
 شیوه ناهه نحوه برگساری دوره های عووهی تربیت هدرس

 : هقدهه

تِ هٌظَض اضتمای سطح علوی، هْاضتی هسضساى ٍ اًطثاق آًْا تااّساف ٍ تطًاهِ ّای زاًطگاُ ٍ افعایص  

عوَهی تطتیت هسضس تطگعاض  ضت ّایْاهسطح کیفی ٍ ترصصی هسضساى زض هَاجِ تا زاًطجَیاى زٍضُ 

 هی گطزز.

 ضاهل هَاضز ظیط هی تاضس:ایي زٍضُ  -

 کالس حضَضی -1

)کتاتْای آهَظضی تا تَجِ تِ هٌاتع هعطفی ضسُ جْت آهازگی تطای آظهَى کتاتْای آهَظضی -2

 .(پایاى زٍضُ تَسط ذَز هسضساى تْیِ هی گطزز

 آظهَى الکتطًٍیکی -3

 

  ؛هحتوای دوره و نحوه ارائه -

 

کالس  هحتوی عنواى ردیف

 حضوری)ساعت(

از اجرای عولی توسط یکی 

 هدرساى و پرسش و پاسخ

هْاضتْای  1

 تسضیس

 ضیَُ ٍ فٌَى تسضیس -

 هْاضتْای سٌجص ٍاضظیاتی -
 ساعت5/2

 ساعت5/2

 ساعت5/1

 ساعت 5/1

 

استاًی ًسثت تِ هسیطیت هحتطم ٍاحسّای کالسْا  اظ هسضساىاستفازُ حساکثطی  هٌظَضتِ نکته: 

 .ظهاى تَجِ تیطتطی زاضتِ تاضٌس

 

 

 

 



 ؛کالس حضوری

هیاى ٍعسُ ضٍظاًِ تطگعاض هی  زٍ ٍ ساعتِ( تِ ّوطاُ پصیطایی ضاهل ًْاض 8کاضگاُ یک ضٍظُ )ضاهل 

ّعیٌِ تطگعاضی زٍضُ ضا تِ اظای ّط ًفط طثك جسٍل شیل هحاسثِ ٍ  یاستاًٍاحسّای هحتطم گطزز. 

 اعوال ًوایٌس.

 

 هبلغ )ریال( توضیحات عنواى ردیف

ضاهل  18صثح تا  8یک زٍضُ آهَظش اظساعت  -1

 حك العحوِ اساتیس ٍ ........
  ّطساعت آهَظش.....

   پصیطایی ًَتت صثح ٍ عصط -2

   ًْاض -3

 جوع

 

 : شرکت کنندگاى

کاضتطزی کِ زاضای کس هسضسی هی تاضٌس تایس هطاتك ضَاتط  -کلیِ هسضسیي زاًطگاُ جاهع علوی 

لثَلی زض آظهَى پایاى حسالل ًوطُ کسة پس اظ  ٍ اعالم ضسُ اظ سَی زاًطگاُ زٍضُ ضا گصضاًسُ

. ایي گَاّیٌاهِ تطای توسیس کس هسضسی ٍ ازاهِ تسضیس زض ًوایٌس گَاّیٌاهِ زٍضُ ضا زضیافتزٍضُ 

 کاضتطزی ضطٍضی است.  –کالسْای علوی 

ضطکت زض ایي زٍضُ ّا )هْاضتْای عوَهی تسضیس( هسضساًی هی تاضٌس کِ زض ایي لَیت ٍا : 1نکته

 هی تاضٌس.هطغَل تسضیس کاضتطزی  –کع آهَظش علوی ازضهط تَزُ ٍ تسضیس کس ًیوسال زاضای

ضئیس هطکع آهَظش عالی تطتیت  صسٍض گَاّیٌاهِ ّا تا زٍ اهضای ضئیس ٍاحساستاًی ٍ : 2نکته

 هسضس صَضت ذَاّسگطفت.

 

 : راهنوای ثبت نام

 زاًطگاُ  هسضس هطکع تطتیتساهاًِ ثثت ًام  :nfo.uast.ac.ir/tec//ihttp/هطاجعِ تِ سایت  -1

 اًتراب استاى -2



 اًتراب ضْطستاى ) کِ کالس حضَضی زض آى ضْطستاى اضائِ ذَاّس ضس( -3

 حضَضی تطاساس تاضید اضائِ ٍ ثثت ًام زض آىاًتراب کالس  -4

 ٍاضز کطزى اطالعات ضرصی -5

 ضیال تِ حساب 1000000طثك ضَاتط هطتَطِ کِ تِ هثلغ تَسط هسضس پطزاذت هثلغ ضْطیِ زٍضُ  -6

تاًک هلی تٌام توطکع ٍجَُ زضآهس اذتصاصی زاًطگاُ جاهع علوی   2178699003006  ضواضُ

 کاضتطزی

 

 :اساتید دوره

 تَسط ٍاحس استاًی ٍ تااظ هیاى اساتیس تَاًوٌس ٍ تا تجطتِ استاى  حضَضیاساتیس کالسْای 

 ّواٌّگی هطکع آهَظش عالی تطتیت هسضس اظ هحل استاى هطتَطِ اًتراب گطزز.

