
 بسمه تعالی

  الكترونیكي( مرکز آموزش 2اطالعیه شماره )

 آموزش و پرورش درآزمون استخدامي وزارت  نهايي ويژه پذيرفته شدگانپودمان اول  هاي معلمي درها و صالحیتدروس شايستگيبراي ارائه 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي 1398سال 

 

سامانه آموزش يادگیري الكترونیكي  و با مراجعه به اندنمودهدريافت  و شماره دانشجوييانجام شده در سامانه گلستان آنها ثبت نام مهارت آموزاني که 

شرکت در اند، جهت را دانلود و مطالعه کرده اري شدهذي بارگهاکتابجزوات و مراجعه کرده و  http://Lmsmaharat.sru.ac.irبه آدرس 

هاي پودمان اول طبق برنامه زماني جدول اقدام نمايند. همچنین آزمون پاياني دورهبندي بر اساس جدول زمان ي پرسش و پاسخ آنالينهاکالس

و هرگونه  ز طريق سامانه دنبال نمايداها را تو فعالی هاکالسي مربوط به هااطالعیهمهارت آموز موظف است کلیه اخبار و انجام خواهد شد.  2

  پیگیري نمايد. Maharat@sru.ac.irاز طريق ايمیل صرفا سوال و مشكلي را 

 پودمان اولدروس جلسات پرسش و پاسخ برنامه  1جدول 

 پودمان شیوه اجرا عنوان درس اجرا تاريخ ساعت اجرا

 18الي  16

05/04/1399 

06/04/1399 

07/04/1399 

08/04/1399 

 هاي ياددهي و يادگیرياصول و روش

 الكترونیكي

 )غیر حضوري(
 اول

 10الي  8

03/04/1399 

08/04/1399 

10/04/1399 

12/04/1399 

 ارزشیابي يادگیري

 17الي  15

01/04/1399 

02/04/1399 

03/04/1399 

04/04/1399 

فلسفه تعلیم و تربیت رسمي و عمومي در 

 جمهوري اسالمي ايران

 

 20الي  18

07/04/1399 

08/04/1399 

09/04/1399 

10/04/1399 

 روانشناسي و کاربرد آن در آموزش

 20الي  18

01/04/1399 

02/04/1399 

03/04/1399 

04/04/1399 

 کارورزي )آموزش طرح درس نويسي(

 

 

http://lmsmaharat.sru.ac.ir/


 پپودمان اولدروس آزمون برنامه  2جدول 

 پودمانآزمون  شيوه اجرا آزمون عنوان درس تاریخ آزمون ساعت آزمون

 هاي ياددهي و يادگیرياصول و روش 14/04/1399 11الي  9

 الكترونیكي

 )غیر حضوري(
 اول

 ارزشیابي يادگیري 15/04/1399 11الي  9

 16/04/1399 11الي  9
فلسفه تعلیم و تربیت رسمي و عمومي در 

 جمهوري اسالمي ايران

 

 کاربرد آن در آموزشروانشناسي و  17/04/1399 11الي  9

 کارورزي )آموزش طرح درس نويسي( 19/04/1399 11الي  9

 

 است. 12نمره قبولي در هر آزمون  :1تذکر

 هر سؤال فقط يک مرتبه براي مهارت آموز قابل مشاهده است.آزمون هنگام در آزمون تكرار نداشته و  : 2تذکر 

 تعريف خواهد شد. لطفا از تماس تلفني اجتناب فرمايید. 01/04/1399کالس مجازي جلسات پرسش و پاسخ تا ظهر روز يكشنبه  : 3تذکر 

 

 

 


