
 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 واحد توانمندسازی )رشد و بالندگی(

 مقدماتی  4Tتقویم ارائه مباحث دوره 

 

 

 مسئولین دوره

 نام و نام خانوادگی محور ایمیل

shb555@yahoo.com شعله بیگدلیدکتر  یدرس یزیر برنامه 

soltarab34@gmail.com سید کامران سلطانی عربشاهیدکتر  یادگیری-روش های یاددهی 

shsmphb@yahoo.com شهنام صدیق معروفیدکتر  دانشجو یابیارزش 

zo_sohrabi@yahoo.com زهره سهرابیدکتر  یآموزش تیریمد و یرهبر 

 

 :باشدقادر انتظار میرود که فراگیر از در پایان این دوره 

 . دهد حیتوض را درسی ی برنامه میمفاه و ها واژه خچه،یتار .1

 . دینما سهیمقا را سیدر ی برنامه انواع و سطوح .2

 بنویسد. درس طرحیک  و دوره حطربر اساس یکی از دروس رشته خود یک  .3

 متناسب با محتوای دروس خود را بکار ببرد. یادگیری -یاددهی یها روش .4

 متناسب با اهداف دوره برای فراگیران خود انجام دهد. یآموزش یطراح .5

 ی مناسب در موقعیت های یادگیری استفاده کند.نیبال آموزشاز روش های  .6

 انواع روش های آموزش مجازی را توضیح دهد. .7

 .دده شرح را آن اهداف و دانشجو یابیارز تیاهم .8

 .دکن انیب را یابیارزش و سنجش آزمودن، آزمون، ،یریگ اندازه تفاوت .9

 .دینما یطراح نتیبلوپر ای آزمون مشخصات جدول آزمون، کی یبرا .10
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 .دببر نام را سطح هر یبرا مناسب یها آزمون و داده حیتوض را لریم هرم مختلف سطوح .11

 از آزمون های کتبی پیشرفت تحصیلی به شیوه مناسب استفاده کند. .12

 از روش های ارزیابی عملکرد در موقعیت های مناسب و به طور صحیح استفاده نماید. .13

 مدیریت آموزشی را به شیوه مناسب در محیط های آموزشی اجرا نماید.  .14

 

 4Tمقدماتی تقویم پیشنهادی برگزاری دوره

 مدرس عنوان مطالب ساعتروز و  تاریخ جلسه

1 4/12/99  
30:12-30:14دوشنبه/  

 برنامه اتیکلمعرفی دوره و بیان اهداف دوره/ 

 یدرس یزیر

 دکتر محمدی/ دکتر بیگدلی

2 5/12/99  
30:12-30:14سه شنبه/  

 یطراح /یریادگی حوزه در بلوم یبند طبقه

 درس طرح و دوره

 سلطانی/دکتر بیگدلیدکتر 

3 11/12/99  
30:12-30:14دوشنبه/  

 سلطانی/ دکتر بیگدلی دکتر یریادگی -یاددهی یها روش

4 12/12/99  
30:12-30:14سه شنبه/  

 دکتر سلطانی یدرس برنامه در یآموزش یطراح کردیرو

5 18/12/99  
30:12-30:14دوشنبه/  

 یدرگاه دکتر ینیبال آموزشمقدمات 

6 19/12/99  
30:12-30:14شنبه/سه   

 دکتر آیین محمدی یمجاز آموزش اتیکل

7 16/1/1400  
30:12-30:14دوشنبه/  

 معروفیدکتر  ی دانشجوابیارزش اتیکل

8 17/1/1400  
30:12-30:14سه شنبه/  

 دکتر دالوری یکتب یها آزمون

9 23/1/1400  
30:12-30:14دوشنبه/  

 دکتر درگاهی فراگیران عملکرد یابیارز یها روش

10 24/1/1400  
30:12-30:14سه شنبه/  

 دکتر سهرابی یآموزش تیریمد و یرهبر اتیکل

 

 

 موفق باشید

 واحد توانمندسازی )رشد و بالندگی(

 99زمستان 


