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 بنام خداوند جان و خرد

  

  پیشگفتار

  

هرچند تعداد دانشجویان به نحو . آموزش مهندسی در ایران در چند دهه اخیر رشد چشمگیري داشته است

از .  اما منابع انسانی و کالبدي در آموزش مهندسی همان آهنگ رشد را نداشته است،قابل توجهی افزایش یافته

ریزان نظام آموزش مهندسی بوده ه اساسی دست اندرکاران و برنامهرو، کیفیت آموزش مهندسی یک دغدغاین

صدد بهبود کیفیت نظام آموزش سیس درأبا توجه به این امر، انجمن آموزش مهندسی ایران از بدو ت. است

هاي گوناگونی براي بهبود کیفیت بروندادها و پیامدهاي نظام آموزش  در این جهت، طرحومهندسی برآمده 

  کههاي تدریس استاز این جمله، طرح مستند کردن تجربه. راحی و به مرحله اجرا در آورده است ط،مهندسی

  . به اجرا درآمد1396 پژوهش دربهار سال  ـپیش به صورت

 هاي دانشکده و ها پردیس/صنعتیهاي هاي آموزشی دانشگاهاز طرف انجمن به معاونتاي ، نامهدر اجراي این طرح

امتیازات حاصل از ارزیابی دانشجویان از تدریس  براساس خواست شد،در این نامه در.  شدارسالربط ذي

اعضاء که باالترین  امتیاز را در ارزیابی دانشجویان از تدریس به   درصد از10اسامی  ،ت علمیأاعضاي هی

پیوست (» سهاي تدریچارچوب گزارش تجربه« سپس براي این افراد،. اند به اطالع انجمن برسددست آورده

 تجربه تدریس ،طور کامله نفر ب17 ،شده از میان افراد یاد .هاي خود را گزارش کنندارسال شد تا تجربه) الف

  .خود را روایت کردند

هاي مورد تماس و پاسخ  ابتدا اسامی نهادهاي آموزش مهندسی،هاي دریافت شده، در این گزارشبراساس پاسخ

دهنده، ت علمی پاسخأهاي تدریس اعضاي هیسپس تجربه. دهنده عرضه شده استآنها و نیز تعداد افراد پاسخ

در ادامه  .ده استشها بیان  در بخش بعدي برخی نکات برجسته این تجربهوبه روایت خودشان، گزارش 

یادگیري و نیز کاربرد آنها در آموزش مهندسی مورد نظر قرارگرفته  ـ ها و رویکردهاي یاددهیمطالب، نظریه

پژوهش با مشارکت معدودي از اعضاي  ـ  به عنوان یک طرح پیشالبته، با توجه به این که این طرح صرفاً. است

بدون مقایسه تحلیلی  ها وهاي هریک از تجربه در این گزارش تنها به عرضه روایت، به اجرا درآمدهت علمیأهی

و نیز با توجه به بازخوردي که از   این طرحامید است براساس نتایج. اکتفا شده است وضعیت مطلوب و موجود،

اجراي یک طرح ملی  هاي مهندسی دریافت خواهد شد، نسبت به تدوین وت علمی رشتهأطرف اعضاي هی

 . هاي تدریس در آموزش مهندسی در آینده اقدام شودسازي تجربهمستند

 
  

  الف



 ب 

پژوهش، براي گزارش هر یک از به منظور رعایت اخالق در اینجا، یادآوري این نکته ضرورت دارد که، 

ت أاسامی اعضاي هی) ب(اما در پیوست . ت علمی خودداري شده استأ ذکر نام عضو هی از هاروایت

اي و همکاري ایشان تعهد حرفه وسیله ازبدین .علمی شرکت کننده در این طرح فهرست شده است

  .شودمیسپاسگزاري 

هاي دبیرخانه انجمن و نیز از تالشهیأت مدیره دانا رئیس در خاتمه الزم است از جناب آقاي دکتر فرجی

  .نمایم تشکر ،انجمن براي هماهنگی امور مربوط به این طرح

  

                        عباس بازرگان 

  انجمن آموزش مهندسی ایران هیأت مدیره                  عضو
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  مقدمه : 1بخش 

، در آغاز سال طبق آمار آموزش عالی. اي داشته استآموزش مهندسی در ایران رشد قابل مالحظه

هاي مهندسی بیش از یک میلیون و سیصدهزار ، تعداد دانشجویان در رشته1394- 95تحصیلی 

سی در آن سال بر بوده و همچنین، تعداد دانش آموختگان در آموزش مهند) نفر 595/312/1(نفر

هر چند رشد ). 1396ریزي آموزش عالی،مؤسسه پژوهش و برنامه( نفر بالغ شده است 000/295

هاي کیفی آن از توان به جنبهی دانشجویان در آموزش مهندسی ایران قابل توجه است، اما آیا میکم

اطمینان داشت؟ پاسخ هاي دانشجویان جمله کیفیت فرایند تدریس ـ یادگیري و نیز کیفیت آموخته

اي  حوزه،تحقیق در آموزش مهندسی. به این پرسش مستلزم انجام تحقیق در آموزش مهندسی است

المللی در راستاي تبدیل هاي بیناي و نوپدید است که کمتر از دو دهه از آغاز کوششمیان رشته

  ).Borrego,et al., 2011(گذرد شدن آن به رشته اي دانشگاهی می

هاي مربوط به تحقیق در آموزش مهندسی با تأسیس انجمن آموزش مهندسی ان نیز کوشش در ایر

 شامل پژوهش و ،حوزه تحقیق در آموزش مهندسیاین  . رسمیت یافت1388 ایران در سال

در راستاي تحقیق، ارزیابی و  بر این اساس،.  استارزشیابی درباره عوامل نظام آموزش مهندسی

نیز  سیس کمیته پژوهش در آموزش مهندسی وأانجمن به ت زش مهندسی ایران،بهبود کیفیت نظام آمو

هاي سسه، کوششؤسیس این مأعالوه برت. سسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران همت گماشته استؤم

از طرف انجمن در راستاي پژوهش و ارزشیابی در نظام آموزش مهندسی ایران به عمل آمده  دیگري نیز

 .است

  یادگیري در آموزش مهندسیـکیفیت فرایند تدریس هاي یادشده، توجه به از جمله کوشش

براي این . علمی مورد توجه قرار گرفتتأهاي اعضاي هیاین راستا ، طرح مستند کردن تجربه در. است



 ٢

علمی نظام  هیأتياي منتخب از اعضاهاي نمونهبراي گردآوري تجربه صورت پیش ـ پژوهش طرحی به،منظور

  . مهندسی تدوین شد و  به اجرا درآمدآموزش

هدف اصلی آن بود که به طور مقدماتی مراحل یک طرح وسیع ،  پژوهشـدر تدوین طرح پیش 

علمی در نظام آموزش مهندسی مورد بررسی قرار هاي هیأتکشوري براي مستند کردن تجربه

ر براي نظام آموزش مهندسی مورد استفاده تطرحی وسیعنه تنها  در آینده ،طوري که با استفاده از آنهب. گیرد

  .تهیه شودها نیز الگویی علمی در سایر رشتهقرار گیرد، بلکه براي بازنمایی و تحلیل تجربه تدریس اعضاي هیأت

هاي فنی و مهندسی مورد نظر علمی در رشتهاي منتخب از اعضاي هیأتنمونه با توجه به مراتب فوق،

علمی برجسته بودکه از نظر امتیازات بدست آمده  آن دسته از اعضاي هیأتاین نمونه شامل .قرار گرفت

جهت  براي انتخاب این نمونه ابتداء، .را دارا بودند باالترین امتیاز ،در ارزیابی تدریس توسط دانشجویان

- هاي آموزشی دانشگاهاي از طرف انجمن به معاونتربط، نامهعلمی ذيی اعضاي هیأتیشناسا

د که آن دسته از شدر این نامه درخواست . ربط ارسال شدهاي ذيها و دانشکدهپردیس/هاي صنعتی

عنوان ده به را) 5 تا 1در طیف (دو نیمسال قبلی باالترین امتیاز در علمی که حداقل اعضاي هیأت

که از سوي  در پاسخ این نامه،. شوند معرفی انجمن به اندآورده دست به مربوط، درصد باالي فهرست

هاي  ارسال شد، دانشگاه1395مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران در آغاز زمستان رئیس هیأت

علمی واجد شرایط را ارسال  نفر از اعضاي هیأت96 اسامی ،هاي فنی ـ مهندسیدانشکده پردیس و/صنعتی

پیوست (» هاي تدریس تجربهچارچوب پیشنهادي براي گزارش«اي همراه با سپس براي این افراد نامه. کردند

  .ها را نشان می دهدها و پاسخ آن  توزیع ارسال نامه1جدول . ارسال شد )113، ص الف

هاي علمی به درخواست مستند کردن تجربههاي اعضاي هیأت نمایان است، نرخ پاسخ1همانطور که در جدول

هاي فنی دانشگاه تهران دیس دانشکدهها از پر باالترین تعداد پاسخ بوده و درصد20 از  کمتر،تدریس

کده فنی و مهندسی امیرکبیر و دانشصنعتی علمی منتخب دانشگاه  درحالی که اعضاي هیأت،است

در بخش دوم این گزارش به .  مشارکت الزم را در اجراي این طرح به عمل نیاوردند،گاه شیرازدانش

این افراد شامل کسانی . ضه شده است عر1علمی مندرج در جدول  عضو هیأت17هاي  پاسخ،تفصیل

  .کردندهستند که تجربه تدریس خود را طبق چارچوب یاد شده، ارسال 
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  هاي ارسالی به توزیع نهادهاي آموزش مهندسی بر حسب تعداد نامه: 1جدول 

  هاعلمی و دریافت پاسخهیأتاعضاي 

 تعداد پاسخ دریافتی تعداد نامه ارسالی اسامی نهادها

 0 8 شگاه صنعتی امیرکبیردان

 4 27 دانشگاه صنعتی اصفهان

 9 40 هاي فنی  دانشگاه تهرانپردیس دانشکده

 2 5 خواجه نصیرالدین طوسیصنعتی دانشگاه 

 0 3 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شیراز

 2 13 دانشگاه صنعتی شریف

 17 96 جمع

 
 مهلت زمانی 1396 خرداد ماه 20می نمونه، تا تاریخ علتأها از طرف اعضاي هیبه منظور دریافت پاسخ

هاي در این مدت، یعنی در شش ماه از زمان اجراي درخواست مستند کردن تجربه. تعیین شده بود

 دهـپاسخ دهنعلمی اسامی اعضاي هیأت که شد پاسخ دریافت 17 فقط ،تدریس تا پایان مهلت یاد شده

دکردن ـمستند ـی در فراینـعلمرا مشارکت اعضاي هیأتاین که چ. ارائه شده است )ب(در پیوست

بهبود کیفیت  براي ،هاهاي تدریس به منظور بازنمایی کوشش هاي انجام شده و سهیم شدن در کوششتجربه

 یک طرح  پژوهش یاد شده در سطح مطلوب نبوده است، نیاز به انجامـنظام آموزش مهندسی، از طریق پیش 

  .پژوهشی جداگانه دارد

هاي بخش سوم نکته. شودهاي تدریس عرضه میهاي مربوط به تجربهروایت ،ربخش دوم گزارشد

 ـهاي یاددهی  تحوالت مربوط به نظریه،در بخش چهارم .کندی مییها را بازنمااین روایت برجسته از

ربرد این سپس به کا .گیردمورد نظر قرار می )پداگوژي(یادگیري ـ علم و هنر یاددهی و نیز یادگیري

  .شودرویکردها در آموزش مهندسی اشاره می

علمی نظام آموزش مهندسی رابیش از  توجه اعضاي هیأت، پژوهشـامید است اجراي این طرح پیش 

 .کندجلب  ،سیپیش در همکاري با انجمن براي بهبود کیفیت نظام آموزش مهند
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هاي تجربه تدریس درآموزش مهندسیروایت: 2بخش 
1  

  روایت یکم

  کنید؟ را تدریس میهاییسچه در) 1

 انتقال حرارتI؛ ترمودینامیکIجا به جایی(؛ نیروگاه حرارتی؛ انتقال حرارت پیشرفته(  
  

  )ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کالس درس را چگونه آغاز می کنید؟ ) 2

 کنید؟در آغاز نیمسال و در بدو ورود به کالس چه می  

 اي که درس مذکور چه نقشی در مهندسی مکانیک از دیدگاه صنعتی ایفا ارائه مقدمه

  .کندمی

 کنید؟هاي گوناگون دانشجویان چه میها و ویژگیدر مواجهه با توانایی  

  آنها در درسهايپرسشارائه جواب مناسب در مقابل   

 هاي دانشجوییروژه صنعتی به تیمارائه یک پ  
  

  ؟کنید یادگیري را در کالس درس مدیریت می  ـچگونه فرایند تدریس) 3

 یادگیري دانشجویان توجه  تا چه اندازه به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفت

  ؟کنیدمی 

 س از فرد مشخص در حین تدریپرسش از دانشجویان با یادگیري اسم آنها و پرسش  

                                                 
 .آورده شده است» ب«اسامی راویان در پیوست  . 1



 ٦

 احترام به نظرات علمی دانشجویان  
  

  اساسی است؟  ی براي تدریس،یهاچه مهارت به نظر شما) 4

 علمی از چه هایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هیأت چه مهارتداشتن

  مند باشد؟هایی باید بهرهمهارت

 آن  که باید دانشجو با نگاه کردن بهاستیک تابلو   در هر جلسه مثل نقاشیتدریس 

مثل یک ی، لذا بخش مهمی از معلم. در ذهنش نقش بندد ،مربوطمنظور استاد و درس 

ها، سخنوري استاد است که بتواند موضوعات یکی از مهارت.  ذاتی است،انه ماهرینقاش

  .کنددرس را با مهارت و روشنگري به ذهن دانشجو منتقل 
  

  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

 دهید؟یر چه اقدامی انجام میبراي هر یک از موارد ز  

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف  

 دهم و ارتباط آن را با صنعت مهندسی در اولین جلسه این کار را انجام می

  .کنممکانیک مشخص می

o  تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی 

  ل ها و حنمرات به کوئیز% 25برگزاري حداقل دو امتحان در درس و اختصاص

  TAتمرین توسط 

o تعامل دانشجو با مدرس  

 ارائه ساعات مشاوره  

o تعامل دانشجویان با یکدیگر  

 براي کل کالس و درخواست ارائه آن به )  نفره4حداکثر (یک پروژه تیمی  تعریف

   دقیقه در پایان درس15مدت 

 بر کدام یک تأکید بیشتري دارید؟کنیداي از اقدامات خود مشخص با ذکر نمونه   

  کید دارمأهمه موارد فوق تبر.  

 روش تدریس شما چگونه است؟  

 ًهاي اجباري توصیهرا در درس پاورپوینت نوشتن با ماژیک در پاي تخته و اصال  

  . کنمنمی
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 ؟کنیدهاي جامعه در این رشته مربوط میچگونه تدریس خود را با نیاز  

  ر موقع مناسب هاي خود را د همیشه کالس،هستم سال است که در صنعت نیز 20چون

  .  کنمهاي صنعتی تلطیف میبا مثال

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با ویژگی خاص و متمایز کننده تدریس درس

  ها چه تفاوتی دارد؟ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 شود و ازحتما روابط و معادالت مربوط به هر درس در روي تخته توسط اینجانب نوشته می 

  .کنم تخصصی پرهیز می ـهاي اجباري در درسپوینتپاور ارائه
  

  کنید؟براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می) 6

 دهید؟چگونه یادگیري دانشجویان را مورد سنجش قرار می  

 در هر جلسهصورت تصادفی از دانشجوي انتخاب شده به پرسش   

 دهید؟ چگونه؟به آنان بازخورد مییادگیري دانشجویان  تا چه اندازه درباره میزان  

 اند اینجانب پاسخ دادههايپرسشهاي دانشجویان که به  درباره جوابتوضیح.  

 کنید؟هایی را فراهم مییادگیري دانشجویان، چه فرصت هايدرباره ارتقا مهارت  

 نمره کالس به یک پروژه صنعتی مربوط به درس و درخواست ارائه % 10 اختصاص

   دانشجوییتیم چهار نفره

  

*** 

  دوم روایت

  کنید؟ را تدریس میهاییدرسچه )1

 تکسچرایزینگ، چاپ پارچه.  
  

  ):ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کنید؟ کالس درس را چگونه آغاز می) 2

 کنید؟در آغاز نیمسال و در بدو ورود به کالس چه می  

 روحیه شادي را در دانشجویان ایجاد کنم  ،کنم با نگاهی عمیق همراه با تبسمسعی می

 قبل را به صورت خالصه بازگو کنند و در صورت جلسههاي و از آنها بخواهم که گفته

ی ـالبته در اولین جلسه سع. لزوم تکمیل کنم تا آنها را براي ادامه مطلب آماده کنم

 یان با بیشتر دانشجو،پرسشغیر جدي با چند به صورت  و رویی خوشاکنم بمی
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 دانشگاه تا به حال چگونه بوده است؟ همچنین به مثالً. اي برقرار کنمارتباط اولیه

گویم که هر زمانی که مطلب را نفهمیدید من را متوقف کنید تا دوباره می آنها

 . فوري به من بگویند،دیتوضیح دهم و یا اینکه هر مشکلی را در رابطه با کالس دار

 کنید؟هاي گوناگون دانشجویان چه می ویژگیها وه با تواناییهدر مواج  

 دهم که قانع بترین دانشجویان را به نوعی توضیح  ضعیفپرسشکنم تا سعی می

 تا جایی که زمان اجازه دهد توضیحات را تا مطمئن شدن از اینکه معموالً. دشون

  .اند ادامه دهممطلب را گرفته

 کنید؟شجویان چه میدر مواجهه با دانشجویان مشکل دار و مشکالت دان  

 اگر دو دانشجو با هم  مثالً. کنم خیلی دوستانه و با تبسم مشکل را حل کنمسعی می

 کنند با خنده و یکی دو جمله طنز که اصالًکنند و مزاحمت ایجاد میمی صحبت

 در این موارد از دوست معموالً. کنمآنان را عوض می جنبه تمسخر نداشته باشد جاي

دهد که هشدار دادن به تجربه من نشان می. کنما خان استفاده میعزیز یا جناب ی

به نظر . کنددانشجو وقتی که همراه با احترام و انتقال دوستی باشد خیلی زود اثر می

  . تندخو شدن با دانشجو است،تواند بکند که استاد میکار بديمن 

 ه صحبت کنمنها دوستانآکنم با در مواردي که مشکل خیلی جدي باشد سعی می .

به درس، نگران بودن، عدم توجه کالس، در مواردي مثل به خواب رفتن دانشجو سر

 تا حدودي با ، اینکه ممکن است دانشجو موادي را مصرف کند و غیره زدنسحد

  .خواهم به مرکز مشاوره بروندنها روحیه می دهم و در خیلی موارد میآصحبت به 

 کنید؟ست و در تدریس بر رعایت چه اموري تأکید میاي چینظر شما درباره اخالق حرفه  

  یا صحبتی که خداي ناکرده عمل احترام به شخصیت دانشجو و پرهیز از هر گونه

کنم تا با دانشجویان مثل سعی می. توهین به شخصیت و پتانسیل دانشجو باشد

هت  خداي ناخواسته در جتافرزند خودم رفتار کنم و همیشه به رشد آنان کمک کنم 

  .امید کردن آنان نباشد کاهش اعتماد به نفس و یا نا
  

  د؟کنی یادگیري را در کالس درس مدیریت می ـ چگونه فرایند تدریس) 3

 هاي مربوط به درس و ذکر سعی من همیشه بر آن بوده تا به کمک عکس، فیلم، نمونه

 البته .تر شدن درك مطلب به دانشجو کمک کنم راحتراي ب، سادههاي ملموسمثال

. امرو نبودههبرامش فضاي کالس با مشکل خاصی روآبراي مدیریت کالس و حفظ 
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 از گاهیگاه .ام دانشجویان من را دوست خود حساب کنندچون سعی کرده

علمی رفتاري با دانشجویان دارند که تأشنوم که تعدادي از اعضاي هیدانشجویان می

 کینه  و از طرف دانشجو، پرخاشپرسشتحمل  عدم مثالً. کنندسخت ناراحت میآنان را 

 .کندگویند که استاد ما را برده خود حساب میحتی بعضی از دانشجویان می. به دل گرفتن

به براي ترجمه هایی از کتاب را  بخشانادتیا اینکه اس. ها کم استعداد این همکارلبته تا

به تصور من  .گیرنددهند و تمام وقت آنان را میعنوان تکلیف به دانشجویان می

کالس درس، رفتار صحیح ها باید قبل از فرستادن همکار به عنوان استاد سردانشگاه

  . ها را به آنان آموزش دهندشجویان و باید و نبایدنبا دا

 یادگیري دانشجویان توجه  تا چه اندازه به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفت

  ؟دیکنمی

  امروزه با اوضاع و احوال کار و . امشجویان توجه زیادي نکردهندابه سطح ورودي

  معموالً، به ویژه براي پسران؛ برانگیختن و ایجاد عالقه آسان نیست،مسائل اقتصادي

 در  از اینکه انسان در زندگی چه بکند و مستقیماًاگویم جددر مواردي به آنان می

تري زندگی بهتر و موفق ها در دانشگاه،ختهرابطه با رشته خود کار پیدا کند یا نه، آمو

  .  وردآبراي انسان به وجود می
  

  اساسی است؟ ی براي تدریس،یهاچه مهارت به نظر شما) 4

 اشراف کامل به موضوع و تجربه کاري در آن زمینه که البته نیازمند زمان هم هست .  

 هایی علمی از چه مهارتعضو هیأت عمل، در و است ضروري تدریس در هاییمهارت چه داشتن

  مند باشد؟باید بهره

 وري، ارتباط با ، فارسی صحیح و خوب صحبت کردن، هنر سخنبیان واضح و رسا

دانشجویان در حین تدریس و تماس چشمی، نگاه کردن به دانشجو براي چند ثانیه و 

 .کند با او صحبت میالقاء این فکر که استاد دارد مستقیماً

 اند؟تري داشتهر موفقیت شما در تدریس نقش مهمهایی دچه مهارت  

 کنم در خارج و داخل کشوری که تدریس میهایهاي کارآموزي در رابطه با درسدوره، 

  .، عالقه به تدریسیهاي خارجزبان
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  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

 دهید؟ هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجام میبراي  

o هاي درسز هدفمطلع کردن دانشجویان ا  

  المللی و یا اهمیت موضوع در رابطه ن کاربردها در سطح ملی و بینکردمشخص

  هاي بعديبا بحث

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی  

  ره و غیوگلکاتال کمک درسی مثل فیلم، ئ و استفاده از وساوبگاهمعرفی کتاب و  

o تعامل دانشجو با مدرس  

 ستی همراه با جدي بودن و حفظ مرزهاي الزمنگه داشتن رابطه به صورت دو  

o تعامل دانشجویان با یکدیگر  

 امنکردهدر این دانشگاه به مشکل خاصی هم برخورد . امدر این رابطه درگیر نبوده. 

 روش تدریس شما چگونه است؟  

    ارائه توضیحات به صورت ساده و درگیر کردن ذهن دانشجویان به ادامه مطلب با

اي صحبت  عنوان مثال اگر قرار است در رابطه با سرعت وسیلهبه . از آنانپرسش

 . بینی کنندکه در رابطه با آن، حداقل پیشخواهم از آنها میشود 

 ؟کنیدهاي جامعه در این رشته مربوط میچگونه تدریس خود را با نیاز  

 دهم میاختصاصتر تر و مهموقت تدریس را بیشتر به موارد الزم.  

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با مایز کننده تدریس درسویژگی خاص و مت

  ها چه تفاوتی دارد؟ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 ها و تعیین نقش تشریح ماشین ،در حوزه تخصصی خود من ،بخشی از تدریس من

.  و البته بخشی نظري هم وجود دارداستدهی تولیدات هاي مختلف در شکلبخش

  .توانم بیان کنمها را نمیهژگی خاص و متمایز کنندوی
  

  کنید؟براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می) 6

 یادگیري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس شما، باید داراي چه  دانشجویان براي

  هایی باشند؟مهارت

 به خاطر داشته باشند، پیش نیاز را در حد متوسطهايدرس . 
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 دهید؟ري دانشجویان را مورد سنجش قرار میچگونه یادگی  

  در این رابطه که در جلسه قبل چه پرسشبا صرف چند دقیقه در ابتداي کالس و 

  .  دهند عالقه نشان می، تعداد خاصیمعموالً. آموختیم

 کنید؟هایی را فراهم مییادگیري دانشجویان، چه فرصت هايدرباره ارتقا مهارت  

  موزشی و عکس، نمونه، آد استفاده از وسایل کمک فته شگهمانطور که قبال

  ....کاتالوگ، فیلم و
  

  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهچگونه توانمندي و شایستگی) 7

 هاي بعدي چگونه مقایسه هاي گذشته با نیمسالکیفیت کالس درس خود را در نیمسال

  کنید؟می

 بهتر شده است. 

 کنید؟ه انگیزه خود را براي فعالیت مطلوب حفظ میها، چگونبا وجود مشکالت و کاستی  

  چنانچه استاد از کار و موضوع تدریس خود لذت ببرد و به آن عالقه داشته باشد

 کمبودهاي ،ولی در زمینه پژوهش. رو نیستهب نظري با مشکل خاصی روهايدرس

 3  یا2به عنوان مثال در ایران بیش از . امید کننده است دستگاهی بسیار نا

 3یک ماده ممکن است به  براي.  وجود نداردBET و یا دستگاه  TEMمیکروسکوپ

 .هم در صورتی که فروخته شود  ماه صبر کردن نیاز باشد آن4تا 

 بخشید؟کنید و بهبود میبا توجه به وقت محدودي که دارید چگونه کیفیت تدریس خود را حفظ می  

 هاي مربوط براي المللی و مطالعه ژورنالینویژه بها بهشرکت در سمینارها و نمایشگاه

 سریع ها نسبتاًبه ویژه امروزه دستگاه. به روز نگه داشتن اطالعات درسی الزم است

  . شوند میترها جایگزینجدیدتوسط 

 کنید؟هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه میبراي توسعه شایستگی  

 طح علمی خودهاي قبلی و به روز نگه داشتن سبه کارگیري تجربه.  
  

د که اطالع همکاران دانشگاهی از ات یاد شده، نکات دیگري وجود دارآیا عالوه بر نک) 8

  د؟کنتر تواند آنان را نسبت به تدریس ایشان موفقمی هاي شماتجربه

 هاي هاي مربوط به گروهنها، بحثآهاي درگیر نشدن با تفکر خاص دانشجو، یا عالقه

  خط شخصیتبلیغ مشی و عدم فکري، 
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  رغم خط فکري  علی،میزآاحترام به تفکر دانشجو و نهادینه کردن همزیستی مسالمت

  و احترام متقابل به فکر همدیگر

 هاي توجه به این نکته که بخشی از دانشجویان ممکن است مشکالت مالی و ناراحتی

ه ها و اضطراب داشت، افسردگیآموختگیدانشآنان بعد از  روانی ناشی از نگرانی

  . باشند و استاد سعی کند تا در حد امکان از این بار بکاهد

 یا 4هاي سطح باالي کشور روزهاي سختی را براي شاید دانشجویان ورودي دانشگاه 

کاش مده است که ايآنها وارد آسیار زیادي بر باند و فشار  سال پشت سر گذاشته5

مورد در شد که فشارهاي بی نباید به صورتی باانادترفتار اس. به این ترتیب نبود

دانشگاه هم ادامه داشته باشد و جوانان با وضعیت بدتر نسبت به ورود، دانشگاه را 

رو هبترك کنند و تازه با کوهی از مشکالت براي ورود به جامعه و شروع زندگی رو

 سال از موضوع 2به ویژه پسران که خدمت سربازي هم دارند و بعد از . شوند

البته به نظر من اگر خدمت سربازي مثل بسیاري از . اند جدا شدهتخصصی خود هم

   .آمد خیلی بهتر بوداي در میکشورها به صورت حرفه

***  

  سوم روایت

  کنید؟ را تدریس میسهاییچه در)1

 هاي کنترل اتوماتیک، دینامیک خودرو، ارتعاشات مکانیکی، سیستم: مقطع کارشناسی

  گیرياندازه

  .ارتعاشات غیر خطی و کنترل پیشرفته: یلیمقطع تحصیالت تکم
  

  ):ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کالس درس را چگونه آغاز می کنید؟ ) 2

 کنید؟در آغاز نیمسال و در بدو ورود به کالس چه می  

 ی، معرفی یدهی، بارم بندي نمره نهاطرح درس شامل سر فصل مطالب درسی، نحوه نمره

هاي آزمایشگاهی و نحوه  مرجع، پروژه درسی، فعالیتهايابآموزشی، فهرست کت دستیار

انتظارات خود را از . دهمتماس با استاد و دستیار آموزشی را در اختیار دانشجویان قرار می

 نظم در کالس، حضور به موقع، عدم استفاده از موبایل در کالس درس، ،دانشجویان

 . کنمبه آنها منتقل می......)  قبل از حضور در کالس  (ها همراهی با کالس، مطالعه سرفصل
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  کنید؟هاي گوناگون دانشجویان چه میها و ویژگیبا تواناییبرخورد در  

 و تذکر به دانشجویانی که تالش الزم براي کنم براي شناسایی دانشجویان سعی می

در (در طول ترم  یزکوئ با گرفتن تعداد زیاديرا ندارند، همگام کردن خود با کالس 

همچنین از دستیار آموزشی . آنها را شناسایی کنم)  آزمون کوتاه10 تا 8حدود 

  . تر داشته باشدخواهم تا توجه بیشتري به دانشجویان ضعیفمی

  کنید؟ چه میآنهادار و مشکالت  با دانشجویان مشکلبرخورددر  

  ،خاص براي مشاوره وقت اختصاصراهنمائی، صحبت، برقراري ارتباط نزدیکتر  

 کنید؟اي چیست و در تدریس بر رعایت چه اموري تأکید مینظر شما درباره اخالق حرفه  

 در کالس و یا هر زمان دیگري که . اي دارمکید زیادي در خصوص اخالق حرفهأت

هاي ناشی از آن در صورت عدم اي و آسیبمناسب باشد در خصوص اخالق حرفه

عدم رعایت نظم، موضوع تقلب از دیگران، کپی . دهمیرعایت به این موارد تذکر م

طور هاز جمله نکاتی است که ب... برداري از گزارشات کردن تکالیف تعیین شده، کپی

همه حساسیت اینجانب در این موارد براي . کنممیکید أپیوسته به دانشجویان ت

  . استآشکار  دانشجویان کامال ً
  

  کنید؟ري را در کالس درس مدیریت می یادگی ـچگونه فرایند تدریس) 3

 یادگیري دانشجویان توجه  تا چه اندازه به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفت

  ید؟کنمی

  برقراري ارتباط با . مکن دانشجویان را در کالس جلب همه تا مشارکت کنممیتالش

 خاص و با نام بردن صورتهیکایک دانشجویان، آشنا شدن با آنها، پرسش از آنها ب

 هستند و روبهروصورت روزانه با آنها ههاي کاربردي و مواردي که بآنها، ارائه مثال

. کنندصورت خاص و از دریچه درس تخصصی مورد نظر به آنها نگاه نمیه باحیاناً

اي از یادگیري دانشجویان از تعامل با کید بر این نکته که بخش عمدهأهمچنین ت

پرسش لذا تشویق به . شود حاصل می،کنند که مطرح میهاییپرسشز یکدیگر و ا

 توسط خود دانشجویان و مداخله در مقاطع پرسشتوسط دانشجویان و پاسخ به 

 .  خواهد داشت نتیجه بسیار خوبی را در پیخاص، معموالً
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  کنید؟هاي دانشجویان توجه می آموختهکاربردچگونه به  

 نه دستیار (ترم توسط خودم ترم و پایانامتحانات میان و کوئیزهاي تصحیح برگه

طور خاص دارند و هو مشاهده اشکاالت خاصی که هر یک از دانشجویان ب) آموزشی

شود تا بهتر بتوانم کنم، باعث میتدریج در طول ترم از آنان پیدا میهبا شناختی که ب

  کوئیزحل . مکنظیم هاي موجود تنس خود را مطابق با مخاطبان و ضعفینحوه تدر

؛ چرا استو یا امتحان در جلسه بعد از امتحان، خیلی مورد توجه و عالقه دانشجویان 

توانند تشخیص اند و اشکاالت خود را میکرده صورت خاص فکرهکه در مورد مسائل ب

گیرند ولی و امتحان می کوئیز، انادتگویند که بسیاري از اسمی دانشجویان. دهند

 فهمیم یا برخی از دانشجویاننمی  در مسائل امتحان را تا آخر همنکته موجود

گویند که بیشترین یادگیري ما از نکاتی که شما در برگه امتحان و در هنگام می

  .افتدنویسید براي ما اتفاق میتصحیح اوراق می
 

  ی براي تدریس اساسی است؟ یهابه نظر شماچه مهارت) 4

 هایی علمی از چه مهارتیس ضروري است و در عمل، عضو هیأتهایی در تدرداشتن چه مهارت

  مند باشد؟باید بهره

 بندي محتواي درس، ان، تنظیم مطالب درسی، بودجهـراري ارتباط با دانشجویـبرق

 وقت مشاوره، طراحی پروژه و هاي دانشجویان، اختصاصپرسشحوصله در پاسخ به 

هی انجام دهند، تقویت تفکر حل مسئله یا موضوعاتی که دانشجویان بتوانند کار گرو

در ) A to Z(در دانشجویان، تقویت تفکر طراحی از اولین قدم تا آخرین مرحله 

مسائل داده شده به دانشجویان، ایجاد انگیزه در دانشجویان، به روز نگاه داشتن 

  .... حوزه تخصصی اطالعات

 اند؟تهتري داشهایی در موفقیت شما در تدریس نقش مهمچه مهارت  

  ها و توزیع نمره در مقاطع کوئیزنظم، فضاي تعامل با دانشجویان در کالس، تعدد

، انتخاب دستیار )ییاکتفا نکردن به یک امتحان براي نمره نها(مختلف درس 

مند و مناسب، تصحیح اوراق امتحانی توسط خودم، نظارت بر عملکرد هآموزشی عالق

صاص وقت مشاوره خارج از زمان کالس، در دستیار آموزشی و هماهنگی با وي، اخت

خود و ....  و ایمیل در اختیار قرار دادن تلفن،(دسترس بودن خود و دستیار آموزشی 

 ).دستیار آموزشی
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  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

 دهید؟براي هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجام می  

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف  

 صفحه در اولین جلسه کالس در ابتداي ترم2ی در دادن طرح درس   

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی  

  کوئیزمشارکت آنان در کالس و پرسش از آنان، اجراي تعداد زیادي  

o تعامل دانشجو با مدرس  

 اختصاص وقت مشاوره، در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراه  

o تعامل دانشجویان با یکدیگر  

 ل تلگرام و برقراري ارتباط دانشجویان با یکدیگرایجاد کانا 

 بر کدام یک تأکید بیشتري دارید؟کنیداي از اقدامات خود مشخص با ذکر نمونه   

 اي است که عالوه بر ابتداي  مهمترین نکته،مطلع کردن دانشجویان از اهداف درسی

دارم که باید کید أهمواره ت. نم تا هدف اصلی را گم نکنندکمی ترم همواره یادآوري

 . نگاهی به دورنماي اهداف درسی داشت

 روش تدریس شما چگونه است؟  

 پاورپوینت ،ویدئو کلیپدادن هاي جدید، نشانترکیبی از روش سنتی و استفاده از فناوري 

 طور مکمل نوشتن روي وایت بوردهو همزمان ب

 ؟کنیدچگونه تدریس خود را با نیازهاي جامعه در این رشته مربوط می  

  بازدید از مراکز صنعتی، دعوت از مدیران صنعتی براي ارائه سمینار در حوزه

هاي پروژه تعریف ،)خودرو دینامیک درس در خودروسازي مدیران از دعوت مثالً( تخصصی

هاي کارشناسی و چه در مقاطع تحصیالت چه در درس(درسی مرتبط با نیازهاي صنعتی 

  تکمیلی

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با دریس درسویژگی خاص و متمایز کننده ت

  ها چه تفاوتی دارد؟ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 ی که طراحی یهاهاي یادگیري نظیر پروژه، کار گروهی، تعریف پروژهنظم، تنوع شیوه

  .و ساخت داشته باشند
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  کنید؟براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می) 6

 هایی یادگیري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس شما، باید داراي چه مهارت یان برايدانشجو

  باشند؟

 کوئیز قبل از تشکیل کالس، آمادگی براي ،مطالعه مفاد تعیین شده براي تدریس ،

  تحویل حل تمرینات تعیین شده 

 چگونه یادگیري دانشجویان را مورد سنجش قرار می دهید؟  

 نات میان ترم و امتحان پایان ترم، پروژه درسی، امتحاکوئیزیان، اخذ پرسش شفاهی از دانشجو  

 دهید؟ چگونه؟یادگیري دانشجویان به آنان بازخورد می تا چه اندازه درباره میزان  

  اختصاصها در جلسه بعد، تصحیح اوراق وکوئیزبه میزان زیاد از طریق حل کردن  

  ران آموزشی ها، تصحیح تکالیف توسط دستیاوقت بازدید ورقه

 کنید؟هایی را فراهم مییادگیري دانشجویان، چه فرصت هايدرباره ارتقا مهارت  

 عنوان هصورت کار گروهی، ارائه پروژه توسط دانشجویان، اخذ گزارش پروژه بهتعریف پروژه ب

Technical Report ،صورت هگیري در موعد مقرر ب تعیین تمرین و تکلیف هفتگی و تحویل

  .هفتگی
  

  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهچگونه توانمندي و شایستگی) 7

 کنید؟هاي بعدي چگونه مقایسه میهاي گذشته با نیمسالکیفیت کالس درس خود را در نیمسال  

  تالش در جهت اضافه کردن مسائل جدید، استفاده از محتواي بیشتر و جدیدتر، در

 ل قبلنظر گرفتن بازخوردها از دانشجویان نیمسا

 کنید؟ها، چگونه انگیزه خود را براي فعالیت مطلوب حفظ میبا وجود مشکالت و کاستی  

 دهندکار را براي من انجام میصورت خودکار اینهمند بهدانشجویان عالق.  

