
 

 

 

 کد دوره:  -2 : الگوها و روش های نوین تدریس سازمانیعنوان دوره -1

 آشنایی با انواع روش های نوین تدریس سازمانی   هدف کلی دوره: -3

 محتوی )سرفصل ها( آموزشی: -4
  /یادگيری/ روش تدریس/ فن تدریستعریف آموزش/ تدریس 

 ضمنی( -غير كالسيك -انواع آموزش ) كالسيك 

 هيوتاگوژی(-سينرگوژی-آندراگوژی -رویكردهای كالن تعليم و تربيت) پداگوژی 

 نكاتی كاربردی از مكاتب تعليم و تربيت ،روانشناسی یادگيری و آموزش بزرگساالن 

  فراگيرانتفاوتهای فردی در یادگيری و سبك های یادگيری 

 نظریه هوش های چندگانه و تاثير آن در تنوع بخشی به روشها و رویكردهای تدریس 

 تفكر راست مغزی و چپ مغزی و تاثير آن بر روش های تدریس 

 NLP  و تاثير آن بر سبك های یادگيری و انتخاب روشهای تدریس 

 آشنایی با الگوهای متداول تدریس 

 روش تدریس سقراطی 

 یروش تدریس سخنران 

 )روش تدریس اكتشاقی ) كاوشگری علمی 

 روش تدریس حل مسئله 

 روش تدریس پيش سازمان دهنده 

 روش تدریس ایفای نقش 

 )روش تدریس یاران در یادگيری )یادگيری مشاركتی 

 روش تدریس بحث گروهی 

 روش تدریس شبيه سازی 

 ( روش تدریس نمایشDemo) 

 روش تدریس یادگيری در حد تسلط 

 روش تدریسJIG-SAW( TMTD) 

  روش تدریسJournal club 

 دیگر روش های نوین تدریس 

 مقایسه روش های تدریس و انتخاب روش تدریس بر مبنای اهداف آموزشی 
 فن آوری های یادگیری:  -5

صفحات کاغذی  –ویدئو پروژکتور  -تخته وایت برد  سخت افزاری: -
A3   وA2، 

 درسنامه و ...()منابع آموزشی، پاورپوینت،  نرم افزاری: -

 روش ارائه محتوی: -6

 ایفای نقش      کالسی    سخنرانی  کارگاهی   

 روش ارزشیابی یادگیری: -7
 تمرینات کالسی  پروژه کارعملی  مصاحبه آزمون   

 آقای فرشید مومنی فراهانیمدرس دوره:   -9 0:61الی  03:61 ساعت      8  مدت آموزش : -8

  41/60/4331 زمان برگزاری: -11   دفتر انجمن آموزش و توسعه :برگزاریمکان  -11

ثبت نام بیش از  –  تخفیف.% 46 مشمول نفر 3 از بیش سازمانی نام ثبت         -تخفیف     % 5 مشمول انجمن اعضای          بندهای تخفیفی: -12

 ساعته بصورت  رایگان وجود دارد . 8های آموزشی امکان بهره مندی از دو دوره اموزشی با ثبت نام کل دوره          -   %46سه دوره آموزشی مشمول 

( بانک 6312614645ریال به ازای هر نفر شرکت کننده به حساب شماره ) 3.366.666لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  نام:نحوه پرداخت هزینه ثبت -12 
اقدام  (34564( و شماره ثبت )144131311313با کد اقتصادی ) تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی

 ارسال نمایید.istd.courses@gmail.com ( و یا ایمیل 624-84632228نمایید و تصویر فیش واریزی را به این انجمن از طریق نمابر)
 تماس بگیرید.  63385350681 و 624-84632333 و 624-84632228 و84632248 همچنین درصورت بروز هرگونه مشکل و یا ابهام با شماره


