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هاي  برنامه یادگیري در دستیاران آموزشی ـ توسعۀ مهارتهاي یاددهی

 مهندسی

 
  3زاده و محمد شکرچی2، لیال شیربان1حسین معماریان

  

آزمایشگاه و تکالیف خارج از کالس لفۀ کار عملی، حل تمرین، راهبري ؤمهندسی از دیرباز یک مو دروس علوم  :چکیده

دستیاران آموزشی، . شودمی هئ توسط دستیاران آموزشی اراتاًعمد موزشهاي مهندسیامروزه این بخش از آ. ه استاشتد

با دانشجویان مهندسی دارند، بدون آنکه کمترین آموزشی دربارة روشهاي یاددهی و را بیشترین ساعات تماس آموزشی 

شده توسط دستیاران هئ اراهاي فنی دانشگاه تهران براي ارتقاي کیفیت آموزشپردیس دانشکده. یادگیري دیده باشند

 این کارگاهها، که. ه استکردنظر  اقدام به برگزاري کارگاههاي آموزشی با حضور استادان صاحب1391آموزشی از سال 

 دستیار آموزشی پردیس فنی، اطالعات 391 مورد آن به اجرا درآمده است، ضمن آموزش 9 تعداد 1392تا پایان سال 

این بررسیها . دست آورده است  به،رو هستندهیازهاي دستیاران آموزشی و چالشهایی که با آنها روب نبارةي را نیز درمندارزش

به نظرسنجیهاي صورت توجهبا در این مقاله،. ردکید داأها و ضرورت تعمیم آنها در سطح ملی، ته کارگاوعناهمیت اینبر 

ابه در سایر کشورها، برنامه و راهکاري براي آموزش گرفته در طی برگزاري این کارگاهها و استفاده از تجربیات مش

ده که طی شاي طراحی  روزهمنظور کارگاه آموزشی نیماین به .ده استشه ئدستیاران آموزشی مهندسی در سطح ملی، ارا

  اول این کارگاهۀدر نیم. شوند یادگیري آشنا می ـ آن دستیاران آموزشی با الفباي کسب موفقیت در فرایند یاددهی

هدف از کالسهاي حل تمرین چیست؟ چگونه براي تدریس آماده شویم؟ آموزش : شودیم زیر پاسخ داده پرسشهايبه 

 دوم کارگاه ۀست؟ در نیم اشود؟ یاددهی و یادگیري موفق کدام دانشجومحور چیست و یادگیري فعال چگونه محقق می

 کنندگان با همفکري یکدیگر، راهکارهاي مقابلهو شرکتشود  می بحث مهمترین چالشهاي دستیاران آموزشی  بارةدرنیز 

هاي آموزش  آمیز برنامه ارزشیابی موفقیتبا اجراي این راهکار، همچنین یکی از موانع دربرابرِ. یابند با این چالشها را می

  .مهندسی کشور نیز برداشته خواهد شد

  

یادگیري،  ـ دهیآموزش مهندسی، دستیار آموزشی، فرایند یاد : کلیدييها  هواژ

   فنی دانشگاه تهران کارگاه آموزشی، دانشکده
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  مقدمه .1

.  باشند را آموخته  حضور مدرسانی است که روشهاي یاددهی و یادگیرينیازمندآموزش باکیفیت، 

علمی زمانی مهارت کار متکی هستند و اعضاي هیئت  حینايهآموزش  متأسفانه بیشتر دانشگاهها، به

ه شتسر گذا  آورند که سالها آزمون و خطاي همراه با تدریس را پشت ت میدس کافی در تدریس به

باید توجه ]. 1[پردازند اندوزیهاي تدریجی را می تجربهۀ هزینترتیب دانشجویان معموالًاینبه. باشند

توجهی از دروس تعداد قابلِ. هاي آموزش مهندسی نیستندداشت که استادان تنها آموزشگران برنامه

 توسط دستیاران آموزشی  که این بخش معموالًداردلفۀ فعالیت عملی یا آزمایشگاهی ؤ یک ممهندسی

مل یک واحد درس نظري و یک واحد فعالیت عملی و ادر یک درس دوواحدي، که ش. آید اجرا درمی به

ت دهد، این درحالی اسه میئارارا اي یک ساعت واحد نظري  عموالً هفتهمیا آزمایشگاهی است، استاد 

اي حداقل دو ساعت بخش عملی را در کالسهاي حل تمرین یا  تر وي هفته تجربهکه دستیار کم

اینکه دستیاران آموزشی، تماس زیادي با دانشجویان دارند، آموزش   نظر به. دهده میئآزمایشگاه ارا

مراتب   بهيیرکار، تأث این مدرسان تازه  کارگیري روشهاي مناسب انتقال مفاهیم به مدیریت کالس و به

  ]. 1[ سابقۀ تدریس بیشتري دارنددارد، که معموالًی  آموزشهاي مشابه براي استادانئۀبیشتر از ارا

دستیار آموزشی
1

دانشجوي یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتري گفته    به

انشجویان ارائه شود که در امر تدریس دروس نظري یا عملی، که توسط دانشکده یا گروه براي د می

شده،  فعالیت انجامزايِادستیار آموزشی در  به. کند آن درس همکاري می  شود، با استاد مربوط بهمی

همکاري در تدریس دروس : دستیاران عبارتند از دامنۀ وظایف. شود  پرداخت می، دستمزدمعموالً

شده توسط استاد، ئل مشخصحل تمرینها و مسا دانشجویان در  عملی و نظري و مرور درسها، کمک به

ل آزمایشگاهی و راهنمایی هنگام انجام آزمایشها، یوسا سازيتصحیح حل تمرینها و آزمونها، آماده

استاد براي تصحیح اوراق   برگزاري جلسات بحث و بررسی مسائل و مشکالت درسی و کمک به

اگرچه . ندکستاد کمک تواند در امر تحقیق و پژوهش به ا دستیار آموزشی همچنین می. امتحانی

 گروه دیگري، که دستیار پژوهشی همکاري تحقیقاتی با استادان را معموالًۀوظیف
2

شوند،  نامیده می 

  .برعهده دارند

 ارزشیابی معموالً. شود هاي آموزش مهندسی توسط ارزشیابی آنها تعیین می امروزه، کیفیت برنامه

سسۀ ؤعلمی خود مزیابی درونی توسط اعضاي هیئتار. داراي دو مرحلۀ ارزیابی درونی و برونی است

