
 

 

ومی ضًد بلکٍ داوص برای حل مطکالت آمًزضی  

وظران  ي رفع آوُا بٍ کار می ريد ي تًسط صاحب

 وقذ ي ارزیابی می ضًد.

بىابرایه داوص پژيَی فعالیت در جُت حل مسالٍ 

 ي گسترش مرز َای داوص است.

فعالیت َای داوص پژيَی جىبٍ َای گًواگًوی 

مًارد زیر اضارٌ دارد کٍ از آن جملٍ می تًان بٍ 

 کرد:

 الف : تدریس 

َرگًوٍ فعالیتی است کٍ مىجر  ، مىظًر از تذریس

بٍ یادگیری داوطجً ضًد کٍ می تًاوذ بصًرت 

مستقیم )سخىراوی ي کار در گريٌ َای کًچک ( 

 ي غیر مستقیم ) تُیٍ مًاد آمًزضی ( باضذ.

 ب: بزنامه ریشی آموسضی 
 تذيیه مجمًعٍ ای از فعالیت َای آمًزضی

بصًرت سیستماتیک است کٍ در َر سعحی از 

آمًزش ارائٍ می گردد ي مًرد ارزضیابی قرار می 

 گیرد .

 ماوىذ ظراحی یک ديرٌ آمًزضی

 ج: مطاوره و راهنمایی
 درست از برقراری یک رابعٍ ی سازوذٌ. عبارت ا

َایی مطاير با ارائٍ راَکار ، ىذ مطايرٌیآفر

 مطايرٌ گیروذٌ بٍ اَذافص را آساوتر  دستیابی

 

مفُرررًمی جذیرررذ برررٍ  0991در اياخرررر دَرررٍ 

( Scholarship) دانششششص ی وهششششیوررررا  

معرررگ گردیررذ. تررا    ارنسششب بششویز تًسررط 

آن زمررران داورررص پژيَررری تىُرررا برررر کطررر   

داورررص ي تًلیرررذ علرررم دالرررت داضرررت امرررا   

ظبرررع تعریررر  برررًیر حیعرررٍ َرررای داورررص   

پژيَررری در سرررٍ جىبرررٍ ی داورررص پژيَررری    

ربرد ، داورررص پژيَررری ادغرررا  ي آمرررًزش  کرررا

گسرررترش یافرررت . کرررٍ ایررره سرررٍ جىبرررٍ در  

در داوررررص تعامررررل بررررا َمررررذی ر َسررررتىذ.

پژيَرری وًآيراوررٍ تىُررا بررٍ کیفیررت ي کمیررت     

 آمًزضی تًجٍ 

  

           

 یی وهدانص 

 

 

 

دفتز توسعه آموسش 

 دانطکده تغذیه

 94مزداد 

 

 
 



. معزفشششی نتشششایم بزنامشششه بشششه 5   

  دیگزان

تمررامی فرآیىررذ َررای برتررر در سررعو داوطرر اٌ ي 

کطررًر بایررذ بررٍ دی ررران معرفرری گررردد. تررا      

َمکرراران در سررعو داوطررکذٌ ي یررا يزارتخاوررٍ از 

تجربررٍ فرررد اسررتفادٌ کىىذ.ارائررٍ ی وتررای  مرری  

 برگررساری کارگرراٌ ،  تًاوررذ بصررًرت سررخىراوی ، 

پژيَطرری ي یررا    –اوتطررار در مجررالت علمرری   

 مًارد مطابٍ باضذ.

   د نقادانه. بزخور6   

وقرراض فررع  ي قررًت از دیررذ ترریم مجررری ي     

داوطررجًیان ، َمکرراران ي مسررمًلیه مطررخ     

 گردد.

 

 

 

 

 

 وجود اهداف واضح  .1

در ياقررع بایررذ مطررخ  گررردد کررٍ ایرره فعالیررت 

آمًزضرری در پاسرر  بررٍ کررذا  سررًا  آمًزضرری   

 ظراحی ضذٌ است.

 آماده ساسی کافی   .2

آمررادٌ بررًدن ترریم مجررری فعالیررت آمًزضرری از   

داوررص ي تجربررٍ ی قبلرری يدر دسررتر    لحرراغ

 بًدن مىابع مًرد ویاز اَمیت زیادی دارد.

 روش معتبز  .3

حری مىعقری   استفادٌ از ابسار َرای درسرت ، ظرا  

... از فرراکتًر َررای ایرره معیررار   ي .مراحررل ديرٌ 

 .است

 نتایم مهم  .4

آمًزضرری د رصررًرتی اَمیررت دارد کررٍ   ذفرآیىرر

وتیجررٍ ی مُمرری را بررٍ َمررراٌ داضررتٍ باضررذ .   

 .ماوىذ ارتقا کیفیت آمًزش

 

 می کىذ .

 
 

 د : ارسیابی فزاگیزان
تمامی فعالیت َرای مررتبط برا ارزیرابی داورص ،      

از مُررارت ي و رررش فراگیررران در ایرره جىبررٍ    

 داوص پژيَی قرار می گیرد .

نحوه ی ارائشه مسشتندام مزبشوه بشه     

دانشص ی وهشی آموسضشی     فعالیب های

: 
فعالیرررت َرررای داورررص پژيَررری آمًزضررری در  

صررًرت ارائررٍ بررر اسررا  معیررار ضررص گاوررٍ      

 کالسیک  مًرد ارزضیابی ياقع می ضًوذ.

اَرذا  يافرو ، آمرادٌ     عبارتىرذ از : ایه معیرار َا 

ٍ ، وترای  قابر   معتبرر کرافی ، ريش   سازی  ل تًجر

ي  وتررای  بررٍ دی ررران   مررً ر معرفرری،  ي مُررم 

ٍ تفسریر در مرًرد   کرٍ در زیرر بر   برخًرد وقاداورٍ  

 َر معیار تًفیو دادٌ خًاَذ ضذ.
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