
 بسمه تعالی

  :الكترونیكي( مرکز آموزش 1اطالعیه شماره )

سري دوم  التدریسی حق استخدام معلمین و آموزي مهارت دوره نهائی شدگان معرفی توجه قابل

 رجائی شهید دبیر تربیت دانشگاه سنوات گذشته استخدامی آزمون شدگان معرفی و 1399 سال

 

 معلمين استخدام و آموزي مهارت دورههاي معلمی براي ها و صالحيتبرنامه دروس شايستگی

  1399 سال سري دوم التدريسیحق

 پودمان  بازه زمانی اجرا شيوه اجرا عنوان درس

 فلسفه تعليم و تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران

 الكترونيكي

 )غير حضوري(

 ثبت نام 22/01/1400لغايت  16/01/1400

 اول

 كاربرد آن در آموزشروانشناسي و 

 ماه  فروردين 23

 لغايت

 1400ماه  خرداد 6

 بازه زمانی 

 هاي ياددهي و يادگيرياصول و روش

 ارزشيابي يادگيري

 آموزش طرح درس نويسي 

 ايپژوهش و توسعه حرفه

 آزمون  1400خرداد ماه  13لغايت  7 

 

 الكترونيكي

 )غير حضوري(

 ثبت نام 15/03/1400لغايت  13/03/1400

 دوم

 اي معلماخالق حرفه

 ماه  خرداد 16

 لغايت

 1400 تيرماه 30
 بازه زمانی 

 آموزش كارآفريني

 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

 در محيط آموزشي (HSE)ايمني، بهداشت و محيط زيست 

 نقش اجتماعي تربيتي معلم

 كارورزي )حضوري در محل هنرستان( 

  آزمون  1400مردادماه  4تيرماه لغايت  31 

 

 تلفيقي

  -)حضوري

 حضوري( غير

 ثبت نام 04/05/1400لغايت  01/05/1400

 سوم

 1كارگاه آموزش در رشته تخصصي 

 1400ماه مرداد 5

 لغايت

 1400ماه شهريور 19

 بازه زمانی 

 2تخصصي كارگاه آموزش در رشته 

 3كارگاه آموزش در رشته تخصصي 

 آموزش تلفيقي

 كارگاه آموزش فناوري در رشته تخصصي

 آزمون 1400شهريورماه  26لغايت  20 تحليل محتواي بسته آموزشي و تدريس آزمايشي

 



اند، به سامانه آموزش كه ثبت نام آنها در سامانه گلستان انجام شده و شماره دانشجويي دريافت نموده پذيرانيدانش

دانشگاه سامانه ديگري بنام ) كنندمراجعه  http://Lmsmaharat.sru.ac.irيادگيري الكترونيكي به آدرس 

LMS نام کاربری : شماره دانشجویی و رمز ورود :  .(فرماييد دقتدر آدرس سامانه  . لذانيز دارد

جهت استفاده  هاي راهنماي نحوه استفاده از سامانه آموزش الكترونيكيفايل تعريف شده است. یکد رهگیر

دانلود جزوات و  :كليه امكانات آموزشي شاملباشد. دانلود كردن ميدر تابلو اعالنات سامانه، قابل مهارت آموزان 

 در تابلو اعالنات سامانهبندي كه )بر اساس جدول زمانبرخط هاي هاي بارگذاري شده، شركت در كالسكتاب

اي دوره برخطهاي شركت در آزمونها، بارگذاري تكاليف درسهاي آفالين، اعالم خواهد شد(، دانلود آرشيو كالس

 . در دسترسي قرار داده شده است ها،و مطالعه اخبار مربوط به دوره

های برخط فعالیت محور بوده و مهارت آموز موظف است در ها به صورت مستمر و کالسارزیابی درس :1تذكر 

 ها را با موفقیت طی کند.ها حاضر و تکالیف و آزمونطول دوره به طور مرتب در کالس

 تابلو اعالنات ها را از طريقها و فعاليتهاي مربوط به كالسموظف است كليه اخبار و اطالعيهپذير دانش :2تذكر

   سامانه دنبال نمايد.

ني در تابلو اعالنات سامانه اطالع رساكه دوره دستورالعمل آموزشي شرايط موفقيت در دوره براساس : 3تذكر

 .بود خواهد

 

 

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

