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منشور کیفیت آموزش در دانشگاه
مقذمٍ
«ذسهت ثِ یبزگیطی» ضا هیتَاى تٌْب زلیل (هٌغك) السام ثِ ثطًبهِضیعی آهَظـ للوساز وطز .آًچِ
زض ثطًبهِ ضیعی زضٍؼ توبم زٍضُ ّبی تحهیلی زاًكگبُ (وبضقٌبؾی ًبپیَؾتِ ،وبضقٌبؾی پیَؾتِ
ٍ وبضقٌبؾی اضـز ) هجٌبی ّط ًَؿ تهوین اؾتّ ،ویي ذسهت ثطًبهِ ثِ یبزگیطی زاًكدَؾت .
ثطًبهِّب ثبیس «تؿْیلگط یبزگیطی » ثبقٌس  .یبزگیطی ًیبظهٌس «فطنت » ثطای ازضانً ،یبظهٌس
«توطیي» ثطای اؾتوطاض ٍ ًیبظهٌس «هغبلقِ» ثطای تىویل اؾتّ .وِ ثطًبهِّبی زضٍؼ ثبیس اهىبى
تحمك العاهبت یبزگیطی ضا فطاّن وٌس  .زض ایي هدوَفِ ،هغبلجی اضائِ هی قَز وِ هقغَف ثِ
تحمك ّویي آضهبى اؾت ٍ ثط اؾبؼ گفتگَّبی «ؾَهیي ًكؿت هقبًٍیي آهَظقی ،پػٍّكی ٍ
فطٌّگی زاًكگبُ» ( 28-30هطزاز هبُ  1393قْطوطز) ٍ «ًْویي اخالؼ ضٍؾبی پطزیؽ ّب ٍ
هطاوع آهَظـ فبلی زاًكگبُ » ( 23-24قْطیَض هبُ  1393تْطاى) تٌؾین گطزیسُ ٍ ثِ تهَیت
قَضای زاًكگبُ (خلؿِ ّكتن ثِ تبضید  25قْطیَض  )1393ضؾیسُ اؾت.
 1ـ تًزیع تروامٍ در کل َفتٍ :ثطًبهِ زضٍؼ ّط گطٍُ اظ زاًكدَیبى پیَؾتِ  ،ثبیس زض عَل
ّفتِ (پٌح ضٍظ ّفتِ اظ قٌجِ تب چْبضقٌجِ ) ٍ ثطًبهِ زضٍؼ ّط گطٍُ اظ زاًكدَیب ى ًبپیَؾتِ زض
ضٍظّبی پبیبًی ّفتِ (ثٌب ثِ اهىبًبت پطزیؽ ٍ قطایظ زاًكدَیبى ) تَظیـ قَز ّ .ط ضٍظ ثِ
نَضت وبهل (اظ ؾبفت  7تب  )19هیتَاًس ثطای اضائِ زضٍؼ هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز  .ثطای ّط
گطٍُ زاًكدَیبى وبضقٌبؾی پیَؾتِ ،اضائِ ثیف اظ ٍ 5احس زضؼ ثب حساوثط  10ؾبفت ٍ ثطای ّط
گطٍُ اظ زاًكدَیبى وبضقٌبؾی ًبپیَؾتِ ،اضائِ ثیف اظ ٍ 8احس زضؼ ثب حساوثط  10ؾبفت زض
یه ضٍظ هدبظ ًیؿت .تَنیِ هیقَز ثطًبهِ ظهبًی زض ًیوؿبل اٍل ثِ نَضت زٍ ظهبى نجح ٍ
ؾِ ظهبى فهط ( ٍ )15-19 ٍ 15-17 ،13-15 ٍ 11:30-9:30 ،7:30-9:30زض ًیوؿبل زٍم ثِ
نَضت ؾِ ظهبى نجح ٍ زٍ ظهبى فهط ()16:30-18:30 ٍ 14:30-16:30 ،11-13 ،9-11 ،7-9

تٌؾین قَز ٍ زضٍؼ ؾِ ٍاحسی ثب پَقف زٍ ثلَن ظهبًی اضائِ گطزز  .ثط اؾبؼ ایي پیكٌْبز،
زض ّط زٍ ًیوؿبل یه ؾبفت ٍ ًین ثطای ًوبظ ٍ ًْبض لحبػ قسُ اؾت.
 2ـ زمان تذریس مذرس :تسضیؽ هَؽف افضبی ّیبت ؿلوی ٍ هسضؾبى ٍ زثیطاى زض زٍضُ -
ّبی وبضقٌبؾی پیَؾتِ ثب تطاون ؾمف ضٍظاًِ ٍ 5احس ٍ  8ؾبفت تسضیؽ (ثب لحبػ وطزى
ٍاحسّبی فولی ٍ وبضگبّی) تقییي هیقَز .ؾمف هدبظ تسضیؽ ضٍظاًِ هسضؾبى غیطهَؽف8 ،
ٍاحس زضؾی ٍ  8ؾبفت اؾت .تٌْب هَضز اؾتثٌبء ثطای ّط زٍ گطٍُ هسضؾبى ،تسضیؽ

زضؼ

وبضٍضظی زض قطایغی اؾت وِ زضؼ وبضٍضظی ٍ 2احسی تقطیف قسُ ثبقس  .زض ایي قطایظ،
ؾمف تسضیؽ ثِ  8ؾبفت هیضؾس .زض زٍضُّبی وبضقٌبؾی ًبپیَؾتِ ،تسضیؽ هسضؾبى تب ؾمف
ٍ 7احس ٍ  10ؾبفت هدبظ اؾت؛ هكطٍط ثِ آًىِ هسضؼ زض ّوبى ضٍظ ثب زٍضُ زیگطی زض
پطزیؽ (افن اظ وبضزاًی ،وبضقٌبؾی ٍ اضقس) زضؼ ًساقتِ ثبقس.
 3ـ درسمحًری در تروامٍریسی دريس :اًتربة ّوِ زضٍؼ فوَهی ثطای ّوِ زاًكدَیبى
زاًكگبُ ٍ اًتربة ّوِ زضٍؼ ترههی یه ضقتِ ،ثب ضفبیت لَافس هطثَط ثِ پیكٌیبظ ،ثطای
ّوِ زاًكدَیبى آى ضقتِ هدبظ اؾت .ثطًبهِضیعی زضٍؼ ثِ گًَِ ای اًدبم ـ ٍز وِ اهىبى
اًتربة زضؼ هَضز ًؾط ثِ تٌبؾت هسضؼ آى ثطای ّوِ زاًكدَیبى فطاّن ثبقس  .زض ثطًبهِضیعی
زضٍؼ ،العام زاًكدَیبى ثِ اًتربة زضٍؼ ثِ نَضت «ّنگطٍّی» ،ثِ خعء زض ًیوؿبل اٍل،
هوٌَؿ اؾت.
 4ـ سقف ياحذَای درسی :ثطای ّط گطٍُ اظ زاًكدَیبى وبضقٌبؾی پیَؾتِ ثبیس اهىبى اًتربة
تب ٍ 24احس زضؾی هْیب قَز .زاًكدَ ثط اؾبؼ هقسل ًیوؿبل لجل ،هدبظ ثِ اًتربة ٍاحس اؾت؛
تب هقسل  12حساوثط 14؛ تب هقسل  ،17حساوثط  ٍ 20ثیف اظ هقسل  17تب ٍ 24احس هی تَاًس
اًتربة وٌس.
 5ـ کف ي سقف تعذاد داوشجًی کالس :ثطای ّوِ زضٍؼ ،ضفبیت ؾمف ٍ وف ضطٍ ضی
اؾت .زض زضٍؼ ًؾطی فوَهی (افن اظ هقبضف اؾالهی فوَهی ،تطثیتی فوَهی ،فلَم پبیِ
فوَهی ،تطثیت اؾالهی ٍ ؾبیط زضٍؼ فوَهی ) ؾمف  ٍ 45وف  ٍ 35زض زضٍؼ ًؾطی
ترههی ؾمف  ٍ 35وف  25تقییي هیقَز .زض ّوِ اًَاؿ زضٍؼ ًؾطیٍ ،لتی خوقیت والؼ