ارزشیابی . شودالمللی انجام می توسط مراکز مستقل ملی و یا بینمعموالً آموزشی و ارزیابی برونی
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 وبیش یکنواخت در سطح جهانبه استانداردها و مالکهایی کمهاي آموزش مهندسی باتوجه برنامه

اي مدرسان  ظر گرفته شده براي ارزشیابی، بر ارتقاي حرفهیکی از مالکهاي در ن. رسد انجام می  به

یک برنامۀ آموزشی که مایل است فرایند . کید داردأ و دستیاران آموزشی، تانادتبرنامه، شامل اس

اي،  ند که مدرسان آن، در کنار مهارتهاي فنی و حرفهکارزشیابی را با موفقیت بگذراند باید ثابت 

برگزاري . انددهکریادگیري کسب  ـ ایی با روشهاي نوین یاددهیآموزشهاي الزم را براي آشن

 مناسب، راهکارهایی براي دستیابی آموزشی متون دادن قرار اختیار در و گارگاههاي آموزشی و تهیه

  ].3 و 2[به این هدف است

اوري، مهندسی و ریاضیات، ارتقاي آموزش علوم، فنّ در سالهاي اخیر و با گسترش روشهاي نوین 

امروزه دانشگاههاي معتبر دنیا . گرفته است  قراريتوجه بیشتر اي آموزشگران نیز مورد هارتهاي حرفهم

شده و ارتقا و توسعۀ مهارتهاي تدریس هئاند که هدف آنها ارزیابی آموزشهاي ارا سیس کردهأمراکزي ت

کوتاه در یک جستجوي . اندرکاران درگیر در امر آموزش است علمی و دیگر دستاعضاي هیئت

سسات آموزشی پیشرو در امر ؤدهد که چنین مراکزي، از چند دهۀ پیش در م اینترنت نشان می

کنار  ده و درکراین مراکز مرتب کارگاههاي آموزشی متنوعی برگزار . اند آموزش مهندسی، ایجاد شده

  .دهند قرار میصورت کاغذي یا برخط، در اختیار مدرسان خود  هاي مرتبط را به آن مطالب و درسنامه

 فنی دانشگاه ة مرکز ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی، در دانشکد1388در همین راستا، در سال 

یکی از اولین اقدامات این مرکز برگزاري کارگاههایی براي آموزش دستیاران . دشتهران تأسیس 

سطح آموزش  حاضر، ابتدا اهمیت نقش دستیاران آموزشی در ارتقاي ۀدر مقال. آموزشی بوده است

شود و در  انتخاب، لزوم آموزش و ارزیابی دستیاران آموزشی، پرداخته میة نحو  تشریح شده و سپس به

 آنها عرضه رويِ آموزش دستیاران آموزشی و مشکالت پیشۀادامه، نتایج یک پژوهش موردي در زمین

  .شود  براي آموزش دستیاران آموزشی در سطح ملی عرضه میمدلیشده و درنهایت 

  

 اهمیت دستیاران آموزشی .2

اهمیت دستیاران آموزشی، .  تأثیرگذار باشدبسیارتواند  نقش دستیاران آموزشی در زنجیرة آموزش می

  . هاي دانشگاهی است مراتب بیشتر از دیگر رشته  ماهیت دروس مهندسی، بهدلیلِ به

ور است، اما در هاي تحصیلی متص  زمینهۀاگرچه استفاده از خدمات دستیاران آموزشی در هم

، داینکه تمرین و حل مسائل جایگاه مهمتري در یادگیري دروس دار  بههاي مهندسی باتوجه رشته

 تمامکه در بعضی از گرایشهاي مهندسی تقریباً براي نحوي به. تر است همکاري این گروه، متداول

 آزمایشگاهی، کهبرآن، در دروس عالوه. شود بینی می دروس، همکاري دستیاران آموزشی، پیش

افزایش یادگیري    بهیانجامد، همکاري دستیاران آموزشی کمک شایان به کسب مهارتهاي عملی می
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هایی تقسیم شده و  گروه  در شرایطی که دانشجویان براي انجام  آزمایشها به. کند دانشجویان می

تواند نقش بارزي در  ی میپذیر نیست، وجود دستیاران آموزشها امکانهمراهی استاد با همۀ این گروه

هاي مثبت و منفی، هم براي  فعالیتهاي دستیاران آموزشی جنبه. تسهیل فرایند یادگیري داشته باشد

کدام در ادامه مزایا و معایب هر . دارددانشجویان، هم براي خود این گروه و هم براي موسسۀ آموزشی 

  .کنیم خالصه مرور می طور را به
  

  دانشجویان. 1. 2

نند تا ک خود را ابتدا با دستیار آموزشی مطرح پرسشهايدهند که   دانشجویان اغلب ترجیح می:امزای

ترند و  دسترسقابلِ دلیل نزدیکی سن و موقعیت، براي دانشجویان چون این گروه، به. با استاد درس

ند، پشت ده تازگی مطالبی را که درس می دستیارهاي آموزشی که به. تر است ارتباط با ایشان راحت

 توانند مطالب را به رو میتوانند نگرانیهاي دانشجویان را تشخیص دهند و ازاین اند، بهتر می سرگذاشته

تر، این فرصت را  از سویی، شرکت در کالسهاي درس و بحث کوچک. تري توضیح دهند روش مناسب 

ت دیگر این مزی. اشندس تعامل بیشتري داشته بکند که با یکدیگر و مدر براي دانشجویان فراهم می

کنند، امکان   در مقاطع باالتر تحصیل میمعموالًنشجویان با دستیاران آموزشی، که است که ارتباط دا

 و چگونگی کار تحقیقاتی، فراهم يآشنایی دانشجویان کارشناسی را با دروس کارشناسی ارشد و دکتر

  ].5 و 4[کند می

.  دارد باالةهاي کنجکاو، مشتاق و با انگیز کنندهت محیط یادگیري و یاددهی آرمانی، شرک:معایب

.  یاددهنده به موضوع درس استۀبهترین روش گسترش اشتیاق در یادگیرندگان، اشتیاق و عالق

دانشجویان توقع دارند که استاد درس و همچنین دستیار آموزشی وي از دانش باال برخوردار بوده و 

به تدریس  نشان داده است که تعدادي از دستیاران آموزشی تجربه. آموزش باشند  مند به نیز عالقه

  تحصیل،براي ادامۀنامه از استاد  و دریافت توصیهسوابق شغلی و صرفاً براي تقویت عالقه اي ندارند

