر جهانی در باب یکپارچگی علمی وجود  
باید به عنوان تقلب و عدم   را  ندارد که چه چیزي 
صداقت در دانشگاه برداشت کرد. یکپارچگی علمی  

ارائه نگاه  از  کشور  یک  در  است  دهندگان    ممکن 
آموزش عالی به روش هاي قابل درك اطالق شود.  
و   علمی  یکپارچگی  هاي  سیاست  این،  بر  عالوه 
سیاستگذاري نهادي از سوي ارائه دهندگان آموزش  
ارائه  وقتی  است.  متفاوت  یکدیگر  به  نسبت  عالی 
یکپارچگی  کشور  یک  در  عالی  آموزش  دهندگان 

نمی علمی را از طرق مختلف درك می کنند، دیگر  
توان یک مدل یا سیاستی جهانی راجع به یکپارچگی 
آکادمیک که در فرهنگ هاي مختلف یکسان باشد،  
در   فرهنگی  و  محیطی  تنوع  به  توجه  با  داشت. 
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دانشگاه ها، برخی از دانشمندان معتقدند که نوشتار 
  .دانشگاهی ارتباط مستقیمی با فرهنگ دارد

استرا عالی  آموزش  بخش  در  جالب  نمونه  لیا یک 
نشان داد که بسیاري از دانشجویان بین المللی در  
استرالیا  در تصدیق و استناد به منابع خارجی طبق  
دارند.   مشکل  غربی  هاي  دانشگاه  هاي  کنوانسیون 
این   اکثر  که  کردند  اظهار  ابتدا  کالنچی  و  باالرد 

هستند  چینی  دانشجویان  اسکولون    .دانشجویان، 
دانش هاي  دشواري  که  داشت  بین اظهار  جویان 

المللی چینی به دلیل پایبندي طوالنی مدت آنها به  
که   است  چین  فرهنگی  نوشتاري  هاي  کنوانسیون 
او   دهد.  شکل  را  آنها  نوشتاري  رفتار  است  ممکن 
بومیان   غیر  که  زمانی  دهد  می  توضیح  سپس 
بیان می  انگلیسی  به زبان  را  انگلیسی نظرات خود 

عیان   آنها  فرهنگی  هویت  تأثیر  شود.  کنند،  می 
برعکس، دانشمندانی مانند بلوخ و چی و واتکینز و  
تاثیر   تحت  اندیشه  و  نوشتن  را که  ایده  این  بیگز  
فرهنگ هستند را به چالش کشیدند. با این وجود، 
نتیجه این بحث این است که القاي فضاي دانشگاهی  
در  ادغام  براي  المللی  بین  دانشجویان  به  استرالیا 

ام ري ضروري است. آموزش  حوزه دانشگاهی غرب 
مقاله نویسی و سایر ژانرهاي نوشتاري، "ویژه براي  

بیان   و  نوشتاري،  سبک  و  دانشگاهی  لحن  ارجاع، 
 مورد تشویق قرار می گیرد.  "نظرات

کارهاي پژوهشی ذکر شده در باال آثاري است که در 
کوویدـ گیري  همه  از  قبل  شده    19دوران  منتشر 

ها چالش  به  تحقیقات  این  روي  است.  پیش  ي 
کوویدـ دوران  در  دانشگاهی  نمی     19یکپارچگی 

یکپارچگی  وضعیت  درك  حال،  این  با  پردازند. 
کوویدـ  از  پیش  دوران  در  درك    19دانشگاهی  در 

همه   دوران  در  توان  می  که  هایی  چالش  ماهیت 
همان   است.  مهم  بسیار  کرد،  بینی  پیش  گیري 
  دالیلی که دانشجویان را مجبور به کژرفتاري علمی 

می کرد، در    19در دوره قبل از همه گیري کوویدـ
نیز به  قوت خود باقی است. براي    19دوران کوویدـ 

مثال، فشار براي عملکرد بهتر؛ کمبود وقت؛ انگیزه  
و عالقه؛ عدم درك نسبت به سرقت ادبی؛ و مسائل 
زمینه عواملی هستند که در دوران   فرهنگی پیش 

ر  19کوویدـ دانشگاهی  کژرفتاري  همراه  نیز  به  ا 
دوران  در  دانشجویان  عملکرد  بر  فشار  دارند. 