ً 13فط ثیكتط اظ ؾمف قَز ،ایدبز وال

ؼ زٍم هدبظ اؾت  .زض زضٍؼ فولی ،وبضگبّی،

آظهبیكگبّی ٍ وبضٍضظی وف  ٍ 15ؾمف  20تقییي هیقَز .زض زضٍؼ تطویجی (زاضای ٍاحس
ًؾطی ثِ ّوطاُ ٍاحس فولی یب آظهبیكگبّی یب وبضگبّی ) وف  ٍ 20ؾمف  25تقییي هی قَز .
تكىیل والؼ ثب خوقیت ووتط اظ وف ،هوٌَؿ ٍ تسضیؽ زض والؼ ثب خوـیت ثبالتط اظ ؾمف،
هكوَل پطزاذت حكالتسضیؽ ثط اؾبؼ ضطیت هطثَط اؾت .زض هَاضزی وِ پصیطـ زاًكدَ زض
یىطقتِهحل ووتط اظ وف هصوَض ثبقس ،تكىیل زضٍؼ ًؾطی ترههی ثب وؿت هدَظ اظ
هقبًٍت آهَظقی زاًكگبُ ثالهبًـ اؾت.
خسٍل  :1ؾمف ٍ وف زاًكدَ زض تكىیل والؼّبی زضٍؼ هرتلف
نوع درس

کف

سقف

نظری عمومی (شامل معارف اسالمی عمومی ،تربیتی،

35

45

افسایش
سقف برای
کالس بعذی

13

علوم پایه ،تربیت اسالمی و سایر دروس عمومی)
نظری تخصصی (شامل موضوعی ،موضوعیـتربیتی)

25

35

13

عملی ،کارگاهی ،آزمایشگاهی

15

20

4

کارورزی

15

20

4

ترکیبی

20

25

10

 6ـ مکان درس :هىبى زضؼ تبثقی اظ هحتَا ،فقبلیتّب ٍ خوقیت والؼ اؾتّ .ط ًَؿ العام ثِ
تقییي هىبى ثط اؾبؼ هتغییطّبی زیگط (اظ خولِ ٍضٍزی ،اًساظُ هقسلًَ ،ؿ تقْس ،لَهیت ٍ )...
هوٌَؿ اؾتّ .وِ پطزیؽّب هَؽفٌس والؼ ّبی زضؼ ضا اظ اذتهبل ثِ

«ضقتِ ـ ٍضٍزی »

ذبضج ويًس ٍ آًْب ضا ثِ تٌبؾت قطایظ الظم ثطای اضائِ یه زضؼ ،ثب تبویس ثط تغییط هحل تكىیل
والؼ زضٍؼ هطثَط ثِ یه گطٍُ زاًكدَیی ،هَضز اؾتفبزُ لطاض زٌّس.
 7ـ مکان دريس کاريرزی :زضٍؼ وبضٍضظیً ،یبظ ثِ هىبى هكرمی ثط اؾبؼ ؾطفهل اضائِ
قسُ زضؼ زض پطزیؽ زاضًس.
 8ـ دريس آزمایشگاَی ي کارگاَی  :ضفبیت اؾتبًساضز ّبی زضٍؼ فولی ٍ آظهبیكگبّی ٍ
ّبی

وبضگبّی العاهی اؾت  .تسثیط اهَض اظ خولِ ٍؽبیف هقبًٍیي آهَظقی ٍ هسیطاى گطٍُ
آهَظقی اؾت .ایي وبض ثبیس پیف اظ قطٍؿ ًیوؿبل آغبظ گطزز ٍ اهىبًبت الظم تساضن قَز

.

ّوىبضی ثیي پطزیؽّب ٍ ثْطُگیطی اظ اموبًبت زاًكگبُ ّبی زیگط اؾتبى ٍ آظهبیكگبّْب ٍ
وبضگبّْبی هطوعی آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ؾبیط هَؾؿبت اخطایی ٍ ؾبظهبًْبی زٍلتی ٍ
ذهَنی ثط اؾبؼ تفبّن ًبهِ یب پطزاذت ّعیٌِ اظ خولِ ایي ضاّْبؾت  .ثجت زضؼ آظهبیكگبّی
ٍ وبضگبّی فمظ زض ًیوؿبلی هدبظ اؾت وِ اهىبى اضائِ آى هَخَز اؾت.
 9ـ گًاَی صالحیت تذریس :فمظ وؿبًی هدبظ ثِ تسضیؽ زض زاًكگبُ ّؿتٌس وِ

«گَاّی

نالحیت تسضیؽ » اذص وطزُاًس .ایي گَاّی ثط اؾبؼ همطضات هٌسضج زض «قیًَُبهِ ؾبهبًسّی
اهَض تسضیؽ زض زاًكگبُ فطٌّگیبى (( »)2ههَة  1393/06/25قَضای زاًكگبُ ) ثِ اقربل
هتمبضی افغبء هیقَزّ .ط ًَؿ ثىبضگیطی اقربل (ثِ اؾتثٌبی افضبی ّیبت فلوی ٍ هسضؾبى
زاًكگبُ فطٌّگیبى ٍ افضبی ّیبت فلوی آهَظقی زاًكگبُ ّب ) ثطای تسضیؽ زضٍؼ (افن اظ
ًؾطی ،فولی ،وبضگبّی ،آظهبیكگبّی ٍ وبضٍضظی ) ،افن اظ توبم ٍلت ٍ پبضُ ٍلت ،هٌَط ثِ
ٍخَز گَاّی نالحیت تسضیؽ اؾت.
10ـ مموًعیت تذریس ّ :یچ یه اظ وؿبًی وِ ثقس اظ تبضید  1391/04/24زض پؿت «هسضؼ» یب
«زثیط» هكغَل ثِ وبض قسُ اًس ،هكوَل قطایظ «هسضؼ زاًكگبُ» ًوی قًَس ٍ هدبظ ًیؿتٌس زض
زاًكگبُ ثِ فٌَاى هسضؼ ،تسضیؽ ًوبیٌس .ایي زٍ گطٍُ ٍ زثیطاى زاضای حىن اؾترساهی لجل اظ

تبضید هصوَض زض نَ ضتی وِ هَفك قًَس گَاّی نالحیت تسضیؽ ضا ثط اؾبؼ همطضات هطثَط
ثِ نَضت ؾبلیبًِ وؿت وٌٌس ،هدبظ ذَاٌّس ثَز تب هیعاى همطض تسضیؽ ًوبیٌس.
 11ـ حذيد گًاَی صالحیت تذریس  :زض گَاّی نالحیت تسضیؽ لعٍهب لیس هی قَز وِ
قرم هتمبضی ،نالحیت تسضیؽ چِ زضٍؾی ضا زاضز .نسٍض گَاّی تسضیؽ ثطای ثیف اظ
ّكت فٌَاى زضؼ ،هوٌَؿ اؾت  .ؾمف ٍاگصاضی فٌبٍیي زضؾی ثِ یه هسضؼ زض ّط ًیوؿبل،
قف فٌَاى اؾت.
 12ـ شىاسٍ تذریس  :تسضیؽ زض زاًكگبُ فمظ ثطای وؿبًی هدبظ اؾت وِ زاضای