 با توجه به وقت محدودي که دارید چگونه کیفیت تدریس خود را حفظ می کنید و بهبود  

  بخشید؟می

 روز نگاه داشتن خود و افزودن مسائل و محتواي جدید به درسبا تالش در جهت به  
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 کنید؟هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه میبراي توسعه شایستگی  

 تدریس در سایر کشورها، تبادل هايههاي نوین آموزش، استفاده از تجربمطالعه شیوه 

 آن يهاقایسه شیوهنظر و تجربه با دوستان خود که در سایر کشورهاي جهان هستند و م

  هاي جاري در دانشگاه خودها با فعالیتدانشگاه

*** 

  چهارم روایت

  کنید؟ را تدریس میهاییسچه در) 1

 کیفیت سرویس ـشبکه بیسیم :  ارشدکارشناسی   

 شبکه کامپیوتريـ 2سیستم دیجیتال : کارشناسی   
  

  )اياط، رعایت اخالق حرفهآغاز کردن، برقراري ارتب(کنید؟ کالس درس را چگونه آغاز می) 2

 کنید؟در آغاز نیمسال و در بدو ورود به کالس چه می  

  جلسه کالس را شروع کرده و با معرفی کامل خودم، درس و هدف آن، مراجع و اولیندر 

که ممکن است دانشجویان (نحوه ارزیابی و روند کلی و با یادآوري مطالب مورد نیاز 

 .مدهادامه می) فراموش کرده باشند

 کنید؟هاي گوناگون دانشجویان چه میها و ویژگیر مواجهه با توانایید  

  دانشجویان در طراحی مطمئناً.  مرتبط است»طراحی« روش تدریسدرس من به 

نچه آوري بهتر از نها به سمت بهرهآوظیفه من هدایت . هاي متفاوتی دارندتوانایی

 تدریس شود که دانشجویان حس ايگونههکنم مطالب بسعی می. دانند استخود می

 .ن را داشته باشندآکشف 

 کنید؟در مواجه با دانشجویان مشکل دار و مشکالت دانشجویان چه می  

  کامالًپرسشگاهی از طرح . ن پاسخ دادآتوان به  کلی است و نمیخیلی پرسشاین  

تن کنم تا با شکافصورت سعی میدر این. توان مشکل دانشجو را فهمیدمی نامرتبط

 . را تصحیح کنمپرسشمسئله، 

 کنید؟اي چیست و در تدریس بر رعایت چه اموري تأکید مینظر شما درباره اخالق حرفه  

  مهم نیست کهاصالً.  مسئله در کالس احترام به دانشجو استمهمترینبنظر من  

دانشجو باید در . ارتباط استکند تا چه حد غلط یا بی یا مطلبی که بیان میپرسش
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 نیز مورد پرسش بپذیرد که با بدترین  احساس امنیت کند و کامالً،پرسشطرح 

  . گیردقرار نمیتمسخر یا بازخواست 
  

  ؟کنید یادگیري را در کالس درس مدیریت می ـچگونه فرایند تدریس) 3

 یادگیري دانشجویان توجه  تا چه اندازه به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفت

  ؟کنیدمی

 کنم تا در خر دانشجویان است، سعی میآهاي علیرغم اینکه درس من مربوط به ترم

 اختالف سطح ،حالت در این. ابتداي ترم، تمام مطالب مورد نیاز را مرور کنم

پرسیدن تکیه دارم تا همه  بهدر طول ترم هم . دانشجویان در ورودي مهم نیست

  . پرسش داشته باشندفرصت

 کنید؟هاي دانشجویان توجه میتهچگونه به کاربرد آموخ  

 ًاي است که بگونهکنم می ی که تدریسیهاخوشبختانه درس. زنمهاي عملی می مثالمرتبا

  .کار شدنی استاین

  اساسی است؟  ی براي تدریس،یهاچه مهارت به نظر شما) 4

   علمی از چههایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هیأت چه مهارتداشتن  

  مند باشد؟هایی باید بهرهمهارت

 نچه در عمل از اوآموزد و آنچه میآسنجی بازار کار، اگر دانشجو نتواند بین نیاز 

  .ایمراهه رفته ارتباط برقرار کند، بی،خواهندمی

   احترام به دانشجو  

 استنچه فراگرفته آترغیب براي تفکر در کالس و پاسخگویی بر مبناي .  

 اند؟تري داشتهشما در تدریس نقش مهمهایی در موفقیت چه مهارت  

 گرفتن از وضعیت کالس، نگاه به دانشجویان و حدس زدن وضعیت تفهیمبازخورد   
  

  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

 دهید؟براي هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجام می  

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف  

 ند، الزامی استیک طرح درس کامل که افق کلی را تعیین ک.  

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی  
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 یا این مدار را  دادیدنها که اگر قرار بود شما این کار را انجام میآ از پرسش

  .کردیدید و به چه نکاتی توجه میاددمیکاري انجام کردید، چه میی حاطر

o   تعامل دانشجویان با یکدیگر  

 کنممی بنديجمع خودم  انتها در و دهندپاسخ ، بحث با  را خودشان پرسش  تا  خواهممی نهاآ از.  

   روش تدریس شما چگونه است؟  

 جواب مسئله را کشف کنند،کنم تا دانشجویان را هدایت کنم تا خودسعی می .  

 ؟کنیدچگونه تدریس خود را با نیازهاي جامعه در این رشته مربوط می  

 و در این مورد مشکلی ندارمکنم خودم در رشته مورد تدریس کار عملی می.  

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با ویژگی خاص و متمایز کننده تدریس درس

  ها چه تفاوتی دارد؟ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

  ن و سهولت برقراري ارتباط بین کالس و صنعتآعملی بودن  
  

  د؟کنیبراي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می) 6

 یادگیري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس شما، باید داراي چه  دانشجویان براي

  هایی باشند؟مهارت

 صورت از ادامه کار چیز زیادي نخواهند در غیر این. مطالب قبل را مرور کرده باشند

وري آ، بحث قبل را یاد)یا بر حسب مورد و اهمیت موضوع(البته هر جلسه . فهمید

  .کنممی

  دهید؟ه یادگیري دانشجویان را مورد سنجش قرار میچگون  

  حل و درخواست براي طرح راهپرسشبا طرح  

 دهید؟ چگونه؟یادگیري دانشجویان به آنان بازخورد می تا چه اندازه درباره میزان  

 استکه از قبل اعالم شده (کوییز 5آزمون میان ترم و بیش از  دو .(  

 کنید؟هایی را فراهم مینشجویان، چه فرصتیادگیري دا هايدرباره ارتقا مهارت  

 توانند کار عملی انجام دهندمی.  
  

  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهچگونه توانمندي و شایستگی) 7

 هاي بعدي چگونه مقایسه هاي گذشته با نیمسالکیفیت کالس درس خود را در نیمسال

  کنید؟می
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 یکسان تقریبا  

 خود را براي فعالیت مطلوب حفظ ، چگونه انگیزههابا وجود مشکالت و کاستی 

  کنید؟می

 ًهاي گوناگون  این مطلب را به روشنم  تدریس را دوست دارم و دانشجویانمن واقعا

  .اندبه خودم گوشزد کرده

 کنید و بهبودبا توجه به وقت محدودي که دارید چگونه کیفیت تدریس خود را حفظ می 

  بخشید؟می

 مربوط به دانشجویان است و محدودیت چندانی احساس بخش مهمی از وقت من 

  .کنمنمی
  

آیا عالوه بر نکات یاد شده، نکات دیگري وجود دارند که اطالع همکاران دانشگاهی از ) 8

  ؟کندتر تواند آنان را نسبت به تدریس ایشان موفقمی هاي شماتجربه

  تر دانشجویان باهوش. نچه قرار است درس دهید به کالس برویدآمادگی کامل از آبا

  .ن هستند که عدم تسلط استاد را حس نکنندآاز 

  را با روي باز به سمت پرسشربط ترین بی.  دانشجو را مسخره نکنیدپرسشهیچگاه 

  .معنی هدایت کنید باپرسش 

 دارندمی  احترام شما را نگهنها هم حتماًآ. دارید احترام دانشجو را همیشه نگه.  

***  

  پنجم روایت

  کنید؟ را تدریس میهاییسچه در.)1

  و دو درس ) ها و ایجاد چابک نرم افزارطراحی شیءگراي سیستم(دو درس کارشناسی

 )هاي ایجاد نرم افزار و الگوها در ایجاد نرم افزارمتدولوژي( و کارشناسی ارشد ادکتر

 و افزار کشور بوده است، دغدغه اصلی من رفع نیاز صنعت نرمهاسدر طراحی این در 

  . امهاي دنیا هم الگوبرداري کرده مشابه در بهترین دانشگاههايسالبته از در
  

  :   چگونگی آغاز کالس)2

 مخصوص آشنایی با ساختار و محتواي درس، توضیح جایگاه ،اولین جلسه در هر ترم 

ها و مخصوصاً کاربرد عملی درسی، تأثیر درس در ارتقا دانش و مهارتدرس در برنامه
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آنچه از دانشجو انتظار . استا  با مشکالت و حل آنههه صنعت براي مواجدرس در

ها، امتحان. شودمی تواند از درس انتظار داشته باشد تشریح و آنچه دانشجو میدارم

  هاي درسی و میزان تأثیر آنها در موفقیت دانشجو توضیح دادهها و پروژهتمرین

شود،  حضور در کالس تمرکز ویژه می و آدابايهبه مالحظات اخالق حرف. شوندمی

شود به دقت تعریف و بر سنگین بودن عواقب تقلب تأکید آنچه تقلب محسوب می

اي از هاي بنده اجباري نیست، ولی چنانچه دانشجویی در جلسهحضور در کالس. شودمی

صد حاضر باشد؛ مشغول شدن به کارهاي جانبی، مثالً چک  در کالس حاضر شد، باید صد

.                                                                                                       ، مجاز نیستهمراهتلفنهاي دریافتی روي دن پیامککر

معتقدم که دانشجو باید در همان جلسات اول متقاعد شود که استاد، دلسوز اوست؛ 

ضمناً دانشجو باید متقاعد . بسیار تأثیرگذار استاین ارتباط عاطفی بر توجه دانشجو 

بدون ایجاد انگیزه در . شود که به مطالب درس براي کار عملی در صنعت نیاز دارد

 هم ضروري است که ،در ادامه نیمسال. داشتجلسات اول، نیمسال موفقی نخواهیم 

شجو را متقاعد باید دان. اهمیت و کاربرد هریک از مطالب درس به خوبی جا انداخته شود

تواند و باید در صنعت تأثیرگذار باشد و باید سواد الزم براي ارتقا کیفیت در کرد که می

آرزویی «اي با عنوان دقیقهیک فایل صوتی ده در ابتداي هر نیمسال. صنعت را کسب کند

هاي من در یکی گیرد که حاوي صحبت در اختیار دانشجویان قرار می»براي آرزوهاي شما

این فایل اخیراً توسط یکی از دانشجویان در آدرس اینترنتی قرار ( جلسات درس است از

) یا هر متخصص دیگري(شود که یک مهندس در این صحبت تأکید می). داده شده است

  تفاوت نباشد، سواد داشته باشد وبی: در ایران باید حداقل سه خصوصیت را دارا باشد

، توان تغییر و اصالح ندارد و بودش با نبودش فرقی در غیر این صورت. قدم باشدثابت

اي از در ابتداي هر جلسه براي رعایت نظم و پیوستگی مطالب، خالصه. نخواهد داشت

  ارائه و آنچه در جلسه پیش رو گفته خواهد شد،مطالب گفته شده در فصل مورد تدریس

  .واره مدنظر است هم،تشریح جایگاه و کاربرد مطالب. شوداجماالً معرفی مینیز 
  

ادگیري را در  یچگونه فرایند تدریس: یادگیري در کالس/ چگونگی مدیریت فرایند تدریس)3

؟ تا چه اندازه به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و کنیدکالس درس مدیریت می

 هاي دانشجویان توجه؟ چگونه به کاربرد آموختهکنیدیادگیري دانشجویان توجه میپیشرفت

  کنید؟می
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 توان تمام وقایع نمی. در هرجلسه، سناریویی براي ترتیب و چگونگی ارائه مطالب دارم

همیشه حداقل نیم . توان براي بسیاري از آنها آماده بودرا پیش بینی کرد، اما می

. شودسازي براي آن جلسه می صرف مرور مطالب و آماده،ساعت قبل از هر جلسه

هم از فرایندهاي مهندسی لکنم بسیار مز آنها استفاده میهایی که در تدریس اروش

 فنونافزایشی،  ـ هاي مدیریت پروژه هستند؛ فرایندهاي تکراريافزار و روشنرم

هاي موجود براي مدیریت و انگیزش  و روشبازخوردچابک مدیریت سرعت براساس 

  .دهمافراد را در حد امکان مورد استفاده قرار می

. توجه بوداي به دانشجو بیتوان حتی ثانیهام که نمیدریس، دریافتهها تدر طی سال

توان توقع داشت که میزان از طرف دیگر، نمی. آورداین توجه است که توجه می

یکنواختی باال بماند؛ افت توجه، ناگزیر توجه دانشجو در تمام طول جلسه به صورت 

 دارند و اگر تر مطالبیعد نیاز به ارائه سرتر باشندانشجویان هر چه باهوش. افتداتفاق می

اما همه دانشجویان در یک . دهندمی شان را از دستتر توجهکالس کند شود، سریع

تر، سرعت ارائه را همواره پایین توان بخاطر دانشجویان ضعیفسطح نیستند؛ نمی

به تجربه . نگاه داشت و نباید بخاطر دانشجویان قوي، سرعت را بیش از حد باال برد

توان توجه را در سطح کل دانشجویان باال برد، به شرطی که با جلب توجه بنده، می

ترتیب، توجه  بدین. مکرر در طول جلسه، گیرایی دانشجویان را ارتقا دهیم

این  .شکلی سینوسی پیدا خواهد کرد)  سرعت انتقال مطالبدر نتیجهو (دانشجویان 

اي کاربردي ملموس براي مطلب عنوان شده، ههدف معموالً با عنوان کردن مثال

  وبیش مرتبط، محققیک لطیفه کم نکات جالب مرتبط، یا حتیاز  ياذکر تاریخچه

استاد باید بداند که چه زمانی این کار را انجام دهد، چون افراط در این کار، . شودمی

ود در معتقدم که دانشجو باید از زمان حضور خ. اندازدکالس را از هدفمندي می

البته این اعتقاد را هم دارم که استاد باید نبض کالس را در دست . کالس لذت ببرد

احترام به دانشجو و حفظ . و متوجه حاالت تک تک دانشجویان باشد داشته باشد

نهایت مهم است، ولی هر عاملی که بر توجه دانشجو تأثیر منفی دارد کرامت او بی

به عنوان مثال، اگر . دانشجویان را ناراحت کندباید حذف شود، حتی اگر برخی از 

 عوض  آنهاجاياند حواس یکدیگر را پرت کنند، دانشجویانی که کنار هم نشسته

ه ـاگر نشان داده باشید که دلسوز دانشجویان هستید و هم. خواهد شد تا از هم دور شوند
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  نضباطی دلسوزانه رااست، به راحتی این برخوردهاي اا  و پیشرفت آنهءهم و غمتان، اعتال

  .پذیرندمی
  

اساسی است؟ داشتن  هایی براي تدریس،به نظر شماچه مهارت: هاي اساسی براي تدریسمهارت )4

مند هایی باید بهرههایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هیأت علمی از چه مهارتمهارت چه

  اند؟ داشتهشما در تدریس نقش مهمتري هایی در موفقیتباشد؟ چه مهارت

 باسواد و . 1: به نظر من، استاد باید قبل از داشتن مهارت، سه خصوصیت داشته باشد

مشکالت جانبی .  3دلسوز و عاشق آموزش دادن باشد . 2 عاشق آموختن باشد،

هایی  خوب، انسانانادتبیشتر اس .باشد مقاوم بسیار نامالیمات مقابل در یا باشد نداشته

صه اول را دارند؛ ولی انسان عاشق، معموالً حساس هم د و دو خصی هستنعاشق

بدون خیال راحت یا مقاومت . هست و لذا همیشه در مقابل نامالیمات مقاوم نیست

در ایران، همین مقاومت . توان خوب تدریس و در حد مطلوبی زندگی کردباال، نمی

ت جانبی و در مقابل نامالیمات است که اهمیت اساسی دارد، چون در ایران مشکال

نداشتن امنیت :  در ایران همواره در نگرانی هستندانادتاس. ندهست نامالیمات بسیار

در بدو استخدام، سختی تبدیل وضعیت و ارتقا، شرایط بد حاکم بر روابط بین  شغلی

و لزوم برآورده کردن توقعات حداکثري با امکانات  هادر برخی محیطان ادتاس

به نظر بنده، فرایند تدریس . باید بتوانیم بر آنها غلبه کنیمهستند که حداقلی، مشکالتی 

احتماالً اگر از یک  . گسترشی داردهاي مهندسیتشابه فراوانی با فرایند اجراي پروژه

ها افزار بپرسید، تدریس را با مدیریت انتقال اطالعات در شبکهسخت استاد برق یا

در ) هادانش و مهارت(ها ابلیتدر تدریس، هدف ما گسترش ق! مشابه خواهد دانست

هاي اکثر مهارت. است) دانشجویان(هاي اولیهقابلیتهاي واجد اي از سیستممجموعه

هاي  براي اجرا و مدیریت پروژههاي الزمالزم براي تدریس در واقع همان مهارت

) تدریس(هاي گسترشیهاي اجرا و مدیریت این نوع از پروژههستند؛ فعالیت مهندسی

هاي شناسایی نیازمنديکسب شناخت عمیق در مورد دانشجویان و : تاً عبارتند ازعمد

ظات اي که مالحهگونبه انشجویاندطراحی چگونگی انتقال دانش و مهارت به  درسی،

ریزي و زمانبندي تدریس بر اساس شرایط برنامه د،احراز کیفیت در نظر گرفته شو

 و آزمون در) سازيپیاده(فرایند تدریسهاي دانشجویان و اجراي محیطی و ویژگی

 مهندسی هايروش و فرایندها مورد در مناطالعات . و کنترل مستمر وضعیت پایش عین
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  هاي مهندسیحل  راه،اند، چون تمام موارد فوق در تدریس به من کمک کرده،افزارنرم

توان بیان : تند ازام عبارهایی که بیشتر به آنها متکی بودهاما مهارت. افزاري دارندنرم

، توان سنجش سریع میزان )تناقض/کامل، دقیق، و بدون ابهام(مطالب به صورت جامع 

توجه دانشجویان، توان تطبیق سرعت و نحوه انتقال مطالب بر اساس شرایط و میزان توجه 

هاي ، توان ارتقا سطح توجه دانشجویان، توان ارائه بازنمایی)پذیريتطبیق(دانشجویان

با هدف تفهیم بهتر، توان اداره کالس و ) در سطوح انتزاع متفاوت(از یک مطلب مختلف 

هاي  و پروژههاو توان تعریف تمرین) شامل دانشجویان و دستیاران آموزشی(مدیریت افراد 

  .اي که دانشجو را مجبور به تعمق کنددرسی به گونه

 .دانمم را استاد نمونه نمیو به همین دلیل خود هاي خودم هم واقفمالبته بنده به ضعف

هاي خود و ، مهارت در تشخیص ضعفداناتهاي الزم در اسیکی دیگر از مهارت

اگر دیگران بتوانند ما را به خود غره کنند، یا خودمان . ست اتالش براي حل آنها

اگر خودمان . بیش از حد به خودمان مطمئن شویم، دیگر استاد قابل قبولی نیستیم

 و ايحرفه الگوهاي که هاییشخصیت و انادت اسپیروي از باالتر بدانیم و از را از دیگران

  .افت تدریجی خواهد شدمان دچار برداریم، کیفیت کاري دست هستند اخالقی

  

 رویکرد شما در تدریس چیست؟ )5

  ؟دهیدمی  هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجامبراي  

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف 

 شجویان در ابتداي هر ترم و ابتداي هر یک از جلسات با اهداف درس و جلسه دان

، فراتر از موفقیت در هاسشوند که اهداف دردانشجویان توجیه می. شوندمی آشنا

تأکید من بر این است که .  کامالً کاربردي هستندهاامتحانات است، چون همه درس

رس باشند و با تک تک موضوعات دانشجویان متوجه اهمیت دستیابی به اهداف د

  .درسی ارتباط برقرار کنند

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی 

 هاياند؛ ضمناً تمرینقرارداده شده  اسالیدهادرس، کلیه هر وب صفحه در 

 امتحانی هايپرسشهاي صحیح آنها و همچنین هاي گذشته به همراه پاسخنیمسال

در هر نیمسال براي هر درس ارائه شده، . اندشته شدهسه نیمسال اخیر در دسترس گذا

  یاعالوه بر صفحه اصلی وب، یک صفحه اضافی بر روي سیستم درس افزار دانشکده
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Piazzaو پروژه مورد استفاده قرار گیردهاشود تا براي هماهنگی تمرین تعریف می  .

عمومی مهندسی مربوط به حوزه (اي از منابع و پیوندهاي مفیدبه عالوه، مجموعه

در یک صفحه وب جداگانه قرار داده ) هاي تخصصی مورد تدریسافزار و حوزهنرم

 رایج دانشجویان، حتی در مورد تعریف تقلب علمی و معرفی هايپرسشاند تا به شده

کتب و (در تمام طول ترم، منابع تکمیلی. هاي صحیح پژوهش، پاسخ دهندروش

شوند تا در صورت عالقه به کسب دانش رستاده میبراي دانشجویان ف) مقاالت کوتاه

 پروژه عملی سنگین ،البته هر دو درس کارشناسی من. بیشتر، آنها را مطالعه کنند

  .شوندافزار دارند که طی مراحل متعدد انجام میایجاد نرم

o تعامل دانشجویان با یکدیگر 

 هاي سه روهدر گ(کنند می ها کاردانشجویان به صورت تیمی روي این پروژه

 کار تیمی هنوز البته معتقدم که در آموزش.  دارد؛ لذا کار تیمی اهمیت فراوانی)نفره

به قدر کافی موفق نیستیم، چون این کار نیاز به یک درس کامل مستقل دارد و 

  . در ایران در حال حاضر فاقد چنین درسی استرایانهرشته مهندسی 

 تدریس شما چگونه است؟ روش  

 اي که تنها نکته.  قبل داده شدپرسشش تدریس، توضیحاتی در پاسخ به در مورد رو

باید اضافه کنم این است که تا موقعی که از فهم یک موضوع توسط دانشجویان 

احراز اطمینان از فهم مطالب با طرح . پردازممطمئن نباشم به موضوع بعدي نمی

ان و ـت دانشجویـضعیه به حاالت و وـان و توجـاي از دانشجوی نکتهايـهپرسش

شود، انجام میپاورپوینت چون تدریس با استفاده از . شودهاي آنان انجام میپاسخ

خوبی هشود تا پیچیدگی مطالب در آنها بوقت زیادي صرف طراحی اسالیدها می

  .مدیریت شده باشد و روند انتقال مطالب، مداوم و بدون درز معنایی باشد

 سازید؟ زهاي جامعه در این رشته مربوط می تدریس خود را با نیاچگونه 

 مستقیماً در صنعت مورد استفاده ، منهايسکلیه مطالب تدریس شده در در 

 . اندهستند و اصالً با همین هدف تعریف شده

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با ویژگی خاص و متمایز کننده تدریس درس

  ها چه تفاوتی دارد؟رسد ها وها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 افزار، کامالً کاربردي است و به همین دلیلحوزه تخصصی من، یعنی مهندسی نرم  

 . پروژه عملی دارند یاه آزمایشگا نیاز بههاي آندرس
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  ؟کنیدبراي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می: نحوه احراز اطمینان از یادگیري دانشجویان )6

 ري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس شما، باید داراي چه یادگی دانشجویان براي

 هایی باشند؟ مهارت

 هاي من نیاز به مهارت خاصی ندارند؛ یادگیري مطلوب در کالس دانشجویان براي

  . پیش نیاز کافی استهايگذراندن درس

 دهید؟چگونه یادگیري دانشجویان رامورد سنجش قرار می 

 قبل داده پرسش کالس توضیحاتی در پاسخ به در مورد سنجش یادگیري در جلسه 

هاي سنجش اصلی براساس عملکرد دانشجویان در امتحانات، تمرینات و پروژه. شد

  .شوددرسی انجام می

  یادگیري دانشجویان به آنان بازخورد می دهید؟ چگونه؟ تا چه اندازه درباره میزان  

 بازخورد سریع داده،ژهدر مورد تمرینات و محصوالت تحویلی هر مرحله از پرو  

 . شودمی

 کنید؟هایی را فراهم مییادگیري دانشجویان، چه فرصت هايدرباره ارتقا مهارت  

 شود تا اشتباه هر مرحله از پروژه را تا قبل از شروع می به دانشجویان فرصت داده

  .مرحله بعدي اصالح کنند
  

  :ايهاي حرفه نحوه بهبود توانمندي و شایستگی)7

 کنید؟هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه میوسعه شایستگیبراي ت  

 یک سیستم ارزشیابی کیفیت تدریس در دانشگاه ما وجود دارد که تا حد  خوشبختانه

ام که دانشجویان داوران خوبی به تجربه دریافته. نسبتاً خوبی قابل اعتماد است

حفظ . کنندخوبی منتقل می تدریس را از طریق این سیستم ارزشیابی به هايهستند و ایراد

ها انگیزه فعالیت مطلوب، کار بسیار سختی است، چون روند پیشرفت دانشگاه

هاي تشویقی دانشگاه بیشتر بر پژوهش تأکید دارند تا امیدوارکننده نیست و سیاست

 در صنعت یا در ادامه تحصیل در آموختگاندانشبر آموزش؛ ولی دیدن موفقیت 

  .ایماضی کننده است و ما اجباراً به همین حد قانع شدهمقاطع باالتر بسیار ر

طور مداوم روزآمد ه باید ب ها به دلیل پویایی باالي حوزه تخصصی من، برخی از درس

  من. طور کامل مورد بازنگري قرار گیرندهشوند و همگی باید هر چند سال یک بار ب
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 آموزش مهندسی نرم افزار ی براي گسترشیاهام تا پیشنهادطور مداوم تالش کردههب

جدید، در جهت  يهاس در این راستا عالوه بر تعریف در.ها ارائه دهمدر دانشگاه

در مقاطع کارشناسی و (افزار هاي مستقل مهندسی نرمهاي رشتهتدوین برنامه

هاي پیشنهادي با با وجودي که این برنامه. امنیز فعالیت داشته) کارشناسی ارشد

 مطابقت دارند  و در ایران هم قابل  IEEEو ACM صیه شده توسط هاي توبرنامه

هاي سازي این رشتهام که همکاران را به پیادهارائه هستند، متأسفانه موفق نشده

ها باعث شده که نیازهاي رشته را بهتر بشناسم ولی همین تالش. مستقل ترغیب کنم

موجود کمک  هايدرس بازنگري و جدید هايسدر تدوین به این و کنم روزآمدو اطالعاتم را 

  .کرده است
  

آیا عالوه بر نکات یاد شده، نکات دیگري وجود دارند که اطالع همکاران :  نکات تکمیلی)8

  ؟کندتر تواند آنان را نسبت به تدریس ایشان موفقهاي شما میدانشگاهی از تجربه

 صت استفاده کنم و نگرانی خواهم تا از این فرنکته مفید دیگري ندارم، ولی اجازه می

دریافت . هاي کارشناسی ابراز کنمهاي رشتهخود را از تغییرات جاري در برنامه

دعوتنامه انجمن آموزش مهندسی ایران براي تهیه این گزارش براي بنده مایه افتخار 

اي دریافت شده است که آینده آموزش مهندسی ولی متأسفانه این نامه در دوره. بود

اي در کیفیت تدریس قطعاً عامل تعیین کننده. افزار روشن نیستنرمدر رشته 

 برنامه است؛ ولی از آن مهمتر، کیفیت خودیا شکست هر برنامه آموزشی  موفقیت

 مخالف ،قطعاً اطالع دارید که سیاست جدید وزارت محترم علوم. آموزشی است

 ها پذیرشدر رشتهطبق این سیاست، دانشجویان . ها استپذیرش دانشجو در گرایش

شوند و پس از ورود به دانشگاه محل پذیرش، گرایش خود را در رشته مربوطه می

متأسفانه دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در . کنندمی انتخاب

یک برنامه جدید کارشناسی بوده است که در آن  طی دو سال اخیر مشغول تدوین

افزار در دانشکده ترتیب، گرایش کارشناسی نرمبدین .  هم وجود ندارد»گرایش«دیگر 

کارشناسی،  افزاري در مقطعرود و تنها رشته نرممی  شریف از بینکامپیوترمهندسی 

افزار عمالً از یعنی کارشناسی نرم. رشته علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی خواهد بود

وبی براي آموزش  این امر، خبر خقطعاً . منتقل خواهد شد»علوم« به »مهندسی«

  .بود مهندسی نخواهد
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تر است و توسط یکی از بهترین  از طرف دیگر، چون اجراي این برنامه جدید ساده

هاي کشور هم پیشنهاد شده است، این احتمال وجود دارد که از سوي برخی دانشگاه

تواند در سطح کشور گسترش یعنی مشکل می ها هم الگو قرار گیرد؛دیگر از دانشگاه

دهد که این برنامه بدون الزم است تأکید کنم که نتایج تحقیقات بنده نشان می. ابدی

هاي افزاري در دانشگاههاي نرمهاي کارشناسی رشتههیچ مطابقتی با برنامه گرایش،

  .برتر ندارد

افزار در مقطع کارشناسی، دیگر به نظر بنده، با از بین رفتن گرایش مستقل نرم

د و گسترش آن به عنوان یک گرایش مهندسی، با امید تأثیرگذاري اي براي رشانگیزه

پذیرش این موضوع براي بنده بسیار . بر صنعت نرم افزار کشور، وجود نخواهد داشت

ها از حذف سخت است و امیدوارم که همکاران محترم در وزارت علوم و دانشگاه

  .رفنظر کنندص ،هاي خاص هر رشتهها، بدون در نظر گرفتن ویژگیگرایش

***  

  ششم روایت

  کنید؟ی را تدریس میهایچه درس) 1

 ها، تجزیه و تحلیل چند متغیره، قابلیت اعتماد، طراحی آزمایش کنترل کیفیتهايدرس  
  

  ):ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کنید؟ کالس درس را چگونه آغاز می) 2

  کنید؟کالس چه میدر آغاز نیمسال و در بدو ورود به  

   ی به دانشجویان و تبریک شروع نیمسال جدید تحصیلی یگوآمدابتدا با خوش

ده و ضمن تعیین کراي از مطالب درس و اهمیت آنها را به دانشجویان گوشزد خالصه

  بیشتر.کنم که آنها را از امتحان و نمره نترسانمبرنامه آموزش در طول ترم سعی می

ساز بودن درس براي آینده شغلی و یا ي مطالب و سرنوشتیادگیر رويبر کید أت

 .استتحصیلی دانشجویان 

 کنید؟هاي گوناگون دانشجویان چه میها و ویژگیدر مواجهه با توانایی  

   هاي دانشجویان ارائه ییهمیشه سعی من این است که مطالب را در حد متوسط توانا

ه باشد با قانع کردن سایر ی ضعف داشتی اگر در مواردي دانشجودهم و بعضاً

کنم که اگر دیگران هم ده و چنان وانمود میکر موارد اشکال را یادآوري ،دانشجویان
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 از اینکه موضوع ترسینیاز درس دارند آنرا مطرح کنند و ضعفی در مطالب پیش

  .اند نداشته باشندیا فراموش کرده اند واي را یاد نگرفتهساده

  کنید؟ و مشکالت دانشجویان چه میدارمشکلدر مواجهه با دانشجویان  

   ًکنم با نصیحت و دلداري و امید به آینده داشتن در حل مشکل آنها کمک میعموما. 