  د، بلکه اشتیاق بهشو نمیکم آموزشی استاد  تنها بارِ در چنین مواردي، نه. پردازند این امر می  به

دهند فردي  از سویی، گروهی از دانشجویان ترجیح می. بیند ن نیز صدمه مییادگیري دانشجویا

رو تمایل کمتري به دستیار آموزشی دارند که براي ایشان درس بدهد و ازاین  تر به بجرّمتر و  مسن

 دستیار آموزشی و روش تدریس متفاوت وي با استاد درس، نداشتنتسلط . کند اولین بار تدریس می

 و باالخره، دستیاران آموزشی چون اکثراً خودشان شود عث سردرگمی دانشجویان میي بادر موارد

  ].5[ازحد دارندکوشی هستند، اغلب از دانشجویان انتظارات بیش ممتاز و سختانیدانشجوی
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  دستیاران آموزشی. 2. 2

دست آوردن    تدریس و همچنین بهۀتجرب کسب فرصت بودن آموزشی دستیار مزایاي مهمترین  از:مزایا

 دانشجویان پاسخ  پرسشهاي خوبی به دستیار آموزش، براي اینکه بتواند به. استدرآمدي هرچند کم 

ویژه براي  ت دیگر، بهمزی. تر فکر کند و مطالب درسی را بهتر یاد بگیرد شود تا عمیق دهد تشویق می

 خود انتخاب کنند، فرصتی ةعنوان شغل آیند آن دسته از دستیاران آموزشی که مایلند تدریس را به

 این کار مشغول شوند  مند هستند که یک عمر به است براي محک زدن و تعیین اینکه آیا واقعاً عالقه

  ]. 5[یا خیر

از دید دستیاران آموزشی، یک جنبۀ .  دستیار آموزشی بودن با چالشهایی نیز همراه است:معایب

از . شودصرف تدریس می زمانی است که ازايِبهنسبت کم   بهدستمزدي منفی این فعالیت پرداخت 

شود که پیشرفت درسی  عنوان دستیار آموزشی گاه  باعث می دیگر مشکالت این است که فعالیت به

چالش دیگري که گروهی از .  بگذارندخوداصلی هاي کمتري داشته و نتوانند وقت کافی براي پژوهش

نامشخص بودن نقش آنها در شود،    سردرگمی آنها میرو هستند و باعثهدستیاران آموزشی با آن روب

زیرا گاه دانشجویان از ایشان توقعی مشابه استاد دارند؛ این درحالی است که . فرایند تدریس است

  ].5 و 1[گیرد  آموزشی مزایاي ناچیزي براي این خدمات درنظر میۀسسؤم
  

   آموزشیۀسسؤم. 3. 2

تواند صرف فعالیتهاي  استاد میةایند تدریس، وقت آزادشد با مشارکت دستیار آموزشی در فر:مزایا

 ۀتواند بخشی از فرایند تدریس را با هزین آموزشی میۀ سسؤازسویی، م. دیگري، از جمله پژوهش بشود

تجربه نشان داده است که برخی . دیی کناجرا پذیري بیشتر، توسط دستیاران آموزشی کمتر و انعطاف

نش و مهارت خاصی برخوردارند که انتقال آنها به دانشجویان، به ارتقاي از دستیاران آموزشی از دا

  ].5[دکن  میکمک آموزشی ۀسسؤشده توسط مئهکیفیت تدریس ارا

 استفاده از دستیاران آموزشی در کنار مزایاي زیادي که دارد، گاه مشکالتی را نیز براي :معایب

مشغول تدریس    آموزشی، که براي اولین بار بهکارگیري یک دستیار به. کند  آموزشی ایجاد میۀسسؤم

گرچه با انتخاب افراد مناسب و آموزش آنها، این . همراه داشته است  د، در مواردي مخاطراتی بهشو می

سسه باید بر کار دستیاران آموزشی ؤشود اما باز هم براي اجتناب از این مخاطرات، مخطر کمتر می

 امتحانی آگاهی پرسشهايکه دستیار آموزشی از ورتیص مثال، درعنوانِ به. 5نظارت داشته باشددائماً 

. کندرو هبا مشکل روبرا با دانشجو، ممکن است اعتبار امتحانات  او نزدیکیه سبب داشته باشد، ب

ل ئ مالی و مسااختصاص کالس در زمان مناسب، براي برگزاري کالسهاي متعدد حل تمرین و بارِ

  .استسسات آموزشی ؤل مئن کالسها از دیگر مسامربوط به پشتیبانی ای
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 آموزش دستیاران  .3

دهند، در  ه میئامروزه در دنیا مراکز آموزشی پیشرو، براي اطمینان از مناسب بودن آموزشهایی که ارا

به این منظور در اولین قدم، مالکهاي . کنند  میبسیار دقتانتخاب دستیاران آموزشی و آموزش آنها 

از جمله مالکهاي مهم انتخاب . گیرند  براي انتخاب دستیاران آموزشی درنظر میعادالنه و شفافی

  : از عبارتند

 دانش کافی در موضوع درسی؛ 

 ارشد؛کارشناسی ویی در مقطع کارشناسی و یا سوابق دوران دانشج 

 ؛تدریس مندي به  عالقه  

 ؛هاي تدریس قبلی تجربه  

 قابلیتهاي گفتاري و نوشتاري. 

 کالسی را هايند، بحثکدرستی مدیریت   را بهزاباید بتواند چالشها و شرایط تنشدستیار آموزشی 

ی اداره کند، توقعات منطقی از دانشجویان داشته باشد، بتواند مهارتهاي الزم را در دانشجویان خوب به

  بعد و پس از انتخاب دستیارۀ در مرحل].7 و 6[پرورش دهد و پیشرفت آموزشی آنها را ارزیابی کند

د، که در آن دامنۀ وظایف و شوو و دانشکده یا گروه منعقد ا بین يقراردادت تا آموزشی، الزم اس

  .   5 مشخص شده باشدوشنیر  بهدستمزدمسئولیتها و میزان 

نند، معموالً آموزشهایی  کسب ک از آنکه کار خود را با دانشجویان آغاز پیشدستیاران آموزشی، 

. 4شود ح، تشریح میوضو  موارد دیگر، وظایف و مسئولیتهاي آنها نیز بهکنند که طی آن، در کنار می

 و ستتنهایی کافی نی  موفق، تسلط به موضوع درسی بهی تدریسداشتنتجربه نشان داده که براي 

 کالس، نحوة ارتباط با دانشجویان و مدیریت ة براي ادارهاییراهنمایی  دستیاران آموزشی نیاز به

 پیرامون تربیت کارگاههاي آموزشی که در دانشگاههاي مختلف ].10  و9، 8[ دارندچالشهاي ناخواسته

  :]13  و12، 11[شود معموالً بر چند مورد زیر تأکید بیشتري دارنددستیاران آموزشی برگزار می

 ؛)دانشگاهیآشنایی با مقررات و موازین  ( نقش و مسئولیتهاي دستیاران آموزشی 

 ؛زشی و اعتراضات دانشجویانروش برخورد با مشکالت آمو 

  ؛آموزشیشناسایی و کاهش تقلب و ناراستی 

 ؛ موفق در کالسئۀآشنایی با روشهاي یک ارا 

 مدیریت مناسب زمان درس. 

