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 شیًٌ َای تذریس 

 يسىاریً سازی. تجارب عملی در فًریت َاسخىراوی ، َمراٌ با پرسش ي پاسخ ، بحث گريَی در خصًص 

 رساوٍ َای آمًزشی  

 فیلم اسالیذ،يیذیًپريژکتًر ،  یت برد، يا

 سٌجص ٍ ارزضیاتی

  

 سبعت تبریخ سْن از ًورُ کل)درصد( رٍش آزهَى

 16-18 31/8/1411 11 شفبّی کَئیس

 16-18 14/9/1411 21 کتبی آزهَى هیبى دٍرُ

 8:31-11:31 1/11/1411 61 کتبی آزهَى پبیبى ترم

 ---- ---- 5 ّیحضَر ٍغیبة ٍ بحث گرٍ حضَر فعبل در کالس

 ---- تب پبیبى ترم 5 ارائِ تحمیك تکبلیف داًشجَ

 

 هقررات درس ٍ اًتظارات از داًطجَ :   

ر از داًطجَیاى ػسیس اًتظار هیرٍدکِ تا تَجِ تِ اّویت ٍ حساسیت درس ٍ تٌَع هغالة ٍ هحذٍدیت زهاًی ٍ تِ هٌظَر تْرُ ترداری ّر چِ تیطت  

  .تِ ًکات ریل تَجِ ًوایٌذ

تِ هٌاتغ هؼرفی ضذُ هراجؼِ ٍ هغالة کاهل تحج ّا را هغالؼِ ًوایٌذ ٍ در صَرت ٍجَد ّر گًَِ اضکال ٍ سَالی در ساػتْای هطاٍرُ تاهذرس -1

 .هرتَعِ هغرح ًوایٌذ

 .ی تأحیر دارد(ت)غیثت درکالس در ارزضیا .تِ حضَر هٌظن تَام تا آهادگی در توام جلسات اّویت دّیذ-2

 .ضرکت فؼال داضتِ تاضیذ پرسخ ٍ پاسخ جلساتپرسص در –3

 ارائِ پرٍشُ هرتثظ تا درس اقذام ًوایذ. ًسثت تِ-4
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درزیگَ پخص فیلن در زهیٌِ پاًسواى ٍ تاًذاش در سَختگی ٍ یخ زدگی ػضَ 7/11/1411 6  

 گَدرزی (1)گرٍُ  توریي پاًسواى ٍ رٍش ّای تاًذاش 12/11/1411 7

 گَدرزی (2)گرٍُ  توریي پاًسواى ٍ رٍش ّای تاًذاش 14/11/1411 8