فشار   19کوویدـ تحت  آنها  زیرا  شود  می  برابر  دو 
مالی، اجتماعی و همچنین احساسی قرار دارند. فقط  
چند دانشگاه منتخب از سیاست هاي بدون خسارت 
و سیستم هاي جایگزین نمره دهی مانند استفاده از  

به جاي اعطاي نمره   "ردي"یا    "قبولی"گزینه هاي  
تحصیلی،   فشار  از  کنند. جدا  استفاده می  ها  براي 

تحت فشار   19برخی از دانشجویان در دوران کوویدـ
 .قوانین مهاجرت قرار گرفتند 
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   F1 براي مثال، دانشجویان بین المللی داراي ویزاي
در دانشگاه هاي آمریکا به دلیل دستورالعمل   M1 و

گم و  مهاجرت  امور  اجراي  این   (ICE) ركهاي 
تاریخ   در  که  فشار   6کشور  با  شد،  اعالم  ژوئیه 

بیشتري مواجه شدند. با فشار فزاینده بر دانشجویان  
سمینارها  و  دانشگاه  منابع  به  محدود  دسترسی  و 
پیش   توان  می  را  بیشتري  علمی  هاي  کژرفتاري 

 .بینی کرد
یکپارچگی   .6 و  ارزشیابی  امنیت  به  تشویق 

 تحصیلی 
ارز .6.1 دانشگاهی:  امنیت  یکپارچگی  و  شیابی 

 فرهنگ سازي صحیح 

  "طیف پیشگیري"جیسون استیون با تکیه بر مقاله 
چند  رویکردهاي  سایر  و  سوئیفت  و  کوهن  نوشته 
با روش هاي توصیه شده   الیه، یک چارچوب کلی 
را  دانشگاهی  یکپارچگی  که  فرهنگی  ایجاد  براي 
مدل   یک  وي  کند.  می  فراهم  دهند،  می  پرورش 

را    1اي سه سطحی را پیشنهاد کرد (شکل    مداخله
اصل   سه  اساس  بر  که  کل "ببینید)  در  آموزش 

پیش  "،  "(SWE) مدرسه  بر  مبتنی  پیشگیري 
  .است "(IR) اصالح فردي "و"(SSP) "زمینه

 
 
 
 

 :فردي  بازسازي 
واکنش هاي سریع و مداوم به عدم صداقت آکادمیک؛ فرایندهاي اخالقی و موثر براي احقاق 
به   به هدف تقویت درك و تعهد نسبت  موارد کژرفتاري تحصیلی؛ معرفی ضمانت اجرایی 

 علمی.  یکپارچگی

 
 

 دانشجویان 

   پیشگیري مبتنی بر پیش زمینه:
مباحث مبتنی بر کالس درس یا برنامه آموزشی حول محور موضوع مشخص درباره اهمیت  

یابی و دستورالعمل  شو شناسایی موارد شکل دهنده عدم صداقت آکادمیک؛ ارز  یکپارچگی
 علمی. یکپارچگیعادالنه و دلسوزانه؛ یادآوري هاي در زمان واقعی و طبق شرایط 

 
 

 دانش آموزان 
  و معلمان 

 آموزش در کل مدرسه: 
برنامه هاي مختص سال اولی ها، انجمن هاي دانش آموزي، کتابچه راهنماي دانش آموزان، 
مدیریت  تحت  شرافتمندانه  رفتارهاي  شوراهاي  و  ها  هیات  شرافتمندانه؛  رفتارهاي  جشن 

 . دانش آموزان؛ فرهنگ مدرسه که فعالیت و صداقت آکادمیک را تقویت می کند 

 دانش آموزان،
 علمان،م

  مدیران،
 و والدین 
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در این مدل،    دانش آموزان،معلمان،مدیران، و والدین

بیشترین تأکید بر پایه و آموزش کلی است که سطح  
  / اصلی مداخله اي می باشد و در روز اول مدرسه 
دانشگاه یا زودتر اتفاق می افتد. این برنامه براي کلیه 
و   یا جامعه طراحی شده  دانشگاه   / اعضاي مدرسه 
و  ها  نگرش  هنجارها،  فرهنگ  پرورش  آن  هدف 

براي کنش صادقانه در   مهارت هاي تحصیلی الزم 
این   امر  این  مفهوم  است.  دانشگاهی  فرهنگ  یک 
یکپارچگی  تأمین  براي  قدم  اولین  که  است 
یکپارچگی  بر  کامل  اي  مقدمه  ارائه  آکادمیک، 
و   مدرسه  سطح  در  ارزشیابی  امنیت  و  آکادمیک 
صورت  به  است  ممکن  مقدمه  این  است.  دانشگاه 

کتاب شده،  پرینت  محتواي  نام،  ثبت  چه بسته 
ارائه شود که   دانشجویان  و  آموزان  دانش  راهنماي 
اخالق  سیستم  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
شرافتمندانه را در آن موسسه یاد گیرند. سطح ثانویه 
مداخله، سطح مبتنی بر پیش زمینه است که در آن 
برنامه ها، استادان و دوره هاي آموزشی از یادآوري  

راحی شده  هاي خاص متناسب با متن و وظایف ط
استفاده می کنند که اصول یکپارچگی علمی را از  

باالترین   1طریق سطح   کند. سرانجام،  تقویت می 
سطح، بازسازي فردي است که یک روش مداخله اي  
به   مظنون  که  آموز  دانش  چند  به  فقط  و  است 

کژرفتاري علمی هستند محدود می شود. هدف این  
 "رشد جلوگیري از  "سطح پردازش موارد مشکوك و  

