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    ... و انحدریس حق ىعهيان  ،پٍجو سری انآىّز ىِارت دوره اول پّدىانویژه ىِارت آىّزان  

 0011دی ماه  -ندر جمهوری اسالمی ایرا تربیت و تعلیم فلسفه و تحولی سناددرس ا

 (ٌيره 5)حداکثر ذیم ىٍتع جعییً صدهكسيث ُایی از از  یآزىّن پایاٌ -صاخط اول ✅ 

 ه(ٌير 3ر)حداکث فعال در کالسجعاىم  حضّر و  -صاخط دوم ✅ 

 از كسيث ُای و در گروه ُای ىضخط صده جّسط ٌيایٍده کالس ذیمچِارگاٌَ یک ىّرد از فعانیث ُای  اٌجام  -صاخط سّم ✅

 (ٌيره 21حداکثر) ٌيرات ةاكیياٌده جِث کسب، اٍُياو ایً ر ىطرح صده در کالسةا رعایث صرایط  ىضخط صده ذیم؛

 خالصِ ًَیسی -الف

 چْارگزیٌِ ای)تستی( یّاٍ پاسخ سش پرطرح   -ب

 تشریحی ٍ پاسخ ّایپرسش طرح   -پ

 تْیِ پاٍرپَیٌت -ت

 

 ىٍتع جِث اٌجام فعانیث ُا ✅

 0931آذر هاُ  -هباًی ًظری تحَل بٌیادیي در ًظام تعلین ٍ تربیت رسوی عوَهی جوَْری اسالهی ایراى کتاب:

 دسس ّای دیگش/ هَجَد است تثظ دسسی/هٌاتغ ٍ هتَى هش دس سایت هي  هٌَی داًطگاُ/ صفحِ ای آى 448فایل  -

 

 اٌجام فعانیث ُر گروهکحاب ةرای كسيث ُایی از  ✅

صَست هی خزیشد تِ ًوایٌذُ والس  ٍ تمسین تٌذی ًْایی داًطجَاػضا وِ تا خیطٌْاد  تؼذادًَع فؼالیت خَد ٍ تش اساس ّش گشٍُ 

ّش تِ ویفیت اًجام واس  تش اساسٍ دس ٌّگام اسصضیاتی،  هثادست ًوَدُ (خاٍسلی ّای وتابا حزف ت)ریلهتي ّای اص  یه لسوت

 :تؼلك هی گیشدتیي یه تا دٍاصدُ یىساى گشٍُ ًوشُ ای داًطجَیاى یه اص 

 گروهاعضای  جعداد ظفحَ ظفحات عٍّان ىتحخ

 ًفش 5 156 192تا  37 فلسفِ تشتیت دس جوَْسی اسالهی ایشاى -تخص ًخست

 ًفش 4 130 324تا  195 دس جوَْسی اسالهی ایشاىسسوی ٍ ػوَهی فلسفِ تشتیت  -تخص دٍم

 ًفش 3 86 412تا  327 دس جوَْسی اسالهی ایشاىسسوی ٍ ػوَهی تشتیت  سٌّاهِ ًظام -تخص سَم

 

 تطشیحی ٍ چْاسگضیٌِ ای خالصِ ًَیسی ٍ عشح خشسص ٍ خاسخًىاتی دس ساتغِ تا 

 داضتِ تاضذ.ٍجَد ًثایذ  دس ایي فایل ّا ّیچگًَِ وادس یا حاضیِ ای -1

 ّای هتي فًَت ٍ ُهاًٌذ وتاب ًَضتِ ضذ ماًیدلخشسًگ ٍ  B Lotus  14ٍسظ صفحِ تا فًَت دس ٍ سشفصل ّا يیػٌاٍ ِیول -2

 تاضٌذ. Times New Roman 12  اًگلیسی  ّای ٍهتي ًاصن B Lotus  12فاسسی



 .ضَد ُتایذ تحَیل دادًیض   pdf، فایلword ػالٍُ تش فایلتحَیل ًْایی واس، دس  -3

 .تَدخَاّذ  ویفیت واسًطاى دٌّذُ ایي تؼذاد آًْا تشتٌا، تاضذهغالة هْن ًٍیوِ هْن اص تایذ خشسص عشح ٍ خالصِ وشدى  -4

 .عشح ضَدًسثتا عَالًی اص هغالة هْن ٍ تایذ ًثَدُ ٍ وَتاُ ٍ خالصِ  یلیخ خشسص ّای تطشیحی -5

 :ضَد گشفتِ دسًظش هَاسدریل ای چْاسگضیٌِ ّای خشسص شاحیدس ع

 ٍ..... 2-3 * 4-2*  3-1 خاسخٌاهِ:    :ًَضتِ ضَد لیرخغی هاًٌذ ًوًَِ خاسخٌاهِ دس آخش هغالة تِ صَست  -1

