یننامهتمرینگروهی
آی 
این آییننامه برای چگونگی ارائه تمارین گروهی و راهنمایی اساتید محترم پشتیبان جهت نحوه ارائه این تمارین در نظر گرفته
شده است .مقتضی است قبل از ارسال تمارین گروهی به نکات زیر توجه فرمایید.
الف :تعداد اعضا در تمارین گروهی
 .1تعداد اعضا هر گروه حداقل  5و حداکثر  6نفر میباشد.
ب :وظایف استاد پشتیبان
 -1گروه بندی دانشجویان
 -2تعیین اعضای سر گروه با مشخصات دقیق اعضای گروه
 -3سرگروه باید از افرادی باشد که در تمرینهای قبلی فعال بوده است.
 -4ترجیحاً برای هر گروه سوال متفاوتی طرح شود.
 -5در مورد دروس عمومی منابعی به دانشجویان معرفی گردد و باید با توجه به این منابع پروژهای ارائه دهند.
 -6پروژهی دروس تخصصی به این صورت تعریف خواهد شد که از مفاهیم چند درس سؤال داده خواهد شد.
 -7شاخص ارزیابی پروژهها به صورت زیر خواهد بود:
الف) برای هر پروژه از طرف استاد پشتیبان حجم مشخصی در نظر گرفته میشود و دانشجویان موظف هستند دقیقاً
در همان تعداد صفحات تمرین خود را انجام دهند.
ب) برای هر پروژه تعدادی شاخص ارزیابی از طرف استاد پشتیبان مشخص خواهد شد و بر اساس آنها تمرینها
ارزیابی خواهند شد.
ج :خصوصیات تمارین
 -1تمرین حتما ًبایستی مرتبط با محتوای دروس باشد.
 -2تمرینات دارای امتیاز بوده و پاسخگویی به موقع آنها باعث جایگزینی نمره میانترم خواهد بود.
 -3تغییر در تاریخ بارگذاری تمرین و پاسخ آن به علت بینظمی در کل برنامهها امکانپذیر نیست .لطفاً به طور دقیق و
روز آمد برنامههایتان را دنبال کنید.
 -4امکان تمدید زمان تمرینات به دلیل بینظمی برنامه وجود ندارد.
د :حدود وظایف سرگروه و اعضاء:
 -1همه اعضای گروه موظف هستند تمام تمرینهای یک سری را انجام دهند و تمرینها را نمیتوانند بین افراد تقسیم
نمایند.
 -2سرگروه موظف است پس از جمعآوری پاسخها ،بهترین پاسخ را از طریق بخش ارسال تمرین سایت به استاد پشتیبان
ارسال نماید.
 -3انجام بحث موضوع تمارین گروهی در تاالر گفتگو توصیه میشود.
 -4سر گروه موظف به تکمیل جدول زیر در هر سری تمرین گروهی می باشد  ،که اساتید محترم باید طبق آن امتیاز
تمرین را به اعضا گروه تعیین نمایند.

نام درس:
نام و نام خانوادگی سرگروه :
ردیف

نام و نام خانوادگی اعضای گروه

درصد همکاری
بدون فعالیت متوسط فعال

ه :موارد اختالف دانشجویان
 -1موارد اختالف دانشجویان از طریق تاالر گفتگو قابل پیگیری است.