و   ها  ارزش  دانش،  باعث شکل گیري  است که  آن 
 .مهارت هاي مربوط به یکپارچگی علمی می شود

کل   در  آموزش  اي  مداخله  پایه  سطح  باب  در 
سیستم، روش هاي جایگزینی حتی در شرایط همه  

در دسترس است. در شرایط پیش    19گیري کوویدـ 
نهادهاي  از  برخی  کرونا،  ویروس  گیري  همه  از 

وزش کلی را از طریق دوره هاي آنالین آموزشی آم
اجباري در زمینه یکپارچگی علمی از ارائه دادند و  
مفهوم   آنالین  هاي  برنامه  با  نیز  دیگر  نهادهایی 
اوکلند  دانشگاه  کردند.  تقویت  را  علمی  یکپارچگی 
تکمیل دوره آنالین یکپارچگی علمی را تا پایان ترم 

دوره که  موسساتی  است.  کرده  اجباري  هاي   اول 
به   را  دانشجویان  کنند،  نمی  ایجاد  را  خود  خاص 
بستر  یک  در  اجباري  آموزش  این  تکمیل  سمت 
جداگانه سوق می دهند. یکی از این پلتفرم ها دوره 
گسترده آنالینی است که فیوچر لرن ارائه می دهد  

طوالنی   دوره  یک  به طی  ملزم  را  دانشجویان    4و 
دا از آن، ج   .هفته اي، یک ساعت در هفته، می کند 

معرفی   براي  روش سمینار  از  هاي خاصی  دانشگاه 
و   فلسفه  هاي  برنامه  طریق  از  علمی  یکپارچگی 
اخالق استفاده می کنند. براي مثال، سریالنکا از یک  

اس اخالق  مبانی  که دوره  حالی  در  کند،  می  تفاده 
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از روش سمینار / کارگاه آنالین براي آموزش   تایلند 
می استفاده  تحقیق  و   اخالق  ها  دوره  چنین  کند. 

و  دانشگاهی  یکپارچگی  درباره  آنالین  سمینارهاي 
کوویدـ  دوران  در  پژوهشی  واقع   19اخالق  مفید 

 .شدند 
در سطح پیشگیري مبتنی بر بافت، هدف از مداخله، 
کاهش کژرفتاري علمی در یک دوره یا برنامه خاص  
تحصیلی است. این مورد همه دانشجویان را شامل 

شود،   یک نمی  در  کننده  شرکت  دانشجویان  بلکه 
دوره یا برنامه تحصیلی را شامل می شود. این فرایند  
یک مداخله پرورشی است که در آن دانش آموزان و 
دانشجویان تشویق می شوند تا در هر مرحله از دوره 
آموزشی، روش هاي یکپارچگی آکادمیک را توسعه  

هاي کنترل رفتاري یا تکنیک  "دهند. این امر شامل  
است که محیط کالس و طراحی آزمون    "مدیریتی

براي فعال کردن رفتار مثبت در دانشجویان و کاهش 
تقلب دستکاري می شود. یک استراتژي مداخله اي  
قابل توجه ارائه فرم هاي مختلف به دانش آموزان از 
طریق تصادفی کردن ترتیب سواالت و گزینه هاي 

واالت یکسانی پاسخ است. مقاله یا فرم ارزشیابی س
را شامل می شود اما ترتیب آنها از یک فرم به فرم 
براي  را  پاسخ  تبادل  امکان  و  است  متفاوت  دیگر 
به   بخشی  نشاط  دهد.  می  کاهش  دانشجویان 
موقعیت   استراتژیک  تعیین  و  مراقبت  امتحان، 

بر  مبتنی  پیشگیري  از  بخشی  دانشجویان  نشستن 
 .پیش زمینه است

بهترین شیوه هاي "ه عنوان  میزلیش چهار دسته را ب
مربوط به یکپارچگی علمی ارائه می دهد.    "آموزشی

از رویکردهاي  اهمیت این دسته بندي در استفاده 
رفتاري و تکاملی است. از جمله برخی از استراتژي 

  هاي
توسعه اي که به استادان پیشنهاد شده است عبارتند  

روشن  1از:   و  واضح  هاي  دستورالعمل  ارائه   (
سازي  دربا  آماده  در  مجاز  هاي  کمک  نوع  ره 

ابراز نگرانی ها درباره یکپارچگی  2تکالیف،    (
آن،   روي  پیش  هاي  چالش  و  ) 3آکادمیک 

آموزش و ترغیب به تحقیق و یادگیري مهارت  
) استناد،  یکپارچگی  4هاي  سیاست  تکرار   (

) و  سازمانی  پر  5آکادمیک  تکالیف  معرفی   (
  .ریسک

سازي فردي است که به ردیف سوم در این مدل، باز
پردازش موارد مشکوك می پردازد. در حال حاضر 
دو نوع بازدارندگی وجود دارد: بازدارندگی رفتاري و  
داراي   که  موسسات  از  برخی  تکوینی.  بازدارندگی 

