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هَاجِْ ی هؼتقین ٍ فشاگیش داًـجَیبى ثب هجبًی دیٌی ٍ اػالهی اػت، ٍ  دسٍع هؼبسف داًـگبُ تٌْب ػٌگش

ػذم التفبت دقیق  ثِ ایي دسٍع ،ػالٍُ ثش ًبقص هبًذى پبصل فشٌّگی داًـگبُ ، هَججبت دیي گشیضی ٍ 

دس صهیٌِ ی آػیت ؿٌبػی ایي  سا ًکبتیالصم داًؼتین لزا حتی دیي ػتیضی داًـجَیبى سا فشاّن هی ًوبیذ، 

الصم ثِ رکش اػت ایي آػیت ؿٌبػی ػؼی  دسٍع ثِ ػوغ ٍ ًظش هؼؤٍلیي هشتجظ ثب ایي اهش خغیش ثشػبًین.

ًوَدُ اػت ثِ هَاسدی کِ خَد دػت اًذسکبساى ، ثِ آى ّب تَجِ داؿتِ ٍ ػبلیبًی ثِ دًجبل اصالح آى ّب 

 سػی ، ًپشداصد.ّؼتٌذ، هثل تغییش کتت د

 آسیب شناسی:

و پاسخگویی کامل و همه جانبه به  جهت تذریس دروساساتیذ عذم وجود شرایط علمی کافی . 1

 :نمی دهنذ را سؤاالت دانشجویان ، تا جایی که برخی از اساتیذ اجازه طرح سؤال به دانشجویان

 الف. ثشخی اص اػبتیذ ثذٍى داؿتي جَاص ،تذسیغ هی ًوبیٌذ. 

  ثشخی اص اػبتیذ دس گزؿتِ ٍ ثب داًؾ قجلی ٍ ًبکبفی ًؼجت ثِ حبل حبضش صبدس گشدیذُ اػت. ة. جَاص

 ج. ظبّشا دس صذٍس جَاص تذسیغ ثشخی اص اػبتیذ قصَس یب تقصیش صَست پزیشفتِ اػت.

 د. ثشخی اص اػبتیذ تذسیغ دسع غیش هشتجظ ثب ػٌَاى هجَص سا ثِ ػْذُ هی گیشًذ.  

هؼبئل جبسی اص ؿٌبخت ٍ هْبست هیٌِ ی تغجیق کلیبت هجبحث ٍ هجبًی ثب هصبدیق ٍ ثشخی اص اػبتیذ دس صُ. 

  کبفی ثشخَسداس ًیؼتٌذ.

ؿجْبت ٍ هؼبئل پیشاهًَی آى ، دسٍع  ٍ داًـجَیبى تحصیلی ی سؿتِ ثب اػبتیذ ثشخی آؿٌبیی ػذمٍ. 

  هؼبسف سا ثی فبیذُ ظبّش ػبختِ اػت.

ؿٌبػی فشٌّگ ّب ٍ ضذ فشٌّگ ّب ٍ هجبًی اًقالة اػالهی ٍ ص. ػذم آؿٌبیی ثشخی اػبتیذ ثب جشیبى 

 .هَاجِْ ی ًبدسػت ثب ایي ػٌخ هجبحث دس حیغِ ی دسع



وانی کافی اساتیذ جهت تذریس دروس،تا جایی که از شرایط روحی و رانگیسه و عذم وجود . 2

 ناخرسنذی و عذم تمایل می نماینذ: حضور در کالس های معارف اظهار

یب آؿٌبیی ًذاسًذ ٍ ایي ثِ جْت آى اػت کِ  ٍ داًـجَیبى اػبتیذ اػبػب ثب فضبی داًـگبُالف. ثشخی اص 

 اؿتغبلهحیظ داًـکذُ ّبی هؼبسف ثب فضبیی  هتفبٍت اص ػبیش داؿکذُ ّب،  اصهؼتقیوب اص فضبی حَصُ ، ٍ یب 

 .اًذ یبفتِ تذسیغ ثِ

ثِ هحتَای دسع، تذسیغ هی ًوبیٌذ، کِ ة. ثشخی اص اػبتیذ ثذٍى ػالقِ ٍ دس ثشخی هَاسد ثذٍى اػتقبد  

 ایي هؼألِ دس پبػخ ثِ ػَاالت ٍ دفبع اص هحتَای دسٍع خَد سا ًـبى هی دّذ.

 ، ثب تؼذاد جوؼیت ثبال ٍ اهکبى ثِ ًضاع کـیذُ ؿذى پـت ػش ّن ،ج. حضَس اػتبد دس دسٍع هتشاکن  

اػتبد ثِ هَضَػبت  پشداختياص ًغ هب قذست هبًَس ٍ جَؽ ٍ خشٍؽ سا اص اػبتیذ ػلت هی ًوبیذ ٍهجبحث، 

 . گشددچبلـی هی 

اػبتیذ حق التذسیغ، ػلی سغن صشف اًشطی ٍ تَاى ثؼیبس دس کالع ّبی دسٍع کبػتی دس پشداختی د. 

 سا اص اػبتیذ ػلت هی ًوبیذ.  هبدیاًگیضُ ی هؼبسف، 

جٌغ هخبلف ٍ ُ. تـکیل کالػْبی دسٍع هؼبسف ثِ صَست هختلظ، هبًغ اص استجبط صویوی اػتبد ثب 

سؿکٌی هـبسکت ّوگبًی دس کالع هی گشدد ٍ حتی هَججبت ثش ّن خَسدى کالع ٍ دس ثشخی هَاسد ٌّجب

 تذسیغ هؤثش اػت.  اًگیضُ ٍ قین ثش کیفیتػوذی هی گشدد ٍ ثِ عَس هؼت

ػتبد ٍ ػذم دسک هتقبثل اثبال ثَدى ػي اػبتیذ، ثِ ٍیظُ اػبتیذ ّیئت ػلوی، صهیٌِ ی ثی اًگیضگی اػبتیذ ٍ. 