  .شود  نیمسال برگزار میۀ از آغاز اولین هفتپیشاین کارگاهها اغلب 
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   فنی دانشگاه تهران دانشکدهتجربۀ. 1. 3

دنبال تأسیس مرکز ارزیابی کیفیت  به. رواج کمتري دارد کشور ما آموزش دستیاران آموزشی در

هاي فنی دانشگاه تهران، آموزش این گروه در دستور کار قرار گرفت و  آموزش پردیس دانشکده

 دستیاران، با همکاري کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ةعنوان اولین قدم، کارگاه آموزشی ویژ به

 391 کارگاه آموزشی براي 9 تعداد 1392تا پایان سال . ه شدشتا گذااجر  به1391طراحی و از سال 

، شیمی، صنایع، رایانهبرق و (هاي فنی هاي مختلف مهندسی پردیس دانشکده دستیار آموزشی رشته

تعداد و نحوة دستیاران . برگزار شده است) برداري، مکانیک، معدن و نقشهمواد و متالورژيعمران، 

  . استشرح داده شده 1 و شکل 1 در کارگاهها و مقاطع تحصیلی آنها در جدول کنندهشرکتآموزشی

    

   دستیاران آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلیهايکننده در کارگاه تعداد دانشجویان شرکت:1 جدول

  مجموع  يدکتر  ارشد  کارشناسی  )تاریخ(کارگاه 

  32  7  22  3  )23/02/91(اول 

  37  10  11  16  )08/03/91( دوم

  58  5  28  25  )13/07/91(سوم 

  21  2  12  7  )27/08/91( چهارم

  39  9  24  6  )03/12/91( پنجم

  36  4  16  16  )26/01/92( ششم

  68  10  42  16  )07/09/92( هفتم

  37  11  14  12  )01/12/92( هشتم

  63  4  30  29  )07/12/92( نهم

  391  62  199  130  جمع
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 دستیاران هايمقاطع مختلف تحصیلی، در کارگاهدر ده کنن  توزیع فراوانی دانشجویان شرکت:1 شکل

  آموزشی

  

  :، عبارتند ازشود شنبه برگزار می در صبح روزهاي پنجکه معموالًساعته، هکارگاههاي س این ۀاولی اهداف

 ؛تعیین هدف کالسهاي حل تمرین 

 ؛نی حل تمري کالسهایسامانده 

  ؛ یادگیري ـمطلوب در فرایند تدریسبه روال دستیابی 

 ؛چگونگی تعامل با دانشجویان 

 موفقسی تدرکی اتی تجربۀارائ .  

شود که در آن دستیاران آموزشی  وپاسخ اختصاص داده میپرسش  بخش انتهایی کارگاه نیز به

  . گذارنداشتراك می  چالشها و تجارب تدریس خود را با یکدیگر به
  

  نظرسنجی

بازخورد براي اصالح کاستیهاي آن و همچنین  آگاهی از میزان کارایی این اقدام، کسب منظورِبه

 انجامکارگاه از دستیاران آموزشی نظرسنجی  آگاهی از مشکالت دستیاران آموزشی، در پایان هر



                                                           زاده شیربان و محمد شکرچیحسین معماریان، لیال  

 

67

هاي نظرسنجی را تکمیل نفر از دستیاران آموزشی، که پرسشنامه 350نظرات و پیشنهادات . شودمی

   : خالصه شده استاینگونهاند، هکرد

 »ست؟ اعنوان دستیار آموزشی دارید کدام ترین چالشی که به مهم« که پرسش این   سخ به در پا.الف

  :)2 شکل(ترتیب اهمیت، گزارش شده است  موارد زیر به

 ؛زمان نامناسب کالسهاي حل تمرین 

 ؛دستمزدهاموقع و متناسب   عدم پرداخت به 

 ؛ انتخاب دستیاران آموزشی توسط استادانةنامناسب بودن نحو 

 ؛دستیار آموزشی  توجهی استاد درس و دانشکده بهکم 

 ؛مشخص نبودن و کم بودن اختیارات دستیاران آموزشی  

 ؛عدم نظارت و ارزیابی فعالیت دستیاران آموزشی 

 ؛مکان نامناسب کالسهاي حل تمرین 

 کالس تعداد زیاد دانشجویان در. 

  

  
 

   پردیس فنیدستیار آموزشی 350هاي  مهمترین چالش:2 شکل

  

  :استشرح زیر   مطرح شده است، بهپرسشخی از مهمترین پیشنهادهایی که در پاسخ به این بر

 اجرا درآید و همچنین  براي انتخاب دستیاران آموزشی معیارهاي مناسبی تدوین شود و به

 ؛سازکاري درخور براي ارزیابی عملکرد دستیاران آموزشی درنظر گرفته شود

 شامل حد نصاب تعداد دانشجویان در (تمرین تدوین شود   ل مناسبی براي کالسهاي حنامۀآیین

 ؛...)موزشی و آیک کالس، نحوة شرکت دانشجویان در این کالسها، اختیارات دستیاران 
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 ؛د گیرۀ مناسب درس در اختیار دستیاران آموزشی قرارئامکانات الزم براي ارا 

 بازده ساعات پایانی روزان یا هار دانشجویابرگزاري کالسهاي حل تمرین در ساعت استراحت و ن ،

از طرفی، گاه یافتن زمان مناسب و کالس خالی براي برگزاري جلسات حل . مناسبی ندارد

شود که زمان برگزاري کالسها از ابتداي نیمسال  پیشنهاد می. شود رو میهتمرین با مشکل روب

  ؛شدمشخص شود تا تداخلی با دیگر فعالیتهاي آموزشی دانشجویان نداشته با

 سخنرانی   تمرین به  شود که کالس حل پوشش ناقص مواد درسی توسط استاد، گاه باعث می

ه فعالیتها و ید کاین امر، باید کوش ضمن اجتناب از.  مطالب نظري درس تبدیل شودةدربار

 ؛ اهداف اصلی درس باشدشده توسط دستیاران آموزشی درراستايِهئ اراهايتمرین

 منظور جلسات این به.  دستیار آموزشی و استاد درس برقرار شودتعامل هرچه بیشتري بین

 ؛ درس، بین استاد و دستیار آموزشی برگزار شودی در پیش، همزمان و در پایان ارائۀهماهنگ

  موقع آن تجدیدنظر شده براي دستیاران آموزشی و پرداخت به  درنظر گرفتهدستمزددر میزان

 ؛شود

 ها نیز برگزار شودي آموزش استادان درسکارگاههاي آموزشی مشابهی برا.  