یک "کدهاي سنتی رفتارهاي شرافتمندانه هستند،  
را در پردازش کژرفتاري    "سیستم بازدارندگی واحد 

ر می گیرند که جزو بازدارندگی هاي دانشگاهی به کا
رفتاري است. براي مثال، دانشگاه ویرجینیا و برخی 
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به  اخراج  از  متحده  ایاالت  نظامی  هاي  آکادمی  از 
عنوان تنها مجازات استفاده می کنند، این در حالی  
هایی   مجازات  چنین  که  معتقدند  برخی  که  است 
براي  است  ممکن  اخراج  نیست.  جرم  با  متناسب 

م تکراري بزرگ قابل توجیه باشد اما در جرایم جرای
فرصتی  که  تکوینی  رویکردهاي  از  استفاده  جزئی، 
براي اصالح دارند مناسب تر است. اصالح از طریق  
آموزش فرصتی براي خوداندیشی و بازسازي ایجاد 
در  آموزش  که  است  هم  دلیل  همین  به  کند،  می 
زمینه   پیش  بر  مبتنی  پیشگیري  و  مدرسه  سطح 

 .الزم هستند  خاص
از طرف دیگر، برخی از موسسات آموزشی از روش  
هاي بازدارندگی شدید رفتاري تغییر جهت داده و  
هاي  کژرفتاري  براي  را  تکوینی  هاي  بازدارندگی 
دانشگاهی اتخاذ کرده اند. کولبی و همکاران اظهار 

متحده  ایاالت  هوایی  نیروي  آکادمی  که   کردند 
(USAFA) که زمانی از سیستم  

به    1980بازدارندگی واحد استفاده می کرد، در دهه  
اتخاذ رویکرد تکوینی روي آورد. اخراج همچنان به 
بزرگسال  دانشجویان  بین  در  ها  کژرفتاري  دلیل 
شایع بود، اما جوانانی که براي جرائم جزئی شناسایی  

گذراندن   به  مجاز  و    6شدند  آزمایشی  دوره  ماه 
با مربی، نوشتن یک  کار  "فعالیت هاي تکوینی مانند  

ژورنال به طور منظم، انجام پروژه هاي خاص و تالش 

شرافت   کد  اهمیت  از  دیگران  سازي  آگاهی  براي 
 . "شدند 

با در نظر گرفتن مدل سه سطح مداخله اي استفان، 
کوویدـ  دوران  در  مداخله  استراتژي    19موثرترین 

پیشگیري مبتنی بر پیش زمینه است زیرا مداخله 
اس  تکوینی  هاي اي  روش  توسعه  آن  هدف  که  ت 

یکپارچگی آکادمیک در دوره هاي دانشجویی است.  
بازسازي شخصی که نوعی بازدارندگی ایجاد می کند 

با محدود شدن فعالیت دانشگاه   19در دوران کوویدـ
 .ها چالشی شده است

روش دیگري که در آن دانشگاهیان امنیت ارزشیابی 
ا کنند،  می  حفظ  را  علمی  یکپارچگی  از و  ستفاده 

و   آموزش  در  بلوم  آموزشی  اهداف  بندي  طبقه 
و  بلوم  بنجامین  اولیه که  یادگیري است. چارچوب 
عمده   دسته  شش  از  کردند  معرفی  همکارانش 
تحلیل،  کاربرد،  درك،  دانش،  است:  شده  تشکیل 

این طبقه بندي بر پایه دانش بنا .  ترکیب و ارزشیابی
هارت ها و  م "شده و پنج دسته باقیمانده به عنوان  

ارائه می شوند. اساس این امر این است    "توانایی ها
مهارت "که دانش پیش شرط الزم براي استفاده از  

است. سپس گروهی از روانشناسان    "ها و توانایی ها
این طبقه بندي را اصالح    2001شناختی در سال  

به  هم  هنوز  بلوم  بندي  طبقه  حال،  این  با  کردند. 
استفاده می شود. این طبقه    عنوان ابزاري در آموزش
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می شود   بندي از نظر بسیاري از معلمان مفید واقع
طراحی   و  یادگیري  اهداف  تعیین  در  آنها  به  زیرا 
به  رسیدن  براي  ارزشیابی  و  آموزشی  هاي  فعالیت 

از آنجا که اهداف   اهداف  یادگیري کمک می کند. 
شود،   می  تعیین  آموزشی  تبادل  در  یادگیري 

ن نیز هدف این تبادل را به وضوح فراگیران و معلما
براي معلمان   را  امر چارچوبی  این  درك می کنند. 
فراهم می کند تا بتوانند آزمونی را طراحی کنند که 
اند،شامل   داده  پوشش  کالس  در  که  را  آنچه  تنها 
شود. طراحی آزمون هاي مبتنی بر این طبقه بندي، 

هاي دانش آموزان و دانشجویان را در برابر ارزشیابی  
پرریسک خارج از برنامه درسی، محافظت می کند.  
این امر، به نوبه خود، ریسک کنش هاي مربوط به  
عدم صداقت دانشگاهی را به حداقل می رساند زیرا 
دانش آموزان فقط بر اساس آنچه به آنها آموخته می  
شوند، امتحان می شوند. بنابراین، به کارگیري طبقه 

