چزا اس آسهَى هی تزسین؟
.1

ًذاضتي اػتوبد ثِ ًفس ٍ خَد کن ثیٌی ٍ ػذم آگبّی اس تَاى ٍ استؼذادّبی ثبلقَُ خَد

.2

ًذاضتي ضٌبخت ٍ آگبّی درست اس اّذاف آسهي ٍ ارسضیبثی

.3

کبهال هسلط ًجَدى ثِ هطبلجی کِ قزار است در آسهَى گٌجبًذُ ضَد

.4

ثِ ػلت تزس اس ضکست ٍ آضکبر ضذى ضؼف ٍ هؼبیت کِ ٍاّوِ اس اس ضکست در ٍاقغ ثِ ًَػی ثِ
ػذم هَفقیت کوک هی کٌذ

.5

تزس اس ػکس الؼول ّبی ًبخَضبیٌذ ثزخی اس هؼلوبى سخت گیز

.6

سخت گیزی ٍ حسبسیت ٍ اًتظبرات ثیص اس حذ پذر ٍ هبدر

.7

ٍجَد رقبثت ّبی ًبسبلن هیبى فزاگیزاى کِ گبّی ثِ خبطز ًجَدى هزاقجت ٍ ّذایت کبرضٌبسی در
اصَل رقبثت ،ایي هَضَع ثبػث تٌص ٍ دضوٌی در هیبى فزاگیزاى ًیش هی ضَد

.8

آضٌب ًجَدى فزاگیزاى ثب ضیَُ ّبی اصَلی هطبلؼِ

.9

استبًذارد ًجَدى پزسص ّبی آسهَى ٍ ارسضیبثی

 .10تذکزات ٍ تبکیذات هٌفی ٍ ثیص اس حذ ٍ اضطزاة سای هؼلوبى
 .11غَل درست کزدى اس آسهَى ٍ ارسضیبثی
 .12ثزخَرد ًبدرست ٍ خطي پبرُ ای اس هؼلوبى ٍ هزاقجیي ،در جزیبى ٍ طَل ارسضیبثی
 .13ثستِ ٍ ّوگزا ثَدى پزسص ّبی آسهَى

ٍیژگی ّبی یک طزح ارسضیبثی خَة
.1

یک ارسضیبثی خَة ثبیذ اس آسبى ثِ هطکل طزاحی ضَد

.2

اصَال یک طزح ارسضیبثی سهبًی کبهل ٍ جبهغ است کِ توبم ػَاهل هَثز در آهَسش را ضبهل گزدد

.3

اّذاف ارسضیبثی ثزای آسهَى ضًَذگبى رٍضي ٍ هطخص ثبضذ

.4

سَاالت آسهَى هطبثق ثب تَاى ٍ استؼذاد ّبی فزاگیزاى ثبضذ

.5

سَاالت در سِ حبلت آسبى ،هتَسط ٍ سخت طزاحی ضَد

.6

سَاالت ثبیذ ثیطتزیي حجن کتبة را ضبهل ضًَذ

.7

سَاالت حتوب ثبر ػلوی اًذیطِ ای ٍ تزثیتی داضتِ ثبضٌذ ٍ سهبى ٍ هَقؼیت هٌبسجی ثزای آسهَى هذ
ًظز ثبضذ

.8

ّز سَال فقط ثِ یک هَضَع پزداختِ ثبضذ

.9

پزسص ّب ٍاضح ٍ خَاًب ٍ خَش خط ٍ یب تبیپ ضذُ ثبضٌذ

 .10در پزسص ّب اس کلوبت استفْبهی ،کی ،چِ کسی ٍ چقذر ٍ … تب حذ اهکبى استفبدُ ًطَد
 .11پزسطْب ٍاگزا طزاحی ضذُ ثبضٌذ
 .12طزاح سَال ،هؼلن یب ّز کس دیگز ،اس ًحَُ سٌجص ٍ اًذاسُ گیزی اطالع داضتِ ثبضذ
 .13ثزگشار کٌٌذگبى آسهَى ثبیذ جلسِ آسهَى را ضبد ٍ فزح ثخص ًوبیٌذ تب خَد ثِ خَد یک ًَع ضبدی
ٍ ًطبط درًٍی در آسهَى دٌّذگبى ایجبد ضَد
 .14اس ّز ًَع تذکزات جٌگی ٍ تکزاری ٍ اضطزاة آٍر جذا اهتٌبع گزدد
 .15داًص آهَساى ٍ آسهَى ضًَذگبى ثبیذ ثب چٌبى آراهص ٍ اهٌیت خیبل در جلسِ آسهَى حبضز ثبضٌذ کِ
گَیی سز کالس درس ًطستِ اًذ ٍ قزار است ثِ یکی اس درٍس ضیزیي ٍ جذاة استبد ٍ هؼلن گَش
فزا دٌّذ.
الجتِ اًذکی اضطزاة ضؼف اًگیشّ ،وَراُ ثب احسبس هسئَلیت ٍ جذیت کبهل السم استٍ ،لی ًجبیذ ایي
ثِ حذی ثبضذ کِ قذرت تفکز ٍ توزکش حَاس ٍ پزداسش ٍ سبهبى هغش را اس ّن فزٍ ثپبضذ.
/هٌجغ :هبٌّبهِ اطالػبت ػلوی