 کنید؟اي چیست و در تدریس بر رعایت چه اموري تأکید مینظر شما درباره اخالق حرفه  

   که اي معلمی استیک معلم داشتن اخالق حرفه به نظر من مهمترین ویژگی 

  .استمتانت، صبر و بردباري و امید به آینده دادن به دانشجویان از اهم آن 
  

  د؟دگیري را در کالس درس مدیریت می کنییا ـ چگونه فرایند تدریس) 3

  یادگیري دانشجویان  ، برانگیختن آنان و پیشرفتدانشجویانتا چه اندازه به سطح ورودي

  نید؟کمی توجه

 بسیار زیاد 

   کنید؟رد آموخته هاي دانشجویان توجه می به کاربچگونه  

 ًمرتبط و ایجاد انگیزه بین دانشجویان و مشارکت هايپرسش با مطرح کردن معموال 

پردازم ولی چندان به برگزاري امتحانات دادن در بحث درسی به این امر مهم می

  .متعدد و ترساندن دانشجویان از نمره اعتقادي ندارم
  

  اساسی است؟  ی براي تدریس،یهاچه مهارت به نظر شما) 4

 علمی از چه هایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هیأتداشتن چه مهارت

  مند باشد؟هایی باید بهرهمهارت

   ًدر درسی که ارائهاطالعات یک مدرس خوب باید از سه خصلت داشتن اصوال   

دانشجویانش دهد، مدیریت کالس و داشتن خصوصیت برقراري رابطه انسانی با می

روز بودن مطالبی که در کالس ارائه هبرخوردار باشد در ضمن باید با مطالعه ممتد از ب

 .دهد مطمئن باشدمی

 اند؟تري داشتههایی در موفقیت شما در تدریس نقش مهمچه مهارت  

 ی که نام بردم تعیین کنم ولی من مطمئن یهاشاید نتوانم مرزي را براي مهارت

وابط انسانی و بها دادن به شخصیت دانشجو از همه خصوصیات هستم که داشتن ر

  .تر استیک مدرس واجب دیگر
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  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

  دهید؟براي هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجام می  

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف  

 آنها در شود با ذکر اهمیتدر اولین جلسه اهداف درس و مواردي که تدریس می 

ی که یها خسارت،ی از آنهایها با ذکر مثال و دیگر، اشتغال، ادامه تحصیلهايسدر

در مجموع اعتقاد دارم که . کنممی عدم توجه به مسائل درس خواهد زد را گوشزد

  .کردباید انگیزه الزم را براي دانشجویان در جهت یادگیري مطالب درس ایجاد 

o و آموزشیتعامل دانشجویان با مواد درسی   

  از کاربرد مطالب و اصرار ورزیدن در دریافت پاسخ از هاییپرسشبا مطرح کردن 

 .دهم آنها را در ارائه درس مشارکت می،اکثریت دانشجویان

o تعامل دانشجو با مدرس.  

 نداشتن واهمه از مطرح کردن اشکاالت خود در حضور دیگران.  

o تعامل دانشجویان با یکدیگر.  

 که امکان پذیر باشد و حذف کردن روحیه رقابت ر صورتیانجام کار گروهی د

 .ناسالم

 د بر کدام یک تأکید بیشتري دارید؟اي از اقدامات خود مشخص کنیبا ذکر نمونه  

 اي که در محیط خواهم مسئلهدهم از دانشجو می که ارائه میهاییبا توجه به درس

یک محصول و  ند کیفیتکند و اهمیت دارد مانیا خدماتی که مشاهده می صنعتی و

شود چگونه  که در این جلسه درس داده میفناوريسرویس را بیان کند و بگوید 

من بیشتر به مشارکت دادن دانشجویان در ارائه . تواند مورد استفاده قرار گیردمی

دن در دانشجویان کرسفانه امروزه کمتر رغبت مشارکت أکید دارم البته متأدرس ت

 .دشو موجب بی انگیزه شدن مدرس نیز میاًوجود دارد که بعض

 روش تدریس شما چگونه است؟  

 که نیاز باشد ییکنم و در جابراي دانشجویان دوره کارشناسی از وایت برد استفاده می

 از شود ولی براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی عموماً هم استفاده میاسالیداز 

  .منکد براي ارائه درس استفاده میاسالی

 خواهم آموزش ده و به مطالبی که میکروع درس مطالب جلسه گذشته را مرور در شر

  .کنم که گسستگی بین مطالب ایجاد نشودمی دهم مرتبط
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 توانند استفاده کنند را معرفی  براي هر درس منبع درسی و مراجعی که میحتما

م کید دارم که از کتاب معرفی شده براي درس استفاده کنند و من هأکنم و تمی

کنم که اجباري براي حداقل مطالعه کتاب درسی هاي آن مراجعه میبیشتر به مثال

 .بوجود آید

 ؟کنیدچگونه تدریس خود را با نیازهاي جامعه در این رشته مربوط می  

 ی یهاپروژه هاي بنده وجود داشته و یاهاي واقعی و مواردي که در پژوهشذکر مثال با

  .امکه در صنعت انجام داده

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با ژگی خاص و متمایز کننده تدریس درسوی

  ها چه تفاوتی دارد؟ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 نظري این هايتوان این شیوه را پیاده کرد ولی در درس مهندسی میهايدر اکثر درس 

  .کار گرفته شودهتواند زیاد بنمی ،شیوه تدریس
  

  کنید؟اي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه میبر) 6

 یادگیري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس شما، باید داراي چه  دانشجویان براي

  هایی باشند؟مهارت

 ی را مطرح کرده باشند هایپرسش مطالب گذشته را مرور کرده و در ذهن خود حتما

  .لی دارند مطرح کنندشود که اگر اشکا میپرسشزیرا در شروع کالس از آنها 

 دهید؟چگونه یادگیري دانشجویان را مورد سنجش قرار می  

 کردنکالسی، یک امتحان میان ترم و یک امتحان پایان ترم بدون عنوان هاي پرسش 

  ثیر آنهاأمیزان ت

 دهید؟ چگونه؟یادگیري دانشجویان به آنان بازخورد می تا چه اندازه درباره میزان  

 هاي خود را با آنها در ی که پر جمعیت نیستند نتیجه ارزیابییهاکنم در کالسسعی می

 .میان بگذارم

 کنید؟هایی را فراهم مییادگیري دانشجویان، چه فرصت هايدرباره ارتقا مهارت  

 دهم که یعنی فرصت می کنم؛هاي خود درصدي تعیین نمیاینکه براي ارزیابی

  .داشته باشد تا جبران کند فرصت ،اي ضعف داشته استدانشجو اگر در دوره
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  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهچگونه توانمندي و شایستگی) 7

 هاي بعدي چگونه مقایسه هاي گذشته با نیمسالکیفیت کالس درس خود را در نیمسال

  کنید؟می

 هاي تحصیلی ام اگر چه دانشجویان با زمینهخوشبختانه تاکنون نزولی را مشاهده نکرده

  .آینداوتی میمتف

 خود را براي فعالیت مطلوب حفظ ها، چگونه انگیزهبا وجود مشکالت و کاستی  

  کنید؟می

 امید به بهبود و توکل داشتن 

 کنید و بهبودبا توجه به وقت محدودي که دارید چگونه کیفیت تدریس خود را حفظ می  

  بخشید؟می

 د که وقت محدود براي شغل به نظر من یک معلم باید چنان برنامه خود را تنظیم کن

 .مقدس معلمی نداشته باشد

 کنید؟هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه میبراي توسعه شایستگی  

  ی که موجب کاهش کیفیت آموزش شودیها و نپرداختن به مشغلهکردنقناعت.  

***  

  هفتم روایت

  کنید؟ را تدریس میهاییچه درس)1

 کنم، اما  را تدریس می1 درس الکترونیک  هر چند در حال حاضر،در مقطع کارشناسی

 1، مدارهاي الکتریکی 3 و 2 و 1الکترونیک : ام را داشتهرو پیش هايسابقه تدریس درس

در . هاي کنترل خطی، زبان تخصصی، مدارهاي منطقی، معماري کامپیوتر، سیستم2و 

الوگ، هاي طراحی مدارهاي مجتمع آنمقاطع تحصیالت تکمیلی هم به تناوب درس

  . کنمهاي قابل کاشت در بدن را تدریس می و ریزسیستمVLSIطراحی مدارهاي 
  

  چگونگی آغاز کالس درس) 2

 کنید؟ در آغاز نیمسال و در بدو ورود به کالس چه می  

  عنوان درس کنمدر جلسه اول نیمسال، مقید هستم که در کالس با ظاهر آراسته حضور پیدا ،

بندي نمره و تعیین  سرفصل درس، معرفی منابع درس، تقسیم سپس به بیان،را معرفی کنم



 ٣٣

پردازم و پس از آن فلسفه و روش می) هاي کارشناسیفقط براي درس(ترم زمان امتحان میان

  .کنمکار خویش و نیز قواعد و مقررات کالس را بیان می

 کنید؟هاي گوناگون دانشجویان چه میها و ویژگیدر مواجهه با توانایی  

 هاي کارشناسی، متأسفانه به دلیل تعداد زیاد در کالس: رید صادقانه بگویمبگذا

هاي اجرایی و خدمات ما دانشجویان از یک سو و مشغله فراوان پژوهشی و مسئولیت

به جامعه تخصصی از سوي دیگر، امکان چندانی براي استعدادیابی تک تک 

 دهه تجربه تدریس، براي از این رو، بر اساس بیش از دو. دانشجویان وجود ندارد

اي هاي گوناگون دانشجویان روال کالس من به گونهها و ویژگیپاسخگویی به توانایی

مند و تشنه یادگیري، لذت کنم براي دانشجویان عالقهتنظیم شده است که فکر می

  بخش و براي دانشجویانی که بدون عطش و فقط براي گذراندن درس

، 1در درسی مانند الکترونیک .  استیر کسل کنندهیک کالس معمولی و غ آیندمی

- ترم، پروژههاي متنوعی مانند کوییزها، امتحان میانبیست نمره درس بین فعالیت

به عالوه، دانشجویانی . شودسازي و امتحان پایان ترم توزیع میشبیه/ هاي طراحی

 نمره عالوه بر 1و تا عملی انجام دهند توانند یک پروژه هاي عملی دارند میکه توانایی

ها و م که گـاه از تواناییـالبته باید اضافه کن. ی درس را کسب کنندـ نمره اصل20

هایم هاي خاص برخی از دانشجویان براي تهیه مواد کمک درسی براي کالسربهـتج

گذراند اتفاق این امر گاه در همان نیمسالی که دانشجو درس مرا می. کنماستفاده می

  .هاي بعد گاه در نیمسالافتاده و

 کنید؟دار و مشکالت دانشجویان چه میدر مواجهه با دانشجویان مشکل  

 در .گرددکنم به این امر برمیهایی که در اولین جلسه ابتداي نیمسال مطرح مییکی از نکته 

خواهم که به جاي مراجعه پس از امتحان پایان ترم آن جلسه از همه دانشجویان می

نمره مورد نیاز، در طی ترم براي یادگیري بهتر و ها و اصرار براي کسب رهو اعالم نم

گاه پیش آمده که براي . رفع اشکال به من یا دستیار حل تمرین درس مراجعه کنند

البته  .اماي مانند حل مسائل بیشتر تعریف کردههاي ویژهافراد با شرایط خاص، فعالیت

ناپذیر ها نیز اجتنابز امتحان پایان ترم و اعالم نمرهدار پس امشکلمواجهه با دانشجویان 

یک دانشجو با نمره ) تحصیلی یا زندگی فردي(موارد خاصی پیش آمده که سرنوشت . است

اي که در ابتداي بندي نمرهدر این موارد، عالوه بر تقسیم. درس من گره خورده است

را ) دار هستندط دانشجویانی که مشکلنه فق(ام، نمره تمامی دانشجویان نیمسال اعالم کرده
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یزها، امتحان ئکو(در یکی سهم نمرات طول ترم : کنممی با دو فرمول دیگر هم حساب

گیرم و در را بیشتر از حد مقرر و سهم امتحان پایان ترم را کمتر می) هاترم و پروژهمیان

  .گیردهر سه فرمول میاي خواهد بود که از نمره هر دانشجو، بیشینه نمره. دیگري برعکس

 کنید؟اي چیست و در تدریس بر رعایت چه اموري تأکید مینظر شما درباره اخالق حرفه  

 اي یکی از اموري که براي من مهم است، آمادگی در ارائه مطالب در بعد اخالق حرفه

هاي به جز موارد بسیار معدودي که عمدتاً در سال خود، کاري عمر در .است کالس در

ام که بر یی فعالیت شغلی غیر رسمی من اتفاق افتاده است، درسی را ارائه نکردهابتدا

ام ام سعی نکردهبه عالوه در حین تدریس، اگر موردي را بلد نبوده. امآن تسلط نداشته

 پرسشهاي امتحانی را برگه.  به کالس تحویل دهم(!)مطالب اشتباه را با اعتماد به نفس

هاي پاسخ دهی بهبه این ترتیب، نمره. و نه نفر به نفرکنم  تصحیح میپرسشبه 

 هیچ تالشی براي آگاهی ،در طی ترم. تر خواهد بودتر و عادالنهدستدانشجویان یک

  کنمها نیز سعی میدهم و به هنگام تصحیح برگهاز نام دانشجویان به خرج نمی

  . باشددهی من نداشته ثیري بر نمرهأبه نام دانشجو نگاه نکنم تا ت
  

  کنید؟چگونه فرایند تدریس ـ یادگیري را در کالس درس مدیریت می  )3

  تا چه اندازه به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفت یادگیري دانشجویان توجه

  کنید؟می

 ام بسیار مقید بودم که در ابتداي هر نیمسال در اولین جلسه در ابتداي فعالیت شغلی

م تا از سطح نکبرگزار می» زمون ارزیابی اطالعات مورد نیاز درسآ«هر درس، یک 

ها، هم به دلیل کسب اکنون پس از گذشت سال. ورودي دانشجویان مطلع شوم

تجربه الزم و برآوردي که عموماً درست است و هم به دلیل مشغله فراوان، در طی 

پرسم رس میکه براي همین امر در ابتداي هر مبحث د هاییترم به طرح پرسش

  .کنماکتفا می

  کنید؟هاي دانشجویان توجه می آموختهکاربردچگونه به  

 یادگیري در  هاي دانشجویان پس از طی فرآینداگر منظور، به کارگیري آموخته

دلیل این امر آن است که . دهمکالس است، که باید بگویم هیچ کاري انجام نمی

. در سیستم آموزشی تعریف نشده استوظیفه و زمان و سازوکاري براي این مسئله 

دانشجویان کاربرد اما اگر منظور ارائه مطالبی در حین تدریس است که بعداً براي 
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 هايارائه مثال. کنم از هر فرصتی براي این امر استفاده کنمداشته باشد، سعی می

 در اي کههایی که در عمل با آنها مواجه خواهند شد، طرح صحنهنکته کاربردي، بیان

هایی دهد و درخواست از دانشجویان براي ارائه نظر خویش از جمله اقداممی عمل رخ

 .دهماست که براي این امر انجام می
  

  هایی براي تدریس اساسی است؟به نظر شما چه مهارت) 4

 هایی علمی از چه مهارتهایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هیأتداشتن چه مهارت

  ؟ند باشدمباید بهره

 وار به موارد زیر اشاره کنمکنم به صورت فهرستسعی می:  

 شایسته است که یک مدرس عالوه بر تسلط به محتواي :تسلط به مطالب درس -

تري که درس در آن قرار دارد نیز اشراف تعریف شده براي درس، به حوزه وسیع

دیران گروه و اي است که بیش و پیش از مدرس، مالبته این نکته. داشته باشد

  .  ریزان آموزشی الزم است به آن توجه داشته باشندبرنامه

حساب شده بودن ترتیب ارائه مطالب درس به معناي  :ارائه منطقی مطالب -

 اهمیت به سزایی در افزایش فهم درس ،پیوستگی و روان بودن مطالب ارائه شده

سردرگمی دانشجویان رعایت نشدن این امر آشکارا موجب . توسط دانشجویان دارد

  . شودو برقرار نشدن ارتباط ایشان با درس و مدرس مربوطه می

اگر دانشجویان توانایی علمی، مهارت در تدریس و دلسوزي و  :جلب اعتماد دانشجویان -

نه تنها مطالب درس را از او بهتر می آموزند، بلکه در ابعاد  صداقت استاد را باور کنند

  .  رداري خواهند کرددیگر نیز از او الگو ب

 شایسته است استاد در حین تدریس، خود را به جاي :سازي درك دانشجویانشبیه -

دانشجو بگذارد و تجسم کند که آیا با اطالعات قبلی مورد انتظار از دانشجو، 

از نظر بنده این . ارائه شده براي او قابل فهم است یا خیر) و حتی جمالت(مطالب 

  .یک استاد اهمیت فراوانی دارد سامر در موفقیت تدری

 از حرکات و سکنات :دریافت بازخورد چشمی از دانشجویان در حین تدریس -

خسته شده، گرمش شده (توان فهمید که در کالس چه حالی دارد دانشجو می

فهمد و یا این توان متوجه شد که آیا مطالب را میهایش میو از چشم...) است، 

حتی گاه دانشجو سرش .  به زبان دیگري براي او بیان شودکه الزم است مطالب را
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گویند که مطلب را نفهمیده دهد اما چشمهایش میرا به نشانه فهمیدن تکان می

  !است

  اند؟تري داشته در موفقیت شما در تدریس نقش مهمهاییمهارتچه  

 تمامی موارد باال  
  

  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

 دهید؟یر چه اقدامی انجام میبراي هر یک از موارد ز  

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف  

 توضیح در جلسه اول درس و نیز تکرار نه چندان مکرر در طی ترم بسته به نیاز  

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی  

  تدریس مطالب و درخواست از دانشجویان براي عدم اکتفا به جزوه و نیز مراجعه

  معرفی شده در ابتداي ترمبه منابع درسی

o تعامل دانشجو با مدرس  

 ،معموالً در کالس به  اگر منظور تعامل به منظور پیشبرد فرآیند تدریس است

کنم در مورد مطالب ارائه شده درخواست می دانشجویان فرصت می دهم و از ایشان

 مثالً. (شود مشارکت کننداظهار نظر کنند و در بخشی از مطالبی که تدریس می

؟ اشکال این مدار ...توان مداري طراحی کرد که پرسش در مورد این که چطور می

  )چیست؟ چگونه این اشکال را برطرف کنیم؟ و غیره

o تعامل دانشجویان با یکدیگر 

  متأسفانه به دلیل جمعیت زیاد دانشجویان در کالس، حجم باالي مطالب درس و نیز

  .کالس وجود نداردزمان محدود، امکان برگزاري کارگروهی در 

 اي از اقدامات خود مشخص کنید بر کدام یک تأکید بیشتري دارید؟با ذکر نمونه  

 هایی از درگیر نمونه. تعامل دانشجو با مدرس در تدریس بنده بیشتر پررنگ است

  .هایی در باال آوردمکردن دانشجو با مباحث طرح شده در کالس را در قالب پرسش

  سازید؟نیازهاي جامعه در این رشته مربوط میچگونه تدریس خود را با  

 از ست که بگذریم، به عقیده بنده، یکی  اهااز شعارهایی که در این زمینه بر سر زبان

به هنگام تدریس، . ترین نیازهاي جامعه ما نیروهاي واقعاً متخصص و متعهد استمهم

 مطالب درس را دهم تا عالوه بر این که دانشجویانتمام تالش خود را به خرج می
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بگیرند و هم ارتباط آنها را  اي و عمقی فراخوب بفهمند، هم مطالب را به صورت پایه

به عالوه، تعهد نیروهاي متخصص به . هاي رشته خویش برقرار سازندبا دیگر حوزه

انجام صحیح وظایف، باال بردن کیفیت کار و نیز رعایت اصول اخالقی در انجام 

 غیر تخصصی یکی دیگر از نیازهاي مبرم و حیاتی جامعه ماهاي تخصصی و فعالیت

 دانشگاه است نسبت به آن هم آگاه باشیم و هم همت انادتست که بر ما اسا

حتی در . توان روح حل مشکالت را دمیدالبته در حوزه تدریس هم می. بگماریم

ي برقراري  که امکان چندانی برا1 یا مخابرات 1هاي زیربنایی مانند الکترونیک درس

چرا که دانشجو هنوز (ارتباط با نیازهاي تخصصی واقعی جامعه در اختیار شما نیست 

هاي کاربردي را آموزش توان نکته، نیز می)الفباي تخصصی الزم را کسب نکرده است

 . هاي طراحی و کاربردي براي حل مشکالت ساده شده را مطرح کردداد و پرسش

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با ریس درسویژگی خاص و متمایز کننده تد

  ها چه تفاوتی دارد؟ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 مانند مکانیک، عمران، کامپیوتر(هاي مهندسی اي با سایر دانشکدهتفاوت عمده (

  .کنماحساس نمی
  

  کنید؟براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می) 6

 یادگیري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس شما، باید داراي چه  دانشجویان براي

  هایی باشند؟مهارت

 هاي مهندسی به هاي عمومی استفاده از رایانه در رشتهاي ریاضی و مهارتدانش پایه

هاي جدید دانشجو، شاید الزم هاي عمده نسلمشاهده ضعفبا . طور کلی ضروري است

 !ریزي، مطالعه و حل مسئله را هم اضافه کنمبرنامهاي مانند هاي اولیهباشد مهارت

 دهید؟چگونه یادگیري دانشجویان را مورد سنجش قرار می 

سازي، امتحان هاي طراحی و شبیهیزهاي متعدد، پروژهئارزیابی انفرادي از طریق کو

  ترم و امتحان پایان ترم و ارزیابی کلی از طریق بازخورد جمعی در سر کالسمیان

 دهید؟ چگونه؟ندازه درباره میزان یادگیري دانشجویان به آنان بازخورد میتا چه ا  

 ها و براي ارزیابی کلی از طریق صحبت معمول براي ارزیابی انفرادي با اعالم نمرهمطابق  

 هر از چند گاه یک بار در کالس 
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 کنید؟هایی را فراهم میهاي یادگیري دانشجویان، چه فرصتدرباره ارتقا مهارت  

 چند اقدام زیر را به ثرتر در کالس است،ؤ باالبردن امکان یادگیري مگر منظورا 

معموالً به فراخور مطالب تدریس شده، نمونه هایی از : امفراخور محتواي درس انجام داده

آورم و دست شود را به کالس میکه در کالس تدریس می... ها، و ها، تراشهقطعات، آي سی

ها، در برخی درس. شود تا دانشجویان با آنها آشنا شوندده میبه دست در کالس چرخان

این . کنمهایی از فضاهاي صنعتی پیشرفته مرتبط با محتواي درس را پخش میکلیپ

 داریم طوسی الدیننصیرخواجهشانس را در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی

 ها، به همراه ترمدر بعضی. که از یک موزه مهندسی برق بسیار غنی برخورداریم

پیش از نیمه ( براي دیدن نسل پیشین الکترونیک 1دانشجویان درس الکترونیک 

  .    رویمبه موزه می) هاهادي

 به دلیل  ر آموزش چگونگی خوب درس خواندن به دانشجویان است،و چنانچه منظو

گونه ناگفته نماند که این.  برنامه خاصی ندارم،هایی که در باال ذکر شدمحدودیت

ارتقاي سطح و عمق . اقدامات بسیار مفید را باید نهادي در دانشگاه بر عهده بگیرد

هایی است که به درد همه دانشجویان در همه  مستلزم آموزش،یادگیري دانشجویان

خورد و الزم است توسط متخصصان امر آموزش به عموم دانشجویان ارائه ها میدرس

 . شود
  

  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهیستگیچگونه توانمندي و شا) 7

 هاي بعدي چگونه مقایسه هاي گذشته با نیمسالکیفیت کالس درس خود را در نیمسال

  کنید؟می

 بندي هاي به دست آمده در آخر ترم به جمعمعموالً از طریق معیارهاي آماري از روي نمره

 ساله اي که براي همین 10 نزدیک رسم و با اضافه کردن آن به نموداردر مورد آن ترم می

هاي تحصیالت براي بعضی از درس. کنمامر دارم روند درازمدت کالسهایم را نیز رصد می

اي تنظیم کرده و در چند بار اول تدریس آن ام پرسشنامهتکمیلی جدیدي که تدریس کرده

 . ام شخصاً از دانشجویان نظرسنجی کرده،هادرس

 کنید؟ها، چگونه انگیزه خود را براي فعالیت مطلوب حفظ میبا وجود مشکالت و کاستی  

 هاي شود، مدام باید به دنبال راهاگر نگاه کنیم که چقدر به کار ما اهمیت داده می

دهیم اما به عقیده بنده، اگر خود به اهمیت کاري که انجام می. حفظ انگیزه باشیم
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طور کند بلکه بهش پیدا نمیواقف باشیم، با گذشت زمان نه تنها انگیزه ما کاه

به عقیده بنده، فارغ از رشته تحصیلی و زمینه . یابد انگیزه ما افزایش هم می،طبیعی

تخصصی، وظیفه اصلی ما این است که نسلی فهمیده و باسواد و متعهد تربیت کنیم 

  .کنم هم اهمیت و هم ضرورت آن را بیشتر احساس می،رویمو هرچه پیشتر می

 وقت محدودي که دارید چگونه کیفیت تدریس خود را حفظ می کنید و بهبود با توجه به 

  می بخشید؟

 هر از چندگاهی ابتکارهایی در مدیریت کالس خود به خرج می دهم.  

 کنید؟هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه میبراي توسعه شایستگی  

 ترس باشد شرکت هاي آموزشی که در دسکنم در کارگاهها سعی میبراي توسعه شایستگی

سفانه أشود و متمی ها بیشترها و مشغلهرویم، مسئولیتالبته هر چه بیشتر به پیش می. کنم

  .  استهاي تدریسشود، توسعه شایستگیاولین چیزي که عرصه بر آن تنگ می
  

آیا عالوه بر نکات یاد شده، نکات دیگري وجود دارند که اطالع همکاران ) 8

 تر کند؟تواند آنان را نسبت به تدریس ایشان موفقمی ي شماهادانشگاهی از تجربه

  .لطفاً، در صورت پاسخ مثبت، این نکات را بیان کنید

  با نگاه به تغییراتی که در نظام آموزشی پیش از دانشگاه رخ داده و نیز با پذیرفتن تحوالت

کشور و هم در هایی که گاه به آرامی و گاه به سرعت هم در فرهنگی، اجتماعی و فناوري

خصوصاً  عالی کشور،المللی رخ داده است، به عقیده بنده الزم است بدنه آموزشسطح بین

هاي آموزشی دانشگاهی بازنگري هاي مهندسی، هم در محتوي و هم در روشدر حوزه

هاي شخصیتی و توانیم با توجه به ویژگیاز این طریق است که می. اساسی انجام دهند

  . به نیازهاي کشور به شکلی بسیار مؤثرتر پاسخ دهیم،د دانشجویانرفتاري نسل جدی
 

***  

   هشتمروایت

  کنید؟ را تدریس میهاییسچه در)1

 سازي پیشرفته فرآیند به کمک کامپیوتر، سازي فرآیند به کمک کامپیوتر، شبیهشبیه

اي صنعت سازي فرایندههاي انتقال در صنایع داروسازي، شبیهسازي، پدیدهسیال مهندسی

  )در پنج سال اخیر(گاز 
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در آغاز  ):ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کنید؟کالس درس را چگونه آغاز می) 2

  کنید؟ نیمسال و در بدو ورود به کالس چه می

 اولین جلسه درس مطابق تقویم دانشگاه در کالس درس حاضر شده و پس از معرفی در 

 در خصوص انتظارات از درس و یا هاییپرسش با دانشجویان، درس را با  اولیهخودم و آشنایی

 و در کنداي کمک تواند به دانشجویان در امور مهندسی و حرفههاي که این درس میموقعیت

 مرتبط با رشته و در نهایت درس، هايپرسشواقع با جلب مشارکت دانشجویان در پاسخ به 

درس، سرفصل و همه اطالعات الزم در خصوص درس سپس اهداف . مکنکالس را شروع می

هاي نظري و عملی، شود، در این مرحله، نحوه ارائه کالسمی ارائه) تنظیم شده در یک برگه(

پیشنهاد اولیه در خصوص نحوه ارزیابی درس، توزیع نمرات در خصوص تکالیف، میان ترم، پایان 

 پس از کسب ضمناً. شودتمرین بیان میهاي ترم، فعالیت کالسی، پروژه و مشارکت در کالس

  هاي کالسی ووه توزیع نمره و توافق روي آن، فعالیتـنظرات دانشجویان در خصوص نح

تجربه نشان داده است که این نوع مشارکت دانشجویان در ارائه . شود درس، نهایی میبندينمره

ود که دانشجویان در طول شهاي کالسی و نحوه ارزیابی باعث مینظرات خود در خصوص فعالیت

  .درس احساس مسئولیت بیشتري داشته باشند

 کنید؟هاي گوناگون دانشجویان چه میها و ویژگیدر مواجهه با توانایی  

  سازي درس هاي گوناگون دانشجویان در راستاي ارائه کیفی و غنیتوانایی و ویژگی

 ؛شودایی بیشتر در درس میاد پویجشود این امر منجر به ایمدیریت و به کار گرفته می

 هايها بستگی به مقتضیات کالس، مطالب ادبی، اجتماعی و تجربهالبته بعضی وقت

ند مطرح و کاي که رفع خستگی هاي مختلف به اندازهحوزه مختلف دانشجویان در

البته با استفاده از . شودبهبود درس و یا مطالب ارائه شده از آنها استفاده میدر جهت 

اب ـه انتخـ مطالب هر جلسه هم توسط یک نفر که در آخر جلس،انـیی دانشجویتوانا

 . قرار می گیرددیگرانشود خالصه برداري شده و در اختیار می

 کنید؟در مواجهه با دانشجویان مشکل دار و مشکالت دانشجویان چه می  

  بسته به میزان مشارکت دانشجویان و جلب عالقه آنها به درس، سطح مشکالت 

دار را در دانشجویان مشکلکنم تا تالس می. تواند متفاوت باشدمی ویانـدانشج

د با ـتواند که میـاي دارنهاي کالسی بیشتر مشارکت بدهم و اگر استعداد ویژهفعالیت

 استعداد، دانشجو با کالس همراهی بیشتري داشته باشد به نحوي از آن توجه به آن

  دانشجویی در کالس خسته است و یا شب قبلبراي مثل اگر . مکنمیاستفاده 
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خاطر مسابقه فوتبال خوب نخوابیده است و یا مشکالت خانوادگی ذهن او را درگیر به

شود با گفتن یک مطلب آموزنده علمی و اجتماعی در رفع کرده است خواسته می

کنم ارتباط البته اگر مسئله حاد باشد سعی می. دکنخستگی خود و کالس مشارکت 

یشتري با او از طریق دانشجویان دکتري و یا دستیاران درس بگیرم و در حل مشکل ب

ها همیشه در کالس و ارتباط با دانشجویان بسیار م و این روشکنبه ایشان کمک 

 .سازنده و کارساز بوده است

  کنید؟ اي چیست و در تدریس بر رعایت چه اموري تأکید می درباره اخالق حرفهشمانظر  

  انجام درست تمام وظایفی است که به عهده اینجانب به ،آموزش اي درحرفهاخالق 

مطالب درس براي هر جلسه، استفاده سازي عنوان مدرس درس قرار دارد مثل آماده

دهی، حضور قبل از دانشجویان در کالس و خروج بعد از آنها، مناسب از ابزار نمره

، اطالع دادن ....هاي اجرایی و ولیتهاي مختلف مثل مسئعدم تعطیلی کالس به بهانه

که به دالیلی خارج از کنترل شخصی امکان حضور در به دانشجویان در صورتی

سریع و  کالس میسر نباید، برگزاري به موقع امتحانات میان ترم و پایان ترم، تصحیح

دهی به به موقع اوراق، ارائه اوراق میان ترم و پایان ترم به دانشجویان، الزام به پاسخ

ترم در کالس و یادآوري  میانهايپرسش و بازبینی اوراق، بررسی هاپرسشهمه 

نکات مهم امتحانی و اطمینان از اینکه حقی از طرف اینجانب از دانشجویان ضایع 

 متناسب و پرسش امتحانی به دانشجویان، طراحی پرسشنشده باشد، ارائه نمونه 

  ...متوازن در امتحانات و 
  

  نید؟ک یادگیري را در کالس درس مدیریت می ـفرایند تدریسچگونه ) 3

 یادگیري دانشجویان توجه  تا چه اندازه به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفت

