
 به نام خدا

 97آموزان( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال  شدگان )مهارت قابل توجه پذیرفته

مراحل تقریبی آموزش، طبق جدول زمانبندی ذیل صورت می پذیرد. بخش نظری پودمان اول صرفا به صورت الکترونیکی بوده و 

خواهد بود و قطب  1398نیز طبق جدول در سال نیازی به مراجعه حضوری در دانشگاه نمی باشد. دوره های حضوری و تخصصی 

در اطالعیه های بعدی از طریق سایت و سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه به  متعاقبا های حضوریبندی و محل تشکیل دوره

 .اطالع شما خواهد رسید

خ نحوی برنامه ریزی نمایید که تا تاری *لطفا دروس بارگذاری شده را به ترتیبی که بارگذاری شده است دانلود و مطالعه نمایید. به

 تقریبی طبق جدول ذیل، کلیه درس ها را مطالعه نموده باشید.

 *الزم به ذکر است دروس اخالق حرفه ای و فلسفه تعلیم و تربیت در طول دوره بارگذاری خواهد شد.

 *زمان دقیق برگزاری کالس های آنالین در همه دروس اطالع رسانی خواهد شد.

سئواالت  و و نحوه برگزاری آزمون دوره های غیرحضوری متعاقبا اعالم خواهد شد. آزمون دروس مجازی بصورت کتبی محل *

 خواهد بود. چهارگزینه ای

 آزمون پایانی شروع دو ره تعداد درس عنوان دروس بخش پودمان

 اول

 بخش اول نظری

 -فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی -اخالق حرفه ای معلم

اصول و  -ارزشیابی یادگیری -روانشناسی و کاربرد آن در آموزش

 روش های یاددهی و یادگیری

5 

 شنبه

19/8/97 

 پنجشنبه

18/11/97 

 بخش دوم نظری
 -پژوهش و توسعه حرفه ای -اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

کارورزی -نقش اجتماعی تربیتی معلم -آموزش کارآفرینی  
5 

 شنبه

4/12/97 

 پنجشنبه

23/3/98 

 دوم

 بخش اول مهارتی
کارگاه آموزش در رشته  -1کارگاه آموزش در رشته تخصصی

3کارگاه آموزش در رشته تخصصی  -2تخصصی   
3 

 شنبه

8/4/98 

 پنجشنبه

17/5/98 
 بخش دوم مهارتی

تحلیل محتوی بسته  -کارگاه آموزش فناوری در رشته تخصصی

الگوهای یاددهی  -آموزشی و روش انطباق آن با موقعیت در رشته

 و یادگیری آموزش های فنی و حرفه ای
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