 خَدداسی ضَد. ....ٍ غیشُ ج، د . ،ب  ،الف  دسج اص ضواسُ گضاسی گشدًذ ٍ (. 4.  3  .2  .1) ػذدی تصَست ّا ٌِیگض-2

 .خَدداسی ضَد ٍ.... خشاًتض خظ فاصلِ، خظ صیش ٍ اصدسجٍ  گزاضتِ ضَد ًمغِتست ّشتؼذ اص ضواسُ  -3

 .داس تاضٌذ شخظیص ایخشسًگ  ذیتا یهٌف یؼل ّاف -4

 خَدداسی ضَد. ٍ....  2ٍ 1 ٌِیگض،ّوِ هَاسد ، وذام  چی: ّی هاًٌذولواتاصآٍسدى ّا  ٌِیدس گض -5

 ٌذ.اداهِ خیذا وتتشتیة  ول تخصخایاى آغاص ضذُ ٍ تا  1ی تطشیحی اصػذد ضواسُ گضاسی خشسص ّا -6

 هَاسد هْن هشتَط تِ فٌَى سٌجص ٍاًذاصُ گیشی دس عشح خشسص ّا هَسد تَجِ لشاس گیشد. -7

 خاٍسخَیٌتتذٍیي ًىاتی دس ساتغِ تا 

  .تَدویفیت واس داًطجَ خَاّذ ًطاى دٌّذُ تؼییي ًوی ضَد ٍلی ایي اهشاًتخاب لالة ٍ سًگ ٍ فًَت ٍ تؼذاد اسالیذّا  -1

 اصال ًیاصی تِ آٍسدى هتي ّای عَالًی ًیست.ٍ  تاضذهغالة هْن ًٍیوِ هْن اص تایذ  هغالة هغشح ضذُ -2

 .تایذ تحَیل داد ضَدًیض   pdf، فایل powerpoint ػالٍُ تش فایلتحَیل ًْایی واس، دس  -3

 

 ر کهیچٍد جذک
  تاسیخ، ًام داًطىذُ، دٍسُ هشتَعِ، ًام استاد ٍ ًام تْیِ وٌٌذگاى دسج ضَد.، دلیك فؼالیتػٌَاى دس صفحِ اٍل ّش فایلی،  -1

 وٌٌذگاى ِیتْخاًَادگی ًام فمظ  -لسوت فؼالیتًَع ٍ  -ػٌَاى دسس :هَاسد تاضذ يیضاهل ا ذیتا اسسالی لیفایا اسن ّش ػٌَاى  -2

 (هحوذًژاد -جؼفشصادُ -یٌیحس-تخص یهخالصِ  -ادٌس)تِ ػٌَاى هثال: ا

 َاّذ تَد.خلثل اص تشگضاسی آصهَى اسٌاد تحَلی سٍص  5تِ ًوایٌذُ والس  واسّا تحَیل هْلت آخشیي -3

، تْیِ ولیح، تْیِ وتاب صَتی، گَیٌذگی ٍ ... داسیذ تا ّواٌّگی تٌذُ ٍ  س صَستی وِ داسای تجشتِ واسی دس صهیٌِ همالِ ًَیسید -4

  اهىاى خزیش است. ، خس اص تاییذ تٌذُخَد اهىاى اًجام واس دس ایي صهیٌِ ّا تجای فؼالیت ّای فَق سَاتك تجشتیػاللِ ٍ تیاى 

یص ّای دسحال تشگضاسی خس اصاًتخاب ّوایص یاوٌفشاًس )اصلسوت ّواتذٍیي همالِ هي جْت تاییذ ّواٌّگی ٍ دس صَست  -5

ساٌّوایی ّای الصم صَست هی  هحَس هَسد ًظش سا ًیض اًتخاب ًوَدُ ٍتشای تؼییي هَضَع همالِ ٍ هشاحل اًجام واس دس سایت هي(

 .، خایاى هی خزیشدچاج همالِ ٍ اخزخزیشش ٍ یا اسسال همالِ تِ ّوایص هشتَعِیا سهمالِ تَسظ تٌذُ، تأییذ اتوام وا تاخزیشد ٍ 

 ولیِ یادداضت ّا ٍهتي ّای دستی واسّای اًجام ضذُ، جْت تشسسی الصم تایذ تا صهاى اػالم ًوشُ ًگْذاسی ضَد. -6

ًیاصی تِ اسائِ دادى ّیچ یه اص فؼالیت ّا دس والس ٍجَد ًذاضتِ ٍلی دس جْت ساستی آصهایی تایذ تذٍیي وٌٌذ گاى ّش فؼالیت  -7

 تِ جضئیات آى واس اضشاف داضتِ تاضٌذ.
https://instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar 
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