
باسمه تعالی

مصاحبه توانمندی تدریس نانودر های ارزیابی شاخص

شاخص صورت جزئی و ریز،  سی همه جوانب مورد نیاز به  صاحبه و عدم امکان برر صورت با توجه به محدود بودن زمان م شاخص  چهارهای ارزیابی به 

 شوند که در جدول جزییات مطرح شده است:کلی مطرح می

متوسط خوب عالیگیریشاخص اندازه عنوان شاخص ردیف
قابل 

قبول
ضعیف

غیرقابل 

قبول

1
تسلط بر مفاهیم 

 علمی

5252525222و زمانمخاطب  ،متناسب با موضوعارائه 

)تسلط علمی کافی بر  تسلط بر محتوای ارائه

 شود(آنچه در حین تدریس ارائه می
5252525222

در علم و  های مختلفحوزهمفاهیم و شناخت 

 فناوری نانو
5252525222

5252525222دهی اشتباهرعایت اخالق علمی و اجتناب از پاسخ

های فردیمهارت 2

 عدم لرزشرفتار طبیعی در حین ارائه و تدریس )

نداشتن استرس مشهود در هنگام تدریس یا  ،صدا

، عدم مرتب کردن مداوم لباس پاسخ به سؤاالت

در حین تدریس و ...(

5252525222

و و کلمات  تلفظ و ادای صحیح واژگان

غیریکنواخت بودن سرعت و لحن بیان در حین 

 تدریس

5252525222



به زبان ساده و توانایی انتقال مفاهیم علمی 

های ملموس برای بیان مفاهیم استفاده از مثال

 پیچیده

5252525222

مدرس در حین تدریس،  مناسب آراستگی )رفتار 

آراستگی ظاهری و پوشش مناسب و نوع بیان، 

)... 

5252525222

3
های مهارت

داریکالس

 ،پرسیدن و بازخورد گرفتنتعامل در تدریس )

(و ... برقراری ارتباط چشمی
5252525222

در تعامل و  پذیریانعطافتوانایی اداره کالس، 

 ادگیرندهپاسخگویی به ی
5252525222

5252525222 استفاده از زبان بدن

استفاده مناسب از ابزارهای کمک آموزشی در 

 ارائه و تدریس
5252525222

4

وضعیت آگاهی از 

فناوری نانو در 

 داخل کشور

52252225222 های داخلی در فناوری نانوآشنایی با توانمندی

کنندگان، تراز تدریس داوطلبان تعیین خواهد شااد. قابل رکر اساات نتیهه نهایی آزمون توانمندی ها و امتیازات اکتسااابی شاارکتبر اساااس این شاااخص

 نظرات داوران و محاسبه میانگین امتیازهای دریافتی تعیین خواهد شد.بندی تدریس برای هر داوطلب با جمع

امتیاز مورد نیازتراز تدریس

تراز تدریس الف

52 ≤ تسلط بر مفاهیم علمی

52 ≤ های فردیمهارت

52 ≤ داریکالس هایمهارت

22 ≤آشنایی با محصوالت ایران 

22 ≤بر مفاهیم علمی  تسلط



تراز تدریس ب

22  ≤ های فردیمهارت

22 ≤داری کالس هایمهارت

52 ≤آشنایی با محصوالت ایران 

تراز تدریس ج

22 ≤بر مفاهیم علمی  تسلط

52  ≤ های فردیمهارت

52 ≤داری کالس هایمهارت

2 ≤آشنایی با محصوالت ایران 

شهویی، دانشحوزه تدریس )دانش شهویی( -آموزیآموزی، دان سان با توجه به جمعدان سخ بندی نظر داورانمدر ساس پا سه و بر ا های داوطلبان در جل

 شود.تعیین می مصاحبه




