توصیه هایی برای ارتباط مناسب با استاد

استاداى هؼوَالً داًشجَیاى سیادی دارًذ ٍ بسیار هشکل است کِ اس بیي ّوِ آًْا ،شوا را بشٌاسٌذ .ایي رٍشّا بِ ش وا کو

ه

کٌ ذ ک ِ

استادتاى شوا را بْتز بشٌاسذ ٍ هٌاسبات خَب با شوا داشتِ باشذ:

 .1تکالیف خَد را بِ هَقغ اًجام دّیذ .اگز کاری را با تأخیز اًجام دادیذ ،دلیل تزاش ًکٌیذ ،هگز آى ک ِ ٍاقؼ اً دلی ل ه َدْ داش تِ
باشیذ.

 .2اگز قزار است سز کالس حاضز ًشَیذ یا کاری را با تأخیز اًجام دّیذ حتواً استاد خَد را قبال در دزیاى بگذاریذ.
 .3سَال کٌیذ .اگز هطلب را درست هتَدِ ًشذُایذ حتواً بپزسیذ .استاداى ،داًشجَیاى ػالقوٌذ ٍ فؼال را دٍست دارًذ.
 .4اگزاحساس ه کٌیذ هطلب بزای بحث ٍدَد دارد هؤدباًِ بحث کٌیذ ،ایي اهز ًشاًِ ػالقِ شوا بِ هَضَع است.

 .5اگز در اًجام تکلیف درس هشکل داریذ با استاد خَد هشَرت کٌیذ .ایي حقیقت کِ شوا بِ تکلیف خَد اّویت ه
اًجام دادى آى کو

ه خَاّیذ ،بزای استاداى با ارسش است.

دّی ذ ٍ ب زای

هشدارها:


ٍقت ه خَاّیذ ًسبت بِ ػولکزد استاد خَد اػتزاض کٌیذ ٍ یا با دیذگاُ ٍی هَافق ًیستیذ ،هؤدباًِ رفتار کٌیذ .تي صذای خَد را
پاییي بیاٍریذ ٍ کلوات هٌاسب را با دقت اًتخاب کٌیذ.



بیي بحثّای هٌطق بز سز هَضَػات درس ٍ بحث تَأم با شَخ ٍ هشاح کِ بَی شیطٌت ٍ تَّیي ه دّذ توایش قایل شَیذ ٍ اس



ّزگش بزای آشٌا شذى با استاداى هٌتظز اهتحاًات پایاى تزم ًباشیذ .غالباً استاداى اس ایي کار خَششاى ًو آیذ ٍ آشٌای با استاد ی

شیطٌتّای کِ حزین ٍ حزهت کالس را خذشِدار ه کٌذ دذاً بپزّیشیذ.
رٍس هاًذُ بِ اهتحاى ،تأثیزی در بْبَد ارتباط شوا ًخَاّذ داشت.
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