قابل توجه متقاضيان مربيگري آزمايشگاههاي عمومي

آنچه در ذيل مي آيد انتظارات معاونت آموزشي دانشكده از مربيان آزمايشگاههااست كه به عبارتي شرح وظايف و تعهدات مربيان محسوب ميشود

 .اميد است با رعايت كامل آنها ما را در جهت افزايش بهرهوري كلاسهاي آزمايشگاهي ياري نماييد و بتوانيم تا زمان فارغ التحصيلي از حضور شما
استفاده كنيم .

از مربيان محترم انتظار ميرود:

.١

.٢
.٣

به موقع در كلاس درس حاضر شده و در كسوت مربي با دانشجويان برخورد مناسبي داشته باشند

شئونات اسلامي به خصوص حجاب كامل اسلامي براي مربيان خانم و پوشش مناسب براي همه مربيان رعايت شود

در صورتي كه به هر دليلي نمي توانند در جلسه اي از جلسات كلاس شركت نمايند با هماهنگي مسئول آزمايشگاه
فرد ديگري را جايگزين خود نمايند كه البته اين امر فقط براي يك جلسه ضرورتاً امكان پذير است

.٤

موارد انضباطي دانشجويان را با مسئولين آزمايشگاه در ميان گذاشته و از مشاجره لفظي با دانشجويان پرهيز نمايند.

.٦

با توجه به شرايط ويژه اين آزمايشگاه از لحاظ مكاني و در كنار هم قرار گرفتن دو كلاس در يك سالن كلاسها طوري اداره شود كه

.٥

در حفظ و نگهداري وسايل آزمايشگاه كه متعلق به عموم است و بيت المال محسوب ميشود كوشا باشند .

مزاحمتي براي ديگر گروهها ايجاد نشود .

.٧

بدون هماهنگي با مسئولين آزمايشگاه هيچ اسمي به ليست اسامي كلاس اضافه و يا از آن كم نكنند .

.٩

از وقت كلاس به بهترين نحو ) حداقل  ٢/٥ساعت ( استفاده نموده و گزارش كار تكميل شده هر آزمايش را در جلسه مربوط به

.٨

.١٠

در ابتداي هر جلسه حدود  ٣٠دقيقه مباحث تئوري و روش انجام آزمايشها را تدريس نمايند .

همان آزمايش تحويل بگيرند.

بدون هماهنگي با مسئول آزمايشگاه كلاسي را تعطيل ننموده و يا ساعت آن را تغيير ندهند.

.١١

مطابق ترتيبي كه در ابتداي ترم براي گروه هر مربي مشخص ميشود آزمايشها را انجام داده و بدون هماهنگي ترتيب آزمايشها

.١٢

در صورتيكه يكي از جلسات با تعطيلي مواجه شد انجام آزمايش مربوطه با هماهنگي مسئول آزمايشگاه در وقت مقتضي صورت خواهد

.١٣

با توجه به مشخص بودن تاريخ امتحان كتبي در همين اوايل ترم به دانشجويان اطلاع رساني كنند تا امتحان كتبي اين درس با امتحان كتبي

.١٤

در امتحان كتبي جهت مراقبت حضور يافته و پس از برگزاري امتحان برگه هاي مربوط به خود را تحويل بگيرند

.١٥

را به هم نزنن د .

گرفت و تغييري در برنامه آزمايشگاه و زمان انجام آزمايشها ايجاد نميشود.
ساير دروس تلاقي پيدا نكند.

با توجه به يكسان بودن مطالب درسي نمره كل دانشجو به نحو زير محاسبه شود

كوييز و فعاليت كلاسي  ٤/٨نمره ،گزارش كار  ٤/٨نمره  ،امتحان كتبي  ٧نمره ،امتحان عملي  ٣/٤نمره  ،جمع ٢٠

نمره

.١٦

قبل از اعلام نمرات مسئول آزمايشگاه را در جريان نمرات قرار داده و هماهنگ با ساير مربيان نمرات اعلام گردد

.١٨

موارد زير به دانشجويان گوشزد شود

.١٧

پس از اعلام نمرات و رسيدگي به اعتراضات قبل از اقدام به قفل نمرات به مسئول آزمايشگاه اطلاع رساني شود.
الف  :با توجه به عدم امكان حذف دروس آزمايشگاهي دانشجو حتي الامكان نبايد در كلاس درس غيبت كند.

ب :در صورت داشتن غيبت در خصوص جبران يا عدم جبران جلسه مذكور با مسئول آزمايشگاه هماهنگي نمايد.

معاون آموزشي دانشكده فيزيك
كيوان

ساماني