«قٌبؾِ

تسضیؽ» ّؿتٌس .ثطای توبهی افضبی ّیبت فلوی آهَظقی ؾبیط زاًكگبُّب (ثب اٍلَیت هطاتت
ثبالتط یقٌی زاًكیبض ٍ اؾتبز ) فاللوٌس ثِ ّوىبضی ثب اضائِ حىن اؾترساهی ٍ ثطای ؾبیط اقربل
ثبنالحیت (افن اظ زثیط هَؽف ،زثیط هبهَض ،وبضوٌبى هَؾؿبت فلوی ٍ آهَظقی ٍ اقربل
آظاز) ثِ قطط اضائِ گَاّی نالحیت تسضیؽ« ،قٌبؾِ تسضیؽ زاًكگبُ فطٌّگیبى » ثب هسیطیت
حَظُ هقبًٍت آهَظقی ٍ تحهیالت تىویلی تقطیف ٍ تَؾظ ازاضُ ول اهَض ازاضی نبزض ٍ زض
ؾبهبًِ آهَظقی زاًكگبُ ثجت هی قَز .هقطفی ایي گطٍُ اظ هسضؾبى ٍ اضائِ هساضن هطثَط ثِ
حَظُ هصوَض اظ خولِ ٍؽبیف پطزیؽ اؾت  .پطزیؽّب اظ ًیوؿبل اٍل ؾبل تحهیلی 1393-94
فمظ زض نَضت ٍخَز ایي قٌبؾِ هیتَاًٌس هسضؾبى غیط هَؽف ضا ثطای تسضیؽ ثىبض گیطًس .
زفَت ثِ وبض افضبی ّیبت فلوی ٍ هسضؾبى ؾبیط ٍاحسّبی زاًكگبُ فطٌّگیبى ثطای تسضیؽ،
زض لبلت ؾمف همطض تسضیؽ ،هدبظ اؾت.
 13ـ تىاسة «تحصیل ي تجرتٍ مذرس » تا «تذریس دريس» :تٌبؾت «تحهیل » ثب «تسضیؽ
زضٍؼ» زض ز اًكگبُ ثبیس ثط اؾبؼ آذطیي هسضن تحهیلی قرم  ،تقییي قَز  .تٌْب هَضز
اؾتثٌبء« ،تدطثِ» اؾت ٍ آى فجبضت اؾت اظ فقب لیت فلوی آقىبض هٌدط ثِ وؿت نالحیت
همجَل .ثىبضگیطی وؿبًی وِ زض یه هَضَؿ ثِ تَلیس آثبض فلوی هٌتكط قسُ تَؾظ ًْبزّبی
زاضای افتجبض ،السام وطزُ اًس ٍ وؿبًی وِ ثِ زلیل فقبلیت ّبی هتقسز زض یه حَظُ زاضای گَاّی
نالحیت اظ ًْبزّبی هقتجط ّؿتٌس (هرهَنب زض حَظُ ّبی ٌّطی ٍ تسضیؽ ) ،ثطای تسضیؽ
زضٍؼ هطثَط پؽ اظ نسٍض گَاّی نالحیت ثالهبًـ اؾت.
 14ـ سقف تذریس مذرسان ي اعضای َیات علمی  :ؾمف تسضیؽ هسضؾبى ٍ افضبی ّیبت
فلوی زض هكضضات هطثَط ،تقطیف قسُ اؾت  .هسضؾبى ثبیس  14تب ٍ 18احس هقبزل تسضیؽ

هَؽف ٍ هیتَاًٌس تب ٍ 12احس هقبزل تسضیؽ غیطهَؽف زاقتِ ثبقٌس  .افضبی ّیبت فلوی ًیع
ثِ تٌبؾت هطثی ٍ اؾتبزیبض ثبیس ٍ 10 ٍ 12احس هَؽف ٍ هی تَاًٌس تب ٍ 12احس تسضیؽ
غیطهَؽف زاقتِ ثبقٌس  .زثیطاى هبهَض ثبیس  16تب ٍ 18احس هقبزل تسضیؽ هَؽف ٍ هی تَاًٌس تب
ٍ 12احس تسضیؽ غیطهَؽف زاقتِ ثبقٌس ً .حَُ هقبزل ؾبظی ٍاحسّبی تسضیؿی ثط اؾبؼ
همطضات هطثَط ثِ «ًحَُ هقبزلؾبظی ٍاحسّبی آهَظقی» ههَة قَضای زاًكگبُ

(ههَة

خلؿِ هَضخ  )1393/06/25اًدبم هیقَز.
 15ـ لحاظ کردن فعالیت َای غیرتذریسی اعضای َیات علمی ي مذرسان مًظف داوشگاٌ :
فقبلیتّبی هَؽف غیطتسضیؿی افضبی ّیبت فلوی ٍ هسضؾبى زاًكگبُ قبهل هَاضز هغطح زض
هَاز  23 ٍ 22آییيًبهِ اؾترساهی افضبی ّیبت فلوی اؾت  .ایي ذسهبت قبهل فقبلیت ّبی
فطٌّگی ،تطثیتی ،اختوبفی ،ضاٌّوبیی زاًكدَهقلناى ،ووه ثِ فقبلیت ّبی پػٍّكی ٍ آهَظقی
ٍ اضائِ ذسهبت هكبٍضُای ثِ زاًكدَیبى ،ذسهبت اخطایی (افن اظ قطوت زض خلؿبت ،اضائِ ًؾط
وبضقٌبؾی ،زاٍضی فلوی ٍ حضَض زض هحیظ وبض ) ثطای ؾبظهبى ٍ فقبلیتّبی پػٍّكی ثطای
افتالی فلوی قرهی اؾت  .ؾمفّبی تسضیؽ افضبی هَؽف زاًكگبُ ةایس ثِ گًَِ ای ثطًبهِ-
ضیعی قَز وِ اهىبى اًدبم فقبلیت ّبی هَؽف غیطتسضیؿی فطاّن قَز  .یقٌی الظم اؾت فقبلیت
غیطهَؽف تسضیؽ (حكالتسضیؽ) هبًـ خذمات مًظف غیرتذریسی

ًكَز  .ثٌبثطایي ،ایي

هَضَؿ ثبیس ّن زض ثطًبهِ ضیعی زضٍؼ زض گطٍُ ّبی آهَظقی ٍ ّن زض ثطًبهِ

ّبی قرهی

هسضؾبى هَضز فٌبیت ثبقس.
 16ـ تًزیع متعادل دريس در تیه اعضاء ّ :وِ هسضؾبى ٍ افضبی ّیبت فلوی ٍ زثیطاى توبم
ٍلت (افن اظ هَؽف ٍ هبهَض ) ثبیس حس (هیعاى) هَؽف ذَز ضا تسضیؽ وٌٌس  .ایي هَضَؿ همسم
ثط تسضیؽ غیطهَؽف اؾت  .اگط ثط اؾبؼ ثطًبهِ یه ًیوؿبل ،قطایغی پیف آیس وِ تـ زاز ٍاحس
هطثَط ثِ ترهم یه هسضؼ ثِ حس هَؽف ًطؾس ،الظم اؾت هسضؼ هطثَط ثب تسضیؽ زض
پطزیؽ زیگط ،هَؽف تسضیؽ ضا تىویل ًوبیس  .زض نَضت تىویل ًكسى تسضیؽ زض یه
ًیوؿبل ،ثبیس ایي هَضَؿ زض هَؽف تسضیؽ ًیوؿبلّبی ثقس هسضؼ لحبػ گطزز ٍ

