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 دانشجوی گرامی؛ سالم 

لذا خَاّطوٌذ  .ػٌَاى هخبعجبى اغلی، هْوتزیي ًمص را در ایي اهز داریذِ ثبضذ ٍ ضوب ثیکی اس هْوتزیي راّجزدّبی ثْجَد کیفیت آهَسش، ارسضیبثی هی

ًظزات خَد را در هَرد  اًػبف ٍ ٍالغ ثیٌی،ثب رػبیت اغل غذالت، ٍ ثب در ًظز گزفتي ایي ٍالؼیت کِ خذاًٍذ هتؼبل ًبظز ثز اػوبل ٍ ًیبت هبست است 

ثٌبثزایي  ایي پزسطٌبهِ ثذٍى ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثَدُ ٍ ّیچ تبثیزی در ًوزُ ضوب ًذارد.کٌذ استبد خَد لیذ ثفزهبییذ. خبعز ًطبى هی تئَریکیفیت تذریس 

 هَسضی کوک کٌیذ. ثِ هب در جْت رفغ ًمبیع احتوبلی ٍ ارتمبء ضزایظ آ ،ثب پبسخْبی دلیك ٍ غبدلبًِ

 ثب تطکز

 ًبم درس:     ًبم استبد: 
 :ثب ایي استبد  تؼذاد جلسبت درس     همغغ تحػیلی: 

 (□ جلسبت کوتز اس ًػف             □ جلسبت 2/1        □ جلسبت 4/3     □ جلسبتتوبم ؟ را حضَر داضتیذ جلسبت کالس) چِ هیشاى اس 

فمظ رٍی  را در ًظز گزفتِ ٍ جلسبت کالسکِ ثب ٍی داضتیذ، ًظز دّیذ. تَجِ کٌیذ کِ کل  کالسلغفب در هَرد ػولکزد آهَسضی استبد خَد در راهنمب: 

 طَیذ.ًهتوزکش  یک رٍس یب یک اتفبق خبظ
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ثغَر ضفبف تَضیح در اثتذای دٍرُ را ٍ ًحَُ ارسضیبثی  داًطجَیبى، ٍظبیف اّذاف آهَسضی ،عزح درس  1
 .داد

     

      ٍ در ارائِ هغبلت اًسجبم ٍجَد داضت. ثَدهحتَای آهَسضی ّز جلسِ اس سبسهبًذّی هٌبست ثزخَردار   2

      پَضص دادُ ضذ.تَسظ استبد آهَسضی ثِ عَر کبهل کل هحتَای   3

      را داضت. تَاًبیی هذیزیت ٍ ادارُ کالس  4

      اس داًص ػلوی کبفی ٍ ثِ رٍس در سهیٌِ هَضَع درسی، ثزخَردار ثَد   5

      تَاًبیی اًتمبل هفبّین درسی ٍ تفْین هغبلت را داضت.  6

      کزد.هٌبست ثزای هطبرکت داًطجَیبى استفبدُ هی ثِ هٌظَر یبدگیزی ثْتز، اس رٍضْبی  7

یبدگیزی ثیطتز  ثِ ًحَی عزاحی ضذُ ثَدًذ کِتکبلیف درسی یب اهتحبًبت هیبى تزم )در غَرت ٍجَد( ثِ   8
 کزدًذ.ٍ ایجبد اًگیشش کوک هی

     

      داد.داًطجَیبى ثبسخَرد ثِ هَلغ، هٌبست ٍ سبسًذُ هیثِ در عَل دٍرُ،   9

      ًوَد.ثزای پبسخگَیی ثِ سَاالت داًطجَیبى ٍلت کبفی غزف هی  10

      .کزدجذیذ ٍ ثِ رٍس استفبدُ هیهٌبثغ آهَسضی اس   11

      .کزدهیاس ٍسبئل ٍ هذیبّبی آهَسضی ثِ ًحَ هٌبست استفبدُ   12
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      ًوَد )ثب سَال کزدى ضفبّی یب اهتحبى کتجی(.هیدر عَل دٍرُ، هیشاى یبدگیزی داًطجَیبى را ثزرسی   13

      را رػبیت  هی ًوَد. ثِ هَلغ سز کالس حبضز ضذُ ٍ سهبًجٌذی جلسبت درس   14

      گذاضت. ثب داًطجَیبى ارتجبط هٌبست ثزلزار کزدُ ٍ ثِ ضخػیت ٍ َّیت آًْب احتزام هی  15

  
 کٌیذ؟ثِ عَر کلی کیفیت ػولکزد ایي استبد را چگًَِ ارسیبثی هی

  ضؼیف  هتَسظ  خَة  ػبلی
 

 ثْتزیي جٌجِ تذریس ایي استبد چِ ثَد؟ 
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 اگز اًتمبد یب پیطٌْبد یب ًظز خبغی )هثجت یب هٌفی( در هَرد ایي استبد داریذ، هزلَم ثفزهبییذ. 
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