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 معایب محاسن توضیح انواع روش

   هؼلن سَال هیکٌذ تا ضاگشداى سا ًسبت بِ جْلطاى دس هَضَع هتَجِ کٌذ. سقراطی 1

 ػذم آهَصش هٌسجن آصادی ػول دس یادگیشی کَدک دس ّش صهاًی هی تَاًذ دس هکتب خاًِ حاضش ضَد ًظام هکتبی ایراى 2

 اطالػات بِ داًص آهَصاىاًتقال هستقین  تَضیحی 3

اقتػادی بوَدى  اًؼاواپ یوزیشی  تقَیوت قوَُ      

 بیاى هؼلن

هتکلن ٍحذُ بَدى  ػذم هَفقیت دس هْاستْای 

ػلوی ٍ رٌّی  دس ًظش گشفتِ ًطذى اختالفات 

فشدی  ػذم توشکض فکوشی هسوتوغ  یوادگیشی    

 بِ صٍس تکشاس

 باستفادُ اص بیاى ضفاّی بشای تَضیح ٍ تفْین هاال سخٌراًی 4

اقتػادی بوَدى  اًؼاواپ یوزیشی  تقَیوت قوَُ      

 بیاى هؼلن

هتکلن ٍحذُ بَدى  ػذم هَفقیت دس هْاستْای 

ػلوی ٍ رٌّی  دس ًظش گشفتِ ًطذى اختالفات 

فشدی  ػذم توشکض فکوشی هسوتوغ  یوادگیشی    

 بِ صٍس تکشاس

 فشایٌذی است کِ داًص آهَص طی آى هسالِ سا هطخع هیکٌذ. اکتطافی 5

رٌّوی  افوضایص اًزیوضُ دسًٍوی      تقَیت تَاًایی 

ایجاد سٍحیِ خالقیت ٍ کاٍضزشی  توذاٍم بْتوش   

 آهَختِ ّا

 کاسبشدی ًبَدى دس ّوِ سضتِ ّای تحػیلی

 حل هسالِ 6

 از طریق بیٌص ٍ ضٌاخت
فشایٌذی است بشای کطف تَالی ٍ تشتیب غحیح ساّْایی کِ بِ یک ّذپ 

 هٌتْی هی ضَد

  

 از طریق رٍش تحلیلی

 ٍش دیَییبا ر

 هباحثِ 7

بحث کٌترل ضذُ تَسط 

 هعلن
 اضتفادُ اص بحث ٍ جذل بشای حل هسالِ

احاطِ هؼلن بش کالس  ّذایت بحوث بوِ سوَی    

 ّذپ بذٍى اتالپ ٍقت

هتکلن ٍحوذُ بوَدى هؼلون  ػوذم کواسایی  دس      

 ػلَم تجشبی ٍ سیاضی

 بحث آزاد

 بحث گرٍّی

 پرسص ٍ پاسخ 8

 فرصت سَال
ل اص طشپ هؼلن ٍ کوک بِ یشٍسش قذست تفکش بشای سسیذى بِ طشح سَا

 یاسخ

قابلیت استفادُ دس کلیِ سٍضْای تذسیس  هوشٍس  

هاالب توذسیس ضوذُ  اسصضویابی هیوضاى دسک     

 داًص آهَص اص هفاّین هَسد ًظش

 

 پرسطْای پیگیر

 هْارت پرسص

لزتبخطی ٍ خاطشُ اًزیض بَدى  اهکواى غوشپ   گسووتشدگی ٍ اًؼاوواپ دس اًتخوواع هَضووَع     م بشسسی  جوغ آٍسی اطالػات ٍ یافتي فؼالیتی است خاسج اص هذسسِ  هستلض  9



آضٌایی با ًحَُ ًَضتي گضاسش  تقَیوت هْواست    ساُ حل  هاالؼِ ٍ اًجام کاس ػولی ٍاحذ کار )پرٍژُ(

 کطف هَضَػات ًاضٌاختِ   

ّضیٌِ اضوافی  بوی ػالقزوی بؼاوی اص داًوص      

 آهَصاى بِ یشٍطُ

 گرٍّْای کَچک 11
داًص آهَصاى بِ گشٍّْای کَچک تقسین هیطًَذ ٍ هستقال بِ یادگیشی هی 

 یشداصًذ.