«وؿطی

هَؽف» عی یه ؾبل تحهیلی خجطاى قَز.
17ـ وظارت تر تشکیل کالس َای درسً :ؾبضت ثط تكىیل والؼ ّبی زضؼ اظ خولِ ٍؽبیف
هقبًٍت آهَظقی پطزیؽ اؾتّ .ط پطزیؽ ثبیس زاضای ؾبظٍوبض ضٍقي ٍ زلیمی ثطای ًؾبضت ثط

توبهی والؼّبی زضؼ ثبقس .عَل ًیوؿبل تحهیلی ،قبًعزُ ّفتِ تقییي قسُ ٍ «ّوِ» زضؼّب
تِ» تكىیل قَز .اگط ثِ ضطٍضتّبیی یه والؼ تكىیل ًكس ،ثب ّوبٌّگی ازاضُ
ثبیس «قبًعزُ ّف
آهَظـ پطزیؽ ،ثطگعاضی آى ثبیس زض زؾتَض وبض ثبقس  .الظم اؾت حتی توبم والؼ ّبی زضؼ
هكوَل تقغیلی ضؾوی زض ثبظُ ظهبًی ًیوؿبل خجطاى قَز  .ثبٍخَزایي ،زض ثطًبهِ خبضی ًیوؿبل
آیٌسُ ،یه ّفتِ ثطای خجطاى والؼّبی تكىیل ًكسُ لحبػ قسُ اؾت.
 18ـ استفادٌ از زمان کامل درس  :یه ٍاحس زضؾی یقٌی «همساض یب هیعاى زضؾی اؾت وِ هفبز
آى ثِ نَضت ًؾطی  16ؾبفت ،فولی یب آظهبیكگبّی  32ؾبفت ،وبضگبّی یب فولیبت هیساًی
 48ؾبفت ،وبضآهَظی یب وبضٍضظی یب وبض زض حَظُ وبضثطز  64ؾبفت ز ض عَل یه ًیوؿبل
تحهیلی یب زٍضُ تبثؿتبى ٍ عجك ثطًبهِ ههَة زضؾی اضائِ هی قَز .ضقتِّبیی وِ زاضای پطٍغُ
ّؿتٌس ،هست اخطای پطٍغُ هتٌبؾت ثب ٍاحس آى اظ ؾَی ثطًبهِ /اؾتبز هطثَط تقییي هی قَز »
(آییيًبهِ آهَظقی زٍضُ ّبی وبضزاًی ،وبضقٌبؾی پیَؾتِ ٍ ًبپیَؾتِ؛

 .)1391تفویل والؼ

زضؼ ثط اؾبؼ «ًَؿ ٍاحس زضؼ » ،العاهی اؾت ٍ الجتِ ًجبیس هحسٍز ثِ قىل ؽبّطی آى قَز .
اؾتفبزُ وبهل اظ ظهبى زضؼ ثط اؾبؼ همطضات هطثَط (ثب لحبػ ایٌىِ زض زضٍؼ ًؾطی ثب تَظیـ
حسالل  50زلیمِ ثطای آهَظـ زض والؼ ثطای ّط ٍاحس ًؾطی ٍ حساوثط

 10زلیمِ ثطای

اؾتطاحت ٍ خبثدبیی ثیي والؼّب ثطای حضَض زض زضؼ زیگط ٍ ثِ تٌبؾت آى تقییي ظهبى ؾبیط
اًَاؿ زضٍؼ) ٍ حفؼ ویفیت فقبلیت ّبی والؼ زضؼ ضطٍضی اؾت .ایي ثساى هقٌبؾت وِ
ثطای ّط ٍاحس زضؾی ثبیس زض ثطًبهِ ظهبًی زضٍؼ ،یه ؾبفت لحبػ قَز تب ثتَاًس ثیي «ظهبى
آهَظـ والؼ زضؼ » ( 50زلیمِ) ٍ «ظهبى اؾتطاحت ٍ خبثدبیی » ( 10زلیمِ ) تَظیـ قَز .
ثٌبثطایيّ ،ط ًَؿ وبّف عَل ظهبى والؼ ّب زض ثطًبهِ ظهبى ثٌسی ضٍظاًِ ٍ ّفتگی هوٌَؿ اؾت .
وبهل ثَزى اؾتفبزُ اظ ظهبى زضؼ ٍ ویفیت ثْطُگیطی اظ ظهبى  ،هرهَنب ثٌْگبم ثىبضگیطی
هسضؾبى غیطهَؽف ،ثبیس هَضز تَخِ ٍ پیگیطی گطٍُّبی آهَظقی ثبقس.
 19ـ حمایت از کیفیت تذریس تًسط گريٌَای آمًزشیّ :ط هسضؼ هَؽف ٍ غیطهَؽف
ثبیس ثطًبهِ ًیوؿبل ٍ هٌبثـ هَضز اؾتفبزُ ّط یه اظ زضٍؼ ذَز ضا ثِ تهَیت گطٍُ آهَظقی
ثطؾبًس ٍ آظهَى هَضز اؾتفبزُ پبیبى ًیوؿبل ضا پؽ اظ اضظیبثی گطٍُ آهَظقی اؾتفبزُ وٌس

.

ّوچٌیي ،گطٍُ هَؽف اؾت «ثطًبهِ ًیوؿبل » (عطح زضؼ ًیوؿبل ) هسضؾبى ثطای تسضیؽ
زضٍؼ ٍ ثطگعاضی آظهَى ّب ضا زضیبفت ٍ ثطای اًتكبض فوَهی آى زض پَضتبل زاًكگبُ السام وٌس .

«چبضچَة» ضاٌّوبی تٌؾین ثطًبهِ ًیوؿبل ،تَؾظ هقبًٍت آهَظقی اظ عطیك پَضتبل اضائِ هی -
قَز.
 20ـ وظارت تر اجرای تروامٍ درسی مقرر ّ :ط گطٍُ آهَظقی هَؽف اؾت ثط ویفیت تسضیؽ
افضبی ّیبت فلوی ،هسضؾبى ٍ زثیطاى (افن اظ هَؽف ٍ هسفَ) ٍ هسضؾبى غیطهَؽف ًؾبضت
ًوبیس ٍ هتقْساًِ ثب لحبػ وطزى ههبلح فوَهی تطثیت هقلن ،ویفیت وبض آًبى ضا پیگیطی وٌس .
ًؾبضت ثط اخطای ثطًبهِ ههَة ىیوؿبل (عطح زضؼ ًیوؿبل ) هسضؼ ،هٌبثـ زضؾی ،هحتَای
تسضیؽ ٍ آظهَىّبی پبیبى ًیوؿبل تحهیلی اظ خولِ ایي فقبلیتّبی ًؾبضتی اؾت.
 21ـ مىاتع دريس ي جسيات درسی مذرسان « :تسضیؽ ثط اؾبؼ هٌبثـ آهَظـی هقتجط  ،»1زض
توبم زضٍؼ العاهی اؾت ٍ ثىبضگیطی «خعٍُ» ثِ عَض ولی زض توبهی زضٍؼ زاًكگبُ ،هوٌَؿ
اؾت .زض هَاضز اؾتثٌبء وِ هٌجقی ثطای یه زضؼ تَؾظ یه یب چٌس هسضؼ تْیِ قسُ ٍلی ٌَّظ
اهىبى اًتكبض ًیبفتِ اؾت ،زض نَضت تهَیت گطٍُ آهَظقی ثطای هست هقیي