  ید؟کنمی

 با مشارکت دادن آنها در فرآیند تدریس و یادگیري، درخواست از ،خیلی زیاد 

ها و ه در اول جلسه بعد، ارائه مثالبندي مطالب درس و ارائدانشجویان براي جمع

افزارهاي طراحی و  کار با نرم،هاي عملیهاي عملی صنعتی، برگزاري کالستجربه

سازي، ارائه پروژه، برگزاري سمینارهاي کوتاه، استفاده از جدیدترین نرم شبیه

کید به محاسبات دستی و استفاده از فناوري اطالعات در أافزارهاي طراحی در عین ت

یا دسترسی سریع دانشجویان به همدیگر و استاد و  ارائه مطالب، ایجاد گروه خبري
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 هاپرسشگویی به امروزه ایجاد کانال تلگرامی براي درس براي مشارکت بیشتر، پاسخ

  ... و ارسال اطالعات و 

  کنید؟هاي دانشجویان توجه می آموختهکاربردچگونه به 

 از طریق تشویق، مشارکت آنها در آموزش تعاملی، پروژه، سمینار و امتحانات درسی  
 

  اساسی است؟  ی براي تدریس،یهابه نظر شماچه مهارت) 4

 علمی از چه هایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هیأتداشتن چه مهارت

  مند باشد؟ هایی باید بهرهمهارت

 ن مناسب و منظم، استفاده از ابزارهاي محاسباتی به روز، سازي مطالب هر جلسه، بیاآماده

هاي ویژه هر درس با استفاده از ثر از ابزارهاي فناوري اطالعات، استفاده از مهارتؤاستفاده م

 هاي جهانیتجربه

 اند؟تري داشتههایی در موفقیت شما در تدریس نقش مهمچه مهارت  

  وسازيافزارهاي طراحی و شبیهت، نرم فناوري اطالعاابزارهاياستفاده مناسب از  

تدریس از نگاه بنده .  نقش مهمی دارندجلب مشارکت دانشجویان با تدریس تعاملی

 و بنابراین استاد با دانشجو با هم در طول درس رشد و ارتقا استدر هر ترم یک پروژه 

 استاد و اي به درس درپروژه  و اگر نگاهاستها متفاوت  بنابراین نقشکنندپیدا می

  .  شودمی دانشجو تقویت شود این امر منجر به موفقیت در تدریس
 

  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

 دهید؟براي هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجام می  

o هاي درس کردن دانشجویان از هدفمطلع 

  شود برگه اهداف درس و تمامی اطالعات به دانشجویان ارائه مییکدر.  

o جویان با مواد درسی و آموزشی دانشتعامل 

  در اول ترم در تنظیم مطالب و نحوه ارزیابی، نظرات دانشجویان اخذ و در

تمامی مطالب درسی در اختیار . شودهاي مصوب لحاظ میچارچوب سرفصل

 .شوددانشجویان قرار داده شده و مطالب تکمیلی نیز معرفی می

o تعامل دانشجو با مدرس 

 شناسی مدرس در درجه اول که منجر به نگاه مثبت از یفهظاحترام متقابل و و 

  .شودطرف دانشجو می
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o دانشجویان با یکدیگرتعامل  

 هاي مشترکی را در  دانشجویان تجربه،ايدر قالب فرآیندهاي مشارکتی و پروژه

آورند و اگر مدرس به وظایف خودش در مقابل دانشجو، در دست میهکنار مدرس ب

 آگاه باشد دانشجویان به تعامل بهتر با هم تشویق ، منصفانه درسنحوه ارائه و ارزیابی

  .شوندمی

 بر کدام یک تأکید بیشتري دارید؟کنیداي از اقدامات خود مشخص با ذکر نمونه   

  تدریس مشارکتی و استفاده بیشتر از دانشجویان در فرآیند تدریس و یادگیري و

حد پروژه محور در تدریس که در آن دانشجو به نگاه وا ـ تغییر نگاه دو جانبه مدرس

 جدایی ناپذیر پروژه بوده و باعث تکمیل این پروژه در المانهاي مدرس و دانشجو از

 .طول ترم می شوند و هر کدام وظایف خود را به درستی انجام می دهند

 روش تدریس شما چگونه است؟  

 س یتدر... ت، انیمیشن،افزارها، پاورپویناستفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات مثل نرم

  تعاملی

 چگونه تدریس خود را با نیاز هاي جامعه در این رشته مربوط می سازید؟ 

 هاي مختلف در صنعت در طول هاي پژوهشی و صنعتی و مسئولیتبا توجه به پروژه

 به مطالب درسی اضافه و هر نیمسال به ،هاي صنعتی و تجربیهاي خدمت، مثالسال

 .شودروز می

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با اص و متمایز کننده تدریس درسویژگی خ

 دارد؟ تفاوتی چه هادرس و هاتخصص ها،تدریس در سایر دانشکده

 طراحی به مهارت و تبحر در استفاده از نرم افزارهاي طراحی نیاز دارد و هايس در 

تا  کرددقت فاهیم درسی در استفاده از نرم افزارها، مطالب پایه و ماید بدر عین حال 

اي از ابزارهاي فناوري اطالعات در بنابراین استفاده حرفه. به درستی منتقل شوند

اي در رشته ن در این حوزه الزم است عالوه بر دانش حرفها مدرس. مناسب استسدر

و درس، داراي مهارت کافی بوده و همچنین بتوانند بینش علمی را هم به دانشجویان 

  .دننکمنتقل 
  

  

  

  



 ٤٤

  کنید؟براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می) 6

 یادگیري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس شما، باید داراي چه  دانشجویان براي

 هایی باشند؟ مهارت

 آشنایی با نرم افزارهاي طراحی و شبیه سازي و فناوري اطالعات 

 دهید؟چگونه یادگیري دانشجویان را مورد سنجش قرار می  

هاي کالسی و مشارکت دادن آنها هاي درسی، فعالیتانات میان ترم و پایان ترم، پروژهحبا امت

  در فرآیند انتقال مطالب به سایر دانشجویان

 دهید؟ چگونه؟ادگیري دانشجویان به آنان بازخورد می یتا چه اندازه درباره میزان 

 آوري نکات مهم، ارائه هاي کالسی در حضور دانشجویان و ارائه و یاد حل تمرین

هاي قبلی مورد توجه دانشجویان در امتحانات قرار نگرفته، ارائه مطالبی که در سال

ویان و یادآوري نکات مبهم، جخالصه مطالب هر جلسه در جلسه بعدي توسط دانش

در پایان هر نیمسال ارزیابی کتبی از درس   معموالً وآنالیز دقیق امتحان میان ترم

 مسائل و نکاتی که دانشجویان بدون ذکر نام و نام خانوادگی خود مطرح انجام داده و

فرآیند بهبود . گیرد در ارائه مطالب در نیمسال بعد مورد توجه قرار می،کنندمی

 .اي داردمستمر در برنامه آموزشی اینجانب نقش بسیار مهم و برجسته

 کنید؟ی را فراهم میهاییادگیري دانشجویان، چه فرصت هايدرباره ارتقا مهارت 

 هاي ازاد در کالس، مشارکت در فرآیند تدریس  سمینار، پروژه، کالس عملی و بحث

  ...و 
  

  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهچگونه توانمندي و شایستگی) 7

 هاي بعدي چگونه مقایسه هاي گذشته با نیمسالکیفیت کالس درس خود را در نیمسال

 کنید؟ می

 هاي هر نیمسال جانب قرار دارد و سعی بر این است تجربهنمر در برنامه ایبهبود مست

 .در نیمسال بعدي در درس و تدریس لحاظ شود

 کنید؟ خود را براي فعالیت مطلوب حفظ می ها، چگونه انگیزهبا وجود مشکالت و کاستی 

 همین کنم در سال حداکثر سه درس تدریس کنم که استاندارد دنیا هم تقریباًسعی می 

سازي درس در هر ترم، درس را در سطح است و با ترکیب آموزش و پژوهش و آماده

  یافت هاي جدیديها، راهدر مقابل مشکالت و کاستی البته همیشه. مکنمطلوب ارائه 



 ٤٥

افزایش کمیت واحدهاي . هاي آموزشی در سطح مطلوب ارائه شوندشود تا فعالیتمی

 . دهدثیر قرار میأحت ت کیفیت را تقطعاً، درسی در ترم

 کنید و بهبودبا توجه به وقت محدودي که دارید چگونه کیفیت تدریس خود را حفظ می  

  بخشید؟می

 هاي پژوهشی و اجرایی در حد مطلوب و متوازن، حفظ البته حفظ سطح فعالیت

سقف واحدهاي تدریسی حداکثر سه درس در سال و در کنار این عشق و عالقه به 

 .واند به مدرس در سطح حفظ کیفیت تدریس در دانشگاه یاري دهدت می،تدریس

 کنید؟هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه میبراي توسعه شایستگی 

  هاي هاي صنعتی و مشارکت در فعالیتمطالعه مستمر در آموزش مهندسی، انجام پروژه

ودن در استفاده از اجرایی و استفاده از تجربیات آموزشی دنیا در حوزه تخصصی و به روز ب

  فناوري اطالعات

***  

  نهم روایت

  کنید؟ را تدریس میهاییسچه در) 1

 هاي پمپاژ، هاي آبی و ایستگاههاي زیرزمینی، ماشینهیدرولیک، آب: کارشناسیهاي سدر

هاي آب و مکانیک سیاالت، هیدرولوژي مهندسی، مهندسی آب و فاضالب، پروژه شبکه

  ال آبهاي انتقفاضالب و سیستم

 اي منابع آب، مدلسازي ـهل سیستمـتحلی: د و دکتريـی ارشـ کارشناسهايدرس

هاي زیرزمینی پیشرفته، هاي زیرزمینی، هیدرولوژي مهندسی پیشرفته، آبآب

برداري مهندسی رودخانه، مدلسازي در علوم و مهندسی محیط زیست، مدیریت بهره

هاي آب و فاضالب و شبکههاي زیرزمینی، طراحی پیشرفته و حفاظت از آب

  .هیدرولوژئولوژي پیشرفته
  

  ):ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کالس درس را چگونه آغاز می کنید؟ )2

 هایی از نقش درس در مهندسی اي از کاربرد آن، مثالبا ارائه اهمیت درس، مقدمه

ع و نحوه ارزیابی درس، ها، مراجعمران، تاریخچه علم مورد نظر، ارائه سرفصل

 کالس را شروع ،هاي کوئیز و میان ترم تاریخ امتحانو در نهایتزمانبندي ارائه درس 



 ٤٦

دهم تا  مروري بر مطالب پیش نیاز درس انجام می،ن در ادامهـدر ضم. مـکنمی

  . نیازهاي درس و یکسان کردن مطالب براي درس انجام شودپیش

 تفاوت به دست آید و سپس با ،این بازهدر لیه هاي اود که با پرسششو سعی می

.  ایجاد انگیزه در کلیه دانشجویان به عمل آید،هاارائه مطالب جاذب در مورد سرفصل

، تفاوت استاز آنجا که دانشگاه صنعتی اصفهان داراي دانشجویان ورودي توانمندي 

سطح علمی چشمگیري در سطح علمی دانشجویان وجود ندارد و گاهی دانشجویان با 

 حالولی به هر. شوندهاي طراحی و کاربردي ظاهر میتر در زمینه درستر با انگیزهپائین

برم و در  سطح درس را باال می، کار را شروع و به مرور تا پایان ترم،با روندي متوسط

جلسات رفع . کنم مطالب مورد نظر را به کلیه دانشجویان انتقال دهم سعی می،انتها

  . ثیر دارندأ هدفمند در این مسیر بسیار تياهنیز تمریناشکال و 

م ولی اگر در زمینه عدم کناگر مشکل آنها حاد باشد به مرکز مشاوره معرفی می

مند و در کالس نیز کنم به مرور آنها را عالقهانگیزه در مورد درس باشد، سعی می

گونه دانشجویان  این عمالً.کنمآنها را بیشتر و در مواقعی نیز تشویق روي سخن و توجه 

هاي مالی اگر در زمینه.  مشکلی ندارند،نیاز به توجه و حمایت دارند و به لحاظ توانایی علمی

 به مراکز ،نیز مشکلی داشته باشند تا حد امکان کار دانشجویی و در صورت نیاز بیشتر

   .کنممربوطه در دانشگاه معرفی می

ها، ه و ارزیابی دانشجویان، ارائه کل سرفصلئرا رعایت عدالت در ا،در زمینه تدریس

هاي کاربردي همراه با تکمیل مطالب در هر ترم و به روزرسانی مطالب، ارائه مثال

گزاري در هاي اجرایی، بازدیدهاي علمی و وقتیا نقشه هاي طراحی، ارائه فیلمتجربه

اي ینه اخالق حرفهتواند به عنوان عناصر اصلی در زم می،جهت طرح مسائل و تکالیف

پیش مطالعه و تمرکز بر مطالب به روز و همچنین رعایت دقیق وقت . مطرح باشد

اي  چه شروع و چه خاتمه کالس از دیگر عوامل در زمینه اخالق حرفه،کالس

  . تدریس است
  

  ؟کنید یادگیري را در کالس درس مدیریت می ـچگونه فرایند تدریس)3

 د با شو تابعی از سطح دانشجویان است و سعی می،به هر حال سطح ارائه مطالب

بیت کاربرد درس در مهندسی و نیز اهمیت آن براي شغل اهاي واقعی از جذمثال

تا کنون این شیوه به خوبی . آینده آنها به برانگیختن انگیزه دانشجویان کمک شود



 ٤٧

هاي  تعداد زیادي در زمینه،هاي قبل دورهآموختگاندانشو بوده و بین ـپاسخگ

 اصالح طرح درس و یا ر،روش دیگ. اندي ارائه شده، مشغول فعالیت شدههادرس

ایجاد ارتباط اجتماعی و فرصت . ها با ارزیابی اولیه از سطح دانشجویان استسرفصل

  . گر باشدتواند در زمینه ایجاد انگیزه بسیار تسهیل می،پرسش و پاسخ در درس

   آنها و نحوه پاسخگویی هايپرسش ارائه درس و توجه به ارتباط مستقیم با دانشجو در طی 

ش پا افتاده باشد، ـ او پیپرسشو، هر چند اگر ـعدم استهزاي دانشج. تـ مهم اس،بسیار

 حین ارائه مطالب در جهت کنترل دریافت مطالب توسط دانشجویان،  درهايپرسش

 مطالب، نوشتن هاي موضعی ازتنظیم ریتم و تن صدا در هنگام ارائه، جمع بندي

کید بر ادامه مطلب در جلسات بعدي و به ویژه ارائه تمرینات أمطالب مهم بر روي تخته، ت

  دانشجویانهايبرداشت. هدفمند در جهت کنترل درك مطالب ارائه شده، بسیار مهم است

تواند نقش مهمی در ارائه مطالب بعدي و گاهی تغییر، تکمیل  می،هاي آنهایا آموخته

  . اصالح مطالب داشته باشدو حتی 
  

  ی براي تدریس اساسی است؟یهابه نظر شماچه مهارت) 4

 هاي گفتاري، نوشتاري، ارتباط بصري با کلیه دانشجویان در کالس، روابط اجتماعی و مهارت

ت و دقت در انتقال و دریافت مطالب، آشنایی و استفاده از ـعمومی، انسجام فکري، سرع

زشی، وقت شناسی و اعتقاد و باور به مطالبی که بیان می کنیم  روز آمو بههايفناوري

  . هاي ضروري در تدریس استاز جمله مهارت

هاي برشمرده فوق را در خود تقویت و آنها را به کنم کلیه عناوین مهارتسعی می

ولی احساسم این است که مهمترین عامل، اعتقاد به مطالبی است که بیان . کار گیرم

که هر . دشوهاي دیگر نیز تواند موجب به کارگیري مهارتمی ین خودکنیم و امی

  . سخن که از دل برآید الجرم بر دل نشیند
  

 رویکرد شما در تدریس چیست؟)5

 دهید؟می  هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجامبراي  

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف 



 ٤٨

 د شوز پیگیري آن در طول ترم، سعی میها، مقدمات و نیدر جلسه اول با ارائه سرفصل

 مشخص کنیم در کجاي اهداف هستیم ددر هر جلسه بای. شوداهداف درس بازگو و شفاف 

 . خواهیم چه کنیممی و

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی 

  اقدامات مورد نیاز   این موضوع کنترل و همچنین، با گرفتن بازخوردشودمیسعی

 سرعت بیشتر در ارائه ،تر و یا برعکسهاي واضح بیشتر، ارائه مثالاز جمله توضیحات

 . کار بسته شوده اندیشیده و ب،ترهاي پیچیدهمطالب و یا مثال

o تعامل دانشجویان با یکدیگر 

 رعایت شئونات . شودبندي می کالس و خارج از کالس دستهسر دو بخش هب

 منصفانه با کلیه دانشجویان نکته دانشجو و استاد به ویژه در کالس و نیز ارتباط

در خارج کالس روابط . اي دارندبسیار مهمی است که دانشجویان به آن توجه ویژه

ها نکته بسیار مهمی تر باشد ولی رعایت حریمتر و دوستانهتواند کمی غیررسمیمی

  . است

   پروژه هايایجاد روابط سازنده بین دانشجویان و تقویت کارگروهی به ویژه در درس 

هاي غیر درسی، نگرش مثبت به کارهاي گروهی حتی در زمینه. بسیار مهم است

ثیرات مثبتی أتواند تنظیر امور فرهنگی، مذهبی، ورزشی و حتی مشارکت در آنها می

  . بر دانشجویان داشته باشد

   هاي ورزشی مشترك از جمله والیبال با دانشجویان از جمله مشارکت در تمرین

ها و همچنین شرکت در جشن. ثیر مثبتی به همراه داشته استأنجانب بوده که تایاقدامات 

  . ثر بوده استؤهاي دانشجویی و تشویق آنها مگردهمایی

 است؟ چگونه تدریس شما روش  

    ،داراي طرح درس همراه با ارائه مطالب به صورت نوشت بر روي تخته و در بعضی جلسات

 پذیربندي انعطاف تقسیم،هاي اجرایی، بازدیدهاي مورد نیازهاستفاده از پاورپوینت، فیلم، نقش

دن عناوین کربندي و مشخص جلسات به ارائه مطلب، مثال، مسئله، پرسش و پاسخ، جمع

 مطالب جلسه بعد

  

  

 



 ٤٩

 سازید؟  تدریس خود را با نیازهاي جامعه در این رشته مربوط میچگونه 

 هاي تباط نزدیکی با صنعت و طرحاز آنجا که اینجانب در زمینه تخصصی خود ار

 حساس و ،اجرایی دارم، این نکته باعث شده همواره نسبت به نیازهاي جامعه علمی

  . دشوارائه این تجارب باعث جذابیت مطالب در کالس می. اي به روز باشمتا اندازه

زیست در ایران و به دلیل کاربردي بودن مطالب و نیز اهمیت موضوع آب و محیط

هاي خاصی است که مورد عالقه  حوزه تخصصی اینجانب داراي ویژگیجهان،

هاي ملموس بودن اقدامات و نیز کاربردي بودن آنها در کلیه زمینه. دانشجویان است

  . استهاي دیگر فردي و اجتماعی از جمله تفاوت
  

  کنید؟براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می)6

 مورد نظر کافی است ولی عالقه و انگیزه براي نیاز درس پیشهايسگذراندن در 

هاي کامپیوتري همچنین استفاده از نرم افزارها و مدل. درس مهمترین عامل است

  . دکنتواند به جذابیت و نیز افزایش سطح یادگیري کمک می

    اي ترم و البته تا اندازه مطرح شده در سر کالس، کوئیز، امتحان میانهايپرسشبا

  ده شده در طول ترمتکالیف دا

 رو هستیم، بدون اشاره مستقیم هاي از سطح یادگیري روببر حسب اینکه تا چه اندازه

به دانشجو و رعایت اخالق و نیز حرمت دانشجو، به بیان دوباره مسئله و توضیحات 

ه هر حال ذات ب. یابد  سطح یادگیري افزایش،دشوهاي متعدد سعی مییا مثال بیشتر

است، لذا با بیان مسائل اجرایی، تجارب  لمس قابل و شهودي ،سیمهند هايدرس

د سطح مهارت شوها، استفاده از ابزار کمک آموزشی و نیز بازدیدها، سعی میپروژه

  . یابد یادگیري آنها افزایش
  

  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهچگونه توانمندي و شایستگی)7

 الس و مندي آنها به حضور در کمیزان عالقههاي نظرسنجی از دانشجویان، از فرم

میزان مشارکت دانشجویان در . کنم ارزیابی می،هاسپیگیري مطالب و ارزیابی در

 هر حال به. کالس و پیگیري مطالب در خارج از کالس نیز شاخص مناسبی است

ثیر أ تحث تدها، یک تعهد است و کمتر بایوظیفه معلمی فارغ از مشکالت و کاستی

احساس خوشایندي که در هنگام انتقال مطالب . مل اقتصادي و بیرونی قرار گیردعوا



 ٥٠

 آنرا به دهاي دیگر نبوده و لذا نبایو تدریس وجود دارد، قابل مقایسه با فعالیت

  . سادگی از دست داد

   رسانی مطالب و همچنین بررسی نیازهاي جامعه به زمینه تخصصی  روزبازنگري و به

. دشوتواند باعث افزایش کیفیت تدریس ثر با صنعت میؤ مخود و نیز ارتباط

 باعث اثربخشی ،هاي تخصصی و استفاده از آنها در کالسکتاب همچنین تدوین

  . دشوبیشتر در ارائه مطالب می

   بر اساس ها، تنوع بخشی به سرفصلهااختصاص وقت کافی براي مطالعه درس 

کمک آموزشی، سعی در ایجاد ارتباط نیازهاي به روز جامعه، استفاده از وسایل 

هاي هدفمند و انگیزه در آنها، تدوین تمرین منطقی با دانشجویان در کالس و ایجاد

هاي اي از فعالیت منطقی در امتحانات، ارزیابی منطقی از مجموعههايپرسش طراحی

ترم، پیگیري وضعیت دانشجو در طول ترم و نه فقط بر اساس یک امتحان پایان

وع بخشی در ارائه ن و غیاب دانشجویان به صورت تصادفی در طول ترم، تحضور

  مشخص برايهايهاي گوناگون و عدم تمرکز بر روي درس مختلف در ترمهايدرس

 هايهاي اختیاري به روز و کارآمد عالوه بر درسارائه درس مختلف، سال چندین

  ها و یارائه نتایج پروژهکید بر کاربردي بودن مطالب با اأتو در نهایت اجباري 

  . یا کاربردي انجام شده براي صنعت هاي تحقیقاتیطرح
  

آیا عالوه بر نکات یاد شده، نکات دیگري وجود دارند که اطالع همکاران دانشگاهی از ) 8

  د؟کنتر تواند آنان را نسبت به تدریس ایشان موفقهاي شما میتجربه

 ندسی ایران در تدوین جامع پرسشنامه هاي انجمن آموزش مهضمن تشکر از تالش

هاي کشور هاي همکاران محترم در سطح دانشگاه با جمع بندي پاسخفوق که قطعاً

نیز  و هاهاي درسمجموعه مفیدي حاصل خواهد شد، امید است با به روزرسانی سرفصل

اهد هاي آموزشی و تحقیقاتی، شعالی کشور در کلیه زمینهاصالح ساختارهاي نظام آموزش

هاي مهندسی هاي پایدار براي دانشجویان در امر تحصیل به ویژه در دانشکدهایجاد انگیزه

هاي پزشکی به  گرایش شدید دانش آموزان به رشته،هاي اخیرسفانه در طی سالأمت. باشیم

هاي مهندسی شده و دلیل درآمدهاي شغلی پزشکان، باعث افت دانشجویان ورودي در رشته

آمار داوطلبان گروه علوم تجربی براي .  یافته است کاهشدر نتیجهها نیز هاي آنانگیزه

هاي  نفر در رشته429/148 نفر در مقابل 301/580 به تعداد 1396کنکور سال 



 ٥١

 که نیاز به تالش همه همکاران به ویژه در استید این واقعیت ؤ م،علوم ریاضی و فنی

  .انجمن آموزش مهندسی ایران دارد

***  

  م دهروایت

  کنید؟ی را تدریس میهایچه درس) 1

 1365از سال ) (مقطع کارشناسی(هاي تولید آهن و فوالد و آزمایشگاه آماده کردن بار کوره 

  )1369تا 

  1369 تا 1367از سال ) (مقطع کارشناسی(مواد دیرگداز(  

  1385 تا 1376از سال ) (مقطع کارشناسی(اصول استخراج فلزات(  

  1390 تا 1378از سال ) (اسیمقطع کارشن(تولید آهن(  

  تا کنون1379از سال ) (مقطع کارشناسی ارشد و دکتري(تئوري فرآیندهاي پیرومتالورژي (  

    تا کنون1380از سال ) (مقطع کارشناسی ارشد و دکتري(استخراج فلزات ویژه (  

  1390 تا 1381از سال ) (مقطع کارشناسی(فوالدسازي(  

    تا کنون1384از سال () مقطع کارشناسی(سوخت و انرژي (  

    تا کنون1385از سال ) (مقطع کارشناسی(پیرومتالورژي (  

   تا کنون1388از سال ) (مقطع کارشناسی(ها علم و فناوري شیشه (  
  

  ):ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کالس درس را چگونه آغاز می کنید؟   )2

 د؟کنیدر آغاز نیمسال در بدو ورود چه می  

 پردازم و از دانشجویان می خواهم خودشان را معرفی کنند و  به معرفی خود می

سپس با تحویل یک برگه به هر دانشجو، ضمن معرفی کلی درس و تاریخچه و 

ها، معرفی منابع درسی، تاریخ فلسفه تدریس آن در رشته، به عناوین سر فصل

هاي کالسی و نحوه ارزشگذاري نترم، چگونگی انجام آزموترم و پایانامتحانات میان

برداري، آنها و نیز نحوه ارتباط آن با میزان حضور دانشجو در کالس، چگونگی یادداشت

 .شود پرداخته می،مدت زمان هر کالس و مقررات انضباطی کالس

  

  

 



 ٥٢

 کنید؟هاي گوناگون دانشجویان چه میها و ویژگیدر مواجهه با توانایی  

 در . دهند خودشان را نشان می، کالس، دانشجویان برتر معموالً در اولین جلسات

موارد مختلف و در شرایط مناسب، به انحاي مختلف لزوم الگو قرار دادن آنان توسط 

 .کنم میءدیگران را القا

 کنید؟دار و مشکالت دانشجویان چه میدر مواجهه با دانشجویان مشکل  

  آورم و در مورد مشکالت ر به عمل میدانهایت سعی خود را در هدایت دانشجویان مشکل

  .نمک سعی در راهنمایی آنان می،ناخواسته دانشجویان نیز به مانند یک مشاور

 کنید؟کید میأاي چیست و در تدریس بر رعایت چه اموري تنظر شما درباره اخالق حرفه 

 نند،  اینجانب را به عنوان دوست خود احساس ک،کنم دانشجویاندر عین حالی که سعی می

کنم که هیچوقت مرزهاي احترام از هیچکدام از دو طرف شکسته نشود و ولی رفتاري می

  .حرمت حریم استاد و شاگردي برقرار بماند
  

  د؟کنی یادگیري را در کالس درس مدیریت میـچگونه فرآیند تدریس   )3

 شجویان توجه چه اندازه به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفت یادگیري دان تا

 د؟ ینکمی

 مرتب ناهاي انجام آزمون. است ساقط استاد عهده از دانشجویان  وروديسطح کنترل

 دانشجویان الي تدریس در کالس و تشویقبه در ال چالشیهايپرسش کالسی و طرح

اي است که به منظور برانگیختن دانشجویان و ، شیوههاپرسشجواب  مورد در به بحث

 .شودهاي اینجانب اجرا میکالس ي آنان درپیشرفت یادگیر

 کنید؟هاي دانشجویان توجه میچگونه به کاربرد آموخته  

 مطالب جلسات مختلف کالسی را به نحوي با هم ، امکانحدکنم در  سعی می 

هاي جلسات قبلی مورد کندوکاو، مرور و مرتبط کنم؛ لذا در هر جلسه، آموخته

  .گیردیادآوري قرار می
  

  ی براي تدریس، اساسی است؟یهانظر شما چه مهارتبه   )4

 ت علمی از چه أهایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هیداشتن چه مهارت

  مند باشد؟هایی باید بهرهمهارت



 ٥٣

  جلب توجه مکرر دانشجویان به فلسفه تشکیل کالس درس، رعایت اصول و حفظ 

فظ شخصیت دانشجویان و شخصیت استادي در عین دوست شدن با دانشجویان، ح

 شخصیت آنان، داشتن صبر و تحمل در موارد ناسازگاري دانشجویان، کردن کوچکپرهیز از 

غیر علمی در پاسخ به هاي داشتن تسلط کافی به مطالب درسی و پرهیز از انجام توجیه

  شجویان، رعایت نظم و انضباط در تدریس و اداره کالسنابهامات دا

 اند؟تري داشتهفقیت شما در تدریس نقش مهمهایی در موچه مهارت  

 زمان از ي جلب توجه دانشجویان به فلسفه تشکیل کالس درس و این که اگر مقدار 

اي را براي همه ایجاد شود، حداقل ارزش افزودهطرفین صرف ماندن در کالس می

  .د احساس بطالت نکن،کند، به نحوي که هیچ کس از حاضرین در پایان وقت کالس
  

  رویکرد شما در تدریس چیست؟  )5

 دهید؟براي هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجام می  

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف 

 اریخچه و فلسفه تدریس آن در رشتهمعرفی کلی درس و ت  

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی 

 ش با بیان ساده مند کردن دانشجویان به مواد درسی از طریق آموزهسعی در عالق

هاي مرتبط و کاربردي با هدف جذب دانشجو به عنوان و قابل فهم و ذکر مثال

 مخاطب

o تعامل دانشجو با مدرس 

 ایجاد و تحکیم روابط محترمانه و دوستانه و قابل تکیه کردن  

o تعامل دانشجویان با یکدیگر 

 بر لزوم کید أسعی در ایجاد و تحکیم روابط دوستانه بین دانشجویان از طریق ت

 برقراري همیاري و اتحاد و هماهنگی با یکدیگر

 کید بیشتري دارید؟ أد بر کدام یک تینکاي از اقدامات خود مشخص با ذکرنمونه  

 گیري در بسیاري از موارد مربوط به درس و کالس بر عهده دانشجویان گذاشتهتصمیم  

ل آموزش منافاتی نداشته چنانچه با اصو  وکنندگیري شود تا به شیوه دمکراتیک تصمیممی

 .شود اجرا می،باشد

  



 ٥٤

  

 روش تدریس شما چگونه است؟ 

  د؟کنی چگونه تدریس خود را با نیازهاي جامعه در این رشته مربوط می

 شود پس از بیان  با توجه به شناختی که از نیازهاي جامعه وجود دارد، سعی می

 کاربردي آن مباحث نیز هايها و چالشمبانی علمی و تئوري مباحث مربوطه، مثال

  . مورد بررسی و بحث قرار گیرد،در کالس

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با ویژگی خاص و متمایز کننده تدریس درس

  ها چه تفاوتی دارد؟ ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

  هاي شیمی، برق،هایی که با رشته علیرغم فصل مشترك، موادمهندسیعلم و 

نیز دارد را هاي ویژه خود فیزیک، معدن و مکانیک دارد، با این حال مباحث و حوزه

ها مهمترین وجه تمایز این است که سایر رشته. سازدها متمایز میکه آن را از سایر رشته

کنند و در ارتقاي دانش هاي کاربردي میاي مهندسی مواد استفادهاز اصول علمی و پایه

  .ل سهمی ندارندمربوط به این اصو
  

  کنید؟براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می  )6

 هایی دانشجویان براي یادگیري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس شما باید داراي چه مهارت

  باشند؟ 

  قبلی را مرور کرده و ابهامات خود را قبالً برطرف کرده و آمادگی جلساتباید مطالب 

  . با مباحث قبلی را داشته باشندارتباط دادن مباحث جدید

 چگونه یادگیري دانشجویان را مورد سنجش قرار می دهید؟  

  مباحث درسی جدید و بحث درباره میان  مرتبط با مباحث قبلی در هايپرسشطرح

آنها، انجام آزمون کتبی و غیر مرتب کالسی، الزام دانشجویان به انجام تکالیف خارج 

  ترم و آزمون پایان ترماري آزمون میاناز کالس و ارزیابی آن، برگز

 دهید؟ چگونه؟ تا چه اندازه درباره میزان یادگیري دانشجویان به آنان بازخورد می 

 ها و تکالیف و تبیین ارزش نسبی آن نمره و نیز ارزشگذاري نحوه اعالم نمره آزمون

  مشارکت دانشجو در مباحث کالسی

 کنید؟ هایی را فراهم مییان، چه فرصتهاي یادگیري دانشجودرباره ارتقا مهارت 



 ٥٥

  چنانچه تشخیص داده شود که دانشجو خارج از اراده خود از یادگیري حداقل و مورد

شود تا جبران هاي ممکن دیگر در اختیارش گذاشته مینیاز باز مانده است، فرصت

  .شودند؛ مثالً مجدداً امتحان گرفته میک
  

  بخشید؟اي خود را بهبود میحرفههاي چگونه توانمندي و شایستگی  )7

 هاي بعدي چگونه مقایسه هاي گذشته با نیمسالکیفیت کالس درس خود را در نیمسال

  کنید؟ می

 تواند به هاي مختلف، میارزیابی کیفیت فراگیري و بازدهی دانشجویان در نیمسال

 هر نظر قرار گیرد؛ گرچه جمعیت دانشجویی در مد،عنوان یکی از عوامل مقایسه

  .نیمسال ممکن است از نظر شایستگی در مقایسه با نیمسال دیگر متفاوت باشد

 کنید؟ ها، چگونه انگیزه خود را براي فعالیت مطلوب حفظ میبا وجود مشکالت و کاستی  

  اعتقاد راسخ به این که وظیفه یک معلم آموختن است، انگیزه فعالیت را در هر

 .داردشرایطی زنده نگه می

  ود ـد و بهبـکنیس خود را حفظ میـدودي که دارید چگونه کیفیت تدریـبه وقت محبا توجه

  بخشید؟ می

 هاي اعتقاد دارم که براي یک معلم، امر تدریس فریضه واجب است و بقیه وظایف در اولویت

کنم به نحوي که اشتغال به بعدي قرار دارند، لذا اول از همه الزامات تدریس را فراهم می

در انجام کامل وظایف دیگر هم  به کیفیت آن ضربه نزند و البته با سخت کوشی، امور دیگر

 .نمکسعی می

 کنید؟ هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه میبراي توسعه شایستگی 

 کنم، بندي میبازخوردهایی که از کیفیت یادگیري دانشجویان در هر نیمسال جمع

اي بهبود کیفیت تدریس براي نیمسال هایی برعالوه بر توسعه مطالعات خود، محمل

  .هستندبعدي 
  

آیا عالوه بر نکات یاد شده، نکات دیگري وجود دارند که اطالع همکاران دانشگاهی از   )8

  د؟کنتر تواند آنان را نسبت به تدریس ایشان موفقمی هاي شماتجربه

 ی آنها  بسیار یابسیاري از همکاران دانشگاهی که اهمیت و میزان اشتغاالت آموزشی و اجر

   که قطعاً به توانایی ذاتی آنان مرتبطهستندتر از این حقیر  موفق،بیشتر از اینجانب است



 ٥٦

براي همکاران دیگر که میزان اشتغاالت آموزشی و اجرائی آنها از نظر کمی شبیه . شودمی

 اي و به خصوص وظایف آموزشی واینجانب است، توصیه به اولویت دادن به وظایف حرفه

  .مکنمی ،سخت کوشی

***  

  یازدهمروایت 

  کنید؟  را تدریس میهاییچه درس)1

 هاي  هاي پژوهش در ژئوتکنیک، شناسایی هاي دریایی، روش اجراي سازه پیشرفته، مهندسی

  هاي دریایی، سمینار و روش تحقیق ژئوتکنیکی زمین، مهندسی شمع در سازه
  

  ):اي دن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفهآغاز کر(کنید؟  کالس درس را چگونه آغاز می  )2

 سالم و احوالپرسی و گاهی اشاره به اخبار روز مرتبط  

 کنید؟ در آغاز نیمسال و در بدو ورود به کالس چه می  

 تحصیل و امید دادن به دانشجویاناشاره به اهمیت رشته و اهمیت   

  کنید؟  میهاي گوناگون دانشجویان چه ها و ویژگی در مواجهه با توانایی  

 به دانشجویان قوي. کنم درس کالسی را متناسب با دانشجویان ضعیف تنظیم می  

  .دهم تمرینات خاص می

 کنید؟ دار و مشکالت دانشجویان چه می در مواجهه با دانشجویان مشکل  

  کنم  آنها در کالس حوصله میهايپرسشدر پاسخ به.  

