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: داًطجَی گراهی
آهَزش دارد، پبسخْبی صبدلبًِ ٍ یىی از هْوتریي راّْبی ثْجَد ویفیت آهَزش، ارزضیبثی هی ثبضذ ٍ ضروت ضوب ثِ عٌَاى یه هٌجع اعالعبتی هْن ًمص اسبسی در ارزیبثی صحیح 

. دلیك ضوب ًطبًِ احترام ثِ حمَق داًطجَیبى ٍ اسبتیذ داًطگبُ است

 اغلت گبّی ثٌذرت
تمریجب 

 ّویطِ
هَارد 

 .استبد در زهبى هطخص ضذُ در گسارش صجحگبّی حضَر هی یبثذ -1 4 3 2 1

 .استبد در زهبى هطخص ضذُ در درهبًگبُ حضَر هی یبثذ -2    

 .استبد در زهبى هطخص ضذُ در راًذ ثخص حضَر هی یبثذ -3    

. استبد در گسارش صجحگبّی ًمص هَثری دارد -4    

. ی ،آهَزش ثبلیٌی خَثی ارائِ هیذّذاستبد در درهبًگبُ آهَزش -5    

. هغلَة ثرگسار هی وٌذ یاستبد راًذ ثخص را ثب تبثیر آهَزش -6    

هیساى حضَر در شٍرًبل والثْب  -7    

هیساى حضَر در جلسبت هَرثیذیتی ٍهَرتبلیتی   -8    

  .تَجِ دارد( ُگسارش صجحگبّی، ثخص، درهبًگب)ًسجت ثِ حضَر فراگیراى در هحیظ آهَزضی  -9    

 .فراگیراى را از اثتذای دٍرُ  ثب اّذاف آهَزضی آضٌب هی سبزد -10    

 .ثرای فراگیراى ثیبى هی ًوبیذ ،وَریىَلَم آهَزضی دستیبری ٍظبیف را هغبثك الي ثَن  -11    

 .ثِ هعبیٌِ ٍ ضرح حبل گرفتي از ثیوبراى تَسظ فراگیراى اّویت هی دّذ -12    

 .گیراى را ثرای یبفتي پبسخ سَاالت خَد راٌّوبیی هی ًوبیذفرا -13    

 .را ثب رٍیىرد علوی ثِ فراگیراى آهَزش هی دّذ( ضرح حبل، هعبیٌِ، تفسیر آزهبیطبت، درهبى، پیگیری)هسبئل ثیوبر  -14    

 .هجبحث اٍرشاًس رضتِ تخصصی خَد را ثِ فراگیراى آهَزش هی دّذ -15    

 .ثِ ثیوبری ّب ٍ هجبحث پسضىی ضبیع در جبهعِ تَجِ دارد -16    

 .را ثِ فراگیراى آهَزش هی دّذ...( احترام ثِ ثیوبر، ضأى ٍ وراهت اًسبًی، حمَق ثیوبر، رازداری ٍ)ًحَُ ثرلراری ارتجبط صحیح ثب ثیوبر  -17    

 .ت هی وٌذرا رعبی... ( آراستگی ظبّر، هَازیي اخاللی ٍ )ضئًَبت استبدی  -18    

 .تَسظ فراگیراى اّویت هی دّذ...( رفتبر ثب  اسبتیذ، پرسٌل، پَضص، احترام ثِ حمَق ثیوبر، )ثِ رعبیت هَازیي اخاللی  -19    

فراگیراى را ثب تَجِ ثِ اّذاف آهَزضی در عَل دٍرُ ارزضیبثی هی ًوبیذ  -20    

 ی پصٍّطی ایجبد اًگیسُ در دستیبراى ثرای هغبلعِ ٍوبرّب -21    

 هیساى استمجبل در هطبٍرُ،راٌّوبیی ٍووه ثِ رفع هطىالت دستیبر -22    

در زهبى آًىبلی   در رفع هطىالت دستیبراىاستبدًمص هَثر -23    

. هی دّذ( سبل دستیبری )دستیبری Levelدثِ دستیبراى ثر حست استبدهیساى اّویتی وِ  -24    

ٍثبزخَرد هٌبست   تَسظ دستیبرثِ ارائِ تطخیص ّبی افترالی  استبدهیساى اّویت دادى  -25    

 لغفب ًظرات ٍ پیطٌْبدات خَد را درثبرُ ایي دٍرُ ٍ ثخص از ثعذ ویفیت آهَزضی هرلَم ًوبئیذ

ارزضیبثی  ٍاحذ 

 هروس هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضىی داًطگبُ

: سبل تحصیلیًین:       ًبم استبد

: تبریخ تىویل:      گرٍُ آهَزضیًبم 

          


