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

ثٌبثزایي ثب  ب ًذارد.ایي پزسطٌبهِ ثذٍى ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثَدُ ٍ ّیچ تبثیزی در ًوزُ ضوکٌذ کیفیت تذریس ثبلیٌی استبد خَد لیذ ثفزهبییذ. خبعز ًطبى هی

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

 ثب تطکز

 همغغ تحػیلی:     ًبم استبد:                                       
 هحل کبرآهَسی:                                                                                      ٍاحذ کبرآهَسی:                                    تؼذاد رٍسّبی کبرآهَسی:

 (□هذت کوتز اس ًػف             □ هذت 2/1        □ هذت 4/3     □ توبم هذت؟  ) چِ هیشاى اس هذت کبرآهَسی را حضَر داضتیذ

د خَد در دٍرُ ػولی کِ ثب ٍی داضتیذ، ًظز دّیذ. تَجِ کٌیذ کِ کل دٍرُ کبرآهَسی را در ًظز گزفتِ ٍ فمظ لغفب در هَرد ػولکزد آهَسضی استبراهنما: 

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

      آضٌب کزد. هحیظدر اثتذای دٍرُ، داًطجَیبى را ثب هحیظ کبرآهَسی، پزسٌل، لَاًیي ٍ ًحَُ کبر در  .2

      ثزای ّز رٍس ثزًبهِ آهَسضی هطخع ٍ هٌغجك ثز اّذاف یبدگیزی دٍرُ داضت. .3

 یثزگشار ثب)اس توبم اٍلبت کبرآهَسی استفبدُ هفیذ کزدُ ٍ سؼی در ایجبد فزغتْبی یبدگیزی هتٌَع داضت.  .4
  ...( ٍ یٌیثبل راًذ کالة، صٍرًبل ،یلوػ ذیثبسد کٌفزاًس،

     

      داضت.کبفی تسلظ آًْب  ٍ آهَسشدر اًجبم هْبرتْبی ثبلیٌی  .5

      حتَای کبرآهَسی، ثزخَردار ثَد.اس داًص ػلوی کبفی ٍ ثِ رٍس، هتٌبست ثب ه .6

تطَیك کزدُ ٍ سؼی در ثزلزاری ارتجبط ثیي  ارائِ خذهبت هزالجتی در داًطجَیبى را ثِ درگیزی فؼبل .7
 درٍس تئَری ٍ ػولی داضت.

     

       .داضت ًظبرت آًبى ػولکزد ثز ٍثَدُ  بىیداًطجَ یرّجز لبدر ثِ سبسهبًذّی ٍ .8

      داد.ثبسخَردّبی ثِ هَلغ، هٌبست ٍ سبسًذُ ارائِ هیدر هَرد ػولکزد داًطجَ،  .9

      کزد.ّبی تئَری ٍ ػولی داًطجَیبى را ثب رٍضْبی هختلف ارسضیبثی هیدر عَل دٍرُ، آهَختِ .10

      .ٍ در دستزس ثَد در توبم عَل دٍرُ، در کبرآهَسی حضَر فؼبل ٍ هٌظن داضت .11

      ٍ ثِ ضخػیت ٍ َّیت آًْب احتزام هی گذاضت .ثب داًطجَیبى ارتجبط هٌبست ثزلزار کزدُ  .12
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 کٌیذ؟دٍرُ کبرآهَسی چگًَِ ارسیبثی هی  ثغَر کلی، کیفیت ػولکزد استبد خَد را در ایي

      □ضؼیف           □هتَسظ            □خَة            □ػبلی 

 

 داًیذ؟ تَضیح دّیذ.ثْتزیي جٌجِ تذریس ثبلیٌی ایي استبد را چِ هی

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ .......................................................... 

 

 چِ پیطٌْبدی ثزای ثْتز ضذى تذریس ثبلیٌی ایطبى داریذ؟ تَضیح دّیذ.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... . ................................................................. 

 

 داًیذ؟در غَرتیکِ اس ایي دٍرُ آهَسضی ثبلیٌی راضی ًیستیذ، ػلت آًزا چِ هی

 □ػولکزد هزثی      □ثزًبهِ ریشی داًطکذُ   □ّن گزٍّی ّب  □پزسٌل ٍ ّوکبراى ثبلیٌی  □هحیظ ٍ ضزایظ کبرآهَسی

 : لغفب تَضیح دّیذ

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................... 

      الگَی رفتبری خَثی ثزای داًطجَ ثَد . ٍ خبًَادُ ایطبىهذددجَیبى پزسٌل، در ثزلزاری ارتجبط ثب  .13

      .هتٌبست ثب لَاًیي ٍ همزرات داضت ٍ رفتبرظبّز  .14

      کزد.ثِ حضَر هٌظن ٍ فؼبل داًطجَیبى اّویت دادُ ٍ آى را کٌتزل هی .15