 بپرسند را با مراجعه به اتاقمهاپرسشکنم بقیه  دعوت می .  

 کنید؟ کید میأاي چیست و در تدریس بر رعایت چه اموري ت نظر شما درباره اخالق حرفه  

 اي اهمیت دارد هاي حرفه اي بسیار بیشتر از توانایی اخالق حرفه.  

 غیرمستقیم انجام  معموالً،اي توصیه به دانشجویان درخصوص رعایت اخالق حرفه 

  .هاي اخالقی پر است صیهشود چون امروزه گوش دانشجویان از تو می
  

  د؟کنی  یادگیري را در کالس درس مدیریت می ـچگونه فرآیند تدریس)3

  یادگیري دانشجویان توجه   به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفتاندازهتا چه

  د؟ینکمی

  هاي بنده است  هدف اول کالس،و ایجاد امیدواريدادن انگیزه.  
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  گیرند  یاد نمی شود و اگر دانشجویان  سنجیده می طور مداومبهیادگیري دانشجویان

  .شود تغییرات الزم در درس و روش تدریس اعمال می

 کنید؟ هاي دانشجویان توجه می چگونه به کاربرد آموخته  

 دهم چیزهاي غیرکاربردي را درس نمی.  

 ف  حذهارسهر چه که کاربرد آن به من در این مدت اثبات نشده است، از سرفصل د

  .کنم می
  

  هایی براي تدریس اساسی است؟ به نظر شما چه مهارت) 4

 علمی از چه  تأهایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هی داشتن چه مهارت

  مند باشد؟ هایی باید بهره مهارت

 فکر منظم، بیان خوب، نظم در برنامه آموزشی  

 اند؟ تري داشته هایی در موفقیت شما در تدریس نقش مهم چه مهارت  

 هاي پیچیده تالش براي بیان ساده پدیده  

 نسبت به موضوع درس و آینده تالش در جهت ایجاد عالقه و امید در دانشجویان 

  شغلی
  

  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

 دهید؟  براي هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجام می  

o هاي درس مطلع کردن دانشجویان از هدف  

 در برخی از جلسات . شود  به صورت آشکار ذکر میاهداف درس در اولین جلسه

  .شود دیگر هم یادآوري می

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی  

  فهمم که چقدر منبع درسی قابل استفاده است  دانشجویان میيهاپرسشاز.  

o تعامل دانشجویان با مدرس  

 دهم اهمیت دادن به دانشجویان را مرتب به خود تذکر می.  

o نشجویان با یکدیگرتعامل دا  

 دهم گاهی تمرینات گروهی می. کمتر توجه دارم. 
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 کید بیشتري دارید؟أ بر کدام یک تکنیداي از اقدامات خود مشخص  با ذکر نمونه  

 هاي  در جلسات مختلف به یادآوري هدف درس و جایگاه این درس در فعالیت

انشجویان به پردازم تا اهمیت درس مشخص شود و انگیزه د اي آینده می حرفه

  .دشویادگیري تقویت 

 روش تدریس شما چگونه است؟  

 متناسب با این ،کنم لذا روش تدریس هاي تحصیالت تکمیلی تدریس می االن فقط در دوره 

  ...یک منبع آموزشی کامل در اختیار دانشجویان است و بعد تمرین و مثال و . ها است دوره

 کنید؟میین رشته مربوط چگونه تدریس خود را با نیازهاي جامعه در ا  

 به اصالح جزوات درسی و ،اي و مقاالت منتشره مرتب با توجه به تجربیات حرفه 

  .پردازم اسالیدها و مطالب درسی می

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با  ویژگی خاص و متمایزکننده تدریس درس

  ها چه تفاوتی دارد؟ ها و درس ها، تخصص تدریس در سایر دانشکده

 دانشجو باید در نهایت از دانش خود در عمل استفاده کند.  
  

  کنید؟ براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می  )6

 یادگیري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس شما باید داراي چه  دانشجویان براي

  هایی باشند؟ مهارت

 نیاز  پیشهايمهارت خاصی الزم نیست به جز گذراندن درس  

 دهید؟ ري دانشجویان را مورد سنجش قرار میچگونه یادگی  

   نیمسال تحصیلی برگزاري چند امتحان در میان   

  وگو در گروه  عمومی در گروه تلگرامی درس و گفتپرسشطرح  

 دهید؟ چگونه؟ یادگیري دانشجویان به آنان بازخورد می تا چه اندازه درباره میزان  

  کنم طول نیمسال بیان میارزیابی عمومی خود را در چند موعد در کالس در.  

 کنید؟ هایی را فراهم می یادگیري دانشجویان، چه فرصت هاي درباره ارتقا مهارت  

   هاي واقعی بازدید از پروژه  

 هاي در  ر روز از پروژهوگوي مداوم در طول هفته در گروه تلگرامی و ارائه اخبا گفت

  حال انجام
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  بخشید؟ را بهبود میاي خود  هاي حرفه چگونه توانمندي و شایستگی) 7

 هاي واقعی حضور در صنعت و پروژه  

 تماس با افراد مشابه در داخل و خارج کشور  

 مطالعه کتب و مقاالت جدید  

 هاي بعدي چگونه مقایسه  هاي گذشته با نیمسال کیفیت کالس درس خود را در نیمسال

  کنید؟ می

 کنم ند، خیلی توجه میده به نمراتی که دانشجویان به من در ارزیابی پایان نیمسال می.  

 کنید؟ ها، چگونه انگیزه خود را براي فعالیت مطلوب حفظ می با وجود مشکالت و کاستی  

 کنم کننده در محیط آموزشی و جامعه فکر می کمتر به مشکالت دلسرد. 

 کنید و بهبود  با توجه به وقت محدودي که دارید چگونه کیفیت تدریس خود را حفظ می

  بخشید؟ می

 هر . اولویت با کالس درس است. ذارم چون هر کالس برایم اهمیت داردگ وقت می

 .کالس فرصت و موهبتی است که در اختیارم گذاشته شده است

 کنید؟ هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه می براي توسعه شایستگی  

 کنم و از مشورت همکاران بهره  از هر فرصتی براي آموزش فردي خود استفاده می

  .برم می

***  

   دوازدهمروایت

  کنید؟ را تدریس میهاییچه درس)1

 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی-2 شیمی فیزیک - 1:در مقطع کارشناسی   

   طراحی راکتورهاي شیمیایی-3

  آمار کاربردي و - 2  ریاضیات مهندسی پیشرفته- 1:  ارشد و دکتريکارشناسی مقطعدر 

 هاآزمایشطراحی 

 بوده است1372شروع تدریس از سال (هاي جذب سطحی پیشرفتهفرایند (.  
  

  ):ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کنید؟ کالس درس را چگونه آغاز می) 2

 با دانشجویان سالم و احوالپرسی می کنم. آغاز کالس را با نام و یاد خدا شروع می کنم .

 ي شروع درس مرور کوتاهیدر ابتدا. کنمبرخی مواقع در ابتداي کالس حضور و غیاب می
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کنم و مواردي می بر درس جلسه گذشته دارم و سپس هدف از درس جدید را بیان

براي تدریس . کنمخالصه مطرح میطور به ،را که قرار است در آن روز تدریس کنم

بر روي  هاي تکمیلیو فرمول توضیحات با همراه پاورپوینت از که است چند سالی

 تمرین حل ، براي هر بخشدر هر جلسه از درس حتماً. کنمیبورد استفاده موایت

در . کنم تا دانشجویان کاربرد درس را بفهمند و نیز موضوع را بیشتر درك کنندمی

  . کنم که براي هفته بعد حل کنند و تحویل دهندهر جلسه نیز چند تمرین ارائه می

 ،تـر اسـمورد نظهاي عینی و صنعتی که کاربرد درس س از مثالـدر حین تدری

کنم و مواردي از ها در یک پاالیشگاه نفت یا گاز صحبت می از فرایندآورم مثالًمی

دهم تا  از بعد عملی و صنعتی برایشان توضیح می،درس را که با آنها مطابقت دارد

  .گیرند در صنعت کجاستمی  کاربرد درسی را که یاد،بهتر متوجه شوند
  

  د؟کنییادگیري را در کالس درس مدیریت می  ـچگونه فرایند تدریس)3

 هاي در آغاز نیمسال در مورد کاربرد و اهمیت درس صحبت می کنم، راجع به سرفصل

هاي مرجع مورد نیاز براي این درس را کتاب. کنمدرس توضیح داده و آنها را مشخص می

 شومند یادآور میبه دانشجویان در باره مسئولیتی که در کالس به عهده دار. کنممعرفی می

 درمورد امتحان میان ترم، پایان ترم و حل تمرین در طول نیمسال و انجام یک پروژه و

کالس حل تمرین را به کمک . دهماختیاري و تحویل نتایج آن در پایان نیمسال توضیح می

  .مورد استفاده قرار گیرد کنم تامشخص می خارج از وقت کالس، خود، دستیار

بر حسب (برخی اوقات ) پرسشبا یک (گیرم قات در کالس کوئیز می گاهی اوضمناً

در . زنم تا یک تمرین همراه با دیگران حل کندیکی از دانشجویان را صدا می)وقت

حسب عالقه دانشجو کنم برهاي دانشجویان سعی میها و ویژگیمواجهه با توانایی

از  کردن را تقویت کند و او بتواندبر روي آن بیشتر تمرکز  که بتواند پروژه درسی مناسب،

دهم تا او هم هر موقع که اشکالی داشت با مشورت دستیار بانجام پروژه نتیجه بگیرد، 

   . از عهده پروژه بر آید، اینجانبیاآموزشی 

هاي بیشتري را در رابطه با درس از مراجع کنم که کتابدانشجویان را تشویق می

تري نسبت به آن فا نکنند تا بتوانند دید وسیعو به جزوه اکت دکنناصلی مطالعه 

  .  درس پیدا کنند
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کنم به آنها تذکر دهم که دقت و وقت در مواجهه با دانشجویان مشکل دار سعی می

 صرف کنند و از برخی از دانشجویان براي کمک به آنها استفاده ،بیشتري براي کار

سفانه دانشجویان امروز أمت. مدهحضور و غیاب را در برخی مواقع انجام می. کنممی

نها آ به دوران دبیرستان ،اند و به نظر این مسئلهنسبت به حضور و غیاب شرطی شده

 عقیده خود من این است که دانشجو خود باید احساس نیاز ،ولی در کل. گرددباز می

  . دشوکرده و در کالس حاضر 

و ـوع به دانشجـم موضـب تمام انرژي و توان خود را در کالس جهت تفهیـاینجان

ها و  مطرح شده در تمرینهايپرسش از آنها انتظار دارم به در مقابلگذارم و می

  .دقت جواب دهند امتحانات با فکر و

 که هنگام است پایه هاياش درسدهم الزمه را که اینجانب ارائه میهاییس درقطعاً

 اخیر پایه درسی هايسفانه در سالأولی مت. شوممی تدریس به آنها متذکر

دانشجویان نیز تحلیل رفته است و برخی مطالبی را که از قبل باید بدانند یا فراموش 

این هم یکی از معضالت دانشجویان امروز ما . اند و یا بر روي آنها کار نکرده اندکرده

  . است
  

  هایی براي تدریس اساسی است؟ به نظر شما چه مهارت) 4

  محتوي و لوازم کار ـوش رـهدف (داشتن طرح تدریس  (  

 از بار علمی و محتوایی الزم جهت ارائه درس برخوردار علمی باید اوالًعضو هیأت      

باشد یعنی باید در درجه اول از نظر علمی و تخصصی بر روي درس تسلط داشته 

 مناسب، شامل بیان فناوري. سپس الزم است روش ارائه درستی داشته باشد. باشد

با رسم شکل، با ارائه نمودارها و . ح و اثبات آن موضوع را داشته باشدمطلب، توضی

  .  توضیحات الزم را بدهد،هافرمول

بندي کند و هر بخش را کوتاه و مختصر به نتیجه برساند الزم است هر درس را بخش

چند موضوع مختلف را نباید در یک بحث با یکدیگر . و بعد بخش بعد را مطرح کند

  . ا از سردرگمی دانشجو اجتناب شودمخلوط کرد ت

 اطمینان از درك آن با ارائه چند تمرین و حل براي ،از اینکه تدریس تفهیم شدبعد

البته الزم است براي مراحل بعدي مسایل . تدریس را کامل کند ،آنها زا حداقل یکی
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 ه باید،استاد نباید متکلم وحده باشد بلک. تري را از دانشجو بخواهدترکیبی و پیچیده

  . آنان را به فکر کردن وادار کند  دانشجو،پاسخ و پرسشبا 

ثیر داشته أام و در موفقیت من تاینجانب تمام مواردي را که مطرح کردم، انجام داده

 الزم است استاد مطالبی را که مقرر است ارائه ، قبل از هر کالس حتماًاًًضمن. است

مام مباحث را در ذهن خود مرتب کند مرور کند و ت) یعنی طرح درس خود را(دهد 

دارد  خره درس را مشخص کند و کار خود را با زمانی که در اختیارؤو مقدمه و م

  . تطبیق دهد

همچنین استاد باید هر ترم مطالب جدیدي را به مطالب مورد تدریس خود اضافه 

  . دهاي جدید تا از روزمرگی و تکراري شدن بر حذر باش حتی به صورت تمرین،کند

 با توجه به اینکه دنیا همواره رو به پیشرفت است الزم است اطالعی در مورد ضمناً

رسد و هر سال به روز ها و متونی که در این زمینه در سطح دنیا به چاپ میکتاب

هاي شود به دست آورد و در حد ممکن در تدریس خود از مطالب آنها و از روشمی

  . آنها استفاده کند
  

  ما در تدریس چیست؟رویکرد ش)5

 براي هریک از موارد زیر چه اقدامی انجام می دهید؟  

o از هدفهاي درس مطلع کردن دانشجویان  

 ًهدف از درس آن جلسه را با ، در ابتداي ترم و نیز در هر جلسه از درسمعموال 

  . کنمدانشجویان مطرح می

o دانشجویان با مواد درسی و آموزشیتعامل  

 یک ،نجام می شود و نیز برخی اوقات ابتداي کالسپرسش و پاسخ در کالس ا 

  . شود یا مسئله انجام میپرسشکوئیز به صورت 

o  مدرسبا دانشجویان تعامل 

 در کالس در حضور له توسط یک دانشجو ئپرسش و پاسخ و یا حل یک مس

  دانشجویان دیگر

o  یکدیگرتعامل دانشجو با 

 دو نفريهاي به صورت گروه(هاي درسی مشترك  انجام پروژه( 
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 چگونه تدریس خود را با نیازهاي جامعه در این رشته مربوط می کنید؟  

 مرتبط ،شوددر صنعت انجام می که مواردي و صنعتی هايمثال ارائه با را خود تدریس 

کتورهاي شیمیایی که براي فرایندهاي مختلف در صنعت استفاده آ رمثالً. کنممی

... دهم و روابط حاکم بر آنها را ارائه می. دهمنمایش می شوند، توضیح داده ومی

کنند و مباحث مربوط به طراحی آنها را به طور ساده و مفید محصوالتی که تولید می

 .  کنمبیان می

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با ویژگی خاص و متمایز کننده تدریس درس

  ی دارد؟ها چه تفاوتها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 ًشود می سري الزامات عمومی است که شامل طرح درسیک  داراي، تدریسمعموال

ی و کاربردي درس ئهاي جزاختالف در بحث.  رعایت شودهارسکه باید در همه د

 جنبه توضیحی دارند، برخی جنبه ریاضی دارند که قوانین هاسبرخی از در. است

 در درس اینجانب روابط و قوانین فیزیکی .کنیمفیزیکی را به بیان ریاضی تبدیل می

کنند تا بتوانیم شوند و کمک می تبدیل به روابط ریاضی می،حاکم بر مواد و انرژي

  .فرایندهایی را مدلسازي، شبیه سازي و یا طراحی کنیم
  

  کنید؟ براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می)6

  درس جلسه گذشته را مرور کرده . اشندهاي جلسه گذشته را حل کرده بالزم است تمرین

نباید به جزوه . ام، مطالعه کرده باشند از کتابی که به عنوان مرجع به آنها معرفی کردهو

 در ابتداي جلسه یا انجام یک کوئیز مورد پرسشیادگیري دانشجویان با چند . متکی باشند

ه برگرداندره به دانشجو به همراه نم و  تصحیح)TAتوسط (ها  تمرین.گیردمی سنجش قرار

گذارم، کالس جهت  حل تمرین می،یادگیري کالس هايدرباره ارتقا و مهارت. شودمی

                                                               . گیرمترم میگذارم، امتحان میانمی آمادگی براي انجام پروژه درسی
  

  بخشید؟ اي خود را بهبود می حرفههاي  چگونه توانمندي و شایستگی)7

 و نیز برخی تحقیقات جدیدي  هاي جدیدتر مرتبط با موضوع تدریسبا مطالعه کتاب

   .اندهاي اخیر مطرح شدهکه به صورت مقاله در سال

 هاي جدید مرتبط با موضوع تدریس طرح و حل تمرین  



 ٦٤

 بدون ، تدریسکند جهت افزایش کیفیتاي که دانشجو در استاد ایجاد می انگیزه 

 کردن باشند و مطالب بیشتري را از پرسشاگر دانشجویان اهل . شک مهم است

کند با مطالعه بیشتر و حل مسائل و  استاد نیز سعی می قطعاً،استاد طلب کنند

هاي اخیر سفانه در سالأمت.  بر کیفیت کار خود بیفزاید، جدیدهايپرسش

یادگیري هستند و این باعث   به فکر کیفیتاند و کمتربه فکر نمره دانشجویان بیشتر

اند و این عادت دانشجویان بسیار به نمره وابسته شده. شودکاهش انگیزه در استاد می

هاي جدید کنم با مطالعه کتاب سعی میمن شخصاً. دهندرا به سختی از دست می

ال جدید، روش، هاي سکنم در جزوه را باال ببرم و سعی میماطالعات ،کار خود در زمینه

یا مطالب جدید مناسبی را اضافه کنم، که البته بسته به دقت و عالقه دانشجویان  تمرین

  .دهمآنها را در اختیارشان قرار می
  

آیا عالوه بر نکات یاد شده، نکات دیگري وجود دارند که اطالع همکاران دانشگاهی از )8

  ؟کندتر شان موفقتواند آنان را نسبت به تدریس ایهاي شما میتجربه

  در نظر داشته باشند، کنند باید حتماًاگر استادان عزیز از پاورپوینت براي تدریس استفاده می 

مگر اینکه استاد آنچه که قرار است بر روي . که فقط استفاده از پاورپوینت کافی نیست

 مفاهیم را ؛ بر روي تخته در مورد آن توضیح کافی بدهد قبالً،پاورپوینت نمایش داده شود

بنابراین استفاده از تخته در .  بعد به پاورپوینت رجوع کند،مطرح و در صورت نیاز اثبات کند

تواند کیفیت تدریس را ارتقا دهد و استاد این موضوع را هرگز نباید فراموش کنار پاورپوینت می

شد و در صورت نیاز شکل بک. هاي درس روي تخته حل شوند الزم است تمرینضمناً. کند

راي ـی، بـرم افزارهاي محاسباتـرفی نـمع .دـاطالعات را بر روي شکل و نمودار نشان ده

 مرتبط، براي ایجاد انگیزه و افزایش هايرسسازي و حل معادالت و استفاده از آنها در دشبیه

  . بسیار مفید است،عالقه دانشجویان

***  

  سیزدهمروایت 

  کنید؟ تدریس میهاییرسچه د) 1

  کارشناسی ارشد و دکتري فیزیک هايدوره کارشناسی فیزیک و بعضی از درسهاي سز درابعضی 

هاي کوانتومی، کیهان شناسی و ام، از جمله مکانیک کوانتومی، نظریه میدانهرا تدریس کرد



 ٦٥

 کارشناسی ارشد و دکتري هايرسهاي اخیر فقط ددر سال. مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی

  .امدهفیزیک را تدریس کر
  

  ):ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کنید؟ کالس درس را چگونه آغاز می) 2

   کنمو خالصه جلسه قبل شروع می... با بسم ا.  

 سعی در رفع مشکالت دانشجویان دارم.  

 هاي اخالقی در کارهاي علمی تأکید دارمدر کالس روي رعایت ارزش .  

 هاي دانشجویان توجه کامل دارمرسشدهی به پدر کالس به پاسخ .  

  کامل دارمتوجه یک موضوع، رهباهاي مختلف، در دیدگاههحلیل مسائل و ارائتبه . 
  

  ؟کنید یادگیري را در کالس درس مدیریت می ـچگونه فرایند تدریس) 3

  به سطح ورودي دانشجویان توجه دارم و براي برانگیختن ذهن آنان، سوابق تاریخی و

  . کنمها را به نحو تحلیلی بیان می نظریه،مشکالت

 تأکید دارم،روي کاربرد علم براي رفع مشکالت علمی و اجتماعی جامعه  .  
  

  اساسی است؟ ی براي تدریس،یهابه نظر شماچه مهارت) 4

 تسلط به محتویات درس  

 ی با سرگذشت گذشته آن شاخه از علمآشنای  

 یان، همواره مورد توجه خاصم بوده  دانشجوهايپرسشدهی به  به پاسختوجه کامل

  .  است
  

 رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف  

 اي از تاریخ اي از محتویات آن درس را با چکیدهدر اولین جلسه هر درس، خالصه

 . کنمآن بیان می

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی  

 ا و عدم اکتفا به برخورد سطحی با مطالب درس دعوت دانشجویان را به فهم قضای

 . کنممی

o تعامل دانشجویان با مدرس  



 ٦٦

  دهم دانشجویان در کالس و بیرون کالس پاسخ میهايپرسشبه . 

 روش تدریس شما چگونه است؟  

 کید دارمأدر تدریس، هم بر فهم ریاضی قضایا و هم بر فهم فیزیکی آنها ت. 

  کنید؟هاي جامعه در این رشته مربوط میزچگونه تدریس خود را با نیا  

 نظري است، همواره دانشجویان را به هايس درهچون غالب تدریس من در حوز 

 . کنمنوآوري در علم تشویق می

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با ویژگی خاص و متمایز کننده تدریس درس

  تی دارد؟ها چه تفاوها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 ام، پرداختن به ابعاد بنیادي و فلسفی مسائل ویژگی تدریس من در حوزه تخصصی

  )هاي ریاضیاتی آن بحثمثالً(فیزیکی است، بدون آنکه سایر ابعاد آن درس 

  . تحت الشعاع قرار گیرند
  

  براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می کنید؟) 6

 کنند که آیا  با من، با خودم مشورت میبعضی از دانشجویان قبل از گرفتن درس

 در ابتداي درس، منبع یا منابع اصلی درس را پیش نیازهاي آن را دارند یا نه؟ ضمناً

  . کنممعرفی می

 روي ،ییها است و در امتحان نهاسنجش معلومات دانشجویان از طریق حل تمرین 

  . کید دارمأفهم مبانی آن درس ت

 کنم مطالعه بعضی منابع جنبی را نیز توصیه می فهم دانشجویان،يبراي ارتقا .  
  

  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهچگونه توانمندي و شایستگی) 7

 همواره به . هاي دانشجویان همواره باال بوده استیـهاي من، در ارزیابکیفیت کالس

  . اممطرح کردهام و آنها را در کالس درس گرفته در آن حوزه توجه داشته صورت هاينوآوري

 هاي مطلوب را یک هاي موجود در محیط، ادامه فعالیتبا وجود مشکالت و کاستی

  .  هرگز مرا از ادامه مسیر باز نداشته است،کنم و مشکالتوظیفه دینی تلقی می

 امبراي حفظ کیفیت تدریس، هرگز بار سنگینی از تدریس را نپذیرفته . 

  



 ٦٧

کات دیگري وجود دارند که اطالع همکاران دانشگاهی از ا عالوه بر نکات یاد شده، نـآی) 8

  ؟کندتر تواند آنان را نسبت به تدریس ایشان موفقهاي شما میتجربه

  .)دکنیلطفاً، در صورت پاسخ مثبت، این نکات را بیان (

 را هاس تعداد زیادي از درسـ تدری،انادتـر، بسیاري از اسـر من در زمان حاضـبه نظ 

  . زند لطمه می، و این به کیفیت کار آنانبه عهده دارند

 به کارهاي زیادي اشتغال دارند که مانع توجه انادتاالن به دالیل معیشتی، اس 

یک اقدام  الزم است دولت در این زمینه. شودضروري به تدریس و پژوهش آنان می

  . نجات دهد، را از چند کاريانادتاسو  انجام دهداساسی 

 هاي درسی خود سخن دلشان را در مقاالت اصلی یا کتاب،از اولبعضی اوقات عالمان طر  

هاي غیر درسی ها یا کتاباصلی شان را در مصاحبه هايبرداشت و معتقدات بلکه نویسند،نمی

  . کنم توصیه میانادتها را به اسکتاب ها یاگونه مصاحبه اینهمن مطالع. می نویسند

***  

  چهاردهمروایت 

  کنید؟ تدریس میی راهایچه درس)1 

 هاي هاي فشارقوي، تکنولوژي فشارقوي، حالتها و فشارقوي الکتریکی، میدانعایق

  ....هاي الکتریکی گذرا در شبکه قدرت، ماشین
  

  )ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کنید؟ کالس درس را چگونه آغاز می) 2

 کنید؟ ه میدر آغاز نیمسال و در بدو ورود به کالس چ 

 منابع درس، اهمیت موضوع و کاربرد آن در هاي درس توضیح موضوع و سرفصل ،

  صنعت و علم

 کنید؟هاي گوناگون دانشجویان چه میها و ویژگیدر مواجهه با توانایی 

 مند هدر صورت لزوم و آمادگی دانشجو، در خارج از کالس براي دانشجویان عالق

  .   کنم از نظر آنها مطلع شومدهم و سعی میمی توضیح بیشتر

 کنید؟دار و مشکالت دانشجویان چه میدر مواجهه با دانشجویان مشکل 

 کنمدر صورت امکان کمک می. 

  

  



 ٦٨

 کنید؟ اي چیست و در تدریس بر رعایت چه اموري تأکید مینظر شما درباره اخالق حرفه 

  و استفاده از این شوددن دانشجو با کاربرد مطالبی که در درس ارائه میکرآشنا 

  دانش
  

  ؟کنیدمی یادگیري را در کالس درس مدیریت  ـچگونه فرایند تدریس) 3

 یادگیري دانشجویان توجه تا چه اندازه به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفت 

  ؟دکنیمی

  کنم در سطح کشش هر دانشجو با او بحث کنم و  سعی میپرسش و صحبت در

 .توضیح بدهم

 کنید؟ هاي دانشجویان توجه میچگونه به کاربرد آموخته  

 مطالب آموخته را به کار گیرد و با ،کنم با ساخت وسایل سادهدانشجو را تشویق می 

  .کاربرد آن آشنا شود
  

  اساسی است؟ ی براي تدریس،یهابه نظر شماچه مهارت) 4

 علمی از چه هایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هیأتداشتن چه مهارت

  مند باشد؟ هایی باید بهرهمهارت

 باید توسط شناگر، خوش خط و ... لون و وهمانگونه که تدریس شنا، خوش خطی، وی

حداقل . لونیست انجام شود، تدریس مهندسی نیز باید توسط مهندس انجام شودووی

مهندس کسی نیست که مدرك .  باید مهندس باشندانادتن و اساتعدادي از مدرس

یعنی . مهندس کسی است که به کار مهندسی اشتغال داشته باشد. ندسی داردمه

دلیل . اشکال تجهیزات را بیابد و برطرف کند. تجهیزاتی را طراحی کند و بسازد

حوادث را تجزیه تحلیل کند، در آزمایشگاه کار کند و هر فعالیت دیگري که کار 

 .   شود خوانده می،مهندسی

 اند؟تري داشتهفقیت شما در تدریس نقش مهمهایی در موچه مهارت 

 ایجاد آزمایشگاه و تهیه و ساخت ،دن نیاز صنعتهمکاري با صنعت در برطرف کر 

   و تدریس همراه با آزمایشتجهیزات آزمایشگاهی
 
 
 
  



 ٦٩

  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

 ید؟د بر کدام یک تأکید بیشتري دارکنیاي از اقدامات خود مشخص با ذکر نمونه  

  تشویق دانشجویان به ساخت وسایل آزمایشگاهی در حد توان با همکاري مدرس و دیگر

اند براي  در آزمایشگاه کمک کردهدانشجویان، کمک گرفتن از دانشجویان دکتري که قبالً

اند و در توضیح مطالب با دانشجویان آنها زیرا این دانشجویان درس را خوب فهمیده. تدریس

  .کنندرا بهتر درك می

  روش تدریس شما چگونه است؟  

 هاي قبلی در صنعتهاي صنعتی و عملی و تجربههمراه با آزمایش و ارائه مثال  

 سازید؟ چگونه تدریس خود را با نیازهاي جامعه در این رشته مربوط می  

  همکاري با صنعت براي آشنایی با نیاز جامعه  

 حوزه تخصصی شما چیست و با هاي رشته و ویژگی خاص و متمایز کننده تدریس درس

  ها چه تفاوتی دارد؟ ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 ه با تجربه، بازدید علمی از صنعت استفاده فوري از آموخته، آموختن همرا  
  

  کنید؟براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می) 6

 شما، باید داراي چه یادگیري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس دانشجویان براي 

  هایی باشند؟مهارت

 شودآشنایی با تجهیزاتی که در رابطه با آنها بحث و تجزیه تحلیل می.  