ت که بیشترین و مهمترین چالش از دید دستیاران نتیجه گرفتوان  شده میبه نظرات دریافتباتوجه

  موقع و متناسبآموزشی نامناسب بودن زمان کالسهاي حل تمرین و عدم پرداخت به

آن شده ناهماهنگیهاي بین استاد   هکید زیادي بأاز دیگر مواردي که ت.  در این افراد استدستمزدها

نظر دستیاران آموزشی این ناهماهنگیها صدمۀ زیادي به موفقیت   به. درس و دستیار آموزشی است

  .کند کالسهاي حل تمرین وارد می
  

نامه از دستیاران آموزشی خواسته شده بود تا میزان رضایت خود را از  بعدي پرسشپرسش در .ب

نامه دریافتی در این مورد  پاسخ350بندي  جمع3  شمارةدر شکل. کنندشرکت در کارگاه  بیان 

  .فراهم آمده است
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  شده  میزان رضایت  دستیاران آموزشی از کارگاههاي آموزشی برگزار:3شکل 

  

 نشان و بررسی نظرات دریافتی از دستیاران آموزشی در مورد کارگاههاي برگزار شده، 3شکل

اند و برگزاري این کارگاهها شده در کارگاه راضی بودهدگان، از مطالب ارائهکنن که اکثر شرکتدهدمی

  . اندرا مفید و الزم دانسته
  

آیا انتظارهاي شما از این کارگاه آموزشی برآورده شده « که پرسشکنندگان در پاسخ به این  شرکت.ج

شرح زیر   رین آنها بهدند که مهمتکر معایب و محاسن کارگاه طرح دربارة مطالب مختلفی »است؟

  :است

  :اشاره کردموارد زیر می توان به نکات مثبت کارگاه از 

 دلیل نو و  یافته برگزار شد و بهپاسخ و سامانوصورت پرسش اولین کارگاه آموزشی بود که به

، که اغلب در ي، خصوصاً براي دانشجویان دکتردستاینکارگاههایی از. متفاوت بودن، جالب بود

  ؛نیز فعالیت آموزشی خواهند داشت، سازنده استآینده 
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 را آموزش روشهاي منفی نکات و شد جدید ايهنگرش ایجاد باعث ارگاهکدر شدهمطرح بحثهاي 

 مفید اخالقی و روانشناسی آموزشی، مختلف هايجنبه از استادان ۀارائ و ها توصیه .کرد مشخص

 ؛بود

 ن و همچنینمسئوال  انتقال بهبراي شده خصوص مشکالت مطرح موارد ذکرشده به  

 ؛استفاده بودندحلهاي پیشنهادشده، قابلِراه

 تجربیات مفیدي درخصوص هداف کالسهاي حل تمرین ذکر شد و  اۀمطالب مفیدي در زمین

  ؛ شدمطرح کالس ةادار

 ةسازي یا نحوا وجود دارد اما قابلیت پیادهم  نکاتی اشاره شد که در ذهن  تا حد زیادي به 

  ؛در این کارگاه این مشکالت مرتفع و اطالعات زیادي داده شد. وري از آنها دشوار استبهره

 ارتباط با دانشجویان بسیار مفید بود و نحوة برخورد با دانشجویان را مشخص   بحثهاي مربوط به

 ؛کرد

 ؛خوبی مطرح شد ویژه هماهنگی با استادان به  در ارائۀ دروس، بهبهممطالب م 

 هاي   و بیان تجربیات و تعامل و تضارب آرا میان دستیاران آموزشی دانشکدهوپاسخبخش پرسش

   . مفید بودبسیارمختلف 
  

  :در ارتباط با کاستیهاي کارگاه نیز نکات زیر مطرح شده است

 شده مربوط به دستیاران آموزشی درسهاي نظري بود و براي دستیاران ارائهمطالب  بیشتر

 ؛آزمایشگاهها کاربردي نداشت

 ؛رسید ولی درکل، مطالب مفیدي مطرح شد نظر می  بهدشوارحبتهاي استادان کمی ص 

 نحوة تدریس و یادگیري مفید بارةشده در این کارگاه، از نظر بحثهاي نظري دربحثهاي ارائه 

 ۀبراي بهتر شدن نتیج.  و مشکالت دانشجویان دهدپرسشها  بود، اما نتوانست پاسخ درخوري به

 ؛ارائه شودهم ، باید راهکارهاي حل مشکالت موجود تمرین  کالسهاي حل

 در . دانستن تعاریف، کمک عملی نخواهد کرد. ها، بسیار کم بودآموخته  شده بهمطالب اضافه

   .تمامی ابعاد پرداخته نشد   به بخش مهارتی و ارتباط آن با کالسهاي حل تمرین
  

نظرات و پیشنهادهاي زیر » ارگاهها در آینده برگزاري کةچگونگی و نحو« بارة درپرسش در پاسخ به .د

  :دش ارائه

 ویژه براي  ، به برگزار شودتر و در شروع هر نیمسال نظممتر و  بهتر است این کارگاهها گسترده

 ؛ دستیار آموزشی بودن را دارندۀدانشجویانی که اولین تجرب
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 دلیل محدود  به. رفت بهتري گۀتوان نتیج شدن کارگاه، می  تر با بیشتر شدن زمان و تخصصی

، بیان تمام مسائل و امکان بحث جامع دشوار گانکنندکارگاه و تعداد زیاد شرکتبودن زمان 

.  کمتر و فرصت تعامل بیشتر برگزار شودگانکنندبهتر است کارگاهها با تعداد شرکت. است

 اضافه تر، هاي کوچک وپاسخ در گروه تکمیلی براي پرسشۀشود یک بخش دوساعت پیشنهاد می

 ؛شود

 آن   همراه استادان مربوط به صورت امکان، جلساتی مشترك با حضور دستیاران آموزشی به در