ی از  باالیی  سطح  بلوم  و  بندي  علمی  کپارچگی 
همچنین امنیت ارزشیابی را به همراه دارد، و در ارائه 
و ارزشیابی برنامه هاي تحصیلی حضوري و مجازي 

 .قابل اجرا است 
برخی دانشگاه هاي سریالنکا از تکنیک هاي خاصی 
براي حفظ امنیت ارزشیابی آزمون ها استفاده می  
امتحانات  در  محاسبات  برخی  مثال،  براي  کنند. 
نهایی علوم، دانشجویان را ملزم به استفاده از دو تا 

سه رقم در شماره پذیرش دانشگاه خود می کنند.  
که   رود  می  انتظار  مواردي،  چنین  دانشجو در  هر 

پاسخ هاي متفاوتی داشته باشد که این امر در برابر  
آن،   از  جدا  کند.  می  محافظت  امتحانات  در  تقلب 
استادان دانشگاه افزایش ناگهانی نمرات دانشجویان  
نمرات  ناگهانی  افزایش  دارند.  نظر  تحت  را 
به  درس  کالس  در  کار  کم  یا  متوسط  دانشجویان 

د تا در ارزشیابی استادان چراغ سبزي نشان می ده
عملکرد آنها محتاطانه عمل کنند. اگر نشانه هایی از 

 فعالیت هاي مشکوك پیدا شود، از دانشجو دعوت
مقاله  قالب  در  را  خود  هاي  توانایی  تا  شود  می 
با  مواجهه  در  وجود،  این  با  دهد.  ارائه  تحقیقاتی 

، تشخیص و بازدارندگی هر دو  19پاندمیک کوویدـ
. ارائه تحقیقات در فضاي آنالین چالش برانگیز است

حتی دانشجویان با   از راه دور چالش برانگیز است و
چنین  در  است  ممکن  نیز  عالی  تحصیلی  سوابق 

 .شرایطی به چالش کشیده شوند 
تقلب     6.2 خطرات  مورد  در  دانشجویان  با 

 .صحبت کنید 
از  یکپارچگی علمی و امنیت ارزشیابی را می توان 
طریق گفتمان با دانشجویان تقویت کرد. کژرفتاري  
دوره  در  که  هایی  آسیب  از  جدا  آکادمیک  هاي 
دانشجویی وارد می کند، تزندگی شخصی دانشجو را 
نیز تهدید می کند. براي مثال، یورك، سفسیک و 
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پرداختند که چ موضوع  این  به  کولتون  گونه ویران 
گاهی شرکت هاي مقاله نویسی  از دانشجویان  باج  
نداشتن   ارزش  مورد  در  بحث  کنند.  می  خواهی 
پایین  کیفیت  مقاالت  دلیل  به  دانشگاه  از  اخراج 
مطالعه  دارد.  زیادي  اهمیت  ها،  شرکت  اینگونه 
بیشتر   که  داد  نشان  دالقان  و  اسمیت  ساترلند، 

ه  قبولی  کیفیت  از  م  کارهاي خریداري شده حتی 
نبودند  پرسنل .  برخوردار  و  استادان  که  همچنان 

به  دانشجویان  با  تقلب  خطرات  مورد  در  دانشگاه 
و  تکرار  مجدداً  علمی  سیاست  پردازند،  می  بحث 

 .تقویت می شود
 :نتیجه گیري .7

جهانی   علمی  یکپارچگی  عملکردهاي  و  سیاست 
سیاست  براي  جهانی  مدل  یک  انتظار  و  نیستند 

علمی   و  یکپارچگی  ابتدایی  آموزش  نیست.  عملی 
امتحانات  و  رویکردها  داراي  متوسطه در هر کشور 
براي   آموزان  دانش  اینکه  مگر  است  کشور  خاص 

 Edexcel O مدارك بین المللی مانند کمبریج یا
/ L و A / L ،IGCSE و SAT  امتحان دهند. در

شرایطی که آموزش مدارس ابتدایی و متوسطه در  
جهان  ا  سرتاسر  موسسات متنوع  اگر  حتی  ست، 

آموزش عالی بر روي شیوه هاي مشترك یکپارچگی 
ععلمی و امنیت ارزشیابی تأکید داشته باشند، انتظار 
غیر   هم  باز  عالی  آموزش  براي  جهانی  مدل  یک 

منطقی است. با این حال، موسسات آموزشیموظفند  
استانداردها و معیارها را به منظور حفظ رتبه جهانی 

کنند.   حفظ  را  خود  تأثیر  بیشترین  دانشجویان 
ازسیاست و مدیریت یکپارچگی علمی دریافت می  
کنند، که به طور پیش فرض مسئولیت اصلی را نیز  