هؼلن هسوتقیوا اًتقوال دٌّوذُ داًوص ًیسوت       

 اهکاى تقسین یک هَضَع بشای گشٍّْا   

ًیاص بِ آهادگی کافی ٍ تْیوِ هوَاد ٍ هاوالبی    

 کِ بشای هاالؼِ گشٍّْا الصم است

 است کِ جٌبِ اًفشادی داسد ٍ دس دسٍى فشد اًجام هیطَد.فشایٌذی  یادگیری فردی 11

تؼییي فؼالیتْای یادگیشی بش اسواس تفاٍتْوای   

فشدی  تقَیت استقالل فکشی ٍ تَاًایی تػووین  

 گیشی

 فؼالیت گشٍّی اص بیي هیشٍد

 آزهایطی 12
فشاگیشًذگاى با بکاسبشدى ٍسایل ٍ هَاد  دسباسُ هفَْهی خاظ  تجشبِ کسب 

 هی کٌٌذ

خالقیووت هؼلوون ٍ داًووص آهووَص سا دس سوواختي  

ٍسووایل سووادُ بکوواس هیاًووذاصد  تػوووین گیووشی 

هستقل داًص آهَص سا دس کسب ًتیجوِ تقَیوت   

 هیکٌذ

هوکي است ًبَد ٍسایل کافی باػوث کون ا وش    

 ضذى ایي سٍش ضَد  

 سٍضی است بش اساس هطاّذُ ٍ دیذى  ًوایطی 13

اًتقووال هْوواست  بووِ تؼووذاد صیووادی اص افووشاد دس  

وتشیي صهاى هیسش هیطَد  آهَصش بوِ کووک   ک

 اضیا ٍاقؼی ٍ حقیقی است

استفادُ اص سٍش سخٌشاًی دس حیي کاس  غشپ 

 ٍقت هؼلن بشای تْیِ هَاد الصم

 گردش علوی 14

 تجربِ کَتاُ هذت ٍ سریع
کاسیست ػولی کِ بیشٍى اص هذسسِ غَست هیزیشد ٍ ضاهل هاالؼات هستقین 

وغ آٍسی اطالػات اص طشیق هطاّذُ  ٍ دست اٍل دسباسُ یک هسالِ  ج

یشسطٌاهِ  هػاحبِ  اًذاصُ گیشی  ًوًَِ بشداسی ٍ سایش فٌَى تحقیقی هی 

 باضذ کِ بذیي طشیق اص اػتباس فشضیِ ّا اطویٌاى حاغل هیطَد

هفیذ بَدى  فؼال بَدى داًص آهوَصاى  ّیجواى   

 اًزیضبَدى  اقتػادی بَدى

 ٍقت هفیذ کالس ٍ سایش دسٍس سا هیزیشد

 در هحیط هذرسِ

 رٍزاًِ

 ّفتگی

 فشد یا افشادی اص داًص آهَصاى  هَضَػی سا بػَست ًوایص کَتاُ اجشا هیکٌٌذ ایفای ًقص 15

ایجووواد ّیجووواى  هطووواسکت هسوووتوؼیي دس   

احساسوات هجوشی ًقوص  ایجواد صهیٌوِ بحوث       

گشٍّی  سفغ حالت کوشٍیوی دس داًوص آهوَصاى    

 کوشٍ

ُ آهَصضوی هٌاسوب   بشای تحقق اّذاپ ییچیذ

ًیسووت  ضووبیِ ت وواتش اسووت ٍ جووذی گشفتووِ  

 ًویطَد  غشپ ٍقت ٍ تذاسک صیاد الصم داسد

 آهَصش گشٍُ خاغی اص کلوات بِ غَست اًتضاػی آهَختي هفاّین ٍ اصَل 16
خالقیت رٌّی داًص آهَصاى ٍ قذست تفکش آًْا 

 سا افضایص هیذّذ

 دس ّوِ ػلَم ٍ سضتِ ّا کاسبشد ًذاسد

 دس قیاس اص کل یک هفَْم بِ جضء هیشسٌذ ٍ دس استقشاء اص جضء بِ کل استقراءقیاس ٍ  17
قابلیت تشکیوب بوا سوایش سٍضوْای آهَصضوی سا      

 داساست

 

 في توریي 18

 توریي تکراری

هطخع کشدى توشیي ّای هٌاسب اص هباحث تذسیس ضذُ بشای تؼویق 

 یادگیشی هاالب دسسی

شٍس هَجب تؼویق یادگیشی هیطَد  هؼلن سا اص ه

 چٌذباسُ هاالب بی ًیاص هیکٌذ

هَجب خستزی هیطَد  هوکوي اسوت حجون    

توشیٌْا بیص اص حذ الصم باضوذ  هوکوي اسوت    

بؼاووی داًووص آهووَصاى بووِ حفوو  توشیٌْووا    

 بپشداصًذ   

 استٌباطی

 هرٍر

 توریٌْای عولی

 ّوِ هؼلواى تَاًایی استفادُ اص آى سا ًذاسًذ هؼایب سٍضْای هختلف سا یَضص هیذّذ هَقغ لضٍمدس ّن آهیختي سٍضْای هختلف ٍ استفادُ اص ّشکذام  دس  تلفیق رٍضْا 19

 