 سا فشاّن هی آٍسد.ٍ داًـجَ 

ػی جبسی ٍ هـکالت جبهؼِ دس توبهی دسٍع هؼبسف ص. کـبًذُ ؿذى هجبحث ثِ هؼبئل ٍ هصبدیق ػیب 

ٍ عجیؼتبً  حتی دسٍع غیش اص اًقالة اػالهی، هَججبت اًفؼبل اػبتیذ ٍ یب ثشّن خَسدى ًظن ٍ فضبی کالع

  شدد.خؼتگی هضبػف اػبتیذ ٍ تضؼیف سٍحیِ ی آى ّب هی گ

ػذم ٍ  ّیجبًبت کٌتشلدس ایجبد استجبط هؤثش ثب داًـجَیبى ،  اػبتیذح. دس ثشخی هَاسد ثِ تیپ ؿخصیتی 

 ػبصگبسی ثب تذسیغ دسٍع هؼبسف تَجِ ًـذُ اػت.



 :راهکارها

ٍ  "هٌْذػی ، پضؿکی، ػلَم اًؼبًی ، ٌّش_فٌی"ًؼجت ثِ گشٍُ ّبی آهَصؿی  حذاقلتفکیک هجَصّب  .1

تذٍیي ٍ تغییش کتت دسػی هؼبسف هتٌبػت ثب ایي ، هتٌبػت ثب ایي تفکیک  ،آهَصؿْبی الصم ثِ اػبتیذ

تفکیک ٍ ّوچٌیي آؿٌب ًوَدى اػبتیذ ثب سؿتِ ّب ، گشایؾ ّب ، هحیظ آهَصؿی ، آیٌذُ ی ؿغلی ٍ دیگشاى 

َیبى ٍ تقشیش دسع دس ّویي قشاسی استجبط هؤثش اػتبد ثب داًـججْت فشاّن ًوَدى صهیٌِ ی ثش ،هَاسد الصم

 ساػتب.

ِ ی ثیـتشی ًؼجت ثِ فبسؽ التحصیالى ٍدغذغ اص آى جبیی کِ ػوذتب عالة ػلَم دیٌی ، صهیٌِ ی تجلیغی. 2

داًـکذُ ّبی هؼبسف داسًذ)گشچِ ثؼیبسی اص ّویي فبسؽ التحصیالى،خَد اص عالة ػلَم دیٌی ثَدُ اًذ(، 

ثشای آهَصؽ عالة جْت تذسیغ دسٍع هؼبسف  ػغح ػِ ٍ چْبس، پیـٌْبد هی ؿَد هشاکض تخصصی

 داًـگبُ ثب حفظ َّیت تجلیغی ایجبد ؿَد.

هحذٍدیت ػٌی ًؼجت جَاى ٍ ثِ کبس گیشی اػبتیذ حق التذسیغ ثب تالؽ دس جزة اػبتیذ ّیئت ػلوی . 3

 ثِ افشاد داسای ػٌیي ثبال.

 دس کالع ّبی دسٍع هؼبسف.. تفکیک جٌؼیتی ٍ اٍلَیت ثِ کبسگیشی اػبتیذ ّن جٌغ 4

جْت  الصم سٍحی ٍ ػلوی ؿشایظ داسایکِ  سؿتِ ّبی داًـجَیبى تخصصی اػتفبدُ اص اػبتیذ دسٍع. 5

ّن  ُ ّبی داًؾ افضایی، جْتثب تَجِ ثِ پیـیٌِ ی ػلوی ٍ ثشگضاسی کبسگب تذسیغ دسٍع هؼبسف ّؼتٌذ

 افضایی ٍ افضایؾ استجبط اػتبد ٍ داًـجَیبى.

تؼییي پشداختی اػبتیذ حق التذسیغ دسٍع هؼبسف ثب تَجِ ثِ فبصلِ ی داًـگبُ اص هشکض ؿْش، تؼذاد . 6

اًذیـِ  عستجِ ی ػلوی داًـگبُ ، دسع ٍ اسصؿیبثی اػبتیذ. ثشای هثبل تذسیغ دسداًـجَیبى کالع، 

اًـجَیبى اػت ٍ تذسیغ ثشای دؾ ثشاًگیض تش لدسع تفؼیش هَضَػی قشآى ، چب تذسیغ ثِ اػالهی ًؼجت

 هغشح ٍ داًـجَیبى ستجِ ّبی ثشتش هـکل تش خَاّذ ثَد. ّبی داًـگبُ

 تیذ هؼبسف ، ٍ تـَیق اػبتیذ هؼبسف ثشتش داًـگبُ.سصذ هیذاًی ٍ ًبهحؼَع اػب. 7

 . داًؾ افضایی کلیِ ی اػبتیذ دس هَضَػبت جشیبى ؿٌبػی ٍ هجبًی اًقالة اػالهی.8



، ثشای افشاد ػولی کبسگبُ ٍ عشح ػٌَاى ثِ اػبتیذ ثب ػبثقِ، ؿشط هَاسدی حضَس دس کالع دسع هؼبسف. 9

 داٍعلت تذسیغ ٍ صذٍس هجَص تذسیغ.

. الضام ، یب تـَیق اػبتیذ ثِ اهش پظٍّؾ ٍ ثِ کبسگیشی اثضاسّبی جذیذ ٍ کبسآهذ جْت تذسیغ دسٍع 10

 هؼبسف.
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