
نامهمباحثهگروهيآیین
اهدافمباحثاتگروهي

  آنها با استفاده از دانش ديگران از طريق مشارکت: 1هدف 

  امکان تعامل در يک موضوع و ايجاد بستري براي همکاري ميان دانشجويان: 2هدف 

  باشد ارائه آنها نميطرح و بررسي موضوعاتي که در قالب درس فرصت : 3هدف. 

  هاي مربوط امکان پرداختن به موضوعات جديد و ناشي از تحوالت روزمره در فناوري: 4هدف 

  طرح و بررسي موضوعات کاربردي پيرامون مباحث مطرح در درس : 5هدف 

زمانبندیمباحثاتگروهي
در زمان مشخص شده در تقويم تحصيلي درس در تاالر گفتگوي مربوط به همان درس توسط استاد پشتيبان بارگذاري  عناوين مباحثات

 .خواهد شد

 .نيز در تقويم تحصيلي درس ذکر شده استبندي هر يک از مباحثات  ي جمع بندي آغاز و پايان مباحثات، و تاريخ ارائه زمان

فراینداجرایمباحثاتگروهي
 در اين رابطه الزم است دانشجويان محترم به نکات زير. مديريت و اجراي مباحثات گروهي است استاد پشتيبانهمترين وظايف يکي از م

 :توجه نمايند

 .است براي تبادل نظر و همکاري در جهت يادگيري اين درس يمنظور از مباحثات گروهي ايجاد فضاي -1

% 55 .ه تمرين در تقويم تحصيلي درس ذکر شده استنمر 5امتياز در مجموع  شود و سهم اين به مباحثات گروهي امتياز داده مي -2

بندي  آن مربوط به ارسال فايل جمع% 55از امتياز اختصاص يافته به مباحثه گروهي مربوط به شرکت و اظهارنظر در مباحثه و 

 .است

بديهي است فعاليّت و . اظهار نظر نمايند مباحثهن در ارتباط با عنوا بار 3حداقل يک و حداکثر دانشجويان درس الزم است کليه  -3

 .دّي تنها معيار گرفتن امتياز استمشارکت ج

 .اي تعلق نخواهد گرفت بار نظر خود را بيان کند، به او نمره 3در صورتي که دانشجو هيچ اظهار نظري نکند يا بيش از  -4

هر اظهار نظر الزم است  در ارائه. فقم، و مانند آنها باشداي همچون آري، موا تواند به صورت عبارات ساده نمي اظهار نظر دانشجويان -5

تجاوز  کلمه 255باشد و نبايد از  البته حداکثر کلمات نيز محدود مي. بيان شود کلمه 05حداقل يک پاراگراف و در قالب حدود 

 نمايد

هاي ديگران را کپي نموده و عيناً همان را و يا با قدري تغيير به جاي پاسخ خود  فراد ديدگاهشود که ا گاه مالحظه مي :بسيار مهم -0

، و جريمه نمره 2در صورت تکرار . شود درسي خواهد داشت و اخطار داده مي جريمه نمره 1بار اول اين عمل در . دارند اعالم مي

 .عضو خاطي بايد به استاد درس مراجعه نمايد

توانند به تاالر گفتگوي درس  ريخ شروع و پايان هر مباحثه که در تقويم تحصيلي درس ذکر شده است، دانشجويان ميبا توجه به تا -7

 . مراجعه کرده و اعالم نظر نمايند

اعالم  را به استادتوانند عناوين پيشنهادي خود  البته دانشجويان درس مي. گردد تعيين مي وان هر مباحثه توسط استاد پشتيبانعن -8

را همراه با عنوان  در ارتباط با عنوان مورد نظر خود  (صفحه 3 حداکثر)صورت الزم است يک منبع مطالعاتي  در اين. ندکن

حداقل يک هفته قبل از زمان بارگذاري عنوان مباحثه در تاالر گفتگو به استاد پشتيبان از طريق بخش درخواست  پيشنهادي

 . ارسال نمايندپشتيباني سايت 

 .بندي توسط استاد پشتيبان درس انتخاب شده و در بخش محتواي درسي قرار خواهد گرفت ترين جمع کاملبهترين و  -9

 .ترم سؤال مطرح کند استاد پشتيبان مجاز است از عنوان مباحثه در امتحان پايان -15

بندي مباحثه انجام  جمع ودانشج الزم است .زدپرداها و مباحثات ب بندي ديدگاه جمعبه  در هر مباحثه تمام دانشجويان موظفند  -11

 . تحويل دهد ر تدوين و از طريق بخش تمرين سايت به استاد پشتيبان درسدر قالب زي تا پايان مهلت مباحثه گروهيشده را 

 ( فاصله خطوط تک خط، نازنين 14فونت )هاي زير  حجم مطالب مطابق با راهنمايي در بخش: قالب ارائه 

  (درشتنازنين،  10فونت )عنوان مباحثه 

 (کلمه 255و حداکثر  155حداقل )يک چکيده در ارتباط با عنوان مباحثه : مقدمه 



 وار مهم که از طرف دانشجويان ابراز شده است، به صورت بولت نکته 5ارائه حداقل : هاي مهم ديدگاه 

 انشجويان، ذکر اوتي بر مشارکت و تعامل بين د، قضاست تشريح و نقد مطالبي که مورد بحث قرار گرفته: بندي جمع

 (کلمه 355و حداکثر  255حداقل ) ارتباط با عنوان مطرح شدهدر  هاي خود دانشجو ديدگاه

 معرفي حداقل دو آدرس براي دسترسي به منابع آموزشي مرتبط با عنوان بحث 

 
مباحثه در نظر گرفته خواهد بندي کرده و براي هر گروه يک عنوان  در صورت باال بودن تعداد دانشجويان، استاد درس آنها را گروه -12

 .دانشجو موظف است با رعايت تمامي موارد باال در گروه خود شرکت کند. شد

 
 