(حساوثط زٍ

ًیوؿبل) هیتَاًس هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز  .گطٍُ هَؽف اؾت هَاضز اؾتثٌب قسُ ضا تب پبیبى هبُ
اٍل ًیوؿبل ثِ ّوطاُ ًؿرِای اظ خعٍُ ثِ هقبًٍت آهَظقی ٍ تحهیالت تىویلی افالم وٌس.
 22ـ مقررات ي فرایىذَای آمًزشی  :الساهبت آهَظـی ثط اؾبؼ همطضاتی ثبیس اًدبم قَز وِ
ههَة هطاخـ شی نالح ّؿتٌسّ .وِ زؾت اًسضوبضاى اهَض «اخطا » (افن اظ وبضقٌبؼ ،ضئیؽ
ازاضُ ،هسیط گطٍُ ،هقبٍى آهَظقی ٍ ضئیؽ پطزیؽ ) ٍ «هكبٍضُ» (افن اظ اؾتبز ضاٌّوب ٍ هكبٍض )
ثبیس هدوَفِ همطضات ثِ ضٍظ ضا ّوَاضُ زض زؾتطؼ زاقتِ ثبقٌس ٍ ثِ عَض هؿتوط ثِ ثبظذَاًی
آًْب السام ٍ ثِ اؾتٌبز آًْب ضاٌّوبیی یب فول ًوبیٌس.
 23ـ مرجعیت اطالعات ساماوٍ آمًزشی (مرياریذ)ّ :وِ فقبلیتّبی آهَظقی زاًكگبُ ثبیس
زض ؾبهبًِ هطٍاضیس تقطیف ٍ ثجت قَز ٍ ّوِ اًَاؿ گعاضـ ّبی الظم ،ثبیس اظ آى زضیبفت گطزز .
توبم فقبلیتّبی آهَظقی زاًكگبُ اظ ثجت ًبم تب نسٍض پطًٍسُ زاًف آهَذتگی زاًكدَیبى ،اظ
گعاضـ ٍضقیت یه زضؼ تب گعاضـ ٍضقیت ثجت ًبم زض توبم زضٍؼ ًیوؿبل ٍ اظ ته ٍاحس
تسضیؽ تب گعاضـ وبهل تزضیؽ ثب هحبؾجِ هیعاى تسضیؽ هَؽف
هسضؾبى ثبیس اظ عطیك ؾبهبًِ آهَظقی هطٍاضیس تْیِ گطزز.

مدرسان موظفند عالوه بر منابع اصلی هر درس ،منابع مفید تکمیلی را طی نیمسال به دانشجومعلمان معرفی کنند.

ٍ غیطهَؽف ّط ًیوؿبل

سامان آمًزشی (مرياریذ) :اؾتفبزُ اظ ؾبهبًِ هطٍاضیس ثِ فٌَاى
ٌ
 24ـ کامل کردن اطالعات در
هطخـ اعالفبت آهَظقی زاًكگبًُ ،یبظهٌس وبضثطاى هؿلظ ثط فطایٌسّب ٍ تىویل اعالفبت آى
اؾت .اعالفبت زاًكدَیی ،ثطًبهِّبی آهَظـ ٍ هسضؾبى ثبیس تَؾظ پطزیؽّب پطزاظـ ٍ تبییس
قَز .هؿئَلیت ًْبیی نحت اعالفبت ؾبهبًِ هطٍاضیس ثط فْسُ هقبًٍیي آهَظقی اؾت  .آًبى
هَؽفٌس ثب ووه وبضقٌبؼ ؾبهبًِ ،نحت اعالفبت ضا وٌتطل ٍ تبییس وٌٌس  .ظهبى ثٌسی ٍضٍز ٍ
تبییس اعالفبت ،یىی اظ هدبضی انلی وٌتطل ؾیؿتن اؾت وِ ثِ عَض خسی زًجبل ذَاّس قس .
ّوِ فقبلیتّب ثبیس زض ظهبى همطض ثِ اًدبم ضؾس ٍ ؾبهبىُ زض ظهبى ّبی تقییي قسُ ،ثِ ٍضقیت
هٌـ پصیطـ ٍاضز هی قَز .الظم اؾت ّوِ وبضثطاى افن اظ وبضقٌبؼ آهَظـ ٍ هقبًٍت آهَظقی
زض اًدبم زلیك ٍ ثِ هَلـ فقبلیتّب ،وَقف ًوبیٌس .ایي اهىبى ّن ٍخَز زاضز وِ گعاضـ «ًَؿ »
ت ٍ هجٌبی تهوین لطاض گیطز .
ٍ «ظهبى» فقبلیتّبی ّوِ وبضثطاى زاًكگبُ اظ ؾبهبًِ زضیبف
 25ـ وظارت مستمر تر فعالیتَای آمًزشی :هؿئَلیت ضفبیت همطضات زض توبهی اهَض آهَظـ
(اظ ثجت ًبم تب فطاغت اظ تحهیل ) ثط فْسُ پطزیؽ اؾت ّ .وِ اضوبى ؾبظهبًی حَظُ آهَظـ،
هَؽفٌس الساهبت ذَز ضا ثط اؾبؼ همطضات ٍ ثب ویفیت تقطیف قسُ ثِ اًدبم ضؾبًٌس  .هؿئَلیت
ًؾبضت ثط ویفیت فول حَظُ ّبی هرتلف زاًكگبُ اظ خولِ آهَظـ ثط فْسُ هقبًٍت ًؾبضت،
ؾٌدف ٍ تضویي ویفیت اؾت  .ایي هقبًٍت ثطای اعویٌبى اظ ضفبیت همطضات

آهَظقی ٍ

پیگیطی الساهبت الظم ثطای آهَظـ ثبویفیت زض توبهی اهَض هطثَط ثِ زاًكدَهقلوبى ،هسضؾبى،
اهىبىات ٍ هٌبثـ آهَظقی  ،عی ؾبل تحهیلی ثِ عَض اتفبلی فولىطز پطزیؽ ّب ضا هَضز ضؾیسگی
ٍ ًؾبضت لطاض هیزّس.
 26ـ تعییه استاد راَىمای تحصیلی داوشجًمعلمان  :تقییي اؾتبز ضاٌّوب ی تحهیلی ثطای
توبهی زاًكدَهقلوبى ثط اؾبؼ هبزُ « 14آییيًبهِ آهَظقی زٍضُّبی وبضزاًی ،وبضقٌبؾی

ٍ

داشت «گطٍُ آهَظقی هَؽف اؾت ثطای
ٌ
ًبپیَؾتِ ٍضٍزیّبی  ٍ 1391ثقس اظ آى » وِ تیان
ّیت فلوی ضا ثِ فٌَاى اؾتبز
ّسایت فلوی ٍ فطٌّگی زاًكدَ اظ ثسٍ ٍضٍز یىی اظ افضبی ا
ضاٌّوبی تحهیلی تقییي ٍ افالم ًوبیس» ،اهطی العاهی اؾت .اؾتبز ضاٌّوبی تحهیلی وِ ثِ فٌَاى
ّیت فلوی آگبُ ٍ هؿلظ ثِ اهَض آهَظقی اظ ؾَی گطٍُ هطثَط اًتربة هی قَز تب
«فضَ ا
ضاٌّوبی زاًكدَیبى زض اهَض فلوی ،فطٌّگی ٍ تحهیلی ثبقس » (هبزُ  ،)2ثِ عَض ولی ثطای یه
گطٍُ ٍضٍزی ٍ زض هحل تحهیل زاًكدَهقلوبى تقییي هیقَز.

