بسمه تعالی
اطالعیه شماره ( )1مرکز آموزش الكترونیكي:
قابل توجه معرفی شدگان نهائی دوره مهارت آموزي و استخدام معلمین حق التدریسی سال  1399و معرفی
شدگان آزمون استخدامی سنوات گذشته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
برنامه دروس شايستگيها و صالحیتهاي معلمي براي دوره مهارت آموزي و استخدام معلمین حقالتدریسی سال 1399
بازه زماني اجرا

پودمان
ثبت نام

 99/11/04لغايت 99/11/10

بازه زماني

 11بهمن ماه 99
لغايت
 15فروردين ماه 1400

آزمون

 16لغايت  21فروردين ماه 1400

ثبت نام

 99/11/22لغايت 99/11/25

بازه زماني

 25فروردين ماه
لغايت
 25خردادماه 1400

آزمون

 26خردادماه لغايت  1تیرماه 1400

ثبت نام

 99/4/2لغايت 99/4/5

بازه زماني

 5تیرماه 1400
لغايت
 5شهريورماه 1400

آزمون

 6لغايت  12شهريورماه 1400

شیوه اجرا

عنوان درس

فلسفه تعلیم و تربیت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران
روانشناسي و کاربرد آن در آموزش

اول

الكترونیكي
(غیر حضوري)

اصول و روشهاي ياددهي و يادگیري
ارزشیابي يادگیري
کارورزي ( 1آموزش طرح درس نويسي)
پژوهش و توسعه حرفهاي

الكترونیكي
(غیر حضوري)
اخالق حرفهاي معلم
آموزش کارآفريني

دوم

الكترونیكي
(غیر حضوري)

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره
ايمني ،بهداشت و محیط زيست ) (HSEدر محیط آموزشي
نقش اجتماعي تربیتي معلم
کارورزي ( 2حضوري در محل هنرستان)

سوم

کارگاه آموزش در رشته تخصصي 1
تلفیقي
(حضوري-
غیر حضوري)

کارگاه آموزش در رشته تخصصي 2
کارگاه آموزش در رشته تخصصي 3
آموزش تلفیقي
کارگاه آموزش فناوري در رشته تخصصي
تحلیل محتواي بسته آموزشي و تدريس آزمايشي

مهارت آموزاني که ثبت نام آنها در سامانه گلستان انجام شده و شماره دانشجويي دريافت نمودهاند ،به سامانه آموزش يادگیري
الكترونیكي به آدرس  http://Lmsmaharat.sru.ac.irمراجعه کنند .در تابلو اعالنات سامانه فايلهاي راهنماي نحوه
استفاده از سامانه آموزش الكترونیكي جهت استفاده مهارت آموزان قابل دانلود کردن ميباشد .کلیه امكانات آموزشي شامل:
دانلود جزوات و کتابهاي بارگذاري شده ،شرکت در کالسهاي برخط (بر اساس جدول زمانبندي که متعاقبا اعالم خواهد
شد) ،دانلود آرشیو کالسهاي آفالين ،بارگذاري تكالیف درسها ،شرکت در آزمونهاي برخط دورهاي و مطالعه اخبار مربوط
به دورهها ،در دسترسي قرار داده شده است.
نکات مهم دوره :
 -1کل دوره شامل  18درس در  3پودمان ميباشد.
 -2نام کاربري و رمز عبور در سامانه آموزش الكترونیكي  Lmsmaharat.sru.ac.irهر دو شماره دانشجويي مي باشد.
 -3زمان دقیق برگزاري کالسهاي برخط ( )onlineدروس که به شیوه الكترونیكي ارائه ميگردند ،از طريق همین
سامانه اطالع رساني خواهد شد.
 -4ارزيابي درسها به صورت مستمر و کالسهاي برخط فعالیت محور بوده و مهارت آموز موظف است در طول دوره
به طور مرتب در کالسها حاضر و تكالیف و آزمونها را با موفقیت طي کند.
 -5مهارت آموز موظف است کلیه اخبار و اطالعیههاي مربوط به کالسها و فعالیتها را از طريق تابلو اعالنات سامانه
دنبال نمايد.
 -6نمره قبولي هر درس  12و معدل قبولي در دوره  14ميباشد.
 -7در انتهاي دوره (بعد از اتمام پودمان  )3آزمون پايان دوره برگزار خواهد شد که شرط قبولي در آن کسب حداقل
 ۷0٪نمره کل آزمون خواهد بود.
 -8شرط صدور گواهي صالحیت معلمي براي مهارت آموزان احراز شرايط مندرج در بند  6و بند  ۷مي باشد.
 -9مرجع پاسخگويي سواالت مرتبط با سامانه آموزشي الكترونیكي از طريق ايمیل  Maharat@sru.ac.irمي باشد.