 چگونه یادگیري دانشجویان را مورد سنجش قرار می دهید؟  

 صحبت با آنها و امتحان با روش توجیه موضوع   

 دهید؟ چگونه؟  میادگیري دانشجویان به آنان بازخورد یتا چه اندازه درباره میزان  

   با بحث اغلب در خارج از کالس  

 کنید؟هایی را فراهم مییادگیري دانشجویان، چه فرصت هايدرباره ارتقا مهارت  

  بحث  و، کمک در ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، کمک در انجام آزمایشکار در آزمایشگاه   

  خشید؟باي خود را بهبود میهاي حرفهچگونه توانمندي و شایستگی) 7

 هاي بعدي چگونه مقایسه هاي گذشته با نیمسالکیفیت کالس درس خود را در نیمسال

  کنید؟می



 ٧٠

 کم کار را به کار وا می داشتند یا از دور خارجدانات دانشجویان اس،هاي خیلی قبلدر سال   

از تعداد کمی و شود  توجه به نمره بیش از هر چیز مشاهده میهامروز. کردندمی

 . کمتر به نمره و بیشتر به درس و مطالب علمی توجه دارند،دانشجویان

 کنید؟ها، چگونه انگیزه خود را براي فعالیت مطلوب حفظ میبا وجود مشکالت و کاستی  

  هادن کاستیکربا کمک گرفتن از صنعت و دانشجویان براي برطرف  

 ود ـکنید و بهبمیت تدریس خود را حفظ ـد چگونه کیفیـدودي که داریـت محـه به وقـبا توج

  ؟بخشیدمی

  با ساخت و تهیه تجهیزات براي آزمایشگاه با کمک دانشجویان و استفاده از آنها در

  تدریس

 کنید؟هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه میبراي توسعه شایستگی  

 مند براي کمک در تدریسه جوان و عالقانادتپرورش اس  
  

ري وجود دارند که اطالع همکاران دانشگاهی از آیا عالوه بر نکات یاد شده، نکات دیگ) 8

  ؟کندتر تواند آنان را نسبت به تدریس ایشان موفقمی هاي شماتجربه

 وري است، کمتر اهاي ما که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فنسفانه در دانشگاهأمت

. شودوري هیچ صحبتی نمیاگیرد و از فنفعالیت تحقیقاتی واقعی صورت می

 آزمایشگاه و کارگاه ؛وريایعنی آموزش فن یعنی فناوري، آموزش مهندسی مهندسی

 کار در آزمایشگاه و کارگاه را انادتن کم ارزش هستند و اس و مسئوالداناتبراي اس

 با داناتارتباط اس. دانندن خود میأ دون ش،وري مربوط استاکه مختصري با فن

اگر به این نوع همکاري . نداردوري است، ارزش اشنایی با فنآصنعت که الزمه آن 

شود و باالسري جذب شده محاسبه می. شود، نظر تنها به جذب پول استتوجه می

این مطالب که . شودهاي آزمایشگاهی هیچ توجه نمیآورد ولی به آوردهامتیاز می

یا بدون  شود با میل آنچه از آنها خواسته میانادتاس. ن استذکر کردم براي مسئوال

وري که گسترش اقتصادي را انویسند ولی به فنمقاله می. دهندمی انجام نی اجباراًیع میل

  .شود خواسته نمیانادتکنند زیرا که از اسنمی بدنبال دارد، توجه

ن صاحب نظر براي آموزش مهندسی و ااز مهندس. شودبه نیاز جامعه صنعتی توجه نمی

 با این عنوان که صنعت ما ضعیف داناتسبسیاري ا. شود استفاده نمی،ریزي آموزشبرنامه
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درحالی که البته به صنعت . دانندارزش میاست، همکاري با صنعت را غیر ممکن یا بی

  ).اي دست افتاده گیرچو استاده(توان کمک کرد  بهتر می،ضعیف

یعنی فیزیک و  خالصه این که تنها راه آموزش مهندسی، ضمن توجه به پایه قوي علمی

 آزمایشگاه در باید به کار استاد. د توجه به نیاز صنعت و همکاري با صنعت باشد بای،ریاضی

 کار ، خوب است خود،آموزنده مهندسی یعنی استاد، .شود توجه صنعت با استاد همکاري و

تا رفته رفته . هاي دانشگاه بسازدمهندسی کند و وسایلی هرچند ساده براي آزمایشگاه

در هر . افزار داردافزار و نرم نیاز به سخت،ساخت. دشوعت قادر به ساخت وسایل براي صن

  .)ورياساخت یعنی فن(د کرتوان فعالیت دو زمینه می

***  

  پانزدهمروایت 

  کنید؟ را تدریس میهاییچه درس) 1

  هاي پیوسته، روش اجزاي محدود، تئوري ، مکانیک محیط3، 2، 1مقاومت مصالح

  و محاسبات نان واالستیسته، تئوري پالستیسته
  

  ):ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کنید؟ کالس درس را چگونه آغاز می) 2

 کنید؟در آغاز نیمسال و در بدو ورود به کالس چه می  

 و آرزوي موفقیت براي دانشجویاندتبریک شروع ترم یا سال تحصیلی جدی   

  نظور آشنایی با دانشجویان کالس نام دانشجویان و خواندن نام آنها به مفهرستتهیه  

 ی کلی از اهداف درس و مبانی که در طول ترم در کالس ارائه خواهد یارائه دور نما

شد، حجم و وقت الزم براي درس، نحوه ارزیابی دانشجویان در طول ترم، بیان 

 اي دانشجویاناهمیت درس ارائه شده در زندگی حرفه

 کنید؟ گوناگون دانشجویان چه میهايها و ویژگیدر مواجهه با توانایی  

 ریزي براي حل ی باال، برنامهیبرنامه براي دانشجویان با تواناهاي فوقارائه پروژه

 دانشجویان قوي تر بتوانند ،تمرینات به صورت کارگروهی که به طور غیر مستقیم

  . تر کالس باشند به دانشجویان ضعیفیکمک

 کنید؟شکالت دانشجویان چه میدار و مدر مواجهه با دانشجویان مشکل  

  خواستن از دانشجویان براي حضور در دفتر اینجانب براي بررسی مسائل درسی و

  سایر موارد مورد نظر آنها



 ٧٢

 کنید؟اي چیست و در تدریس بر رعایت چه اموري تأکید مینظر شما درباره اخالق حرفه  

 اخالق . استاي ر حرفهاساس کار و یکی از رموز موفقیت استاد، رعایت اخالق و رفتا

 اهمیت بسیار باالتري از سایر مشاغل دارد، زیرا استاد در آموزش و ،در کسوت استاد

لذا وقت شناسی، احترام به . تواند داشته باشدپرورش دانشجو نقش اساسی می

س، وضع ظاهري استاد،  آمادگی کامل در هنگام ورود به کالدانشجو و کالس،

 پرسشدانم و تا جلسه بعد پیرامون  نمی را فعالًرسشپپاسخ این «جسارت گفتن 

.  اهمیت زیادي دارد،»مطالعه خواهم کرد و در جلسه آینده آن را توضیح خواهم داد

عشق به کار و صداقت و تالش براي اینکه بتوانم الگوي مناسبی براي دانشجویان 

  .  همیشه مدنظر اینجانب است،باشم
  

  ؟کنیدا در کالس درس مدیریت میگیري ر یاد ـچگونه فرایند تدریس) 3

 یادگیري دانشجویان توجه  تا چه اندازه به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفت

  د؟ینکمی

 ی سطح عمومی دانشجویان به طور کیفی ارزیابی یهادر جلسه اول و اوایل ترم با پرسش

چون . شودکید میأغلی آنها تشود و براي ایجاد انگیزه به اهمیت درس در آینده شمی

 براي دانشجویان جاذبه الزم را ،هاي اینجانب اغلب جنبه کاربردي داردخوشبختانه درس

 بسیار ،یادگیري شوند تالش برايمی دارد و وقتی متوجه اثر درس در آینده کاري آنها

 . کندپیدا میافزایش 

 کنید؟هاي دانشجویان توجه می به کاربرد آموختهچگونه  

 هاي گروهی که اغلب یک مسئله کاربردي در هاي درسی و پروژهدر قالب پروژه

در نهایت باید . گیردهاي دانشجویان مورد ارزیابی قرار می آموخته،استمهندسی 

  .  در حضور سایر دانشجویان ارائه شود،ها در کالسپروژه
  

  اساسی است؟  ی براي تدریس،یهابه نظر شماچه مهارت) 4

 علمی از چه هایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هیأت مهارت چهداشتن

  مند باشد؟هایی باید بهرهمهارت

 که از دانشجویی  دن خود در هنگامیکرداري و قادر به کنترل صبور بودن، خویشتن

  . پرسدربط می بیپرسشیک  زند یاخطایی سر می
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 س به طور مفید استفاده شناسی و احترام به وقت دانشجویان، از ساعت دروقت

دن، تسلط به مبانی درسی و توان ارائه مطالب به زبان ساده، صداقت در گفتار و کر

 داشتن هنر ،عمل، عشق به کار، نگاه پدرانه به همه دانشجویان، بیان شیوا و در کل

  هاتدریس و عدالت در ارزیابی

  اند؟تري داشته در موفقیت شما در تدریس نقش مهمهاییمهارتچه  

 اده مفید از وقت اخالق و ارائه مطالب به زبان ساده، احترام به دانشجویان و استف

  کالس براي تدریس
  

  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

 دهید؟براي هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجام می  

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف  

 اي براي  زندگی حرفهدر جلسه اول و یا دوم اهداف درس و اهمیت درس در

  . یابد یادگیري افزایش شود تا انگیزه آنها برايمی دانشجویان گفته

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی  

 تعامل آنها با درس و تالش ،شجویان به اهمیت درس آگاهی پیدا کردندوقتی دان 

 . شودیادگیري چند برابر می آنها براي

o تعامل دانشجو با مدرس  

 گاه استاد به دانشجویان پدرانه باشد و عشق به کار در وجود استاد متبلور اگر ن

  .  دانشجویان خود تعامل با استاد خواهند داشت،باشد

o تعامل دانشجویان با یکدیگر  

 براي بحث درکالس به صورت پرسش و يسازهاي گروهی و زمینهارائه پروژه 

  . دهد تعامل بین دانشجویان را افزایش می،پاسخ

 د بر کدام یک تأکید بیشتري دارید؟کنیاي از اقدامات خود مشخص ا ذکر نمونهب  

 هاي صنعتی درس کید بر اهداف و کاربردأت 

 روش تدریس شما چگونه است؟  

 مطرح است،تدریس به زبان ساده و استفاده از بهترین کتاب که در سطح جهانی ، 

 امروز درس داده خواهد ی آنچه در جلسه قبل درس داده شده و خالصه آنچهیبازگو

 .  قرار گیرند،شد تا همه دانشجویان در فضاي مطالب
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 ؟کنیدچگونه تدریس خود را با نیازهاي جامعه در این رشته مربوط می  

 ًکنم بسیار کاربردي و از الزامات مورد نیاز  اینجانب تدریس میمطالبی که معموال

  . استن امهندس

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با سویژگی خاص و متمایز کننده تدریس در

  ها چه تفاوتی دارد؟ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 ًاستهاي مهندسی  الزمه کلیه رشتهکاربردي بودن و نیاز به دانش ریاضی خوب که تقریبا .  
  

  کنید؟براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می) 6

 ب، پیش از ورود به کالس درس شما، باید داراي چه یادگیري مطلو دانشجویان براي

  هایی باشند؟مهارت

 هاي پیش نیاز، مهارت در مبانی اولیه که پایه آنها ریاضیات و درسهايگذراندن درس  

  . استاي در مهندسی مکانیک پایه

 دهید؟چگونه یادگیري دانشجویان را مورد سنجش قرار می  

 هاي داده شده،  آنها در کالس، ارزیابی تمرین در کالس، میزان مشارکت فعالپرسش

اي به آنها داده گرفتن چند کوئیز در طول ترم، امتحان میان ترم و پایان ترم و اگر پروژه

      ارزیابی پروژه درسی آنها،شده باشد

 دهید؟ چگونه؟یادگیري دانشجویان به آنان بازخورد می تا چه اندازه درباره میزان  

 ًکنم تا دانشجویان به دفتر اینجانب مراجعه و وضعیت ا تعیین می ساعاتی رمعموال

شوند ب انشبرگه امتحانی، کوئیز گرفته شده و تکالیف خود را دیده و متوجه اشتباهات

گیرد تا دانشجو هم اشتباه خود را متوجه در اختیار آنها قرار مینیز و پاسخ درست 

 . شود و هم پاسخ صحیح را ببیند

  کنید؟هایی را فراهم مییادگیري دانشجویان، چه فرصت هايمهارتدرباره ارتقا  

 دانشجویان در هايپرسشارزیابی دانشجویان به طور پیوسته در طول ترم تحصیلی، پاسخ به 

آن نیاز به کالس با کمک گرفتن از کلیه دانشجویان کالس، توسعه کارهاي گروهی که در 

   کالس قبل از ورود به،خالقیت نهفته است، سفارش به مطالعه درس
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  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهچگونه توانمندي و شایستگی) 7

 هاي بعدي چگونه مقایسه هاي گذشته با نیمسالکیفیت کالس درس خود را در نیمسال

  کنید؟می

 هر ترم نسبت به ترم قبل بهبود نسبی ،هادر چند سال اول تدریس در اغلب ترم 

 تغییرات محسوس نبوده و گاهی هم ، سال تدریس20حدود بعداز   از،داشته است

 . کندکمی افت پیدا می

 ؟کنیدها، چگونه انگیزهی خود را براي فعالیت مطلوب حفظ میبا وجود مشکالت و کاستی  

 کنی اگر  وقتی عاشق کارت باشی و فکر می.من عاشق تدریس و شغل معلمی هستم

 داشتی بدون تردید باز هم معلمی را انتخاب  بار دیگر هم شانس انتخاب شغل10

  . ها اثر کمتري در کار شما خواهد داشت نامالیمات و کاستی،کرديمی

 ود ـکنید و بهبظ میـود را حفـس خـد چگونه کیفیت تدریـت محدودي که داریـبا توجه به وق

  بخشید؟می

  ها و ارائه ها و فرمولشکلاستفاده از ابزار هاي کمک آموزشی مانند پاورپوینت براي ارائه

   حضور در کالس با آمادگی کامل  و استفاده دقیق از وقت کالس،بخشی از مطالب

 کنید؟هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه میبراي توسعه شایستگی  

 شود، تغییر در ها تدریس میهاي درسی روز که در بهترین دانشگاهاستفاده از کتاب

ی در هر ترم و تالش در حد امکان و به روز بودن در ئمطالب به صورت هر چند جز

  استفاده از تجربیات استادان موفق  وزمینه تخصصی خود
  

هاي شما آیا عالوه بر نکات یاد شده، نکات دیگري وجود دارند که اطالع همکاران دانشگاهی از تجربه) 8

  د؟تر کنن موفقتواند آنان را نسبت به تدریس ایشامی

 اي برايتدریس در دانشگاه را نباید به حرفه. بیاء است باید به آن افتخار کردمعلمی شغل ان 

تدریس هنر است . ها بود تدریس به جوانوباید عاشق دانشگاه . ی تنزل دادیزادرآمد

اخالق . باید هنر یادگیري و یاددهی را خوب بداند و  باید هنرمند باشد،و استاد موفق

دان ـ دانشجو و جامعه یک الگو باشد و همه دانشجویان را فرزنبرايیک استاد باید  و رفتار

گاه از خانه ـ از منزل به عشق دانش، هر روز صبح بعد از نمازب تقریباًـاینجان. خود بداند

 و گفتگو با  آنهاهايا پروژهـه بـان در رابطـه با دانشجویـم و در طول روز از مباحثـآیبیرون می
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ی به من ـبرم و خدا را شاکر هستم که چنین توفیقاهی لذت می و همکاران دانشگانادتاس

  . که بیشتر عمر خود را در چنین مکان مقدسی سپري کنماست داده 

***  

   شانزدهمروایت

  کنید؟ی تدریس میهایسچه در)1

 بندي، کانه آرایی پیشرفته، مهندسی خردایش، کنترل ، خردایش و طبقه1انه آرایی ک

هاي کانه آرایی، آسیاهاي خودشکن و نیمه خودشکن، مباحث و مدلسازي در سیستم

  سنگ  فرآوري ذغال وویژه در کانه آرایی
  

  ):ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کالس درس را چگونه آغاز می کنید؟ )2

 سوابق تحصیلی، کاري در معدن و دانشگاه( کنمدر اولین مرحله خود را معرفی می .(

 ، را در اختیار دانشجویانهمراهاس خود را از نظر محل اتاق کار، تلفن آدرس تم

  .صرف نظر از مقطع تحصیلی کارشناسی، ارشد و یا دکتري قرار می دهم

 معرفی موضوع درس، اهمیت و کاربرد آن در ، به به صورت خالصه در یک جلسه

در این کنم  سعی میمی پردازم و مرور کل درس مربوط به یک نیمسال  وصنعت

هاي ساده از دانشجویان، سطح آنها سنجیده و انگیزه مثبت به پرسش جلسه ضمن

  .شوددرس در آنها ایجاد 

  در و هایی که در کالس هاي دانشجویان را بر موضوعکه تواناییاست همواره تالشم آن بوده

 را همراها درس لذ! امبه نظرم در این کار نیز موفق بوده.  کنممتمرکزکنم، هر جلسه ارائه می

با این روش . کنم تا همراهی دانشجویان را داشته باشمهاي ساده مطرح میبا پرسش

شوند و لذا به صورت نامحسوس نسبت دار نیز برایم شناخته میدانشجویان ضعیف و مشکل

  .شودبه آنها دقت بیشتري می

 ًیت دارد، با  به دنبال دانشجویان قوي نیستم، بلکه تمام کالس برایم اهم صرفا

  . همه را باید به فعالیت ذهنی وادار کرد،شادابی، برخورد خوب

   معلم بودن است، معلمی ، به نظر بنده پاسخ در معنی کلمه،اياخالق حرفهدر مورد 

یعنی داشتن علم و تخصص در زمینه مورد نظر، خوش اخالقی، لبخند در تمام 

  س، اهمیت دادن به دانشجویانحاالت، هوشیار بودن به تمام دانشجویان در کال
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، مدیریت کالس از نظر ارائه اهداف مورد نظر، دلسوز بودن و )با گفتن این مطلب(

  . بنده فاقد آنها هستمبسیاري صفات دیگر که مسلماً
  

  ؟کنیدمی یادگیري را در کالس درس مدیریت  ـچگونه فرایند تدریس)3

 درس به همراه دادن پروژه و  در طول ارائه یهای کنترل فراگیري را با پرسش

کنم که حس اي را تعریف میپروژه. دهم که هریک نمره هم داردمی تمرینات انجام

 تخصصی هايمثال با  و هموارهکندمهندسی و انتخاب تجهیزات را در آنها قوي 

هاي زمینه ،در بخش معدن بوده و هست خود فعالیت به مربوط معموالً که کاربردي

  .کنمرا تقویت می )اتیواقعی و عملی(
  

  اساسی است؟ ی براي تدریس،یهاچه مهارت به نظر شما )4

 داشتن علم و تخصص در زمینه مورد نظر   

 خوش اخالق بودن و لبخند   

 هوشیار بودن به تمام دانشجویان در کالس   

 اهمیت دادن به دانشجویان با گفتن این مطلب   

 مدیریت کالس از نظر ارائه اهداف مورد نظر  

  دلسوز بودن  

   که بسیار مهم است )شود تئوري ارائه نمیصرفاً(داشتن تجربه عملی در تخصص مورد ارائه .  
  

 رویکرد شما در تدریس چیست؟ )5

 دهید؟براي هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجام می  

o هاي درسمطلع کردن دانشجویان از هدف 

 چه در (ي سابقه کاري دارم هاي فرآوربا توجه با آنکه خود در معدن و کارخانه

اهداف کار براي خودم کامالً روشن و ، )قبل از تدریس و چه بعضاً در حال حاضر

 اهداف را براي دانشجویان با ذکر بنابراین. دانمواضح است و مشکالت کار را دقیقاً می

 . کنمهاي مختلف بیان میمثال

o تعامل دانشجو با مدرس 
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 پاسخگو باشند، در شجویان با قدري فکر کردن هایی که دانتعامل را با پرسش

کند، چرا که حس دهم و این کار عالقه آنها را نیز بیشتر میحین درس انجام می

 .کنند با درس همراه هستندمی

 اي از اقدامات خود مشخص کنید بر کدام یک تأکید بیشتري دارید؟با ذکر نمونه  

  ص و علم خود را به خدمت بگیرم تا مهم براي بنده در تدریس آن است که تمام تخص

اي باشد کار باید به گونه  به صورت آسان ارائه کنم و البته این،موضوعات تخصصی مشکل را

  .کار نیاز به تجربه دارد این.  بلکه جذاب هم باشد،که کالس نه تنها خسته کننده نباشد

 روش تدریس شما چگونه است؟  

 تا در هر زمانی که خواستند تلفنی با بنده دهم  به دانشجویان این اختیار را می

  . دارند، مطرح کنندپرسشیتماس بگیرند و اگر 

 کنید؟هاي جامعه در این رشته مربوط میچگونه تدریس خود را با نیاز  

  هاي فرآوري است، چرا که خود در آنها  بنده بر اساس نیاز کارخانههايتدریس درس

 .ل بوده و هستمغشا

 هاي رشته و حوزه تخصصی شما چیست و با یز کننده تدریس درسویژگی خاص و متما

  ها چه تفاوتی دارد؟ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 اري باال، راحتی در ایجاد ارتباط تجربه ک  
  

  رویکرد شما در تدریس چیست؟)6

 هاي کاربردي و واقعی ارائه مثال  

 ارائه تمرینات   

 ارائه پروژه طراحی  
  

  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهه توانمندي و شایستگیچگون)7

  هاوبگاههاي جدید از طریق مقاالت، کتب و روش آگاهی از  

 هاي فرآوري و اطالع از مشکالت آنها و اطالع از تکنیک هايکارخانه با بودن تماس  در

  مورد استفاده توسط آنها

***  
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  هفدهمروایت 

  کنید؟ی را تدریس میهایچه درس)1

 یت، مبانی خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها، تکنولوژي پالستیک، تکنولوژي کامپوز

  شیمی و تکنولوژي پلیمر
  

  )ايآغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق حرفه(کالس درس را چگونه آغاز می کنید؟ ) 2

 کنید؟در آغاز نیمسال و در بدو ورود به کالس چه می  

 شروع ترم جدید خوشحالماز دیدن شما و«گویم می «.  

 کنید؟هاي گوناگون دانشجویان چه میها و ویژگیدر مواجهه با توانایی  

 کنم که به دفترم مراجعه کنند و براي آنها بازدید و یا شرایطی را درخواست می

  . ه عمل درآورندصکنم که بتوانند آن ویژگی را به عرفراهم می

 کنید؟مشکالت دانشجویان چه میدار و در مواجهه با دانشجویان مشکل  

 کنمکنم و به طور خصوصی با آنها صحبت میآنها را به دفترم دعوت می . 

 کنید؟اي چیست و در تدریس بر رعایت چه اموري تأکید مینظر شما درباره اخالق حرفه  

 راستی و درستی  
  

  ؟کند یادگیري را در کالس درس مدیریت می ـچگونه فرایند تدریس) 3

  یادگیري دانشجویان توجه   به سطح ورودي دانشجویان، برانگیختن آنان و پیشرفتاندازهتا چه

  ؟کنیدمی

 سطح خوبی دارندهاي دانشگاه صنعتی اصفهان اکثراًبه نظرم ورودي .  

 کنید؟هاي دانشجویان توجه میچگونه به کاربرد آموخته  

 موضوع درس . جه کردترین نکاتی است که باید به آن تویکی از مهم به نظر من این

  . شود که براي دانشجویان قابل لمس باشدوقتی جذاب می
 

  اساسی است؟  ی براي تدریس،هایبه نظر شماچه مهارت) 4

 هایی علمی از چه مهارتهایی در تدریس ضروري است و در عمل، عضو هیأتداشتن چه مهارت

  ؟مند باشدباید بهره

 فن بیان، هوش هیجانی باال  
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 اند؟تري داشتهایی در موفقیت شما در تدریس نقش مهمهچه مهارت  

  با آنچه ، نزدیک با دانشجو، ارتباط با صنعت و مربوط ساختن مطالب درسیبسیارارتباط 

  . در صنعت اتفاق می افتد
  

  رویکرد شما در تدریس چیست؟) 5

 دهید؟براي هر یک از موارد زیر چه اقدامی انجام می  

o هاي درسدفمطلع کردن دانشجویان از ه  

 کنمدر ابتداي هر جلسه، هدف را مجدداً اعالم می .  

o تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی  

 تر باشدهایی از قطعات پلیمري که موضوع قابل دركهمراه داشتن نمونه .  

o تعامل دانشجو با مدرس  

 مباحث به صورت دو طرفه باشد و دانشجو را در مباحث شرکت  امکرده سعی

  . دهممی

o تعامل دانشجویان با یکدیگر  

  کنم ببینم آیا دانشجویی  تالش می، از من بشودپرسشیاگر و کنم  میپرسش کالساز

  . دانددیگر پاسخ آن را می

 بر کدام یک تأکید بیشتري دارید؟کنیداي از اقدامات خود مشخص با ذکر نمونه   

 روش تدریس شما چگونه است؟  

 کنمر میکالس را به صورت دو طرفه برگزا .  

 ؟کنیدچگونه تدریس خود را با نیازهاي جامعه در این رشته مربوط می  

  ساله و ارتباط با صنعت، 25با استفاده از تجربیات صنعتی خود و تجربه کاري 

  . کنم ارائه می،نیازهاي جامعه به رشته مهندسی پلیمر را

 شما چیست و با هاي رشته و حوزه تخصصی ویژگی خاص و متمایز کننده تدریس درس

  ها چه تفاوتی دارد؟ها و درسها، تخصصتدریس در سایر دانشکده

 شودقابل لمس بودن و کاربردي بودن موضوعاتی که تدریس می.  
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  کنید؟براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه می) 6

 یادگیري مطلوب، پیش از ورود به کالس درس شما، باید داراي چه  دانشجویان براي

  هایی باشند؟ارتمه

 هاي درس را گذرانده باشندپیش نیاز .  

 دهید؟چگونه یادگیري دانشجویان را مورد سنجش قرار می  

 با برگه امتحانی و عملکرد در کالس 

 دهید؟ چگونه؟یادگیري دانشجویان به آنان بازخورد می تا چه اندازه درباره میزان  

 سر کالس و تشویق دانشجو ساعیپرسش   

 کنید؟هایی را فراهم میادگیري دانشجویان، چه فرصت هاییا مهارتدرباره ارتق  

 کنمبراي آنها شرایط کارآموزي، بازدید و کارورزي را فراهم می .  
  

  بخشید؟اي خود را بهبود میهاي حرفهچگونه توانمندي و شایستگی) 7

 ایسه هاي بعدي چگونه مقهاي گذشته با نیمسالکیفیت کالس درس خود را در نیمسال

  کنید؟می

  هاي خود  جزوهکردنبه روز  

 کنید؟ها، چگونه انگیزه خود را براي فعالیت مطلوب حفظ میبا وجود مشکالت و کاستی  

 شود باعث انگیزه براي من می،مندوجود دانشجویان جدید و عالقه .  

  با توجه به وقت محدودي که دارید چگونه کیفیت تدریس خود را حفظ می کنید و بهبود

  بخشید؟می

 کنید؟هاي خود و بهبود کیفیت تدریس چه میبراي توسعه شایستگی  

 ارتباط بیشتر با  وهاي عملی بیشترائه مثالکنم کیفیت تدریس خود را با ارسعی می 

  . بهبود دهم صنعت
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  علمیتأهاي اعضاي هیاز تجربه برگزیده ییهانکته :3بخش 

ها، آن  تجربههاي مطرح شده در چارچوب پیشنهادي براي گزارشپرسشدر این قسمت بر حسب 

هاي میان پاسخ از .به طور خالصه عرضه شده است ، به نظر رسیده»برجسته«ها که دسته از پاسخ

شک نیست که قضاوت نسبت به . اندبا عالمت ستاره مشخص شده هستند رتبرخی که نمایان برجسته،

  .تواند تفاوت داشته باشد بودن امري ذهنی است که برحسب افراد می»برجسته«

این گزارش  که در علمی منتخب،تأهاي هییادآوري این نکته ضرورت دارد که تمام اطالعات حاصل از پاسخ

این امري است که . هاي تفصیلی درباره آنها انجام شودواند تحلیلتمیاست و قابل توجه  عرضه شده،

  .  به آن بپردازندتوانند بعداًمند در آموزش مهندسی می عالقهپژوهشگران

  کنید؟می دریستهایی را  درسچه. الف

 هاي مورد تدریس،علمی منتخب به تفصیل درباره درستأ هیي، اعضاپرسشدر پاسخ این 

  . اندا با توجه به رشته تخصصی خود عرضه کردهاطالعات الزم ر
  

  ؟)ايحرفه اخالق رعایت ارتباط، برقراري آغازکردن،( کنیدمی آغاز چگونه را درس کالس. ب

 درسی و  دیگر و ارتباط آن با کل برنامههايس درباره ارتباط درس با درايذکر مقدمه

  . نیز رابطه آن با صنعت

 شود که به صورت تیمی انشجویان، از آنان درخواست میهاي دبه منظور رعایت ویژگی

همچنین سعی در .  کار عملی انجام دهند،موضوعی را انتخاب کنند و درباره آن پروژه

بخاطر سپردن اسامی دانشجویان و مخاطب قرار دادن آنان به اسم و سپس پرسش از 

  .ودشمیانجام   به طور تصادفی،آنان درباره مطالب درسی در هر جلسه
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  اي  روحیه،شود با تبسم با نشاط در کالس حاضر شده و سعی می،در آغاز نیمسال

شود خالصه هاي بعدي از آنان خواسته میشاد در دانشجویان ایجاد شود؛ در جلسه

  .درس قبل را بازگو کنند

  شود تا پاسخ با هریک از دانشجویان در اولین جلسه درس، کوشش می و پرسش ضمن

اي دوستانه برقرار شود؛ براي این منظور درباره وضعیت دانشگاه به بحث طهبا آنان راب

شود که در طول هر جلسه درس، در صورتی که از آنان خواسته می. شودپرداخته می

  .دن قابل درك نبود، بالفاصله به مدرس یادآوري کنآنهاموضوع براي 

 رد و با توضیح اضافی، ترین دانشجو مورد توجه قرار گیشودکه توان ضعیفسعی می

  .پذیر شوددرك مطلب براي تمام دانشجویان امکان

 با تبسم و ،در صورتیکه برخی از دانشجویان به دالیلی در کالس مشکل ایجاد کنند 

شود و بدون تندخویی و رعایت احترام، رفتار هاي طنز به آنان هشدار داده میجمله

  .دشوگوشزد میبه آنها نامطلوب 

 مصرف مواد شده باشد، جداگانه با اصی که ممکن است دانشجو دچار سوءدر موارد خ

  . رجوع کند،شود که به مرکز مشاوره دانشگاهاو صحبت و به او توصیه می

 ام به شخصیت دانشجو و پرهیز از هر کالمی که ممکن است موجب سوء تعبیر شود و حترا

  .شخصیت دانشجو را هموار کند راه رشد ،آمیز باشد؛ به طوري که با هدایت آنانتوهین

 عدم درخواست از ،علمی نیست؛ از این جملهپرهیز از رفتارهایی که در شأن هیأت 

هاي تخصصی به قصد استفاده از آن براي منظورهاي دانشجویان براي ترجمه کتاب

  .بعدي

 اي با توجه به اجزنیز ) یادگیري دانشجویان ارزیابی(دهی ضمن عرضه طرح درس، نحوه نمره

شود؛ همچنین انتظارات از دانشجویان در  بیان و دستیار درس به آنان معرفی می،نمره نهایی

در کالس درس به اطالع همراه تلفن و عدم استفاده از عرابطه با نظم کالس، حضور به موق

  .رسدآنان می

 هاي ناشی از عدم رعایت اخالق شود و آسیباي تذکر داده میاخالق حرفه درباره

 ،اي به دانشجویان گوشزد شده و مواردي مانند تقلب و کپی کردن از کار دیگرانفهحر

  .دشویادآوري می ، این امربه عنوان مصادیق
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 آنان باید با یکدیگر، منابع و ،یادگیري شود که براي تسهیلیادآوري می به دانشجویان 

رسش در کالس ده که از پکرد؛ از این رو آنان را ترغیب تعامل داشته باشنمدرس 

  .درس دریغ نکنند

 برند مدرس رقراري ارتباط عاطفی با دانشجویان در جلسه اول، به طوري که آنان پیب

  .استدلسوز و موفقیت ایشان را طالب 

 توجه مستمر به دانشجو و پیگیري پیشرفت یادگیري او.  