 .به عهده آنها قرار می دهد
با وجود اینکه، به طور سنتی، اعتقاد بر این است که  
عهده   بر  علمی  یکپارچگی  حفظ  اصلی  مسئولیت 

در حال تغییر است دانشجویان است، اما این دیدگاه  
یکپارچگی  که  چرا  شود  پخش  باید  مسئولیت  و 
علمی باید مسئولیت مشترك کل جامعه دانشگاهی  

اگر ذینفعان یا گروه هاي ذینفع به طور واضح    .باشد 
نشوند،   شناسایی  شده  کشف  موارد  پردازش  براي 
نادرست دانشگاهی مورد توجه قرار نمی   رفتارهاي 

ساختا درك  بنابراین،  براي گیرد.  سازمانی  رهاي 
مدیریت یکپارچگی علمی مهم استاین مقاله تغییر 
در ارائه دوره ها در موسسات آموزش عالی را بررسی  
ارائه و   با  به توضیح چالش هاي مرتبط  می کند و 

کوویدـ دوران  در  آنالین  پردازد.   19ارزشیابی  می 
ذکر این نکته مهم است که فناوري تا چه حد ارائه  

را تسهیل می کند، در غیر این صورت آنالین دروس  
می   کشیده  چالش  به  علمی  یکپارچگی  مدیریت 
شود. نسخه هاي متنوع امتحانات و مراقبت جلسات 
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را امکان    "فناوري سطح پایین"امتحان فرآیندهاي  
 پذیر کرده است. به همین ترتیب، 

ابزارهاي   مدرن  تشخیص    "پیشرفته"فناوري 
کرده   تسهیل  را  علمی  از کژرفتاري  استفاده  است. 

سرقت ادبی و اعالمیه هاي علنی  نرم افزار تشخیص
دانشگاه ها در مورد استفاده از چنین نرم افزاري هم 
به عنوان ابزار کنترل رفتاري و هم به عنوان ابزارهاي 

با وجود وضعیت تحصیلی  .  تکوینی عمل می کنند 
در حال تغییر است،    19در طی همه گیري کوویدـ

علمی و امنیت ارزشیابی در بخش   حفظ یکپارچگی
ضروري است. با این حال، هنوز  آموزش عالی امري

مدیریت  براي  نهادي  مقررات  کمبود  با  هم 
مانند ارائه  19یکپارچگی آکادمیک در دوران کوویدـ

کافی   نهایی  هاي  آزمون  و  ها  نامه  پایان  مقاالت، 
 .نیستند 

ن براي مدیریت بهتر یکپارچگی علمی در ارائه آنالی
کوویدـ  دوران  طول  در  دروس  ارزشیابی  ،  19و 

استادان و پرسنل دانشگاهی باید مورد پشتیبانی و 
از  منابع  سازي  آماده  و  تهیه  گیرند.  قرار  حمایت 
انتشار اطالعات   اهمیت باالیی در افزایش آگاهی و 
درباره سیاست یکپارچگی علمی، روش ها، انتظارات،  

تکوین ابزارهاي  و  انضباطی  کاهش اقدامات  براي  ی 
همین   به  است.  برخوردار  دانشگاهی  کژرفتاري 
در   ظرفیت  ایجاد  براي  اي  حرفه  توسعه  ترتیب، 

کشف   موارد  پردازش  و  کشف  راستاي  در  دانشگاه 
و  امتحانات  نوآورانه  طراحی  است.  ضروري  شده 
طراحی تکالیفی که تاثیر کمتري بر نمره نهایی دارند  

ي در دوره هاي  یکی دیگر از راه هاي کاهش کژرفتار
از راه دور آنالین است. طراحی معیارهاي ارزشیابی 
می   دانشجویان کمک  به  نوآورانه  هاي  ارزشیابی  و 
را درك  آنها  از  انتظار  یادگیري مورد  نتایج  تا  کند 
رویکرد  یک  سمت  به  را  آنها  که  طوري  به  کنند 

 .متقابال حمایت کننده نسبت به ارزشیابی سوق دهد 
، مهم است که منابع محدودي  19در دوران کوویدـ

که در دسترس دانشجویان است را در نظر بگیریم و 
امتحانات را بر همان اساس طراحی کنیم.   بنابراین

قابل  آکادمیک  یکپارچگی  سیاست  که  آنجا  از 
کاهش  براي  روش  ترین  معقول  نیست،  مصالحه 
دستیابی  قابل  معیارهاي  تعیین  علمی  کژرفتاري 

باشد.   گیري مورد انتظار همسواست که با نتایج یاد
و  سفت  علمی  یکپارچگی  هاي  سیاست  اگر  حتی 
نکند،   استقبال  منظم  تغییرات  از  و  باشد  سخت 
یکپارچگی علمی مفهومی ایستا نیست. روش هاي 
مربوط به رفتار آکادمیک قابل قبول در مواقع چالش 
برانگیز دچار تغییر خواهند شد، زیرا فناوري هاي در 

