
 روش  نوین تدریس 17یادگیری از طریق یاران بر مبنای 

 



هَسسِ آهَسضی پژٍّطی ٍ تحقیقاتی 
  ِتا ّذف ارتقا داًص ٍ ایجاد هْارتْای السم ٍ تحزیک استؼذادّای ًْفت

 افزاد
تؼٌَاى داًطگاُ ًسل سَم، داًطگاُ کارآفزیي 
 رٍش ًَیي تذریس، الگَتزداری اس داًطگاُ ّای   17رٍش یاراى تز هثٌای

 ...هَفق جْاى هثل تَیَتا، سٌسیل، ٍستپًَذ ٍ
 

 



 تحَیلcd  ٍ درٍس، تقسین تٌذی هطالة
رٍش یاراى، تِ اًتطارات  تَسط استاد 

 هزتَطِ
 ِتْیcd  هطاّذُ آى تَسط داًطجَ قثل اس ٍ

 جلسِ اٍل



 جلسه اول

 
 استاد

یادداضت فصَل 
هَرد ًظز  
 داًطجَیاى

آهادُ ًوَدى 
 داًطجَیاى

ضزح هختصزی 
 اس فصَل

هؼزفی هٌاتغ 
 هؼتثز

 هقاالت ػلوی



تکمیل تحقیق مورد 
 نظر

مشاهده تحقیق توسط 
استاد و رفع کاستی 

 آن

جمع اوری اطالعات 
مربوط به تحقیق 
 توسط دانشجویان

 دٍ الی  )تِ داًطجَیاى فزصت دادُ هی ضَد تا جلسِ سَم یا چْارم
درصذ کاهل   70تحقیق خَد را جوغ آٍری ٍ تِ صَرت ( سِ ّفتِ

ضذُ تا توزیي ًسثی تا خَد تِ کالس آٍردُ ٍ آهادگی ارائِ آى را تِ 
تزاتز اضل ًوزُ ّزکس کِ تزای آهادُ  . دٍستاى خَد داضتِ تاضٌذ

 .ًوَدى تحقیق در ًظز گزفتِ ضَد دادُ خَاّذ ضذ



 تَضیح 

1داًطجَی ضوارُ   

 گَش دادى

2داًطجَی ضوارُ   

 تَضیح 

3داًطجَی ضوارُ   

گَش دادى داًطچَی 
4ضوارُ   

 توضیح 

5دانشجوی شماره   
 گوش دادن

6دانشجوی شماره   



گَش دادى داًطجَی 
1ضوارُ  

 تَضیح 

2داًطجَی ضوارُ   

گَش دادى  
3داًطجَی ضوارُ   

 تَضیح

4داًطچَی ضوارُ   

گَش دادى داًطجَی 
5ضوارُ   

 تَضیح 

6داًطجَی ضوارُ   



 در این قسمت اتفاقات جالبی افتاده

هطالة یک فصل را کِ در یک جلسِ استاد هی تَاًست ارائِ دّذ تا هقاالت ٍ : الف
 .ًَآٍری ّای سیادی در کالس طزح هی ضَد

= ضًٌَذُ داضتِ  4تار تحقیق خَد را ارائِ دادُ یؼٌی  4در هذت دٍ ساػت ّز فزد : ب
8 

 8= گَیٌذُ داضتِ  4تحقیق را ضٌیذُ یؼٌی  4در هذت دٍ ساػت ّز فزد 

16  =8  +8 
  16ساػت تِ  2. حاصل خَاّذ ضذآهَسضی ساػت  16تزای جلسِ اٍل   

 32*16/2=256ساػت                          256ساػت هیطَد  32تثذیل ضذُ است، حاال 

 24یؼٌی تثذیل ضذُ  16تِ  2در جلسِ اٍل اس 

 4جلسِ دٍم داًطجَ تا اطالػات ػلوی تیطتزی تِ ارائِ تحقیق خَد هیپزداسد ٍ  هاّیت آهَسضی داًطجَ تِ تَاى 

 پژوهش محوریهیلیاردّا فزایٌذ آهَسضی در هغش داًطجَیاى                                 . هیزسذ
 جلسِ سَم                 جلسِ دٍم                       جلسِ اٍل:  تِ ػثارتی اس ًظز رضذ کیفی 

            841/000/000/000  =4 (4(24            ))          ٍ4(24               )          ٍ24   

 پژوهش محوری



 دانشجو

ارائِ دادى تفْیوی تِ 
طزف هقاتل،استفادُ اس 

ٌّز جلة تَجِ ٍ گَش  
 دادى ظزف هقاتل

اػتواد تِ ًفس  
داضتي،تثحز کافی در 

 درک هَضَع

رسا صحثت  
کزدى،یکٌَاخت صحثت  

 ًکزدى

 استاد نیز دانشجوست



 شیوه نمره دهی توسط استاد

ًوزُ تحَیل  تِ 
هَقغ تحقیق در 

4جلسِ   

ًوزُ 5  

کیفیت تحقیق 
 ػلوی

ًوز1ُ  

ًوزُ ارائِ تحقیق 

جلسِ 11در  

ًوزُ 3  

ًوزُ ًظن در 
کالس، ّوکاری 

 تا استاد

ًوزُ 2  

ًوزُ طزاحی  
 4سؤال 10

 جَاتی

ًوزُ 1  

تحقیق ٍ   CDتحَیل 
 سَاالت

ًوز2ُ  

 4ًوزُ آسهَى کتثی اس سؤاالت 
 جَاتی

ًوزُ 6  



 فواید این روش
دیذ هثثت ًسثت تِ 

تَاًایی ّای 
 ضاگزداى

هطارکت ٍ ارتثاط 
تؼاهلی ّوگاى در  

 فزایٌذ یادگیزی

ایجاد هحیطی غیز 
رسوی ٍ سزضار اس 

 صفا ٍ صویویت

افشایص اػتواد تِ 
ًفس ٍ قذرت تیاى 

 داًطجَیاى

اس تیي رفتي یکٌَاختی ٍ 
خستگی در کالس،  رفغ 

 اضطزاب اهتحاى



اصالح ساختارّای 
 آهَسضی پژٍّطی

پیطثزد گام تِ گام 
داًطجَیاى تِ سوت 

 پژٍّص

تطکیل کویتِ ّای 
پژٍّطی ٍ طَفاى 

 ّای فکزی

تطکیل استارتاج ّا 
ٍ دػَت اس سزهایِ 

 گذاراى

 تِ تَلیذ رساًذى ایذُ ّا


