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 کارگروهی ، پرسص و پاسخ )بحث گروهی(، ارائه کنفرانس.  ،سخنرانی

 

 ٍسبیل آهَزضی :

 ویذیو پروشکتور –اورهذ  –وایت برد 

 

 

 
 

 سٌجص ٍ ارزضیببی 
 

 ساعت تاریخ نوره روش تذریس آزهوى

 کوئیس

 

تطریحی ) پاسخ  -چنذ گسینه ای

 کوتاه(
01% 

 در ساعت کالس کالسبعذ از هر سه جلسه 

آزهوى هیاى 

 دوره

 

تطریحی ) پاسخ  –چنذ گسینه ای 

 کوتاه(
01% 

 پنجن تذریسبعذ از هفته 

27/2/96 

 01-01در ساعت

آزهوى پایاى 

 دوره

 

تطریحی ) پاسخ  -چنذ گسینه ای

 کوتاه(
11% 

 برناهه هصوب اهتحاى پایاى ترم

فعالیتهای 

 آهوزضی

 

 %01 تحقیق ، ارایه کنفرانس و ترجوه

- - 

 

 ت کالس و انتظارات از دانشجو:هقررا

 

از داوطجُیبن اوتظبر می رَد کً بب تُجً بً اٌمیت درش َ تىُع سرفصل 

ٌب َ تُجً بً محذَدیت زمبوی جٍت ٌرچً بٍتر برگسار ضذن ایه َاحذ درش 

 بً وکبت زیر تُجً فرمبیىذ:

 حضُر مىظم َ فعبل در جلسبت درش -1

فعبلیتٍبی آمُزضی داخل کالسی َ پرسص َ ضرکت در بحث ٌبی گرٌَی َ  -2

 پبسخ

 خبمُش کردن تلفه ٌمراي -3

 پبسخگُیی بً سئُاالت مربُط بً درش جلسبت قبل -4

 رجُع بً مىببغ معرفی ضذي -5

 

 

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل                   ًبم ٍ اهضبی هذرس:        

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :            ل:                        تبریخ تحَی



           هبهبییتبریخ، اخالق، لَاًیي ٍ حمَق در  :جذٍل زهبًبٌذی درس

 95-96ًین سبل دٍم تحصیلی  9-16ّفتِ  14-16سِ ضٌجِ  سبؾت رٍز ٍ سبعت جلسِ :

 

 

 جلسِ 

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ              تبریخ

1 29/1/96 
 

 آضٌبیی ثب تبریخچِ هبهبیی ٍ زایوبى ٍ سیر تحَالت آى در تبریخ

 

 اؾػن ثبختِ

2 12/2/96 
 

 تبریخچِ ثْذاضت ٍ تٌػین خبًَادُ ٍ آضٌبیی ثب تحَالت ثیوبریْبی زًبى

 

 اؾػن ثبختِ

3 19/2/96 
 

 آضٌبیی ثب  سیر تحَالت هبهبیی در ایراى

 

 اؾػن ثبختِ

4 19/2/96 
 

 در هحیط وبری آىوبرثرد  ٍ آضٌبیی ثب هؿیبرّبی اخاللی در هبهبیی

 16-18سبؾت  ) آهَزش هجبزی (

ٍ  اؾػن ثبختِ

 داًطجَیبى

 ) همررات حرفِ ای ( آضٌبیی ثب حرفِ ٍ لَاًیي هبهبیی         26/2/96 5

 

 اؾػن ثبختِ

  اهتحبى هیبى ترم 27/2/96 6

7 2/3/96 
 

 آضٌبیی ثب احىبم ٍ همررات هبهبیی

 ) حذٍد ٍ ٍغبیف ٍ اختیبرات لبًًَی وبر در هبهبیی (

  اؾػن ثبختِ

 ٍ داًطجَیبى

آضٌبیی ثب اًجوي ّبی هبهبیی، لَاًیي استخذاهی ٍ تؿییي حذٍد  9/3/96 8

 صالحیت هبهب

 اؾػن ثبختِ

 حمَق سالهت ثبرٍریآضٌبیی ثب  16/3/95 9

 

ٍ  اؾػن ثبختِ

 داًطجَیبى



 