 ؛ استسودمنددروس هم برگزار شود، زیرا مطالب کارگاه براي استادان نیز 

  کنندگان ارسال شود و درواقع یک سازکار  این جلسات براي شرکتةنتایج و چکیدبهتر است

 . روند آموزشی ایجاد شودپویا براي بهبود
  

  :  موارد زیر طرح شده است»کارگاههاي آینده مطالب جدید درۀ پیشنهاد ارائ« پرسش در پاسخ به .هـ 

  باید تعدادي کارگاه آموزشی براي اجرایی کردن مراحل ذکرشده در این کارگاه و همچنین

ن مهارتهاي ارتباطی همچنی. نظر در دستیاران آموزشی، برگزار شودپرورش مهارتهاي موردِ

  ؛تر بررسی شود دستیاران آموزشی با دانشجویان باید عمیق

 حلها استخراج بهتر است بیشتر موارد خاص مطرح شود و مورد بحث گروهی قرار گیرد و راه

دست آوردن    مطالب و بهۀ روش سخنرانی و ارائبارة مثال، کارگاهی درعنوانِ به. شود

 ؛نفس اعتمادبه

 ؛تر در جلسات عنوان شود دستیاران آموزشی و استادان شفافانتظارات از 

 هاي مهندسی مختلف بها داده شود تا این  کالسهاي حل تمرین از طرف دانشکده  باید به

 آنها ةتا زمانی که جایگاه دستیاران آموزشی و میزان اثردهی نمر. دپیدا کنکارگاهها معنا 

 ؛د داشت نخواهنايمشخص نشده، این کارگاهها نتیجه

 ستآلهاآل بودند ولی چیزي که مهم است اجراي این ایدهشده، ایدهمطالب بیان. 

  

   برنامۀ آموزش دستیاران مهندسی .4

  شده از نظرخواهیهاينتایج کسب  و کارگاه آموزشی9دستاوردهاي حاصل از برگزاري 

به در مراکز آموزشی گرفته که پیشتر به آنها اشاره شد و آنچه که امروزه در کارگاههاي مشاصورت

 کارگاههاي ئۀ، ساختاري براي ارا]13 الی 8[شود معتبر دنیا براي دستیاران آموزشی عرضه می

 طورِ به) یا کارگاهها(این کارگاه . دشآموزشی دستیاران آموزشی دروس مهندسی در سطح ملی تدوین 

  : زیر برگزار خواهد شدپرسشهاي  عمده با هدف پاسخگویی به
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 سهاي حل تمرین چیست؟هدف از کال 

 چگونه براي تدریس آماده شویم؟ 

  شود؟ یادگیري فعال چگونه محقق میچیست و آموزش دانشجومحور 

 ست؟ ایاددهی و یادگیري موفق کدام 

 ست؟ اچالشهاي اصلی دستیاران آموزشی کدام 

  نه؟ ؛ آري یا)پاورپوینت(نگار پردهبا همراه تدریس 

 ِغلبه کنیم؟ریس در تد عدم موفقیت چگونه بر ترس 

  خاطی چه باید کرد؟آرام و یا نابا دانشجویان 

 چیست؟دستیاران آموزشی  دفتري ةسازکار مشاور 

 ست؟  انحوة مناسب ارزیابی عملکرد دانشجویان کدام 

 م؟یا در تدریس موفق بودهچگونه مطمئن شویم که 

 باال اول فهرست پرسش چهار  ساعته بهشده، ابتدا طی یک سخنرانی حداکثر یکدر کارگاه طراحی

بحث  بعدي مطرح و موردِپرسشهايترتیب  وپاسخ، بهشود و پس از آن در بخش پرسش پاسخ داده می

هاي فنی دانشگاه تهران و  شده در پردیس دانشکدهئهتجربیات چند کارگاه ارا. گیرند  قرار میانرضحا

گاه درگیر فعالیتهاي آن نباشند کنندگان در کاردهد که اگر شرکت مرور تجربیات جهانی، نشان می

 صورتهاي مختلفی،  رو باید کوشش شود که بهازاین. سرعت احساس کسالت خواهند کرد به

 بارةوپاسخ در جلسات پرسشۀیکی از این اقدامات، برگزاري بایست]. 3[فعال شوندکنندگان شرکت

  .رو هستندهل و چالشهایی است که دستیاران آموزشی با آنها روبئمسا
  

  وپاسخ بحث و پرسشمدیریتِ. 1. 4

مفید نخواهد تنها نهخوبی مدیریت نشود  که بهو بحث کارگاه آموزشی، درصورتیوپاسخ پرسشبخش 

رو، برگزارکنندگان باید ساختاري ازاین.  نیز بشودانرضممکن است باعث سردرگمی حابلکه بود 

 و باال فهرست هايپرسش بارةعنوان مثال، درِبه. مناسب براي این بخش مهم از کارگاه درنظر بگیرند

توان از روشی استفاده کرد که طی آن  رو هستند، میهچالشهایی که دستیاران آموزشی با آنها روب

. اسخ مناسب برسند پ د جمعی بهرَ در بحثها مشارکت داشته و با استفاده از خِنهکنندگان فعاالشرکت

مثال .  و یا برگزارکنندگان کارگاه مطرح شودانرضند توسط حاتوا برانگیز میموضوعات و شرایط چالش

  ].11[تواند توسط برگزارکنندگان طرح شود اي از این چالشها است که میزیر نمونه

وظایف اصلی شما حل تمرین، . شما دستیار آموزشی یک درس سال دوم مهندسی هستید«

 وز صبح یادداشتی از استاد درسیک ر.  دفتري استةتصحیح تکالیف، و برگزاري جلسات مشاور
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خواهد   خواهد رفت و از شما می)کنفرانس(گردهمایییک   رسد که براي یک هفته به دست شما می  به

  : »که در غیاب او اقدامات زیر را انجام دهید

 شما مراجعه خواهند کرد  روز شنبه دانشجویان براي حل مشکالتی که در تکالیف خود دارند به .

اید و مطمئن شکالت دانشجویان مشابه مواردي نیست که قبالً با آنها مواجه شدهسفانه مأمت(

 ؛)آنها پاسخ داد  توان به نیستید که چگونه می

 فرستم  شما می شده، براي تصحیح نزدِبرگزار گذشته ۀشنبهاي یک آزمون را که سه برگه .