با  تغییر  هاي  حال  شیوه  کشیدن  چالش  به  عث 
 .پذیرفته شده می شوند 
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 )course plan(  طرح دوره 
 تهیه و تنظیم: فریبا حق نژاد

 
 

دلیل وجود هر سیستم آموزشی، تحقق بخشیدن به  
آموزش  است  قرار  اگر  است.  نظام  آن  هاي   هدف 

از طراحی   است  باشد، الزم  علمی  اصول  بر  مبتنی 
شده   تنظیم  علمی  اصول  این  اساس  بر  که  دقیق 
مهندس   یک  که  گونه  همان  باشد.  برخوردار 
ساختمان پیش از ساختن یک بنا، به تهیه نقشه آن 
آموزش  نقشه  یک  باید  نیز  مدرس  پردازد،  می 
 طراحی کند و مطابق آن طرح به امر تعلیم بپردازد.

) فعالیتهاي مربوط به  Lesson Planدرس (طرح  
یک جلسه تدریس را در بر می گیرد در حالیکه طرح  

) از کلیت بیشتري نسبت به Course Planدوره (
طرح درس برخوردار بوده و فعالیتهاي آموزشی یک  
دوره یا یک بخش یا یک ترم را شامل می شود. در  
یک   محتواي  تقسیم  از  عبارتست  دوره  طرح  واقع 

 چکیده اي از مباحث آموزش پزشکی
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ماده درسی در یک دوره معین به مراحل و گام هاي 
 مناسب و مشخص بر اساس اهداف و نتایج آموزش. 

 ه سواالت زیر پاسخ دهد: طرح دوره باید ب
  دانشجویان چه چیزي باید یاد بگیرند؟ 

  قرار استفاده  مورد  تدریس  براي  روشهایی  چه 
 خواهد گرفت؟ 

  ابزار) شد  خواهند  ارزیابی  چگونه  دانشجویان 
 ارزیابی و نوع سواالت)  

  .زمانی که دانشجویان آموزش خواهند دید 

   خواهند آموزش  آن  در  دانشجویان  که  مکانی 
 (عرصه آموزش) کجاست؟دید 

براي تهیه طرح دوره، مدرسان باید بر اساس اصول  
معین بین اهداف آموزشی و برنامه هفتگی، ترتیبی 
به   آموزشی  هاي  فعالیت  مجموعه  که  کنند  اتخاذ 

 موقع و بدون وقفه در طول آن دوره اجرا شود. 
اگر مدرسی طول دوره آموزشی خود را با توجه به  

به ج تقسیم  مجموعه شرایط،  آموزشی  لسات مفید 
اساس   بر  را  جلسه  هر  آموزشی  فعالیتهاي  و  نکند 
اهداف تنظیم ننماید، هرگز نمی تواند انتظار کارایی  
از  یادگیري  حداکثري  و  خود  تدریس  از  موثر 
از   دانشجویان  آشنایی  باشد.  داشته  را  دانشجویان 
با   مجموعه فعالیتها در طول دوره و همفکري آنان 

توان می  انگیزه مدرس  و  تدریس  اثربخشی  بر  د 
بر  اجمالی  نگاهی  ادامه  در  بیفزاید.  دانشجویان 

ساختار و اجزا تشکیل دهنده یک طرح دوره خواهیم  
و  ثابت  کامال  شکل  توان  نمی  گرچه  داشت، 

 استانداردي براي آن در نظر گرفت. 
، اطالعات زیر گنجانده می  درابتداي طرح دوره -۱

 ي برخوردار باشد: شود تا برنامه از وضوح بیشتر
 )Course titleعنوان دوره ( -
- ) دوره  ): Course Organizationساختار 

 تعداد واحد، مدت زمان دوره، پیش نیاز ... 

 )  Target learnersگروه هدف ( -
 مدرسین   -
 محل اجرا   -
آموزشی  -۲ نامه  آیین  و  مقررات  یا   سپس  دوره 

) جهت آشنایی بیشتر Grand Rulesبخش (
 گردد.   فراگیران تبیین می

آموزشی -۳ کلی   اهداف  هدف  ابتدا  که 
)Purpose  به موضوع و محتواي با توجه  را   (

درس ذکر کرده و به دنبال آن اهداف اختصاصی 
)Objective در مطالب  رئوس  اساس  بر  را   (

حیطه هاي دانش، نگرش و مهارت لیست می  
نماییم. اهدافی که انتظار می رود دانشجویان در 

 ست یابند.پایان دوره به آنها د
و عناوینی   فهرست محتوا و ترتیب ارائه دروس -۴

با   را  تدریس خواهند داشت  که در طول دوره 
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ذکر تاریخ و اسامی مدرسین مربوطه، به صورت 
یک جدول درج می نماییم. ضمنا برنامه زمان 
الزم   جزئیات  ذکر  با  فراگیران،  روزانه  بندي 

