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شاخص ها
الف -بخش عمًمی تذریس

1

مهارتها ي فعالیتهای مقذماتی

ؽزٍع هٌبعت حضَرغیبة ثزرعی
ثَدجِ ثٌذی  ،عزح درط عبالًِ ٍ رٍساًِ
گزٍُ ثٌذی آهبدُ عبسی .
ٍضؼیت کالط ٍ فزاگیزاى عزاحی فضبی کالط

7

مهارتها يفعالیتهای یاددهی-

ایجبد اًگیشُ اعتفذُ اس پیؼ عبسهبى دٌّذُ ّب هزٍرپیؼ ًیبسّب تَجِ ثِ هحتَای کتبة
تَالی ٍ پیَعتگی تذریظ ثکبرگیزی الگَّب ٍ رٍػ ّبی ًَیي تذریظ هْبرت ایجبد ٍ حل
هغئلِ هْبرتْبی کالهی ٍ غیزکالهی هٌبعت ایجبد فزصت تفکز پضٍّؼ هحَری رٍػ
هٌبعت تؾَیق ثبسدارًذگی ثبسخَرد ثوَقغ کبرثزدی عبسی داًؼ لحبط کزدى اّذاف
ثزًبهِ درط هلی

14

(قبل از تذریس)

2

یادگیری (حیه تذریس)

3

مهارتها يفعالیتهای تکمیلی

غٌی عبسی هحتَا جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی
تکبلیف ٍ فؼبلیتْبی خبرج اس کالط

4

تًاوایی های علمی

ػیٌی عبسی هحتَای ارائِ ؽذُ
تغلظ ػلوی
ارتقبی داًؼ ٍ هْبرتْبی حزفِ ای

5

مذیریت کالسی

هذیزیت هٌبعت کالط هذیزیت سهبى تَجِ ثِ ّوِ فزاگیزاى
اعتؼذادّب داؽتي خالقیت کٌتزل ٍقبیغ پیؼ ثیٌی ًؾذُ

6

کاربرد تجهیسات ي رساوه های

اعتفبدُ اس اهکبًبت ٍ هٌبثغ اهَسؽگبّی (عبیت ،کبرگبُ  ،کتبثخبًِ  ،آسهبیؾگبُ  ،هزاکش یبدگیزی ٍ
 )...اعتفبدُ اس رعبًِ ّبی آهَسؽی هؼتجز ٍ اعتبًذارد اعتفبدُ اس اهکبًبت َّؽوٌذعبسی ٍ
اعتقبدُ اس رعبًِ
فضبی هجبسی هؾبرکت فزاگیزاى در کبرثزد رعبًِ ّبی آهَسؽی
تَجِ ثِ کبرایی ٍ اثز ثخؾی اعتقبدُ اس رعبًِ ّب
ّبی ثَهی یب تَلیذ آى

6

7

ارزشیابی

اجزای اًَاع ارسؽیبثی (آغبسیي  ،تؾخیصی  ،تکَیٌی  ،پبیبًی ٍ یب تأییذی ) رػبیت
اعتبًذاردّبی عزاحی عئَال اعتفبدُ اس اًَاع عَاالت اػالم ثِ هَقغ ًوزات ارائِ ثبسخَرد

5

8

رياوشىاسی آمًزش ي یادگیری

تَجِ ثِ تفبٍتْبی فزدی ایجبد هحیغی آرام جذاة ٍ ثِ دٍر اس اعتزط سایی ثزقزاری
ارتجبط ػبعفی ارتجبط هَثز ثب اٍلیب ؽٌبعبیی داًؼ آهَساى خبؿ ٍثزًبهِ ریشی ثزای آًْب

5

9

اوضباط شغلی

حضَر هٌظن ثجت ٍقبیغ اهَسؽی هثل ًوزات
ٍ هصَثبت ؽَرای هذرعِ ٍ دثیزاى

10

اخالق ي رفتار حرفه ای

داؽتي تؼبهل ثجت رفتبری ٍ رػبیت هَاسیي اخالقی ٍ اعالهی  ،داؽتي ظبّز ٍ پَؽؾی
هٌبعت هٌظن ثَد ى تَجِ ثِ رضبیت هٌذی فزاگیزاى ختن درط ثب جوالت اًزصی ثخؼ

11

هیشاى جذة ٍ افشایؼ ػالقِ داًؼ آهَساى ثِ ػلن جغزافیب

10

12

اعتفبدُ اس فؼبلیت ّبی اثتکبری ٍ رٍؽْبی ًَ در ًحَُ تذریظ (ثب تَضیح هَضَع هَرد ًظز)

10

13

هیشاى ٍ ًحَُ ارتجبط ػلوی – آهَسؽی ثب ّوکبراى هزتجظ ثب رؽتِ جغزافیب

10

14

ارائِ ثزًبهِ ثبسدیذ ػلوی داًؼ آهَساى

5

15

ثزرعی ٍ تَجِ ثِ هغبئل ٍ هؾکالت رٍس جبهؼِ ٍ ارتجبط آى ثب جغزاقیب

5

(بعذ از تذریس)

آمًزشی

رفغ اؽکبالت احتوبلی

ارائِ ٍ پیگیزی

تَجِ ثِ ارتجبط ػوَدی ٍ افقی هحتَای
ؽکَفب عبسی

قبًًَوٌذی  ،رػبیت قَاًیي ٍ هقزرات هذرعِ

4
4
6

3
6

ب -بخش تخصصی درس .......
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