 ؛) نیستمتحانیهاي ا همراه برگهبارم آنها یا شمارك رسشها و متأسفانه کلید پ(

  استاد تنها عنوان درس این جلسه را، . (ه کنیدئجاي من درس را ارا آینده باید به ۀشنبسهروز

  ).در اختیار دستیار قرار داده استبدون ذکر هیچ جزئیاتی 

سه   کنندگان کارگاه را به این موقعیتها و شناسایی راهکارهایی براي آنها، شرکتبارةبراي بحث در

براي سهولت کار، . کنیم می) اهچالش (پرسشها کرده و هر دسته را مأمور بررسی یکی از دسته تقسیم

آنها چند دقیقه فرصت   تر سه تا چهار نفره تقسیم کرده و بههاي کوچک گروه  افراد هر دسته را به

 در .بندي کنند د و جمعنگذارببحث   حل چالش مربوطه به  راهبراي یافتندهیم تا نظرات خود را  می

 انرضحا  رايچالش مربوطه، ب بارةدرهایشان را  خواهیم که ایده  اول میۀ بعد از گروههاي دستۀمرحل

دارند، باره خواهیم که اگر نظرات تکمیلی دراین می  دیگر نیز ۀ اعضاي دو دستپس، ازس. توضیح دهند

ند مطرح شته باشی داباالخره اگر برگزارکنندگان کارگاه هم نظرات تکمیل. نندککارگاه عرضه   به

 ترتیباینبه. کنیم در ادامه، همین فرایند را براي چالشهاي دوم و سوم نیز تکرار می. کنند می

در چنین شرایطی . حلهاي بهینه را خواهند یافت راهیکدیگرکنندگان در کارگاه با همفکري شرکت

  :وبیش هماهنگ و شامل موارد زیر خواهد بودکنندگان کمپاسخ شرکت

 آزمون را از پرسشهايبیابیم و پاسخ  گردهمایی   از عزیمت بهپیشکنیم استاد درس را  سعی می 

  ؛وي بگیریم

  آزمون یا پرسشهايبا دانشجویی که پیشتر دستیار آموزشی این درس بوده براي دریافت پاسخ 

 ؛گیریم  یک جلسه تدریس، تماس میئۀ براي ارامدلی

  ؛گیریم  مبنایی براي تهیه کلید پاسخها درنظر میعنوانِ بهبرگۀ چند دانشجوي ممتاز کالس را 

 ل ئ راهنمایی براي حل مساعنوانِ از کتاب درسی یا دیگر منابعی که در این زمینه وجود دارد به

 . کنیممیه  تدریس کالسی، استفادۀآزمون و تدوین ساختار و محتواي یک جلس

ارگاه در بحث درگیر خواهند شد و با مشارکت کنندگان در ک شرکت باال تمامبا استفاده از روش

ضرورت چالشهاي متعدد دیگري را  در این بخش از کارگاه، به. حلهاي بهینه را خواهند یافتیکدیگر راه

  ]:16  و15؛ 14[توان مطرح کرد نیز می
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  امتحانی برگۀ نمرات تکالیف و نسبت بهروش مناسب برخورد دستیار آموزشی با دانشجویی که 

 عتراض دارد چیست؟خود ا

 ست؟ ادهد کدامهاي بارز افسردگی را از خود نشان می برخورد با دانشجویی که نشانهةنحو 

  ده کرروش مناسب برخورد با دانشجویی که در انجام تکالیف منزل یا آزمون کالسی، تقلب

 است، چگونه باید باشد؟

 ِست؟ اناخواسته در کالس کدام ناشی از عدم موفقیت یا بروز شرایط روش مناسب غلبه بر ترس 

 تکالیف آنها چیست؟  روش صحیح ارزیابی فعالیتهاي دانشجویان و نمره دادن به 

 چگونه از موفق بودن تدریس خود مطمئن شویم؟ 
 

   خودارزیابی دستیاران آموزشی. 2. 4

شود میزان موفقیت آنها در  براي دستیاران آموزشی مطرح میی که معموالًپرسشهاییکی از 

توسط  یکی از روشهاي آگاهی از این امر، نظرخواهی از دانشجویان . اند ه کردهئموزشهایی است که اراآ

 نظرخواهیها در اواخر نیمسال صورت گرفته و دستیاران آموزشی  سفانه اینأمت. نامه استپرسش

 رفع این رِمنظو به. گیرند کار  را براي ارتقاي کیفیت تدریس خود به کنند که نتایج آن فرصت نمی

 را پس از گذشت چند جلسۀ توانند آن  که دستیاران آموزشی میشداي طراحی  نامهمشکل پرسش

 نیمسال، در اختیار دانشجویان قرار دهند و از بازخوردهاي آن براي اصالح و ارتقاي آموزشی که اول

 که دستیاران آموزشی اي طراحی شده گونه نامه بهاین پرسش). 2 جدول(نند کدهند، استفاده  ه میئارا

 .، از کاستیهاي تدریس خود آگاه شوندپرسشهاي آن توانند با پاسخ بهمی

  

 نیازهاي آموزش بایستۀ دستیاران پیش. 3. 4

هاي فنی و دیگر کشورها هایی که در پردیس دانشکده دست آمده از کارگاه  تجربیات به  بهباتوجه

 تمایل به برگزاريمراکزي که   توان به ادهاي زیر را می دستیاران آموزشی برگزار شده، پیشنهبارةدر

  ].13  و11[دکره دارند، ارائهاي مشابهی کارگاه

 برگزاري   که رئیس دانشکده یا دانشگاه نظر مثبتی نسبت بهدرصورتی: توجه مدیریتجلب

  تکارگاهها داشته باشند، امکانات الزم را در اختیار قرار خواهد داد و این فرایند تثبی

هایی  از سویی، گروههاي آموزشی و دانشکده. د و در سالهاي آینده نیز ادامه خواهد یافتشو می

شرکت در کارگاه   که این امر را ضروري ببینند، دستیاران آموزشی خود را ترغیب یا ملزم به

 کرد؛خواهند 
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 ۀان با تجرببراي هدایت و برگزاري کارگاهها، از استاد: استفاده از استادان مبرز مهندسی  

 .استفاده شود ند،هست آموزشی دستیاران نیازهاي درراستايِ کارگاه هدایت به قادر که مهندسی