 27ـ يظایف استاد راَىمای تحصیلی داوشجًمعلمان  :اؾتبز ضاٌّوب هَؽف اؾت فالٍُ ثط
اضائِ ذسهبت هكبٍضُای ذبل ثِ ّط یه اظ زاًكدَیبى  ،ثط اؾبؼ ثطًبهِضیعی هكرم ثب ّوِ
پطزاظز ٍ ثطًبهِ ّبی آهَظقی ًیوؿبل زاًكدَیبى
زاًكدَیبى تحت ضاٌّوبیی ذَز ثِ گفتگَ ة
ٍضٍزی ذَز ضا ثِ هسیط گطٍُ پیكٌْبز وٌس .ایي ًْبز آهَظقی ّوچٌیي زاضای ًمف هْوی زض
ًؾبضت ثط ویفیت آهَظـ اؾت ٍ .خَز اؾتبز ضاٌّوب زض زاًكگبُ فطٌّگیبى ًِ تٌْب ثِ اؾتٌبز
همطضات یه ٍؽیفِ لبًًَی وِ ثِ اؾتٌبز ضؾبلت زاًكگبُ ،یه العام فولی اؾت  .تطثیت ّوِ -
خبًجِ زاًكدَهقلوبى ٍ تطثیت هقلن عطاظ خوَْضی اؾالهی ایطاىً ،یبظهٌس آى اؾت وِ تقبهل
ثیي هسضؾبى ٍ زاًكدَهقلوبى ثِ عَض خسیتط ٍ گؿتطزُتط ،تقطیف ٍ زًجبل قَز.
وقشَای مُم استادراَىمای تحصیلی
 راَىمایی داوشجًمعلمان تحت راَىمایی از حیث آمًزشی اوتقال وظرات ي خًاستٍَای داوشجًیان تحت راَىمایی تٍ گريٌ آمًزشی َمکاری تا مذیر گريٌ در تروامٍریسی ديرٌ تحصیلی داوشجًمعلمان تحت راَىمایی کمک تٍ فعالیتَای علمی ي پژيَشی داوشجًمعلمان تحت راَىمایی مشارکت در فعالیتَای اجتماعی داوشجًمعلمان تحت راَىماییـ مشارکت در تىظیم پريوذٌ تًسعٍ حرفٍای داوشجًمعلمان
 -مشًرت دادن خاص تٍ داوشجًمعلمان تحت راَىمایی

 28ـ وحًٌ تعییه استاد راَىمای تحصیلی داوشجًمعلمان ّ :وِ پطزیؽّب هَؽفٌس ثطای تقییي
اؾتبز ضاٌّوبی ٍضٍزیّبی ؾبلّبی گصقتِ ٍ ؾبل خسیس  ،قطایظ الظم ضا فطاّن وٌٌس  .ایي
هَضَؿ وِ ثِ تهوین گطٍُ آهَظقی هطثَط اؾت ،حتی االهىبى ثبیس اظ عطیك هكبضوت ٍ ّوّت
افضبی ّیبت فلوی ،هسضؾبى ٍ زثیطاى هَؽف زًجبل قَز  .زض هَاضزی وِ گطٍُ ّبی آهَظقی
زاضای هسضؼ ٍ فضَ ّیبت فلوی ٍ زثیط هَؽف ثِ تقساز وبفی ًیؿتٌس ،پطزیؽّب ثبیس تساثیطی

اتربش وٌٌس وِ هسضؾبى غیطهَؽف زاضای قبیؿتگی ضاٌّوبیی زاًكدَهقلوبى ،تَؾظ گطٍُ ّبی
آهَظقی تقییي قًَس تب ایي يضٍُ ثِ عَض هَلت ٍ ثب حضَض ثطًبهِضیعی قسُ خْت ضاٌّوبیی
السام وٌٌس .چٌیي لطاضزازّبیی انَال ثبیس ثب پطزاذت حكالعحوِ اظ ؾَی زاًكگبُ ٍ نطف ٍلت
هقیي اظ ؾَی هسضؼ ّوطاُ ثبقس.
 29ـ ایجاد ي تًسعٍ مراکس یادگیری ّ :ط پطزیؽ هَؽف اؾت ثطای پكتیجبًی اظ آهَظـ ثِ
لَیت هطاوع یبزگیطی السام وٌس  .پطزیؽّب هیتَاًٌس ثطای تكىیل هطاوع یبزگیطی ذَز
ایدبز ٍ ت
اظ وتبثربًِ ،هطوع وبهپیَتط ٍ زفتط تىٌَلَغی آهَظقی اؾتفبزُ وٌٌس  .زض ایي هطاوع ،اهىبًبت
زؾتطؾی ثِ هٌبثـ (الىتطًٍیىی ٍ هىتَة) ٍ ثْطُگیطی اظ آًْب فطاّن هی قَز  .زض ایدبز هطاوع
یبزگیطی ،ثبیس ًمف وتبثساض ،تىٌَلَغیؿت آهَظقی ٍ هترهم فٌبٍضی اعالفبت ثطخؿتِ قَز.
 30ـ کاريرزی ي اقتضائات اجرایی آن  :زض ثطًبهِ ؾبل تحهیلی

 1393-94لعٍهب زضؼ

«وبضٍضظی» ثبیس ثب عطاحی خسیس ٍاضز قَز .ثطای تحمك ایي هَضَؿ ،فقال ثط اؾبؼ پیكٌْبز
افالم قسُ هقبًٍت (ًبهِ قوبضُ /50000/4272/300ز هَضخ  )1393/06/10زضٍؼ ههَة توبم
ضقتِّبی زثیطی وِ هیتَاًس ثب وبضٍضظی هقبزل ؾبظی قَز ،زض ًیوؿبل اٍل ؾبل تحهیلی خسیس
ثطای ٍضٍزیّبی  1391اضائِ گطزز .تَخِ قَز وِ وبضٍضظی ثبیس زض هسضؾِ زًجبل گطزز ٍ
زاًكدَ ثِ اًساظُ ظهبى همطض ثبیس زض هسضؾِ حضَض یبثس .ثطای توبم زٍضُ ّب ثِ اظای ّط ٍاحس
وبضٍضظی 4 ،ؾبفت ظهبى (ثِ اؾتثٌبی وبضٍضظی  1ثطًبهِ فقلی ضقتِ آهَظـ ٍ پطٍضـ پیف
زثؿتبًی ٍ زثؿتبًی وِ ٍاحس آى  ٍ 1ؾبفت تكىیل آى  8اؾت) حضَض زض هسضؾِ زض ثطًبهِ -
ضیعی لحبػ گطزز .ایي ثساى هقٌبؾت وِ یه ضٍظ وبهل یب زٍ ًیم ضٍظ نجح ثطای اضائِ ایي زضؼ
ثِ ّط گطٍُ اظ زاًكدَیبى ثبیس زض ثطًبهِ ّفتگی ،لحبػ قَز  .وبضٍضظی ،ضوي ثطًبهِ زضؾی
تطثیت هقلن اؾت ٍ ایي هَضَؿ ثبیس زض اخطای آى زیسُ قَز.
31ـ تىاسة جىسیتی در اجرای تروامٍ کاريرزی  :زاًكدَهقلوبى زضؼ وبضٍضظی فمظ زض
هساضؼ ّودٌؽ ؾبهبًسّی هیقًَس .زض زٍضُ اثتسایی ثب ّوبٌّگی هسیط هسضؾِ حضَض هسضؾبى
«آلب» زض هساضؼ زذتطاًِ ٍ حضَض هسضؾبى «ذبًن» زض هساضؼ پؿطاًِ ثالهبًـ اؾت اهب زض زٍضُ
هتَؾغِ ثطای حضَض هسضؾبى «آلب» زض هساضؼ زذتطاًِ ٍ حضَض هسضؾبى «ذبًن » زض هساضؼ
پؿطاًِ ثبیس هَافمت ازاضُ آهَظـ ٍ پطٍضـ وؿت قَز.