 بشاش  ه با ظاهر آراسته حضور پیدا کند و با چهر،باشد که در کالس مدرس باید مقید

  . به درس بپردازد،خود

 با دانشجویان سالم و احوالپرسی به عمل . شودآغاز کالس با نام و یاد خدا شروع می

  . شود حضور و غیاب می،برخی مواقع در ابتداي کالس. آیدمی

 تفاوت نباشد، در در این راستا، بی ؛الگو باشد اي بایدمدرس نسبت به اخالق حرفه

  .قدم باشد  و ثابت توانمند،رشته درسی

 اي است که متانت، صبر، بردباري و  داشتن اخالق حرفه،یک مدرس مهمترین ویژگی

  .است از اهم آن ،امید به آینده دادن به دانشجویان

 دانشجویان توانمند براي تهیه مواد کمک درسی براي  برخی از خاص هايتجربه و هاتوانایی از

 گذراندر گاه در همان نیمسالی که دانشجو درس را میاین ام. توان استفاده کرد می،کالس

  .هاي بعدتواند اتفاق افتد و گاه در نیمسالمی

 ها نیز اجتناب دار پس از امتحان پایان ترم و اعالم نمرهمواجهه با دانشجویان مشکل

اي که در ابتداي نیمسال بندي نمرهدر چنین مواردي عالوه بر تقسیم. ناپذیر است

را  )دار هستندنه فقط دانشجویانی که مشکل( ه است، نمره تمامی دانشجویاناعالم شد

یزها، ئکو( توان حساب کرد؛ در یکی سهم نمرات طول ترممی با دو فرمول دیگر

را بیشتر از حد مقرر و سهم امتحان پایان ترم کمتر ) هاترم، و پروژه امتحان میان

اي خواهد بود که انشجو، بیشینه نمرهنمره هر د. شود و در دیگري برعکسمی منظور

  . گیرداز هر سه فرمول می

 شوند ولی اگر در زمینه اگر مشکل دانشجویان حاد باشد به مرکز مشاوره معرفی می

مند و در کالس شود به مرور آنان را عالقهعدم انگیزه در مورد درس باشد، سعی می

 عمالً. شوندمی ر مواقعی نیز تشویقشود؛ د کیدأت آنان بیشتربه نیز روي سخن و توجه 

البته، برخی از آنان به لحاظ . دانشجویانی که مشکل دارند نیاز به توجه و حمایت دارند
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هاي مالی نیز مشکلی داشته باشند تا حد اگر در زمینه و توانایی علمی مشکلی ندارند

ی ـنشگاه معرف به مراکز مربوطه در دا، کار دانشجویی و در صورت نیاز بیشتر،امکان

  .شوندمی

 ها، ه و ارزیابی دانشجویان، ارائه کل سرفصلئدر زمینه تدریس، رعایت عدالت در ارا

هاي کاربردي همراه با روزرسانی مطالب، ارائه مثال به و ترم تکمیل مطالب در هر

 و وقت گزاري در علمیاجرایی، بازدیدهاي هاي یا نقشه هاي طراحی، ارائه فیلمتجربه

اي مطرح تواند به عنوان عناصر اصلی در زمینه اخالق حرفهطرح مسائل و تکالیف میجهت 

در  چه ،پیش مطالعه و تمرکز بر مطالب به روز و همچنین رعایت دقیق وقت کالس. باشد

  . اي تدریس است از دیگر عوامل در زمینه اخالق حرفه،خاتمه کالسدر شروع و چه 

 خواهم خودشان را معرفی پردازم و از دانشجویان میی خود ممعرفی آغاز نیمسال به در

کنند و سپس با تحویل یک برگه به هر دانشجو، ضمن معرفی کلی درس و تاریخچه و 

  ها، معرفی منابع درسی، تاریخ امتحاناتعناوین سرفصلبه رشته،فلسفه تدریس آن در 

ارزشگذاري آنها و نیز نحوه کالسی و نحوه هاي ترم، چگونگی انجام آزمونترم و پایانمیان

برداري، مدت زمان هر کالس و ارتباط آن با میزان حضور دانشجو در کالس، چگونگی یادداشت

  .شود پرداخته می،مقررات انضباطی کالس

 دار و مشکالت دانشجویان باید آنان را هدایت و به  مشکل،در مواجهه با دانشجویان

  .داشتن  سعی در راهنمایی آنا،مانند یک مشاور
  

   :کالس در یادگیري/تدریس فرایند مدیریت چگونگی. پ

 توان به مثابه هر جلسه درس را می.  ضرورت دارد،براي تدریس، تسلط مدرس بر موضوع درس

 سعی برآن دارد که درك و دانش خود را از ،مدرس به عنوان نقاش. یک تابلو تصور کرد نقاشی

  .بردباید سعی کند به هدف او از این تابلو، پیلذا دانشجو . موضوع درسی بازنمایی کند

 هاي کوتاه در طول نیمسال عرضه طرح درس در اولین جلسه کالس و اجراي آزمون

تحصیلی؛ عالوه برآن اختصاص درصدي از نمره نهایی درس به عملکرد دانشجویان در 

  هاي کوتاهآزمون

 ن به دانشجویان از طریق ها و یاري داداستفاده از دستیار آموزشی براي حل تمرین

  ...شود و هاي تیمی تعریف میتعامل با آنان؛ در این راستا پروژه

 نان؛ تحمل کردن نظر دانشجویان، عدم پرخاش به آنان و کینه به دل نگرفتن از کالم آ

  رفتار دوستانه با دانشجویان
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 به عنوان  در زندگی و یادگیري دانشگاهی ،یادآوري به دانشجویان درباره هدف داشتن

  تر براي انساناي براي زندگی بهتر و موفقوسیله

 شود و براي برانگیختن ذهن آنان، سوابق تاریخی به سطح ورودي دانشجویان توجه می

روي کاربرد علم براي رفع مشکالت  .دشوها به نحو تحلیلی بیان میو مشکالت نظریه

  .شودمی علمی و اجتماعی جامعه تأکید

 د رالبته این اعتقاد هم وجود دا. زمان حضور خود در کالس لذت ببرد باید از دانشجو

تک دانشجویان  داشته باشد و متوجه حاالت تکدستکه استاد باید نبض کالس را در 

احترام به دانشجو و حفظ کرامت او بی نهایت مهم است، ولی هر عاملی که بر . باشد

تی اگر برخی از دانشجویان را  باید حذف شود، ح،توجه دانشجو تأثیر منفی دارد

  .ناراحت کند

  دادن  دانشجویان در فرآیند تدریس و یادگیري، درخواست از آنان براي جمع بنديمشارکتبا  

هاي عملی صنعتی، برگزاري ها و تجربهمطالب درس و ارائه در اول جلسه بعد، ارائه مثال

برگزاري سمینارهاي  ، ارائه پروژه،سازي کار با نرم افزارهاي طراحی و شبیه،هاي عملیکالس

کید به محاسبات دستی و أکوتاه، استفاده از جدیدترین نرم افزارهاي طراحی در عین ت

استفاده از فناوري اطالعات در ارائه مطالب، ایجاد گروه خبري یا دسترسی سریع دانشجویان 

گویی ارکت بیشتر، پاسخبه همدیگر و استاد و امروزه ایجاد کانال تلگرامی براي درس براي مش

  ... و ارسال اطالعات و هاپرسشبه 

 هاي واقعی از د با مثالشو تابعی از سطح دانشجویان است و سعی می،سطح ارائه مطالب

جذابیت کاربرد درس در مهندسی و نیز اهمیت آن براي شغل آینده آنان به برانگیختن انگیزه 

 هاي دورهآموختگاندانشبوده و بین  پاسخگو وبیخ به شیوه این کنون تا. شود کمک دانشجویان

روش دیگر . انداي ارائه شده، مشغول فعالیت شدهههاي درس  تعداد زیادي در زمینه،قبل

ایجاد ارتباط . ها با ارزیابی اولیه از سطح دانشجویان استاصالح طرح درس و یا سرفصل

گر  بسیار تسهیل، ایجاد انگیزهتواند در زمینهاجتماعی و فرصت پرسش و پاسخ در درس می

  . باشد

  آنها و نحوه هايپرسشطی ارائه درس و توجه به ارتباط مستقیم با دانشجو در 

 او پیش پا  هر چند اگر پرسشعدم استهزاي دانشجو،.  بسیار مهم است،پاسخگویی

 در حین ارائه مطالب در جهت کنترل دریافت مطالب توسط هايپرسشافتاده باشد، 

عی از مطالب، وهاي موضبنديویان، تنظیم ریتم و تن صدا در هنگام ارائه، جمعدانشج
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کید بر ادامه مطلب در جلسات بعدي و به ویژه أنوشتن مطالب مهم بر روي تخته، ت

  .ارائه تمرینات هدفمند در جهت کنترل درك مطالب ارائه شده، بسیار مهم است

 مطالب آموخته را به کار گیرد و ، سادهکرد تا با ساخت وسایل  را باید تشویقدانشجو 

  .با کاربرد آنها آشنا شود
  

  تدریس براي اساسی هاي مهارت. ت

 رو عالوه بر اشراف تسلط مدرس بر موضوع درسی و توانایی او در بیان مطالب؛ از این

  . مدرس در سخنوري نیز بسیار ضروري استهايمهارتکامل مدرس بر مطالب، 

 انشجویان در حین تدریس از طریق ارتباط چشمی و نگاه کردن به ي ارتباط با دربرقرا

   براي چند دقیقهمستقیمهریک از دانشجویان به طور 

 هاي آموزشی در داخل و خارج از هاي تدریس از طریق شرکت در کارگاهتقویت مهارت

  کشور

  بندي ارتباط با دانشجویان، تنظیم مطالب درسی، بودجهبرقراريتوانایی مدرس در 

  هاي دانشجویانمحتواي درس، حوصله کردن در پاسخ دادن به پرسش

  یادگیري  براي تالش بیشتر در راستايدانشجویانایجاد انگیزه در  

  ویان در پاسخ  در رشته تخصصی و هدایت دانشجکارتوانایی شناخت نیازهاي بازار

  دادن به این نیازها

 ز دانش قبلی ي خود با استفاده اها پاسخ پرسشیافتن یاري دادن به دانشجویان براي

  و دانش فراگرفته شده

 ًباید از سه خصلت داشتن معلومات در درسی که ارائه، یک مدرس خوباصوال   

دهد، مدیریت کالس و داشتن خصوصیت برقراري رابطه انسانی با دانشجویانش می

 کالس ارائه روز بودن مطالبی که دره در ضمن باید با مطالعه ممتد از ب؛برخوردار باشد

  . دهد مطمئن باشدمی

 باسواد و عاشق آموختن . 1: مدرس باید قبل از داشتن مهارت، سه خصوصیت داشته باشد

مشکالت جانبی نداشته باشد یا در مقابل .  3 باشد دادندلسوز و عاشق آموزش . 2 باشد

خصیصه اول را هایی عاشقند و دو  خوب، انسانانادتبیشتر اس. نامالیمات بسیار مقاوم باشد

و لذا همیشه در مقابل نامالیمات مقاوم  دارند؛ ولی انسان عاشق، معموالً حساس هم هست

توان خوب تدریس کرد و در حد مطلوبی بدون خیال راحت یا مقاومت باال، نمی. نیست

 نامالیمات است که اهمیت اساسی دارد، در ایران، همین مقاومت در مقابل. زندگی کرد
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 در ایران همواره در انادتاس. ن مشکالت جانبی و نامالیمات بسیارندچون در ایرا

 ارتقا، ،سختی تبدیل وضعیت، نداشتن امنیت شغلی در بدو استخدام: نگرانی هستند

و لزوم برآورده کردن توقعات  هادر برخی محیط داناتشرایط بد حاکم بر روابط بین اس

به . که باید بتوانیم بر آنها غلبه کنیمحداکثري با امکانات حداقلی، مشکالتی هستند 

هاي  تشابه فراوانی با فرایند اجراي پروژه،فرایند تدریس« مدرسانیکی از نظر 

سخت افزار بپرسید، تدریس را با  احتماالً اگر از یک استاد برق یا ، دارد»مهندسی گسترشی

 هدف ما گسترش در تدریس،! (ها مشابه خواهد دانستمدیریت انتقال اطالعات در شبکه

هاي اولیه هاي واجد قابلیتاي از سیستمدر مجموعه) هادانش و مهارت(ها قابلیت

هاي الزم براي ان مهارتـس در واقع همـهاي الزم براي تدریاکثر مهارت. ) است)دانشجویان(

ي ها و مدیریت این نوع از پروژههاي اجراهاي مهندسی هستند؛ فعالیتاجرا و مدیریت پروژه

کسب شناخت عمیق در مورد دانشجویان و :  عبارتند از عمدتاً)تدریس (گسترشی

هاي درسی، طراحی چگونگی انتقال دانش و مهارت به دانشجویان شناسایی نیازمندي

ریزي و زمانبندي شوند، برنامهاي که مالحظات احراز کیفیت در نظر گرفته به گونه

-  پیاده،اي دانشجویان و اجراي فرایند تدریسهتدریس بر اساس شرایط محیطی و ویژگی

  . آزمون در عین پایش و کنترل مستمر وضعیت،سازي

 دانشجویان، دانشجویان باید توانایی، دلسوزي و اعتمادجلب  تسلط به مطالب درس؛ 

استاد باید بتواند در حین  صداقت استاد را باور داشته باشند تا از او بهتر بیاموزند؛

ه جاي دانشجو بگذارد و تجسم کند که آیا با اطالعات قبلی مورد تدریس، خود را ب

 ارائه شده براي او قابل فهم است یا خیر؛) و حتی جمالت(انتظار از دانشجو، مطالب 

از حرکات و سکنات دانشجو  (دریافت بازخورد چشمی از دانشجویان در حین تدریس

و از  ...)  وگرمش شده است خسته شده، ،توان فهمید که در کالس چه حالی داردمی

فهمد و یا این که الزم است توان متوجه شد که آیا مطالب را میچشمهایش می

 دانشجو سرش را به نشانه ،حتی گاه. مطالب را به زبان دیگري براي او جا بیاندازید

  !گویند که مطلب را نفهمیده استهایش میدهد اما چشمفهمیدن تکان می

  افزارهاي طراحی و شبیه سازي، جلب  فناوري اطالعات، نرمزارهاياباستفاده مناسب از

 تدریس در هر ترم ،از نگاه بنده. ردا ضرورت د،مشارکت دانشجویان با تدریس تعاملی

یابند  و بنابراین استاد با دانشجو با هم در طول درس رشد و ارتقا میاستیک پروژه 
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 در استاد و دانشجو تقویت ،اي به درس و اگر نگاه پروژهاستها متفاوت بنابراین نقش

  . شودشود این امر منجر به موفقیت در تدریس می

 هاي گفتاري، نوشتاري، ارتباط بصري با کلیه دانشجویان در کالس، روابط مهارت

اجتماعی و عمومی، انسجام فکري، سرعت و دقت در انتقال و دریافت مطالب، آشنایی 

ز آموزشی، وقت شناسی و اعتقاد و باور به مطالبی که  به روهايفناوريو استفاده از 

  . هاي ضروري در تدریس استکنیم از جمله مهارتبیان می

 هاي برشمرده فوق را در خود تقویت و آنها را به کار مدرس باید کلیه عناوین مهارت

  ولی احساس این است که مهمترین عامل، اعتقاد به مطالبی است که بیان. گیرد

؛ که هر دشوهاي دیگر نیز تواند موجب به کارگیري مهارت این خود میکند ومی

  .   الجرم بر دل نشیند،سخن که از دل برآید

  جلب توجه مکرر دانشجویان به فلسفه تشکیل کالس درس، رعایت اصول و حفظ

شخصیت استادي در عین دوست شدن با دانشجویان، حفظ شخصیت دانشجویان و 

خصیت آنان، داشتن صبر و تحمل در موارد ناسازگاري  شکوچک کردنپرهیز از 

 غیر يهاهدانشجویان، داشتن تسلط کافی به مطالب درسی و پرهیز از انجام توجی

شجویان، رعایت نظم و انضباط در تدریس و اداره ن داياهعلمی در پاسخ به ابهام

  کالس

 زمان از يجلب توجه دانشجویان به فلسفه تشکیل کالس درس و این که اگر مقدار 

اي را براي همه ایجاد شود، حداقل ارزش افزودهطرفین صرف ماندن در کالس می

   . بطالت نکنداحساسبه نحوي که هیچ کس از حاضرین در پایان وقت کالس کند، 

 امات عمومی است که شامل طرح یک سري الز  تدریس داراي معموالً،از نظر ویژگی

ی و ئهاي جزاختالف در بحث. شود که باید در همه دروس پایه رعایت شوددرس می

، برخی )تئوریک( جنبه توضیحی دارند برخی از دروس صرفاً. کاربردي درس است

یکی از  درسدر . شوندجنبه ریاضی دارند که قوانین فیزیکی به بیان ریاضی تبدیل می

  ط و قوانین فیزیکی حاکم بر مواد و انرژي تبدیل به روابط ریاضی روابمدرسان

 .ندکنند تا فرایندهایی را مدلسازي، شبیه سازي و یا طراحی کنشوند و کمک میمی
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 ،و خط خوش، باید توسط شناگر، ...لون،ووی همانگونه که تدریس شنا، خوش خطی 

حداقل . هندس انجام شودلونیست انجام شود، تدریس مهندسی نیز باید توسط مووی

مهندس کسی نیست که مدرك .  باید مهندس باشندداناتن و اساتعدادي از مدرس

یعنی . مهندس کسی است که به کار مهندسی اشتغال داشته باشد. مهندسی دارد

دلیل . اشکال تجهیزات را بیابد و برطرف کند. تجهیزاتی را طراحی کند و بسازد

، در آزمایشگاه کار کند و هر فعالیت دیگري که کار تحلیل کند و حوادث را تجزیه

  .  شودمهندسی خوانده می
  

  :رویکردهاي تدریس. ث

 هاي درس در جلسه مربوط مطلع کردن دانشجویان از هدف  

  کاربردن پاورپوینت هده و از بکر درس، مطالب را با ماژیک بر روي تخته یادداشت عرضهدر

  .شودپرهیز  می

 هاي زنده شود که از مثالباط موضوع درسی با صنعت، سعی میبراي برقراي ارت

  .صنعت کشور یاري گرفته شود

 درسی المللی و یا اهمیت موضوع ذکر کاربردهاي مطالب درسی در سطح ملی و بین

  در رابطه با مطالب بعدي درس

 وزشی مانند فیلم، کاتالوگ و غیرهاستفاده از وسایل و منابع کمک آم   

 دوستانه با دانشجویان ولی همراه با جدیت و حفظ مرزهاي الزم رفتاريبرقراري رابطه   

 خود باید در رشته تخصصی به کار عملی بپردازد تا بتواند دانشجو را در این ،مدرس 

  .راستا هدایت کند

 هاي آن ابتداي هر یک از جلسات با هدف  اهداف درس و دریددانشجویان در ابتداي هر ترم با

باید توجیه شوند که اهداف دروس، فراتر از موفقیت در   دانشجویان.جلسه آشنا شوند

تأکید بر این است که . امتحانات است، چون همه دروس کامالً کاربردي هستند

 متوجه اهمیت دستیابی به اهداف درس باشند و با تک تک موضوعات ،دانشجویان

   .درسی ارتباط برقرار کنند

 به کردیان در جهت یادگیري مطالب درس ایجاد باید انگیزه الزم را براي دانشجو ،

  :طوري که موراد زیر رخ دهد

 تعامل دانشجویان با مواد درسی و آموزشی  
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   از کاربرد مطالب و اصرار ورزیدن در دریافت پاسخ از هاییپرسشبا مطرح کردن 

  .کنند آنها در ارائه درس مشارکت ،انشجویانداکثریت 

  تن واهمه از مطرح کردن اشکاالت خود در نداش  با مدرس ودانشجوتعامل

  حضور دیگران

 تعامل دانشجویان با یکدیگر  

 پذیر باشد و حذف کردن روحیه رقابت انجام کار گروهی در صورتیکه امکان

  ناسالم

  تدریس مشارکتی و استفاده بیشتر از دانشجویان در فرآیند تدریس و یادگیري و تغییر

محور در تدریس که در آن  ـ به نگاه واحد پروژهدانشجو  ـ نگاه دو جانبه مدرساز 

مدرس و دانشجو از عناصر جدایی ناپذیر پروژه بوده و باعث تکمیل این پروژه در طول 

  .دهندشوند و هر کدام وظایف خود را به درستی انجام میترم می

 این موضوع کنترل و همچنین اقدامات مورد نیاز از ،شود با گرفتن بازخوردسعی می 

 سرعت بیشتر در ارائه ،تر و یا برعکسهاي واضحمله توضیحات بیشتر، ارائه مثالج

  .  اندیشیده و بکار بسته شود،ترهاي پیچیدهمطالب و یا مثال

 رعایت شئونات . دنشوبندي میمطالب به دو بخش سر کالس و خارج از کالس دسته

 نکته بسیار ،ا کلیه دانشجویانویژه در کالس و نیز ارتباط منصفانه ببه دانشجو و استاد

تواند  روابط می،در خارج کالس. اي دارندمهمی است که دانشجویان به آن توجه ویژه

  . ها نکته بسیار مهمی استتر باشد ولی رعایت حریمتر و دوستانهکمی غیررسمی

 هاي پروژهویژه در درسایجاد روابط سازنده بین دانشجویان و تقویت کارگروهی به 

درسی، نظیر هاي غیرنگرش مثبت به کارهاي گروهی حتی در زمینه. سیار مهم استب

ثیرات مثبتی بر أتواند تامور فرهنگی، مذهبی، ورزشی و حتی مشارکت در آنها می

  . دانشجویان داشته باشد

 هاي ورزشی مشترك از جمله والیبال با دانشجویان از جمله مشارکت در تمرین

همچنین شرکت . ثیر مثبتی به همراه داشته استأبوده که ت انیکی از مدرساقدامات 

  . ثر بوده استؤهاي دانشجویی و تشویق آنان مها و گردهماییدر جشن

  داشتن طرح درس همراه با ارائه مطالب به صورت نوشتاري بر روي تخته و در بعضی

بندي تقسیمو نیز د نیاز هاي اجرایی، بازدیدهاي مورجلسات، استفاده از پاورپوینت، فیلم، نقشه
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 کردنبندي و مشخصپذیر جلسات به ارائه مطلب، مثال، مسئله، پرسش و پاسخ، جمعانعطاف

  عناوین مطالب جلسه بعد

 ارتباط نزدیکی با صنعت و ،در زمینه تخصصی خود یکی از مدرسان عنوان کردند از آنجائیکه 

ره نسبت به نیازهاي جامعه علمی هموااست  این نکته باعث شده ند،هاي اجرایی دارطرح

. دشو ارائه این تجارب باعث جذابیت مطالب در کالس می.نداي به روز باشحساس و تا اندازه

به دلیل کاربردي بودن و نیز مطالب  ،در حوزه تخصصی ایشانهمچنین عنوان کردند، 

 که مورد هاي خاصی استزیست در ایران و جهان، داراي ویژگیاهمیت موضوع آب و محیط

هاي ملموس بودن اقدامات و نیز کاربردي بودن آنها در کلیه زمینه. عالقه دانشجویان است

  .استهاي دیگر فردي و اجتماعی از جمله تفاوت
  

  کنید؟می چه دانشجویان یادگیري از اطمینان براي :دانشجویان یادگیري از اطمینان احراز نحوه. ج

 نه طور تصادفی از دانشجویان و بازخورد دادن به آناپرسش از مطالب درسی در هر جلسه ب  

 دادن به آنان نسبت به هاي کوتاه در طول نیمسال و بازخوردگذاري آزموننمره 

  عملکردشان

 مطالب قبلی ،هاي کوتاه از این که دانشجویان قبل ورود به بحث جدیدبا اجراي آزمون 

  .شوداند، اطمینان حاصل میرا فرا گرفته

 شود تا از میزان درك دانشجویان  سعی می،هاي کوتاه در ابتداي هر جلسهبا پرسش

  .نسبت به مطالب قبلی آگاهی به عمل آید

 هاي درسی سنجش اصلی براساس عملکرد دانشجویان در امتحانات، تمرینات و پروژه

 بازخورد ،در مورد تمرینات و محصوالت تحویلی هر مرحله از پروژه. شودانجام می

شود تا اشتباهات هر مرحله از پروژه به دانشجویان فرصت داده می. شودمی دهسریع دا

  . اصالح کنند،را تا قبل از شروع مرحله بعدي

 توان یادگیري دانشجویان را تقویت  می،با گذراندن دروس پیشنیاز درس مورد نظر

رم همچنین استفاده از ن. کرد، ولی عالقه و انگیزه براي درس مهمترین عامل است

تواند به جذابیت و نیز افزایش سطح یادگیري کمک  میايرایانههاي افزارها و مدل

  . کند

  اي  مطرح شده در سر کالس، کوئیز، امتحانات میان ترم و البته تا اندازههايپرسشبا

  . شود از یادگیري دانشجویان اطمینان حاصل می،تکالیف داده شده در طول ترم



 ٩٤

  رو هستیم، بدون اشاره مستقیم هاي از سطح یادگیري روبدازه چه انبابر حسب اینکه

به دانشجو و رعایت اخالق و نیز حرمت دانشجو، به بیان دوباره مسئله و توضیحات 

  . یابد د سطح یادگیري افزایششو سعی می،هاي متعددیا مثال بیشتر

 ل اجرایی، به هر حال ذات دروس مهندسی شهودي و قابل لمس است، لذا با بیان مسائ

د سطح شوها، استفاده از ابزار کمک آموزشی و نیز بازدیدها، سعی میتجارب پروژه

  .یابد مهارت یادگیري آنها افزایش
 

 ايحرفه هايشایستگی و توانمندي چگونه :ايحرفه هايشایستگی و توانمندي بهبود حوهن .چ

  بخشید؟می بهبود را خود

 ه داشته باشد، احساس رضایت کند و از مدرس باید به رشته تخصصی خود عالق

  .تدریس دروس مربوط به آن لذت ببرد

 شرایط ،ها براي انجام پژوهشهر چند ممکن است به علت کمبود ابزار و دستگاه 

  .مطلوب نباشد، ولی نباید نا امید کننده باشد

 ي و هاي ادوارهاي علمی در نشریهها و مطالعه مقالهبا شرکت در سمینارها، کنفرانس

  .شود دانش تخصصی به روز نگه داشته می،هاي علمیمجله

 هاي شود، مدام باید به دنبال راهاگر نگاه کنیم که چقدر به کار ما اهمیت داده می

داده برخی مدرسان اگر به اهمیت کاري که انجام می اما به عقیده. حفظ انگیزه باشیم

یابد بلکه به طور  ما کاهش نمینه تنها انگیزه شود نگاه کنیم با گذشت زمانمی

به عقیده بنده، کار ما این است که نسلی فهمیده . یابدطبیعی انگیزه ما افزایش هم می

احساس رویم ضرورت آن را بیشتر و باسواد و متعهد تربیت کنیم و هرچه پیشتر می

 هاي آموزشی که در دسترسکنم در کارگاهها سعی میبراي توسعه شایستگی .کنممی

  .باشد شرکت کنم

 داوران خوبی هستند و ایرادات تدریس را از طریق سیستم ارزشیابی به ،دانشجویان 

حفظ انگیزه فعالیت مطلوب، کار بسیار سختی است، چون روند . کنندمی خوبی منتقل

 بیشتر بر ،هاي تشویقی دانشگاهها امیدوارکننده نیست و سیاستپیشرفت دانشگاه

 در صنعت یا در آموختگاندانشا بر آموزش؛ ولی دیدن موفقیت پژوهش تأکید دارند ت

  . بسیار راضی کننده است،ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
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 پژوهشی و اجرایی در حد مطلوب و متوازن، حفظ  آموزشی، هايالبته حفظ سطح فعالیت

عشق و عالقه به  ،آن حداکثر سه درس در سال و در کنار ،سقف واحدهاي تدریسی

  .سطح کیفیت تدریس در دانشگاه یاري دهدحفظ تواند به مدرس در س میتدری

 مدرس باید به مطالعه مستمر در آموزش مهندسی بپردازد؛ ها،براي توسعه شایستگی 

هاي اجرایی و نیز استفاده از هاي صنعتی، مشارکت در فعالیتهمچنین، انجام پروژه

  به روز بودن در ، عالوه برآن.دضرورت دار تجربیات آموزشی دنیا در حوزه تخصصی

  . الزم است،استفاده از فناوري اطالعات

 ها، یک تعهد است و کمتر باید وظیفه معلمی فارغ از مشکالت و کاستی،به هر حال 

احساس خوشایندي که در هنگام . ثیر عوامل اقتصادي و بیرونی قرار گیردأتحث ت

 دهاي دیگر نبوده و لذا نبای با فعالیتانتقال مطالب و تدریس وجود دارد، قابل مقایسه

  . آنرا به سادگی از دست داد

  بازنگري و به روز رسانی مطالب و همچنین بررسی نیازهاي جامعه به زمینه تخصصی خود و نیز

هاي همچنین تدوین کتاب. دشوتواند باعث افزایش کیفیت تدریس ثر با صنعت میؤارتباط م

  . دشو باعث اثربخشی بیشتر در ارائه مطالب می ،الستخصصی و استفاده از آنها در ک

  اختصاص وقت کافی براي مطالعه دروس، تنوع بخشی به سرفصل دروس بر اساس نیازهاي

به روز جامعه، استفاده از وسایل کمک آموزشی، سعی در ایجاد ارتباط منطقی با دانشجویان 

 منطقی هايپرسشند و طراحی هاي هدفمانگیزه در آنان، تدوین تمرین در کالس و ایجاد

هاي دانشجو در طول ترم و نه فقط بر اي از فعالیتدر امتحانات، ارزیابی منطقی از مجموعه

اساس یک امتحان پایان ترم، پیگیري وضعیت حضور و غیاب دانشجویان به صورت تصادفی 

کز بر روي هاي گوناگون و عدم تمروع بخشی در ارائه دروس مختلف در ترمندر طول ترم، ت

هاي اختیاري به روز و کارآمد عالوه بر دروس مشخص براي چندین سال مختلف، ارائه درس

هاي ها و یا طرحکید بر کاربردي بودن مطالب با ارائه نتایج پروژهأ تدر نهایتدروس اجباري و 

  یا کاربردي انجام شده براي صنایع تحقیقاتی

  معلم، امر تدریس فریضه واجب است و بقیه وظایف  که براي یک نداعتقاد داریکی از مدرسان

 به نحوي نند،کهاي بعدي قرار دارند، لذا اول از همه الزامات تدریس را فراهم میدر اولویت

که اشتغال به امور دیگر به کیفیت آن ضربه نزند؛ و البته با سخت کوشی، سعی در انجام 

  .ندکنکامل وظایف دیگر هم می
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 کنم، بندي میکیفیت یادگیري دانشجویان در هر نیمسال جمعکه از  بازخوردهایی

هایی براي بهبود کیفیت تدریس براي نیمسال عالوه بر توسعه مطالعات خود، محمل

  .هستندبعدي 

 اثر ،هانامالیمات و کاستی وقتی عاشق کارش باشد باشد؛ عاشق تدریس مدرس باید 

  .کمتري در کار او خواهد داشت
  

 از دانشگاهی همکاران اطالع که دارند وجود دیگري نکات شده، یاد نکات بر عالوه آیا :تکمیلی نکات. ح

  ؟ کنندترموفق ایشان تدریس به نسبت را آنان تواندمی شما هايتجربه

 هاي روانی ناشی از نگرانی از  دانشجو ممکن است به علت شرایط مالی و یا ناراحتی

 شرایط روحی ، این صورت الزم است مدرس دچار اضطراب و افسردگی شود؛ در،آینده

  .و روانی او را درك کند و تا حد امکان او را یاري دهد

 هاي سطح باال، پس از تحمل چند سال سخت کوشی  تازه وارد به دانشگاهیاندانشجو

مورد بر اند؛ رفتار مدرس با آنان باید چنان باشد که فشارهاي بیموفقیت حاصل کرده

  .ا برخی از آنان را مجبور به ترك دانشگاه کندآنان تحمیل نشود ت

 و دوران آموختگی  نگران وضعیت پس از دانش،ممکن است برخی از دانشجویان پسر

 سربازي باشند و مشکالت ناشی از آن را براي ورود به جامعه به ذهن آورند؛ در این باره

  .اي درآیدصورت حرفهه شود که خدمت وظیفه بمی پیشنهاد

  به تغییراتی که در نظام آموزشی پیش از دانشگاه رخ داده و نیز با پذیرفتن تحوالت با نگاه

 هم در کشور و هم در سطح ،اي که گاه به آرامی و گاه به سرعتفرهنگی، اجتماعی و فناورانه

  خصوصاً در، عالی کشورالمللی رخ داده است، به عقیده بنده الزم است بدنه آموزشبین

 بازنگري اساسی ،هاي آموزشی دانشگاهی هم در محتوي و هم در روشهاي مهندسی،حوزه

  .ادخ دـر پاسـثرتؤ به شکلی بسیار م به نیازهاي کشورتوانق است که میـاز این طری. انجام دهد

 عالی کشورهاي دروس و نیز اصالح ساختارهاي نظام آموزشروزرسانی سرفصلامید است با به 

 امر در هاي پایدار براي دانشجویانشاهد ایجاد انگیزه تحقیقاتی، و آموزشی هايزمینه کلیه در

 گرایش شدید هاي اخیرطی سال در سفانهأمت .هاي مهندسی باشیمدر دانشکده ویژه به تحصیل

هاي پزشکی به دلیل درآمدهاي شغلی پزشکان، باعث افت دانش آموزان به رشته

کاهش یافته دنبال آن هاي آنها نیز به گیزههاي مهندسی شده و ان رشتهبهدانشجویان ورودي 

 نفر در مقابل 301/580 به تعداد 1396آمار داوطلبان گروه علوم تجربی براي کنکور سال . است
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 که نیاز به تالش همه است ید این واقعیتؤ م،هاي علوم ریاضی و فنینفر در رشته 429/148

  .استهمکاران به ویژه در انجمن آموزش مهندسی ایران 

 هاي مطلوب را باید یک هاي موجود در محیط، ادامه فعالیتبا وجود مشکالت و کاستی

  . هرگز مدرس را از ادامه مسیر باز ندارد،کرد و مشکالت وظیفه تلقی

 کمتر فعالیت ،ورياهاي زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فنسفانه در دانشگاهأمت 

یعنی  مهندسی. شودچ صحبتی نمیوري هیاگیرد و از فنتحقیقاتی واقعی صورت می

ادان و تآزمایشگاه و کارگاه براي اس. وريایعنی آموزش فن فناوري، آموزش مهندسی

 که مختصري با ـ کار در آزمایشگاه و کارگاه را ،ادانتمسئوالن کم ارزش هستند و اس

ن ادان با صنعت که الزمه آتارتباط اس.  دانندن خود میأش دونـوري مربوط است افن

شود، نظر تنها اگر به این نوع همکاري توجه می. وري است، ارزش ندارداشنایی با فنآ

آورد؛ ولی به شود و امتیاز میباالسري جذب شده محاسبه می. به جذب پول است

. باشد این مطالب باید قابل توجه مسئوالن. شودهاي آزمایشگاهی هیچ توجه نمیآورده

وري که انویسند ولی به فندهند؛ مقاله میمی شود انجاماستادان آنچه خواسته می از

 .شودکنند زیرا که از استادان خواسته نمینمی گسترش اقتصادي را بدنبال دارد، توجه

یعنی فیزیک  خالصه این که تنها راه آموزش مهندسی، ضمن توجه به پایه قوي علمی

باید به کار استاد در .  و ریاضی باید توجه به نیاز صنعت و همکاري با صنعت باشد

استاد، یعنی آموزنده مهندسی؛ خوب .  آزمایشگاه و همکاري استاد با صنعت توجه شود

تا . هاي دانشگاه بسازداست خود نیز کار مهندسی کند و وسایلی هرچند ساده براي آزمایشگاه

م افزار نیاز به سخت افزار و نر ساخت،. ده قادر به ساخت وسایل براي صنعت شورفته رفت

  .)ورياساخت یعنی فن(. دکرتوان فعالیت در هر دو زمینه می.  دارد

 اي تدریس در دانشگاه را نباید به حرفه. معلمی شغل انبیاء است باید به آن افتخار کرد

تدریس هنر . ها بودتدریس به جوانو باید عاشق دانشگاه . ی تنزل دادیزابراي درآمد

اخالق .  هنر یادگیري و یاددهی را خوب بداندود باشد است و استاد موفق باید هنرمن

و رفتاریک استاد باید براي دانشجو و جامعه یک الگو باشد و همه دانشجویان را 

  . فرزندان خود بداند
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   یادگیريـیاددهی  ی ورویکردهايیهاي زیر بنانگاهی به نظریه :4بخش 

  ،2یی، شناخت گرا1ییرفتارگرا:  شرح مورد نظر قرار داددینتوان بهاي یادگیري را می به طورکلی، نظریه

 تغییر در رفتار ، منظور از یادگیري دانشجویان،ییاز دیدگاه رفتارگرا .4ی اجتماعییگراا و ساز3ی فرديیگرااساز

یرات ایجاد یبر تغ کند وی به فرایند ذهنی دانشجویان توجه مییگرادیدگاه شناخت .قابل مشاهده آنان است

ی فردي و اجتماعی منظور از یادگیري یدر حالی که در سازاگرا. کید داردأساختار ذهنی آنان ت شده در