  کارگاهةکنند هماهنگعنوانِعلمی مهندسی بهِاست یکی از اعضاي هیئت بهتر منظور این به

ندسی علمی مه اعضاي هیئتکنندگان کارگاه نیز ازمیانِدر نظر گرفته شود و دیگر برگزار

 ند تا در موارد مناسب با ذکر مثالهاي مهندسی، کارگاه را هرچه بیشتر کاربردي وشوانتخاب 

تواند   آموزش نیز میۀتخصص در زمینمبدیهی است که همکاري استادان . نندکاستفاده قابلِ

 ؛راهگشا باشد

 ها   نظریهبارة در)پوینتپاور(نگار پرده طوالنی با هاي هئاز برگزاري سخنرانیها و ارا: یادگیري فعال

 یک جلسه  یانندکو روشهاي آموزشی، به افرادي که قرار است تنها تکالیف و آزمونها را تصحیح 

 دفتري داشته ة حل تمرین برگزار کنند یا ساعت مشاورۀ جلس یاآزمایشگاه را هدایت کنند

صله در کالس بعدي توانند بالفا جاي آن بر مطالبی که دستیاران می  به. باشند، اجتناب شود

  ؛ تأکید شود،کار برند خود به

 ضرورتی ندارد که کارگاهها در طول زمان از ساختار و محتواي ثابتی برخوردار : کسب بازخورد

کنندگان در هر کارگاه، باید نقاط قوت و کاستیها مشخص با انجام نظرسنجی از شرکت. باشند

  .ت کارگاههاي بعدي ارتقا داده شودشده و با اصالح ساختار و محتواي برنامه، کیفی

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  



  هاي مهندسیبرنامه توسعۀ مهارتهاي یاددهی ـ یادگیري در دستیاران آموزشی      

  

76

  ارزیابی عملکرد دستیاران آموزشی: 2 ولجد

  

این نظرخواهی تنها  .................تاریخ .....................دانشکده.................گروه....................درس...................نام دستیار آموزشی

  .شی مالحظه و بررسی خواهد شدتوسط دستیار آموز

  مالحظات  غیر مرتبط خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد  

 ...دستیار آموزشی 

یافته عرضه صورت سازمان مطالب درسی را به  .1

  .کند یم

            

              .کند ه میمطالب را جذاب ارائ .2

              .انگیزد تفکر مخاطبان را برمی .3

              .رددانش مناسبی از مطالب درسی دا .4

              .مایل است که به من کمک کند .5

              .کندمرا به یادگیري ترغیب می .6

              .به من مطالب خوبی یاد داده است .7

              .دهد من پاسخ میپرسشهاي مناسبی به به شکل .8

مناسبی شیوة خورم به  مشکلی برمی  وقتی به .9

  .کندکمک می

            

              .نهدا قدر میتفکرات جالب و بدیع ر. 10

              .کندکالس را درگیر درس می. 11

12.              

13.              

  :هاي وي کاستیهاي زیر را داردهئارا .14

  نمره دادن تکالیف    رفتار در کالس        نوشتن  صحبت کردن

  دانش الزمنداشتن   آمیزتبعیض    ریز   آهسته بسیار

  اوراقدر تصحیح تأخیر   توجه به جنس مؤنث    گکمرن   بلند بسیار

  داوري پیش  توجه به جنس مذکّر    بدخط   تندبسیار

  کردن اوراقتصحیح ن  دوستانش  بهشتر یتوجه ب    نامنظم   کند بسیار

و  پیچیده بسیار

  ِفهمغیرقابل
  مطالبپاك کردن سریع 

  دادنبد نمره   نزاکتبی  

     یکنواختبسیار

  هاي از نشانهاستفاده 

  قاورابازبینی عدم   توجهبی  

  همراه با

  کالمتکیه

به  رسیدگی عدم   نامنظم    نامأنوس

  اعتراضات

  هیچکدام  هیچکدام    هیچکدام  هیچکدام

  ست؟ ادستیار آموزشی کدامة نکات قوت عمد .15

   دستیار آموزشی در چیست؟ةنکات ضعف عمد .16
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  گیرينتیجه .5

شده توسط این هئنقش مهم دستیاران آموزشی در امر آموزش مهندسی، ارتقاي کیفیت آموزش ارا

تواند با برگزاري کارگاههاي آموزشی، برگزاري  این امر می. جلوه می دهدضروري را امري گروه 

طالب  منابع و دستورالعملهاي حاوي مۀین دستیاران آموزشی و یا تهیه و ارائجلسات همفکري ب

هاي  کارگاه آموزشی براي دستیاران آموزشی در پردیس دانشکده9 تجربۀ ارائۀ. مرتبط، محقق شود

 و همچنین مرور دست آمدبه فنی دانشگاه تهران و بازخوردهایی که از نظرسنجیهاي متعاقب آنها

اي براي آموزش  تدوین رئوس برنامه  به شود، منجر هی که در دیگر کشورها عرضه میآموزشهاي مشاب

طبق این برنامه، که حداقل در یک کارگاه آموزشی . دستیاران آموزشی مهندسی در سطح کشور شد

 زیر پاسخ  پرسشهاي کارگاه، طی سخنرانیهایی بهةشود، ابتدا استادان برگزارکنند روزه عرضه مینیم

  :ددهن می

 هدف از کالسهاي حل تمرین چیست؟ 

 چگونه براي تدریس آماده شویم؟ 

  شود؟ یادگیري فعال چگونه محقق میچیست و آموزش دانشجومحور 

 یاددهی و یادگیري موفق کدامست؟ 

شود و  ه میشتبحث گذا   دوم کارگاه مهمترین چالشهاي دستیاران آموزشی بهۀو سپس در نیم

عناوین این چالشها . یابند گر، راهکارهاي مقابله با این چالشها را میکنندگان با همفکري یکدیشرکت

در مواردي نیز برگزارکنندگان کارگاه . شود کنندگان پیشنهاد می توسط خود شرکتترجیحاً

هایی از آنها در این  شوند و نمونهرو میهبرانگیزي را که دستیاران آموزشی با آنها روبموقعیتهاي چالش

   .گذارند شد، در کارگاه به بحث میمقاله عرضه 
  

  و قدردانی تشکر

آبادي براي به این وسیله، از آقایان دکتر محمد دادرس، دکتر رامتین خسروي و دکتر محمود شاه

ها و همچنین از   سرکار خانم مقدسیان براي همکاري در برگزاري کارگاه،ها  کارگاهئۀمشارکت در ارا

دانشگاه تهران براي حمایت و فراهم کردن امکان برگزاري این هاي فنی  مدیریت پردیس دانشکده

 .شود ها، صمیمانه تشکر میکارگاه
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