32ـ تًزیع َفتگی تروامٍ کاريرزی  :ظهبى اضائِ زضؼ وبضٍضظی ًجبیس ثِ یه یب چٌس ضٍظ
هكرم هحسٍز قَز  .ثطای پطّیع اظ تدوـ زاًكدَیبى زض هساضؼ ٍ فقبل ثَزى آهَظـ زض
پطزیؽ ،تَظیـ ایي زضؼ زض توبم عَل ّفتِ العاهی اؾت.
 33ـ تعامل ترای کاريرزی :ضٍؾبء ٍ هقبًٍیي آهَظقی پطزیؽّب ٍ هطاوع هَؽفٌس ثب ضایعًی ٍ
تسثیط اهَض ثِ تٌؾین ثطًبهِ اخطایی وبضٍضظی السام وٌٌس ٍ

آهبض زاًكدَیبى هكوَل عطح

وبضٍضظی (زاًكدَیبى ٍاضز قسُ ثِ ًیوؿبل چْبضم ضا هكطٍط ثِ آًىِ ًیوؿبل آًبى اظ هْط هبُ
قطٍؿ قَز) ضا ّط چِ ؾطیـ تط (حساوثط زض تیط هبُ ّط ؾبل ) عی ًبهِ ای خْت اذص هدَظ
ضؾوی ثِ هسیطول آهَظـ ٍ پطٍضـ اؾتبى اضؾبل ًوبیٌس تب زض خلؿِ وویتِ وبضٍضظی اؾتبى
عطح هَضَؿ قَز ٍ زض ضًٍس اخطای عطح وبضٍضظی ذللی ثِ ٍخَز ًیبیس.
 34ـ وقش مذرسان در اوتخاب معلم راَىمای کاريرزی :گطچِ ثطذی اظ ّوبٌّگی ّب تَؾظ
پطزیؽ ٍ ثب تكىیل وویتِ وبضٍضظی اؾتبى ٍ وبضگطٍُ وبضٍضظی پطزیؽ ثِ فول هی

آیس ،اهب

هسضؾبى زضؼ وبضٍضظی هَؽفٌس ثطای ؾبهبًسّی زاًكدَیبى تحت تطثیت ذَز  ،زض قٌبؾبیی
هساضؼ ٍ اًتربة هقلوبى ثبنالحیت ٍ ذجطُ ثىَقٌس ٍ ّوبٌّگی الظم ضا ثب هسیطاى هساضؼ
خْت تٌؾین ثطًبهِ ّفتگی وبضٍضظی ثِ فول آٍضًس.
 35ـ کسة آمادگی مذرسان ترای کاريرزی :الظم اؾت آى زؾتِ اظ هسضؾبى ٍ افضبی ّیبت
فلوی وِ زضؼ وبضٍضظی ضا ازاضُ هی وٌٌس ،زض زٍضُ آهَظقی ایي زضؼ ثب ظهبى

 16ؾبفت

قطوت ٍ گَاّی زضیبفت وطزُ ثبقٌس  .ایي زٍضُّب فوَهب ثِ نَضت اؾتبًی تَؾظ هسضؾبًی وِ
ثب انَل وبضٍضظی خسیس آقٌب قسُاًس ٍ ثط اؾبؼ ثطًبهِضیعی حَظُ هقبًٍت «ًؾبضت ،ؾٌدف ٍ
تضویي ویفیت» تب پبیبى قْطیَض هبُ ثطگعاض ذَاّس قس  .ثطای تحمك ایي هَضَؿ ،پیگیطی ٍ
آهبزگی پطزیؽّب ضطٍضت زاضز.
 36ـ پًشش زماوی ي مًضًعی کاريرزی  :حضَض ضؾوی زاًكدَهقلوبى زض هساضؼ

ثِ

نَضت ؾبلیبًِ یقٌی اظ اثتسای هْط هبُ تب پبیبى ؾبل تحهیلی ثبیس لحبػ ٍ وٌتطل قَز .ثٌبثطایي،

ثطًبهِضیعی زضؼ وبضٍضظی ثِ نَضت ؾبلیبًِ ٍ اعالؿ ضؾبًی ثِ زاًكدَیبى هَضَفی هْن
اؾت .ایي قیَُ فول ثِ لحبػ تَخِ ثِ زٍ ًین زٍضُ تحهیلی هغطح زض زٍضُ ّبی اثتسایی ٍ
هتَؾظُ حبیع اّویت ذبل اؾت  .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ زٍضُ اثتسایی ثِ زٍ ًین زٍضُ تمؿین قسُ
اؾت ،ضطٍضی اؾت زاًكدَیبى زض ؾبل اٍل وبضٍضظی زض یه ًین زٍضُ (تطخیحبً ًین زٍضُ اٍل)
ٍ زض ؾبل زٍم وبضٍضظی زض ًین زٍضُ زیگط (تطخیحب ًینزٍضُ زٍم) حضَض یبثٌس  .وبضٍضظی زض
زٍضُ هتَؾغِ ًیظ ثِ ّویي ًحَ ذَاّس ثَز ٍ ّط ؾبل ضا زاًكدَ زض یه ًین زٍضُ هیگصضاًس؛ اهب
تطتیت آًْب هغطح ًیؿت .ثط ایي هَضَؿ تبویس هی قَز وِ تدطثِ والؼ اٍل ٍ زٍم زض وبضٍضظی
هطثَط ثِ ًین زٍضُ اٍل ٍ تدطثِ والؼ ّبی قكن ٍ پٌدن زض وبضٍضظی هطثَط ثِ ًین زٍضُ زٍم
اثتسایی العاهی اؼت  .زض نَضت اهىبى ٍ ثب ضفبیت خَاًت اختوبفی ،ثطًبهِ وبضٍضظی ثِ گًَِای
تٌؾین قَز وِ زاًكدَهقلوبى اهىبى حضَض زض هساضؼ ضٍؾتبیی ٍ ثبظزیس اظ والؼّبی چٌسپبیِ
ضا زض ؾغح اؾتبىّبی زاضای ایي ًَؿ آهَظـ زاقتِ ثبقٌس.
یكطفت تحهیلی اظ خولِ ضطٍضیبت
 37ـ آزمًن َای درسی حیه ي پایان ویمسال  :اضظقیبثی ح
آهَظـ ثبویفیت اؾت وِ ًیبظهٌس حؿبؾیت ٍ تَخِ الظم اؾت  .انَال ّط گًَِ آظهَى ثبیس زض
ظهبى همطض زضؼ ،تقطیف ٍ اخطا قَز  .هرهَنب آظهَىّبی هؿتوط ثبیس زض هحسٍزُ ظهبًی
زضؼ پیف ثیٌی ٍ اخطا گطزز تب هبًقی ثطای ؾبیط فقبلیت ّبی ضطٍضی زاًكدَهـ لوبى ًگطزز .
تقطیف آظهَى ٍ وؿت هدَظ اظ گطٍُ ٍ ثطگعاضی خلؿِ اهتحبى ٍ هطالجت اظ آى ،ثط فْسُ
هسضؼ زضؼ اؾت (الجتِ یه خلؿِ زض هحبؾجِ حك العحوِ تسضیؽ هسضؾبى ًیع افعٍزُ هی

