
 بسمه تعالی

  الكترونیكي( مرکز آموزش 1اطالعیه شماره )

تعیین تكلیف حق التدریسي مهارت آموزان ویژه هاي معلمی ها و صالحيتدروس شايستگیدوره 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایيدر  درسری چهارم 

 

به سامانه ، اندنمودهدریافت  دانشجوییو شماره انجام شده در سامانه گلستان آنها ثبت نام مهارت آموزانی که 

نام  وارد کردنمراجعه کرده و با  http://Lmsmaharat.sru.ac.irآموزش یادگیری الکترونیکی به آدرس 

از کلیه امکانات آموزشی آن که شامل دانلود جزوات و  توانندمی)کد ملی(  و رمز عبور)شماره دانشجویی( کاربری 

، بندی که متعاقبا اعالم خواهد شد()بر اساس جدول زمان آنالینی هاکالساری شده، شرکت در ذی بارگهاکتاب

 ها،مربوط به دورههای اطالعیهای و مطالعه های آنالین دورهی آفالین، شرکت در آزمونهاکالسدانلود آرشیو 

سامانه همین ها را از طریق و فعالیت هاکالسی مربوط به هااطالعیهمند گردند. مهارت آموز موظف است کلیه بهره

 دنبال نماید. 

، از قسمت نرم افزارهای ضروری، می بایست به منظور مهارت آموزان محترم با ورود به سامانه آموزش مجازی

مرورگر  ،اقدام به دانلود و نصب نرم افزارهای ضروری از قبیل فلش پلیر سامانه تدرست از تمامی امکانا برداریبهره

های های تحت موبایل این نرم افزارها که سازگار با سیستمد. نسخهیفایرفاکس و پالگین کالس مجازی ویندوز نمای

 .استباشند نیز در قسمت نرم افزارهای ضروری، قابل دانلود می IOSاندروید و 

  :گرددارائه می جدول زیربه صورت  پودمان دودر قالب مراحل آموزش، طبق جدول زمانبندی 

 

 

 

 

 

 

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


تعيين تکليف حق آموزان مهارتهاي معلمی براي دوره ها و صالحيتبرنامه دروس شايستگی

 (1400سري چهارم )مهرماه التدريس 

 پودمان بازه زمانی اجرا شيوه اجرا عنوان درس

 رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران فلسفه تعلیم و تربیت

 الکترونیکی

 )غیر حضوری(

 1400ماه  مهر 24

 الی

 1400ماه آذر 9

 اول

 روانشناسی و کاربرد آن در آموزش

 آموزش تلفیقی

 ارزشیابی یادگیری

 کارورزی )آموزش طرح درس نویسی( 

 آموزش کارآفرینی

 ایپژوهش و توسعه حرفه

 یریادگیو  یاددهیاصول 

 1کارگاه آموزش در رشته تخصصی 

 الکترونیکی

 حضوری( غیر)

 1400ماه  آذر 13

 الی

 1400ماه  بهمن 5

 دوم

 2کارگاه آموزش در رشته تخصصی 

 3کارگاه آموزش در رشته تخصصی 

 کارگاه آموزش فناوری در رشته تخصصی

 تحلیل محتوای بسته آموزشی و روش انطباق آن با موقعیت در رشته

 معلم یاحرفه اخالق

 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

 اجتماعی تربیتی معلم نقش

 )تدریس عملی( کارورزی

 

در  )آموزش طرح درس نویسي(درس كارورزیتئوری باشد كه مي پودمان 2در  درس 17كل دوره شامل  :1تذكر 

  .عملي كارورزی در پودمان دوم ارائه مي گردد.تدریس اول و پودمان 

هایي كه به شيوه الكترونيكي در پودمان اول باید بگذرانند، آموزان نسبت به  دانلود محتوای درسمهارت :2تذكر

   اقدام نمایند. 

از طریق همين  گردند،كه به شيوه الكترونيكي ارائه مي )برخط( های آنالینزمان دقيق برگزاری كالس :3تذكر

 سامانه اطالع رساني خواهد شد. 

 ،و از طریق حضور فعال در كالسها، انجام تكاليفآموزن توسط اساتيد به صورت مستمر ارزیابي مهارت  :4تذكر 

در  برگزاری آزمون شد. خواهدانجام تعيين مي شود، در طي دوره ي كه توسط استاد هر درس هایو پروژه هاآزمون

 د شد.متعاقبا از طریق سامانه آموزش الكترونيكي اطالع رساني خواه نيز پایان هر پودمان

 