 ،نسبت به ماهیت دوره توسظ واحذهای استانی دوره قبل از برگساری کالسهای آموزشی اساتیذ : نکته

 شود.تاکیذ  دورهن بودی آموزشی توجیه شونذ و برکارگاهی انظام علمی کاربردی و منبع و محتو

 

 :نحوه ارائه کالسهای حضوری

نحوه ارائه دوره ها به  مانبنذیز ،ساعت( 8یک روز ) با توجه به برگساری کالسهای حضوری در

 صورت حضوری جهت تذریس به شرج زیر می باشذ.

  و  اجرای عملی ) نمونه تذریس( توسظ یکی از مذرسان           ساعت5/2شیوه و فنون تذریس

 ساعت 1 /5پرسش و پاسخ

 اجرای عملی )نمونه تذریس( توسظ یکی از            ساعت 5/2و ارزیابیسنجش  مهارتهای

 ساعت5/1مذرسان و پرسش و پاسخ 

مربوط به ارائه آموزشهای  کوکی یراهنوابه منظور استانذارد سازی و اجرای یکسان کالسها  : نکته

    )نمونه پیوست( دراختیار اساتیذ دوره قرار گیرد  تا است حضوری به صورت متمرکس تهیه شذه



 :بندی اجرای دورهبرناهه زهاى 

نفر در تاریخ های مشخص شذه توسظ  50حذاکثر و  نفر 30حذاقل  کالسهای حضوری با ثبت نام

دوره های  ،)به منظور عذم تذاخل دوره با کالسهای درسی مذرسان برگسار گردد واحذهای استانی

  (سه شنبه، دوشنبه،ابتذای هفته شنبه، یکشنبه، تربیت مذرس مهارت های عمومی ترجیحاً روز های 

  . شودتشکیل 

هسضس زض استاى تطتیت ٍاحسّای استاًی تطًاهِ لطعی تطگعاضی زٍضُ ّای  هْاضت عوَهی  : 1نکته 

تعساز ضطکت کٌٌسگاى لطعی تِ ّوطاُ هسَل  ذَز ضا تِ صَضت هکتَب ٍ تا لیس ظهاى ٍ هکاى ٍ

تا اهکاى حضَض یک ًفط اظ  ًوایٌسهستمین تطگعاض کٌٌسُ تِ هطکعآهَظش عالی تطتیت هسضس اعالم 

 هطکع زض زٍضُ اًجام پصیطز.

صسٍض گَاّیٌاهِ ٍ تاییس اسٌاز زٍضُ فمط تط اساس لیست اساهی ثثت ًاهی زضساهاًِ تطتیت  :2نکته 

 هسضس هَضز تاییس ذَاّس تَز.

 

 :و هواد آزهوى ى پایاى دوره نحوه برگساری آزهو

 پایاى زٍضُ هتعالثاً اعالم ذَاّس ضس.جعئیات تطگعاضی آظهَى  ًحَُ ٍ ضطایط ٍ

 تع هعطفی ضسُ هی تاضس.اکالس حضَضی ٍ هٌ ضاز آظهَى ضاهل هطالة اضائِ ضسُ زهَ

 

 

 

 

 



   : هنابع

 : تدریسو فنوى درس شیوه  -1

،  اًتطاضات 3ٍیطاست   -ضعثاًی، حسي، هْاضتْای آهَظضی ٍ پطٍضضی )ضٍضْا ٍ فٌَى تسضیس( 

   1394سوت، 

 

 : ارزیابی سنجش ودرس ههارتهای  -2

  1394ٍیطایص ضطن،  ًطط زٍضاى،  –سیف، علی اکثط، اًساظُ گیطی، سٌجص ٍ اضظضیاتی آهَظضی 

 

 : نکته بسیار ههن

جٌاب آلای هٌْسس حثیة ظازُ هعاٍى هحتطم  19/7/94/م هَضخ 94/ 31629تط اساس ًاهِ ضواضُ 

ٍ ّعیٌِ کطز تطای اجطای کاضگاُ ازاضی، هالی ٍهسیطیت هٌاتع )پیَست( سمف اعتثاض لاتل ترصیص 

زاًطگاُ تَسط  ّای آهَظضی تطتیت هسضس، هیعاى اعتثاض جصب ضسُ ٍ هثلغ ٍاضیع ضسُ تِ حساب

هسضساى ضطکت کٌٌسُ زض کاضگاُ است . لصا ضٍسای هحتطم ٍاحسّای استاًی ًْایت تَجِ ضا تِ 

 .ّعیٌِ کطزّای زٍضُ زاضتِ تاضٌس

 

 : فرم نظرسنجی

فطایٌس تطگعاضی زٍضُ ّا الظم است فطهْای ًظطسٌجی تَسط هسضساى هحتطم تکویل تِ هٌظَض تْثَز 

 ٍ پس اظ تطضسی ٍ جوع تٌسی ًتایج تِ ایي هطکع اضسال گطزز.

 

 


