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  كارگاه آموزشي دستياران آموزشي
  

  . مقدمه١

كند. دستياران آموزشي  نقش مهمي را در پيشبرد آموزش دروس دوره كارشناسي مهندسي ايفا مي  امروزه دستيار آموزشي
هاي آخر دوره كارشناسي و يا دانشجويان تحصيالت تكميلي هستند كه پيشتر درس مورد نظر را  معموال دانشجويان سال 

هاي  ها و كارگاه مرين و يا جلسات آزمايشگاه هاي حل تاند. فعاليت دستياران آموزشي معموال در كالسبا موفقيت گذرانده 
اينكه دستياران آموزشي اغلب تجربه خاصي در آموزش ندارند، ممكن است با وجود    دوره كارشناسي متمركز است. نظر به

ابتدا هدف از كالس   .نمايند نتوانند رضايت كامل دانشجويان را برآورده نمايندكوششي كه مي  هاي حل  در اين كارگاه 
بايد در آن  تمر يا عدم    ايفا ين و نقشي كه دستيار آموزشي  نمايد، تشريح شده و سپس نكات مهمي را كه در موفقيت 

شود. در ادامه كارگاه، شركت كنندگان تجربيات موفق خود و  بحث گذارده مي موفقيت يك كالس حل تمرين موثرند به
  .گذارند اند، با هم به اشتراك مي هايي را كه در تدريس داشته چنين چالش هم

  هدف كارگاه . ٢

ب آموزشي براي فعاليت مؤثر در چارچوب اخالق حرفه ه هدف آماده اين كارگاه  اي در محدوده وظايف  سازي دستياران 
تصحيح تمرين  تمرين، طراحي و  اداره كالس حل  پروژهدستياران آموزشي شامل  و  دانشجويان  ها  ها و رفع اشكاالت 

دستياري و همچنين بايد و  نجام مطلوب وظايف  هاي الزم براي اشود. با گذراندن اين دوره، دستياران با اهم مهارت مي
  شوند. نبايدهاي تعامل با دانشجويان و استاد درس آشنا مي 

  مخاطبين كارگاه. ٣

هاي  دانشكده   درمقاطع مختلف  شاغل به تحصيل در  توانند  مخاطبين اين كارگاه دستياران آموزشي دروس هستند كه مي 
توانند حضور دستياران آموزشي فعال را به گذراندن اين دوره ملزم نمايند. الزم است كارگاه  مي ها  باشند. دانشكده گوناگون  

سال به حداكثر برسد. با  بالفاصله بعد از زمان انتخاب دستياران آموزشي برگزار شود تا تاثير برگزاري كارگاه در آن نيم 
نفر بيشتر نشود تا امكان مشاركت    ٤٠الي    ٣٠اطبين از  شود تعداد مختوجه به انجام كار گروهي در كارگاه، توصيه مي 

  ها فراهم شود. همه دستياران در بحث



 2 

  محتواي كارگاه . ٤

  گردند.بندي مي گيرد در دو بخش به شرح زير دسته عناويني كه در اين كارگاه مورد بحث قرار مي 

  هاي حل تمريندهي كالس سامان

  هاي حل تمرين هدف از برگزاري كالس 
 هاي حل تمرين رگزاري كالس روال ب 
  آمادگي براي تدريس 
 محور -آموزش دانشجو 
  هاي تدريس مقابله با چالش 
 دادن به دانشجويان انگيزه 
  ارزيابي ميزان موفقيت تدريس 

 هاي الزم براي دستيارانمهارت

  نقش دستياران در موفقيت درس 
  هاي اداره كالس تمرين مهارت 
  دانشجويان هاي الزم در ارزيابي  مهارت 
  ارتباط با دانشجويان 
  ارتباط با استاد درس 
  هاي الزم انساني مهارت 

  زاري نحوه برگ. ٥

  شود: ه شرح زير برگزار مي توسط دو تن از اساتيد مجرب و موفق در زمينه آموزش بكارگاه در قالب يك جلسه سه ساعته  

  توضيحات   مدت  عنوان 

كالس سامان   -  ١سخنراني   حل  دهي  هاي 
  تمرين 

  ارائه توسط يكي از اساتيد (طبق عناوين بخش قبل)   دقيقه   ٦٠

  سؤال و جواب پيرامون سخنراني اول  دقيقه   ١٠  كنندگان سؤال و جواب شركت
    دقيقه   ١٥  استراحت و پذيرايي 

  ارائه توسط يكي از اساتيد (طبق عناوين بخش قبل)   دقيقه   ٤٠  هاي الزم براي دستياران مهارت  -  2سخنراني  
  فعاليت گروهي دستياران (طبق توضيح بخش بعد)   دقيقه   2٠  كارگروهي دستياران 

  اعالم نتايج كار گروهي   دقيقه   2٥  هابحث و مشاركت گروه 
هاي بيشتر و معرفي  راهنمايي دستياران براي فعاليت   دقيقه  ٥  بندي و نكات پاياني جمع

  انجمن آموزش مهندسي 



 ٣ 

  كار گروهي . ٦

شده توسط اساتيد به تبادل  هاي ترجيحاً سه نفره به يك يا دو سؤال مطرح سخنراني، دستياران در گروه پس از انجام دو  
  هايي از اين سؤاالت به شرح زير هستند: پردازند. نمونه نظر مي 

  ايد؟ هايي براي آن انديشيده حل ايد و چه راه در ارائه كالس تمرين با چه مشكالتي مواجه شده 
  عالقه هستند انگيزه ايجاد كنيم؟دانشجوياني كه براي شركت در كالس تمرين بي چگونه براي 
  كنيد؟ها و امتحانات چه اقداماتي را پيشنهاد مي براي جلوگيري از گسترش پديده تقلب در انجام تمرين  

ردازند. اداره بحث  پها داوطلبانه به ارائه پاسخ سؤاالت مي پس از مدت زمان مقرر براي تبادل نظر درون گروهي، گروه
چنين، الزم است محل  هم  ها استفاده شود.شود از مشاركت تمام گروه شود و سعي مي توسط يكي از اساتيد انجام مي 

  پذير باشد. برگزاري كارگاه به نحوي انتخاب شود كه تعامل مخاطبين به راحتي امكان 

  گواهي پايان دوره . ٧

گيرد. شرط الزم براي دريافت اين گواهي شركت در  دوزبانه شركت در دوره تعلق ميگواهي    دستياران در پايان دوره به  
  تمام طول دوره است. 


