واﺣﺪ ﭘﺮدﯾﺲ
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ﻮل م ﮑﺎت ز را ﺑﺎ ﺪف ا ﺠﺎد و ﺪت رو و ا ا ﺶ ﺖ آ ﻮزش ﺪو ﻦ د ﺪه ﻄﺎ ﻪ و آ ﮫﺎ ﻤﻞ ﻤﺎ ﺪ:

 -1ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﻠﻮي از
ﻗﺒﻞ اﻃﻼع داده ﺷﻮد.
 -2در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻼس ﺟﺒﺮاﻧﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
 -3درﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻫﺎي ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﻠﻮي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮدد.
 -4ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ﻃﻮل ﺗﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داراي ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﻣﺠﺎز )ﻣﻮﺟﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ( را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -5اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه،ﺑﺮاي ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ ،از دادن ﺟﺰوه ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ).ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس و
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ را از ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
 -6ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دروس ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ روز ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 -7ﺑﺮاي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻦ داده ﻧﺸﻮد،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -8از دادن ﺗﻌﺪادي ﺳﻮال ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪاً ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 -9ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن درﺻﺪي از ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.
 -10از ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط وﯾﮋه ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
-11داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﻼس ﻫﺎ را در ﺣﺪ اﺧﺘﻼل ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -12ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ)ﻣﯿﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم(را در ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺠﺰا آﻣﺎده ﮐﺮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 -13ﺑﺨﺸﯽ از دروس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و  ...ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﯾﻪ ﻧﮕﺮدد.ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درس ﺑﺎﺷﺪ.
 -14از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﻼس درس اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در زﻣﺎن ﮐﻼس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -15ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﮐﻼس و ﯾﺎ در ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ.
 -16ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارك و ﻓﺮم ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮوع ﺗﺮم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزاﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺗﺮم ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 -17داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -18ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺰارش در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
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 -19داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درس ﺧﻮد ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﺮده اﻧﺪ،اﮔﺮ درس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﺗﺮم ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -20اﮔﺮ از ﯾﮏ درس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻼس ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺗﺮم وﺟﻮد دارد،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﮐﻼس ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

 -21ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎري ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﻫﺮ درس در ﻃﻮل ﺗﺮم اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ.
 -22درس ﻫﺎي ﯾﮏ واﺣﺪي،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮاي درس و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ زﺑﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه  2واﺣﺪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺗﺮم اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
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