 ضمیمه می گردد.
آن وظایف و اساتید و متعاقب    روشهاي تدریس -۵

 تکالیف دانشجو در طول دوره 
 جهت مطالعه فراگیرانمعرفی منابع آموزشی  -۶

): که ارزیابی سازنده یا Evaluation(  ارزشیابی -۷
) شامل  Formative Evaluationتکوینی   (

نظارت مستمر بر فعالیتهاي آموزشی فراگیران 
و ارائه بازخورد مناسب جهت اطالع آنان است و 

پایانی    Summative(ارزشیابی 

Evaluation شامل آزمون هاي پایان دوره به (
وتعیین سهم هر     و ...  OSCE  ،MCQصورت  

ارزشیابی  کدام در نمره نهایی دانشجو می باشد.
) نیز شامل  Evaluation Programبرنامه   (

تصمیم   و  دانشجویان  اساتید،  از  خواهی  نظر 
گیران مربوطه جهت ارتقا دوره هاي آتی خواهد  

 بود. 

به درستی طراحی و اجرا  برنامه هاي آموزشی  اگر 
دست  نظر  مورد  اهداف  به  نتوانند  و  باشند  نشده 
یابند، می توانند خسارت هاي جبران ناپذیر و اثرات 
جامعه،  بر  فرهنگی  و  اقتصادي  اجتماعی،  بار  زیان 

دانش آموختگان و اعتبار علمی دانشگاه وارد آورند. 
عیت واقعی امور و  لذا تحقیق در جهت شناسایی وض

برنامه،  هاي  هدف  میزان  چه  به  اینکه  تشخیص 
استراتژي ها و سیاست هاي اجرایی مرتبط با هدف  
ها و به تبع آنها برنامه ریزي عملیاتی و پیش بینی  
منابع و هزینه ها به طور مناسب و منطقی تعیین  
شده و همچنین به منظور سنجش انطباق نتایج با  

مسائل و شناسایی تنگناها  هدف هاي مصوب، تحلیل  
اصالحی   اقدامات  پیشنهاد  نتیجه  در  و  آنها  علل  و 

 ضروري به نظر می رسد.  
 مزایا:

اصلی  عوامل  گردد  می  موجب  دوره  و  درس  طرح 
) در نظر گرفته شود. Must learnجریان تدریس (

باعث می شود که مدرس از روشها و فنون مناسب 
س پیش بینی استفاده نماید. مشکالت احتمالی تدری

از  ارزشیابی  دوره،  طرح  و  درس  طرح  وجود  شود. 
ارزیابی  همچنین  و  دانشجویان  یادگیري  میزان 

 فعالیتهاي یک مدرس را ممکن می سازد. 
شده   تهیه  خوب  درسی که  و طرح  دوره  طرح 

 :باشد می تواند
توجه    کند.  مشخص  را  دانشجو  و  معلم  وظیفه 

جلب   مدرس را به انتخاب روشهاي مناسب آموزش
را   آموزشی  توسط موسسه  ارزشیابی مدرس  نماید. 
آسان کند. ارزشیابی دانشجو توسط مدرس را آسان 
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کند و باعث می شود که مدرس و دانشجو با اعتماد 
 بیشتري سر کالس درس حاضر شوند. 

 :"نهایتا 
انتظار می رود در زمان تدریس و با توجه به طرح 

شده،   تنظیم  اهداف  و  آموزشی  درس  نیازهاي 
رعایت  با  آموزش  و  گیرد.  قرار  مدنظر  دانشجویان 

 اولویت بندي زیر انجام شود: 
۱- Must Know 

 بیان دانسته ها و بایدهاي آموزشی  -
اهمیت   - دانشجو  توسط  آن  دانستن  که  مواردي 

درمانی  تدابیر  صحیح  انجام  براي  و  دارد  حیاتی 
 روزمره ضروري است. 

2- Beter to know 

دانسته هایی که براي ارائه خدمات درمانی مفید و  
خوب است. دانستن این موارد بسیار است و در طی 
 دوران حرفه اي معموال مورد استفاده قرار می گیرد.

۳- Nice to know 

دانسته هایی که براي ارائه خدمات درمانی ایده ال  
فرآیند  بهتر  درك  براي  که  مواردي  بیان  است. 

و یا اداره موارد در بیماریها کمک    بیماري ها و درمان
 کننده است. 

۴- No need to know 

دانستن این موارد مثال براي یک پزشک عمومی یا 
 کارشناس پرستاري ضروري نیست.

 
   :منبع

) روشهاي نوین تدریس، چاپ 1393زاده، محرم (  اقآ
 هشتم

 
 
 
 
 
 
 
 

:لینک ارزیابی گاهنامه  

  گرامی همکاران

 در عزیزان شما دانش ارتقاي هدف با گاهنامه این

 شده دیده تدارك پزشکی آموزش مباحث زمینه

 بر شما پیشنهادات و نظرات ابراز شک بدون. است

 .افزاید می مجموعه این غناي

 .هستیم شما پیشنهادات منتظر
 .کنید کلیکبراي ارزیابی اینجا را 

https://forms.gle/beRbFSt5CbTtCq3q7