گوتیه و تاردیف، ( سازنددر ذهن خود می یادگیري، ـ از فرایند یاددهی ی است که آنان،یدانشجویان، معنا

ن ـبراساس ای). 1391ترجمه حجازي و همکار، /2008 همکاران، جردن و ؛1394:ترجمه مشایخ / 2005

  .گیردمی  مورد استفاده مدرس قرار،یادگیري در کالس درس ـ ها، رویکردهاي یاددهینظریه

هاي بعدي  میالدي به اوج خود رسید، در دهه1950ی در دهه یرفتارگرا ند توجه بهچهر بنابراین،

، جبلی ترجمه حاجی و /2004 بین،( دنگرفت براي بهبود یادگیري مورد توجه قرار دیگري، رویکردهاي

 یادگیري است که ـیاددهی  از این جمله، نیز تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایندهاي ).1396

  .گرایی شده استموجب پدیدار شدن رویکرد پیوند

 یادگیري نسبت به نیم قرن قبل ـحاصل تحوالت یاد شده آن است که نقش مدرس و دانشجو در فرایندیاددهی  

محور   ـ مدرس کالس درسدر این راستا، ). 1396: ترجمه یوسفی و همکار  / 2004بین، ( است متحول شده

در اینجا به  .کید قرار گرفته استأمورد ت وريمح ـ دانشجودر زمان حال و  سال قبل مورد تأیید بود 50در 

  :پردازیممی یادشده شرح چهار رویکرد

                                                 
1. Behaviourism 
2. Cognitivism  
3. Individual Constructivism 
4. Social Constructivism 
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   رویکرد رفتارگرایی. 1. 4

/ 2005گوتیه و تاردیف، ( پذیر است یادگیرنده منفعل و شکل  مفروض آن است که طبیعت،در این رویکرد

رو، مدرس از این. پذیردمی  قالبهاي محیطییعنی تحت تأثیر محدودیت ). 366، ص 1394: ترجمه مشایخ 

. دهد رفتار یادگیرنده را از طریق تمرین و تکرار و سپس عادت بخشیدن، شکل می،با استفاده از این رویکرد

گیرد، کید قرار میأ نزدیک به سه دهه است که کمتر مورد ت،هر چند این دیدگاه در کشورهاي توسعه یافته

از آنجا که این دیدگاه بر مدرس محوري . استمورد استفاده مدرسان در کشورهاي درحال توسعه کماکان 

  .کنندیاد شده استفاده از آن را برحسب عادت رها نمی استوار است، مدرسان در کشورهاي
  

  رویکرد شناخت گرایی. 2. 4

 تدریج  این رویکرد به، میالدي1960با ایرادهایی که بر رویکرد رفتارگرایی وارد شده بود تا پایان دهه 

یادگیرنده با عبور از سه  گرایی،بر مبناي رویکرد شناخت. کردگرایی واگذار جاي خود را به شناخت

این رویکرد شامل الگوي پردازش اطالعات است که . شودل میئ به یادگیري نا،مرحله مکمل یکدیگر

 :متشکل از 
  

 ها و اطالعات توسط یادگیرندهدریافت داده  

  ه کوتاه مدتحافظنگهداري اطالعات در  

  انتقال آن به حافظه بلند مدت و دستیابی به فرایند شناخت 
  

گوتیه و . ( شود و حرکت به سوي حل آن امکان پذیر می»هلموقعیت مسئ«این امر از طریق مورد نظر قراردادن 

ت و ادراك یادگیري از طریق دریاف به عبارت دیگر، ). 392 - 355 .، صص1394: ترجمه مشایخ/ 2005تاردیف، 

و براي استفاده از این  دهدیادگیرنده با تدریس آشکار مدرس و همراه با پرسش و بازخورد مداوم او رخ می

هاي آموزشی را از قبل آماده کند و به  باید هدف، یادگیريـمدرس به منظور تنظیم فرایندیاددهی  رویکرد،

در این ). 1شکل (شش سطح به شرح زیر است ها شامل به طور کلی، این هدف. اطالع یادگیرنده برساند

پردازد؛ می) با کارگرفتن حواس پنجگانه( به دریافت اطالعات ،رویکرد، دانشجو از طریق تعامل با محیط

سازي دهد تا با پردازش اطالعات، به معنیآنان را یاري می سپس کارکردهاي گوناگون ساختارهاي حافظه،

  .نظر بپردازند درباره دانش مورد
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  ) تجدید نظر شده ـبلوم طبقه بندي( یادگیري ـدر فرایند تدریس )معلومات(هاي شناختیسطوح هدف : 1شکل 

  )207 .ص: 1396،  به نقل از بازرگان و فراستخواه2001 آندرسون و همکاران، :منبع(

  

  :پردازیمدر اینجا به اختصار به شرح این سطوح می

 توسط دانشجو از حافظه بلندمدت، از قبیل فهرست ،بازیابی دانش مرتبط): دنبه یاد آور(یکم  سطح

  کردن، نام بردن، مشخص کردن، توصیف کردن، تعریف کردن؛

یک متن  هاي درسی توسط دانشجو، از قبیل عرضه معنیبرساختن معنا از پیام): درك(سطح دوم 

  ؛درسی، تفسیر آن، خالصه کردن درس و تشریح آن به زبان خود

به کاربردن یک روش یا شیوه معین توسط دانشجو در انجام یک عمل، از قبیل به ): کاربرد( سطح سوم 

له و ئهاي عرضه شده، حل یک مسیک نمودار از داده کاربردن اطالعات در یک موقعیت جدید؛ ترسیم

  یک مثال آن؛

دهد و اجزاي تشکیل دهنده را نمایان  دانشجو یک کل را مورد نظر قرار می،در این سطح): تحلیل( سطح چهارم 

بندي کردن، طبقه: کند شاملدهد؛ افعالی که این سطح را نمایان میکند و سپس رابطه این اجزا را شرح میمی

  . استمقایسه کردن تشابه و تفاوت و امثال آن

رباره یک پدیده  د،هاي مورد نظردر این سطح دانشجو بر پایه استانداردها و مالك): ارزیابی(سطح پنجم 

ند شامل بازبینی انتقادي اطالعات، داوري کردن، نککند؛ افعالی که این سطح را نمایان میقضاوت می

  . استآزمودن، مورد نقد قرار دادن و امثال آن

 بوجود آوردن

 ارزیابی

 تحلیل

 کاربرد

 درك

 وردنبه یادآ
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ها و اطالعات به دست آورده، نسبت در این سطح دانشجو با استفاده از داده): بوجود آوردن(سطح ششم 

اي جدید از یک ه الگو وارهضدهی به عریک کل هماهنگ و یا تجدید سازمان ا براي ایجادبه چیدمان آنه

توان «نو، گزارش تدوین شده توسط خود دانشجو، پردازد، بدین طریق با عرضه طرحیساختار قبلی می

 طراحی، ساختن،: ند شاملنککند؛ افعالی که این سطح را نمایان می را نمایان می»بوجود آوردن

  .استبناکردن، تولید کردن و امثال آن 

توان چهار بعد را مورد نظر البته الزم به یادآوري است که در فرایند شناختی براي هر حوزه از دانش می

  .فرا شناختها و دانشدانش واقعیات؛ دانش مفهومی؛ دانش شیوه: قرار داد

  : یاد شده شامل موارد زیر استبراي مثال، چنانچه علم آمار را مورد نظر قرار دهیم، ابعاد 

توان به تعریف علم از این جمله می. دربردارنده مطالب پایه و زیربنایی علم آمار است: دانش واقعیات

  . و امثال آن اشاره کرد»اطالعات«، تعریف »هاداده«آمار، تعریف 

 تري را نشانیعدربردارنده روابط میان مطالب پایه و ارتباط آنها با ساختار وس: دانش مفهومی

  .توان به مفاهیم، میانگین، واریانس، همبستگی و امثال آن اشاره کرداز این جمله می. دهدمی

ها در انجام عملی خاص کارگرفتن مهارتههاي جستجو، ببه چگونگی اجراي امور، روش: هادانش شیوه

ر در یک توزیع فراوانی و یا یک متغی توان به شیوه محاسبه میانگیناز این جمله می. کنداشاره می

  .یادشده اشاره کرد محاسبه  انحراف معیار در توزیع

 ازجمله درباره مثال علم آمار، دانشجو در. به دانش الزم براي حصول شناخت اشاره دارد :شناخت فرا دانش

ش را یک درس معین، باالترین سطح دان شود که در هر لحظه بتواند براي فراشناخت نایل میبه صورتی

میزان دانشی که در ذهن خود از آن برساخته است را مورد نظر قرار  درباره آن درس شناسایی کند و

  .دست آورد هو از تفاوت این میزان با باالترین سطح، آگاهی ب دهد

  به یادآوردن، تاـاز یادگیري سطحی ( از تقاطع سطوح یادگیري ،گراییبا توجه به نکات فوق، در دیدگاه شناخت

توان جدولی می) فراشناخت/  هاشیوه/ مفهومی/ واقعیات( با چهار بعد دانش )  به وجود آوردن/یادگیري عمیق

 ـ هاي تدریس که هدف طوريه؛ ب)208ص  : 1396بازرگان و فراستخواه، (دست آورد ه خانه ب24مرکب از 

  .توان تعریف کردهاي جدول میبا توجه به این خانه یادگیري را در یک درس،
  

  ی فرديیرویکرد سازاگرا. 3. 4

رویکرد سازاگرایی فردي بر این نکته تأکید دارد که یادگیري به طور تدریجی از طریق تعامل یادگیرنده 

 به ادراك پدیده ، موجود در محیطيیادگیرنده به کمک اشیا به عبارت دیگر،. دهدبا محیط رخ می

  .شود میسر می،یادگیرنده و محیط از طریق تعامل سازنده میاناین امر . شودمورد نظر نایل می
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کند که براي دستیابی به شناخت، یادگیرنده باید از رویکرد سازاگرایی فردي بر این دیدگاه تأکید می

سازي بدین جهت، فعال.  مدد گیرد،هاي نویادگیري سازيهاي پیشین خود براي درونیشناخت

  . جهت نیل به دانش جدید ضروري است،تفاده از دانش قبلییادگیرنده براي اس شناختی

، بر )1394: ، ترجمه مشایخ 2005گوتیه و تاردیف، ( این رویکرد، که توسط ژان پیاژه توسعه یافته است

و   سر و کار دارد،بطورکلی این نوع آموزش با آزادي قضاوت و وجدان. گرا تأکید داردآموزش انسان

گرایی ااز این رو، مدرسی که رویکردساز. نهد عدالت و همبستگی را ارج میارتقاي جامعه بر مبناي

یادگیرنده و نیز  گرا توجه دارد، بلکه رشد شناختیبرد نه تنها به فرایند آموزش انسانفردي را به کار می

  ).2000هی وود،(دهدقضاوت اندیشه ورزانه را مورد تأکید قرار می

 ابتدا نسبت به کودکان و ، بسط داده شده توسط پیاژه درباره رشد شناختی که نظریه،الزم به یادآوري است

اما با گذشت زمان و کاربرد آنها توسط . هاي آموزش عمومی مطرح شده استآموزان در دورهدانش

 هايالمللی، در حال حاضر از این نظریه براي طراحی فرایندی در سطح بینـعالآموزش پژوهشگران در

اده ـهاي مهندسی نیز استفعالی، از جمله رشتهی آموزشـهاي درسگیري و نیز طراحی برنامه یاد ـیاددهی

  ) .1391 معماریان،;Hussain, 2012 (ود ـشمی
  

  رویکرد سازاگرایی اجتماعی. 4. 4

د بر ـا، تأکیـی از آنهـی دارد؛ یکـی فردي نقاط مشترکـسازاگرای ردـی اجتماعی با رویکـسازاگرای ردـرویک

دست هدارند که یادگیرنده بر پایه شناخت ب، هر دو رویکرد بیان میگرـارت دیـبه عب. تـ محوري اسـادگیرنده ـی

در . پردازدساختن دانش نو در ذهن خود میبه  ، اطالعاتسازي و پردازشآمده و پیشین خود، با مفهوم

 یادگیري قابل مالحظه است؛ ـط اجتماعی در فرایندیاددهی ـی، نقش محیـرویکرد سازاگرایی اجتماع

گیرد تا با هاي مورد نظر، مدرس نقش هدایت کننده را بر عهده میبه طوري که براي پرورش صالحیت

ها و دانش قبلی، دانش نو را در ذهن خود ، یادگیرنده بتواند بر اساس تجربه»لهئموقعیت مس«طرح 

است، در سازاگرایی  ل فردي با مدرس و محیطسازاگرایی فردي تأکید بر تعامهر چند در رویکرد . بسازد

 تعامل با محتواي درسی و محیط و به ،اجتماعی تأکید بر آن است که یادگیرنده باید عالوه بر تعامل با مدرس

  .یادگیرندگان بپردازد سایربا تعامل به نیز 

ربه و دانش پیشین هایی را فراهم آورد که یادگیرنده بتواند، بر اساس تجبنابراین، مدرس باید فرصت

از این رو، مدرسی که رویکرد سازاگرایی . درباره موقعیت مورد نظر، به قضاوت و تفسیر بپردازد خود،

برد، براي درگیر کردن یادگیرندگان در این فرایند،  یادگیري به کار میـاجتماعی را در فرایند تدریس 

  . کندگو و امثال آن استفاده میها از جمله بحث گروهی، کار عملی، گفت و از انواع شیوه
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برخی از نویسندگان، رویکرد سازاگرایی اجتماعی را که توسط لوویگوتسکی عرضه شده است، فرا نظریه قلمداد 

یادگیري را چنان سازماندهی کند  در این راستا، نقش مدرس آن است که محیط). Petraglia, 1998(اند کرده

یادگیرنده با هدایت مدرس به  که مشابه دنیاي واقعی باشد؛ بطوري مورد نظر، »لهئموقعیت مس«که طرح 

  ).Hussain, 2012(در ذهن خود بپردازد ) درباره موضوع مورد نظر ( »ساختن دانش«

اي براي مداخله اثر بخش در محیط شغلی خود نیاز به یک الگوي مرجع از طرف دیگر، هر فردحرفه

یابد، باید اذعان اي در کالس درس حضور میوت یک فرد حرفهعلمی در کستأاز آنجا که عضو هی. دارد

بنابراین، با . باشد تواند مستثنیعالی نیز از این قاعده نمیگرایی براي تدریس در آموزشکرد که حرفه

 ضمن توانندمی نظام آموزش مهندسی در علمیهیأت  یادگیري، اعضايـیاددهی  توجه به رویکردهاي

درس معین، ابتدا  یک شده، براي تدریسیاد و کمبودهاي هر یک از رویکردهايها قوت با آشنایی

تواند با منظور داشتن جدول حاصل از بیان این هدف می( یادگیري را بیان کنند/ هاي آموزشیهدف

در . سپس بر این اساس طرح درس موردنظر را تهیه کنند ،)ها و ابعاد دانش انجام پذیردسطوح هدف

هاي و چگونگی دستیابی به آنها، از طریق شرح هدف شوددرس شرح داده میهاي رس، هدفتدوین طرح د

  . دشو بازنمایی می،هاهمچنین، نحوه ارزیابی آموخته. شودمی یادگیري بیان ـویژه و فرایند تدریس 

 مبناي ارزیابی یادگیري خود را بر  دانشجویان،یادآوري این نکته ضرورت دارد که در بسیاري از موارد البته،

تواند دانشجویان را بجاي آماده شدن براي آزمون، به رو، توجه به این نکته میایناز. کنندها تنظیم میآموخته

  .یادگیري هدایت کند هايهاي درسی و پیامدشدن براي اندیشه ورزي و نوآوري در قالب هدفسمت آماده 

این اصول به . عالی مستند شده است تدریس مطلوب در آموزشدر اینجا ذکر این نکته شایان توجه است که اصول

بازرگان و فراستخواه، ( عالی بیان شده است یادگیري و ارزشیابی در آموزشـ تفصیل در متون تخصصی مربوط به تدریس

 .)Hussain, 2012 ؛ ,Heywood (2000 و )  1394، ترجمه مشایخ 2005 ،؛ گوتیه و تاردیف282 ـ 268 .، صص1396

  .اندهاي تدریس در این حوزه پرداختههاي اخیر به ویژگیالوزش مهندسی نیز در سهاي مربوط به آمبرآن پژوهش عالوه

)   Fedler et al, 1988, 2000؛Radcliffe, et al., 2017 (علمی در نظام آموزش ضرورت دارد که اعضاي هیأت ،بنابر این

  .  آنها را رعایت کنندداده و رارشده را مورد نظر ق  اصول یاد،مهندسی

رو شدن با ه ممکن است در موقع روب،علمیبه رغم نکات یاد شده، حتی برخی از اعضاي هیأت

کافی او به درس ناعملکردي از دانشجوکه خالف انتظارشان است، آن را ناشی از غفلت دانشجو و توجه 

ر دارد ـ یادگیري تأثی ـسـ زیر بر فرایند تدریاالصول سه عامل به شرحغافل از اینکه علی! کنند قلمداد

 :)1394: ترجمه مشایخ ، 2005گوتیه و تاردیف، ( 

  آموزشی) و محیط( موقعیت  

 هاي تدریس و ارتباطی مدرسهارتم  
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 دانش و تسلط مدرس بر موضوع درس.  

ادگیري ی آوري این نکته نیز ضرورت دارد که به رغم تأثیرگذاري سه عامل یاد شده، درکیفیتیاد

هاي رهبران و گیريها و تصمیمآفرینی مدرس و تالش دانشجویان، سیاست عالوه بر نقش،دانشجویان

ربط، رهبران و مدیران هاي ذينامهها و آییناز طریق بخشنامه. مدیران دانشگاهی نقش بسزایی دارند

گذارند؛ این اثرات جا میهفی ب اثر مثبت یا من،طور خواسته یا ناخواسته، بر کیفیت تدریسبه دانشگاهی،

بازرگان و فراستخواه، (یابد  استمرار می، آنها، توسط واحد ارزیابی کیفیت دانشگاهمنشاءبدون توجه به 

توان گفت که در کیفیت تدریس، عالوه بر مدرس و خود طور خالصه می به.)271؛ ص 1396

 و  ـربطهاي ذيها و تصمیماز طریق سیاست  ـ، جو گروه آموزشیدانشکده دانشجویان، محیط دانشگاه،

  .نیز واحد ارزیابی کیفیت تدریس نقش دارند
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  در آموزش مهندسی  یادگیريـیاددهی   کاربرد رویکردهاي:5بخش 

  هاي آنگیژرویکرد مناسب در آموزش مهندسی و وی. 1. 5

. عالی به کار بردتوان در آموزش یادگیري را میـیاددهی  همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، چهار رویکرد

ص مربوط به آن، هر مدرس باید از میان آنها با توجه به هاي خااما در آموزش مهندسی، به واسطه ویژگی

نظر به .  به انتخاب رویکرد مناسب بپردازد، دانشجویان، موقعیت و محیط آموزشیيهاها، ویژگیهدف

هاي تدریس به عمل آمده است، الزم است هایی که در زمینه روشهاي انجام شده و نوآوريپژوهش

توان از این جمله می. مدي هر یک از آنها در آموزش مهندسی به عمل آیدهاي بیشتري درباره کارآپژوهش

  ).Radcliffe, et al., 2017 (له گرا  اشاره کردئبه روش یادگیري مس

  یادگیري در آموزش مهندسی کارآمد باشد، باید چهارـیاددهی  یک رویکرد به عبارت دیگر، براي اینکه

  ):Fedler et al, 2000(ویژگی به شرح زیر را دارا باشد

 هاي آموزش مهندسی باشد،روش متناسب با هدف  

 ،در چهارچوب کالس درس آموزش مهندسی قابل اجرا باشد  

 ،بتوانند آن را به کار برند اي،با هر سطحی از توسعه حرفه اکثریت مدرسان در آموزش مهندسی.  

 هماهنگ باشد و ) گوژيپدا( یادگیري ـهاي پیشنهادي علم و هنر یاددهی ها و نظریهبا روش

  .یید قرار گرفته باشدأاستفاده از آن قبالً در آموزش مهندسی به عمل آمده و مورد ت

به هر حال براي هر روشی که مدرس در آموزش مهندسی انتخاب کند و مورد استفاده قرار دهد، الزم 

 .پردازیمدر اینجا به اختصار به شرح این نکات می .مورد نظر قرار دهد است نکاتی را
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   یادگیري در آموزش مهندسی ـیاددهی  نکات مورد نظر براي استفاده از رویکردهاي .2. 5

اساس  بر( اي درسـهادگیري و هدفـی) دستاوردهاي( ا ـتدوین طرح درس، مشخص کردن پیامده .1. 2. 5

و نحوه ... ها، رس، مراحل، فعالیت یادگیري در دـ؛ بیان فرایند تدریس )1 شکل  ـبندي تجدید نظر شده بلوم طبقه

  .هاارزیابی آموخته
  

  برنامه درسی رشته  برقراري ارتباط میان موضوع درس و سایر مواد درسی در.2. 2. 5

 جلسات درس، زمان بندي آنها و یادگیري، ـ  چگونگی اجراي فرایند تدریس،مدرس باید در طرح درس

 ارتباط  بایددر این راستا. نظر بیان کندرا  ی رشته موردنیز مواد درسی مورد استفاده در برنامه درس

آموختگی در آینده به عنوان که دانشجو پس از دانش ياهها و مسئلیادگیري با فعالیت پیامدهاي

 حداقل دانش قبلی ،همچنین الزم است مدرس. رو خواهد شد، بیان شودها روبـمتخصص با آنه

  .کندبرقراري ارتباط میان آن با دانش مورد نظر را توصیف دانشجویان را یادآوري کند و ضرورت 
  

ها و کاربردهاي ها، واقعیات حاصل از تجربههاي انتزاعی، مشاهده تعادل میان مفاهیم و موضوع.3. 2. 5

  نظري درس در عمل

شود با فرایندهاي طور نظري در درس عرضه میهایی که بهبراي مثال، مدرس میان مفاهیم و موضوع

  .کندربط، ارتباط برقرار مینعتی و ساختارهاي ذيص
  

   تأکید بر یادگیري فعال.4. 2. 5

  مدرس به جاي تکیه کردن بر سخنرانی و صرفاً مخاطب قراردادن دانشجویان، آنان را در مباحث درسی

ن براي ؛ از این طریق با درخواست از آناکند یادگیري، درگیر می ـو دخالت دادن آنان در فرایندیاددهی

دانشجو با مدرس، با منابع و محتواي درسی و ( به صورت گروهی تعامل ها،بحث درباره مفاهیم و موضوع

خواهد که خودشان همچنین در سطوح باالتر از آنان می. سازدر میـپذیرا امکان) ویان با یکدیگرـدانشج

  .هایی از درس را فعاالنه عرضه کنندبخش

  کند که هر کدام از آنان براي حل یک ري از دانشجویان درخواست می یادگیـدر فرایند تدریس

  .راهبردي را پیشنهاد کنند له بیان شده،ئمس

  یک فرایند عرضه شده، نموداري را ترسیم کنند کند که براي درخواست میدانشجویاناز.  

 را مطرح کنند) ندر صورت امکا(کاربردي عملی ...) سیستم، ابزار، مدل و (یک موضوع عرضه شده  براي.  

 5اندیشیده، راه حل را یافته و در مدت ) دو یا سه نفري(له، به صورت گروهی ئدر حل یک مس 

  .هاي بعدي را تا یافتن راه حل ذکر کننددقیقه پیشرفت خود را بیان کنند، گام
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  دکنن، نتایج را اثبات کنند و یا چگونگی آن را بیان ...یک مدل، معادله،  بیاندر.  

 که، یماز دانشجویان بخواه ، بیان شده دست یابیمنظريتوانیم در آزمایش تجربی به نتایج اگر ن 

  .نداین عدم تطابق را توجیه کنتوانند میچگونه 

  درباره مطالب درسی تهیه کنند، بخواهیم که هر کدام یک مجموعه پرسشدانشجویاناز .  

  توانند تمرکز ذهنی ه اول درس می دقیق20تجربه نشان داده است که اغلب دانشجویان فقط در

وقت براي تنفس  هاي مختلف،به شیوه  دقیقه،20برقرار کنند؛ بنابراین الزم است که پس از هر 

  .آنان فراهم شود

  برخی از پژوهشگران)Fedler et al., 1988 (درصد مطالب و محتواي عرضه شده 70اندکه بیان داشته 

شود، درحالی که فقط اه مدت دانشجویان به خاطر سپرده میوتک در حافظه ، اول جلسهه دقیق10در 

  .شودمی آخر کالس درس در ذهن آنان ماندگار ه دقیق10 درصد محتواي عرضه شده در 20
  

   به کارگرفتن یادگیري به روش همیاري.5. 2. 5

 ؛شودشود و تکلیف مورد نظر به گروه دانشجویان ارجاع میهاي کوچک تقسیم میکالس به گروه  

طوري که همه افراد گروه باید در انجام آن مشارکت کنند؛ نتیجه نهایی به عنوان عملکرد گروه به

  .شود و نه عملکرد یک فردمی قلمداد

  گیرد ولی باید نسبت به عملکرد سایر افراد  انجام بخشی از تکلیف را بر عهده می، گروهفردهر

  .گروه مطلع باشد

 کنند در پیشرفت انجام تکلیف مشارکت  چهره سعی میـ به ـ همه افراد گروه با تعامل چهره

  .داشته باشند

 در این راستا، به . گیردکید قرار میأهاي کارگروهی و میان فردي مورد ت از مهارتاستفاده

هاي رهبري، برقراري ارتباط، رفع سوء تفاهم و مدیریت زمان یاري داد تا مهارت دانشجویان باید

  .را فرا گیرند

 یاري  کید کرد؛ در این راه باید به دانشجویانأخودارزیابی دانشجویان و بهبود کار تیمی باید ت بر

یادگیري، مورد قضاوت قرار  هاي عملکرد خود را در مقایسه با پیامد،داد تا بتوانند به طور پیگیر

 .دهند و ارزیابی کنند و به ضرورت بهبودي آن پی ببرند
  

  هاي دانشجویانهاي نوین ارزیابی آموخته استفاده از شیوه. 6. 2. 5

 .کننددادن به این آزمون آماده میی درس، خود را از ابتدا براي پاسخیبرخی از دانشجویان باتوجه به نوع آزمون نها

 کنند؛ از این رو به ندرت شیوه مطالعه خود را انتخاب می،یی دانشجویان براي موفقیت در آزمون نهااین قبیل
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الزم است مدرس از اولین جلسه درس و به طور منظم  بنابراین،. دکننورزي را دنبال میشهی و اندمطالبدرك 

هاي توان از شیوهبراي این منظور می. ها در طول نیمسال تحصیلی اقدام کندبه ارزیابی تکوینی آموخته نسبت

- 234، صص 1396ن و فراستخواه ، بازرگا(یادگیري  جمله پوشه عملکرد و روبریکها ازنوین ارزیابی آموخته

 خاطر داشته باشد که اشتباه دانشجویانهها، مدرس باید بدر استفاده از این شیوه.  کرداستفاده) 235

ببرد که چه الگوي ذهنی را از این رو، مدرس باید پی. تواند نقطه شروع یادگیري آنان باشدمی

سپس آنان را هدایت . اند و دچار چنین اشتباهی شدهگیري شدهاند که مانع یاددانشجویان به کار برده

  .کند که خودشان مانع را رفع کنند

  یادگیري، براي سنجش پیامدهاي هادر موقع اجراي آزمون  عالوه بر مطالب یادشده، رعایت نکات زیر،

  : یادگیري بیفزاید ـتواند بر کیفیت فرایند تدریسمی

 را عرضه کند) درباره اینکه چه باید انجام دهند(مل  راهنمایی کا،ها در انجام آزمونمدرس.  

 که امکان تمایز میان عملکرد طوري چنان طراحی شوند که چالش برانگیز باشد بههاپرسش

  .دانشجویان فراهم شود

  رايـ پاسخ دهد تا از مدت زمان الزم بهاپرسشن آزمون، خود شخصاً به ـس از تدویـمدرس، پ  

  .دادن به آن آگاه شودپاسخ

 هایی که مستلزم به کار بردن سرعت است، خودداري کرد مگر آن که دلیلی دیگر باید از آزمون

  .براي انجام آن وجود داشته باشد

 هایی که دانشجویان فرصت کمتري براي پرورش آن داشته اند،  دانش و مهارت،نسبت به آزمون

  .باید احتیاط را رعایت کرد

 اند به آن پاسخ دهند،  درصد دانشجویان نتوانسته60 تا 50 نشان دهد که بین ،تایج آزمونکه ندرصورتی

جبران  یک آزمون کوتاه دیگر، از طریق بنابراین الزم است،. این آزمون به خوبی طراحی نشده است

  .شود
  

مسئولیت شان  به دانشجویان این احساس را باید منتقل کرد که خودشان نسبت به یادگیري.7. 2. 5

  .دارند

تواند ارتباطی نزدیک با دانشجویان برقرار کند و به شناسایی ه، مدرس میـق این نکتـراي تحقـب

 به طور انفرادي در خارج از ،سپس آنان را در صورت لزوم. هاي شناختی و اجتماعی آنان بپردازدویژگی

  :مفید باشدبه هر حال رعایت نکات زیر می تواند . کالس مورد حمایت قرار دهد

 اسامی دانشجویان را بخاطر بسپارید.  

  کنیدزمان مالقات خود را با دانشجویان در خارج از کالس مشخص.  
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 اگر روش شما با سایر مدرسان متفاوت است، توضیح کافی به دانشجویان عرضه کنید.  

  هید و به طور مناسب به آنان بازخورد د»رخ آنان بکشید«پیشرفت تحصیلی دانشجویان را به.  

 یادگیري آنان و مفاهیمی که براي  به طور ادواري از دانشجویان درباره شیوه تدریس خود، میزان

  .آنان دشوار بوده است بازخورد گرفته و نتایج را به آنان بازخورد دهید

 دقیقه مانده به انتهاي هر جلسه از دانشجویان 5. اي استها، کوئیز سه دقیقهیکی از شیوه 

ی ـه بخوبـموضوع را ک وم یاـل سه مفهـ حداقA4ه ـع صفحـک برگه ربـی بر رويه ـد کـبخواهی

بوده و یا نیاز به  اند را فهرست کنند و نیز هر مفهوم یا موضوعی که براي آنان دشوارفرا گرفته

سپس در جلسه بعد نتایج را با . بحث بیشتري دارد را یادداشت کنند و به مدرس تحویل دهند

  . کنیددانشجویان مطرح

 یکدیگر را مورد ارزیابی قرار دهند و خود نیز به خودارزیابی از دانشجویان بخواهید که کارهاي 

  .شان بپردازندیادگیري

 رعایت کند و به طور فردي و جمعی این احساس را به   مدرس باید احترام همه دانشجویان را

  .کندآنان منتقل 
  

  :بپرسدتدریس از خود پایان  به طور خالصه، مدرس باید بتواند در

تا در است ه کردام به دانشجویان کمک و آنان را ترغیب  که به کار بردهییادگیری ـ آیا فرایند تدریس«

فکر، عملکرد و  یادگیري بتوانند تفاوتی ماندگار و مثبت در طرز راستاي دستیابی به پیامدهاي

  »احساسشان بوجود آید؟

که کامالً مثبت  درصورتی.  مثبت یا متوسط باشد، مثبت، نسبتاًواند کامالًتمیپرسش پاسخ به این 

میان  تواند تجربه خود را با دیگران دراي در آموزش مهندسی است؛ وي میباشد، مدرس فردي حرفه

اي  مدرس باید نسبت به توسعه حرفه،در غیر این صورت. مند شوندنان نیز از این تجربه بهرهآگذارد تا 

  .هاي الزم را برداردهاي مربوط،گامها و زمینهیادگیري، سنجش آموختهـ  تدریس هايخود در حوزه
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  هاپیوست

  

  پیوست الف

  

  هاي تدریس در آموزش مهندسیتجربه  چارچوب پیشنهادي براي گزارش

  

  

؟ رشته، )تحصیلی و تدریس(چیست؟ تخصص، سوابق اي شما هاي حرفهویژگی: ايهاي حرفهویژگی. 1

  کنید؟گروه آموزشی؟ چه دروسی را تدریس می

آغاز کردن، برقراري ارتباط، رعایت اخالق (کنید کالس درس را چگونه آغاز می: چگونگی آغاز کالس. 2

  ؟ )ايحرفه

  ؟کنیدچگونه کالس درس را مدیریت می:یادگیريـ  چگونگی فرایند تدریس .3

  هایی براي تدریس اساسی است؟ به نظر شما چه مهارت .4

  رویکرد شما در تدریس چیست؟: رویکرد تدریس. 5

    کنید؟می براي اطمینان از یادگیري دانشجویان چه: یافتن از یادگیري دانشجویان نحوه اطمینان. 6

اي خود را حرفههاي چگونه توانمندي و شایستگی: ايهاي حرفهنحوه بهبود توانمندي و شایستگی. 7

  بهبود می بخشید؟

تواند هاي شما میآیا عالوه بر نکات یاد شده، نکات دیگري وجود دارد که اطالع همکاران دانشگاهی از تجربه .8

  ؟کندتر آنان را نسبت به تدریس ایشان موفق
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 پیوست ب

 

  هاي تدریس ت علمی ارسال کننده تجربهأ هیياسامی  اعضا

  ) به آخرین مکاتبه مجري طرح پاسختاریخ دریافتبه ترتیب (

 دانشگاه  نام و نام خانوادگی ردیف

 تهران حسین محسنی 1

 تهران رحمت ستوده قره باغ 2

 تهران شهره فاطمی 3

 تهران علی فاخر 4

 تهران حسین عبدي زاده 5

 تهران محمدرضا حائري یزدي 6

 تهران مهدي اشجعی  7

 تهران محمود موسوي مشهدي 8

 تهران محمد نوع پرست 9

 صنعتی اصفهان سعید نوري خراسانی 10

 صنعتی اصفهان علی زینل همدانی 11

 صنعتی اصفهان حمیدرضا صفوي 12

 صنعتی اصفهان حسین توانایی 13

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یوسف درمانی 14

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سوداگر مسعود امیر 15

 صنعتی شریف ان رامسینرام 16

 صنعتی شریف مهدي گلشنی 17

  

 