-

قَز).
38ـ تعطیلی تروامٍ ریسی شذٌّ :ط ًَؿ تقغیلی ثطًبهِ ضیعی قسُ زض عَل ًیوؿبل تحهیلی
هوٌَؿ ٍ ترلف اؾتّ .یچیه اظ پطزیؽ ّب هدبظ ًیؿتٌس ثطای ثطگعاضی ثطًبهِ ّبی زاذل یب
ذبضج اظ پطزیؽ (افن اظ ثطًبهِّبی فطٌّگی ،هصّجی ،ؾیبؾی ٍ اختوبفی ) ثِ تقغیلی والؼّبی
زضؼ السام ًوبیٌس یب آى ضا هدبظ ثساًٌس.

39ـ تروامٍ وظرخًاَی از داوشجًمع لوبىً :ؾطذَاّی اظ زاًكدَهقلناى ثِ فٌَاى هربعت ٍ
ههطفوٌٌسُ آهَظـ ،یه العام ؾبظهبًی اؾت  .ایي گطٍُ ثبیس ثِ فٌَاى «چكن ثیٌب » ٍ «ٍخساى
ثیساض» زاًكگبُ للوساز گطزًس ٍ ّوَاضُ هطاخقِ ثِ ًؾط آًبى ثطای تهوین زض ثبضُ آهَظـ ٍ
آهَظقگطاى هَضز ًؾط ثبقس  .پطزیؽّب هَؽفٌس اّویت ًؾط زاًكدَهقلوبى ضا ثِ اًحب هرتلف ثب
آًبى زض هیبى گصاضًس ٍ آًبى ضا ثِ هكبضوت ذطزهٌساًِ زض ایي ثطًبهِ تكَیك وٌٌس.
 40ـ معلماوٍ زیسته ي اوساوی عمل کردن  :هقلوبًِ فول وطزى ًكبًِ انلی زاًكگبّی ثَزى
اؾت .فطّیرتگی ًبقی اظ غٌبی ضقسی ٍ ضفتبض ثط ثٌیبز فمل ،اًتؾبضی اؾت وِ ّوِ خبهقِ اظ
زاًفگبّیبى زاضز  .ضفتبض ٍ اذالق هسضؾبى ،اهطی اؾت وِ زاًكدَهقلوبى ثِ نَضت آگبّبًِ اظ
آى ثطای آیٌسُ تسضیؿی ذَز ،الگَ هی گیطًس ٍ َّیت ذَز ضا ثب ایي الگَّب هی ؾبظًس  .چٌیي
ؾغحی اظ اثطگصاضی تطثیتی «ثِ اًؿبًْبى نجَض ،فبلل ،هتسیّي ،اّل اثتىبض ،اّل السام ،زٍض اظ
تٌجلى ،هْطثبى ،فغَف ،زاضاى حلن ،زاضاى قدبفت ،ثب ضفتبضّبى هؤزثّبًِ ،پطّیعگبض ٍ اًؿبًْبیى
وِ زضز زیگطاى ،زضز آًْب هحؿَة ثكَز »ً 2یبظ زاضزً .ویتَاى زض زاًكگبُ ظیؿت وطز ٍ تحت
فٌَاى «اؾتبز» فقبلیت ًوَز ،اهب هطالجت خسی ثط ضفتبض ذَز ًساقت ٍ ثِ افتالی قرهی ثْبی
الظم ضا ًساز .قطط الظم حضَض زض زاًكگبُ ضطٍضت «زاًكوٌس ثَزى» اؾت .وؿی هیتَاًس ذَز
ضا زاضای قبیؿتگی حضَض ثساًس وِ زض ضقتِ تحهیلی ذَز ثِ هبًٌس زاًكوٌساى آى ضقتِ ثساًس ٍ
ثیٌسیكس ،فالئمی ّوبًٌس آًبى اثطاظ زاضز ٍ ثِ هبًٌس آًبى فول وٌس  .اهب ،ایي قطط الظم اؾت ٍ
قطط وبفی آى اؾت وِ ثِ هبًٌس «هقلوبى» ذَز ضا هؿئَل یبزگیطی زاًكدَیبى ذَز ثساًس ٍ ثطای
آًىِ ایي هؿئَلیت ذَز ضا ثِ زضؾتی ثِ اًدبم ضؾبًس ،تالقی هؿتوط ًوبیس

« .اًؿبى هغلَةِ

اؾالم چیعى اؾت وِ ثب تطثیت حبنل هی قَزّ .وِ اًؿبًْب ّن لبثل تطثیتاًس  .ثقضى هوىي
اؾت زیطپصیطتط ثب قٌس ،ثقضى ظٍزپصیطتط؛ ثقضى تطثیت زض آًْب هبًسگبضتط ثبقس ،ثقضى ون
زٍامتط؛ اهّب ّوِ اًؿبًْب زض هقطو تغییط ٍ تجسیلى ّؿتٌس وِ ثب تطثیت حبنل هی قَز؛ ایي زض
زضخِ اٍل ثِفْسُ چٌس فٌهط انلى اؾت وِ یىى اظ فٌبنط انلى هقلن اؾت » .هقلن ثَزى ،زض
هقٌبی فبم ذَز یقٌی هَ ثط ثَزى .تبثیط تطثیتی زاضای چٌبى اضظقی اؾت وِ فول فبهل آى ضا
«پیبهجطی» للوساز وطزُاًس« .هقلن زاًف هى آهَظز ،تفىّط هى آهَظز ،اذالق ٍ ضفتبض ّن هى آهَظز .
ًملّبی ایي لؿوت ّوِ اظ ثیبًبت ضّجط هقؾن اًمالة زض زیساض  1393/02/17ثب هقلوبى ٍ فطٌّگیبى ؾطاؾط وكَض اًتربة قسُ اؾت.

آهَذتي ضفتبض ٍ اذالق اظ لجیل آهَذتي زاًف ًیؿت وِ فمظ اًؿبى اظ ضٍى وتبة ثرَاًس؛ زضؼ
اذالق ضا ثب وتبة ًویقَز هٌتمل وطز .ثیف اظ وتبة ٍ ثیف اظ ظثبى ،ضفتبض هؤثّط اؾت؛ یقٌى قوب
زض زاذل اتبق زضؼ ٍ هیبى زاًف آهَظاى ،ثب ضفتبض ذَزتبى ثِ آًْب زضؼ هیسّیس .الجتِّ ثب ظثبى ّن
ثبیس گفت ،ثبیس ًهیحت وطز ،اهّب ضفتبض تأثیط فویكتطى زاضز ،تأثیط ّوِ گیطتطى زاضز  .نبزلبًِ
ثَزى ؾري ضا ضفتبض اًؿبى ضٍقي هی وٌس» .آًچِ حبیع اّویت اؾت ،تالـ ثطای هقلن ثَزى زض
هحیظ زاًكگبُ اؾت.

دکتر محمًد مُر محمذی
رئیس شًرا يسرپرست داوشگاٌ فرَىگیان

