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 بسمه تعالی
 

 فراخوان دومينشيـوه نـامه 
 ويژه فضای مجازی شاد يادگيری -ياددهی 

 

 مقدمه (:1بند)

 با سپاس به درگاه خداوند؛  
 تحول سننند   8و  3 ،1 راهکارهای نمودن عملیاتی برای،   یادگیری –یاددهی  فراخوان جریان دومینبا عنایت به اجرای      

در فرآیند  آنان و گروهی فردی توانمندی و افزایش معلمان تخصننصننی  و تربیتی های توانمندی رسننانی روز به بر بنیادین، مبنی

 فرآیند دارد با اجرای نظر درکارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان ،  کالس های درسو کیفیت بخشی به  آموزش

 معلمان تا نماید ایزاد را فرصننتی یادگیری و ی آموزش عرصننه در ، ویژه فضننای مزازی شنناد لمراله اول   یادگیری -یاددهی 

در فضننای  را پویایی و بالندگی ، شننکوفایی ، نوآوری، خالقیت های واژه دیگر بار ،  الزم های مهارت و دانش کسنن  بر عالوه

  .بخشند بیشتری غنای لشاد  مزازی
                 ، مزازی و استفاده از تزربیات معلمان در کالس های درس در فضنای مزازی لشاد   به منظور کیفیت بخشنی به آموزش          

کلیه ی مدارس  و معاونین آموزشی آموزگاران ویژه سه مرحلهدر  ریيادگي –اددهی ي فراخوان دومين اجرای

با رعایت موارد زیر در  (و سییاخا ایلیکی یین آموزشییی علوم تجربی ،فارسییی ، ریا ییی  ) محور چهاردر  دوره ی ابتدایی

 برگزار می گردد. شهرستان تنکابن
 

 

 فراخواناهداف برگزاری  (:2بند)

 توسط معلمان تولید محتوا و بسته های آموزشی .1

 در فضای مجازی شاد کیفیت بخشی به کالس های درس .2

 تخصصی معلمان وارفه ای  ارتقای توانمندی ها و صالحیت های .3

 برای شناسایی و پرورش توانمندی های معلمان  ایجاد زمینه مناسب .4

 پرورش خالقیت ها ، نوآوری ها و ...ایزاد زمینه مناس  برای  .5

 در بین معلمان تبادل اطالعات و تجربه .6

 در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت تامین و بسط عدالت .7
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 ويژه فضای مجازی شاد فراخوانمحورهای برگزاری  (:3بند)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      براسیییاس این محور ، شیییرکیا کنندگان  

می تواننید بیا توجه به جدول بودجه بندی   

و در  یکی از مفیاهی  را بیه دلاواه انتاا   

دقیقه ای ،  3تا  0قالب فیل  تدریس کوتاه 

 جها شرکا در فراخوان ارسال نمایند.
 

مخاطبین:

 

 نوع فعالیت:
 

مفهوم انتخابی:

 

پایه های شرکت کننده:

 
 

 تعداد اثر برای ارسال:

 
 

 فرمت ارسالی اثر:

 
 

 فارسی (1محور)
 

 

براسیییاس این محور ، شیییرکیا کنندگان        

می تواننید بیا توجه به جدول بودجه بندی   

یکی از مفیاهی  را بیه دلاواه انتاا  و در   

دقیقه ای ،  3تا  0قالب فیل  تدریس کوتاه 

 جها شرکا در فراخوان ارسال نمایند.
 

مخاطبین:

 

 نوع فعالیت:
 

مفهوم انتخابی:

 

پایه های شرکت کننده:

 
 

 تعداد اثر برای ارسال:

 
 

 فرمت ارسالی اثر:

 
 

 

 ریاضی (2محور)
 

 

براسیییاس این محور ، شیییرکیا کنندگان        

می تواننید بیا توجه به جدول بودجه بندی   

یکی از مفیاهی  را بیه دلاواه انتاا  و در   

دقیقه ای ،  3تا  0قالب فیل  تدریس کوتاه 

 جها شرکا در فراخوان ارسال نمایند.
 

مخاطبین:

 

 نوع فعالیت:
 

مفهوم انتخابی:

 

پایه های شرکت کننده:

 
 

 تعداد اثر برای ارسال:

 
 

 فرمت ارسالی اثر:

 
 

 

 علوم تجربی (3محور)
 

آموزشی خود می توانند ؛ محتوای براساس این محور ، کلیه ی شرکا کنندگان                                                                                       

            ، را دارند نصییب بر روی گوشییی های اندروید  یاقابلکه انتاا  و در قالب ایلیکی یین آموزشییی  از هر باش از کتا  درسییی به دلاواه  را

ای  ژهجها شیرکا در فراخوان ارسیال نمایند. ل ا با توجه به اهمیا ایلیکی یین های آموزشیی ، شییرکا کنندگان در این محور از امتیازا  وی   

نوع فعالیت:مخاطبین:                   برخودار خواهند بود.

  فرمت ارسالی اثر:تعداد اثر برای ارسال:مفهوم انتخابی:
 

 

 فرمت ارسالی اثر:

 ساخت اپلیکیشن آموزشی (4محور)
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 مفاهیم انتخابیجدول  (:4بند)

 گانشرکا کنند علوم تجربی ریا ی فارسی یایه 

 معاونین آموزشی + آموزگاران یایه اول 3تا  0درس  2تا  0درس  نگاره ها :0باش  یایه اول ابتدایی

 معاونین آموزشی + آموزگاران یایه دوم 3تا  0درس  2تا  0فصل  2تا  0فصل  یایه دوم ابتدایی

 معاونین آموزشی + آموزگاران یایه سوم 3تا  0درس  2تا  0فصل  2تا  0فصل  یایه سوم ابتدایی

 معاونین آموزشی + آموزگاران یایه چهارم 3تا  0درس  2تا  0فصل  2تا  0فصل  یایه چهارم ابتدایی

 یایه ینج معاونین آموزشی + آموزگاران  3تا  0درس  2تا  0فصل  2تا  0فصل  یایه ینج  ابتدایی

 معاونین آموزشی + آموزگاران یایه ش   3تا  0درس  2تا  0فصل  2تا  0فصل  یایه ش   ابتدایی

 

 

 

 ، شناسنامه اثردر زمان ارسال اثر  :(1توصیه )

 حتماً ارسال گردد. مطابق چار  روبرو

 

 

 نحوه و مهلت ارسال آثار (:5بند)

+  یایه تدریس محمور انتاابی + نام مدرسییه + صییاحب اثر + خانوادگی به ترتیب )نام و نامتدریس  های در ابتدای فیل   -0

  گردد. ثبا  ( بر روی اثر حتماًهمراه+ شماره  شماره صفحه +عنوان مفهوم انتاا  شده +  انتاابی نام درس

 شرکا در محورها وجود ندارد ؛ ولی از هر محور فقط یک اثر ارسال گردد.محدودیتی جها  -2

 می باشد. 22/20/99تاریخ تا  + فایل اکسلآثارمهلا ارسال  -3

  روش های ارسال اثر: -0

 :09111180588 همراه  ارسال اثر از طریق ییام رسان شاد به شماره روش اول 

 :ارسال اثر از طریق ایمیل به آدرس  روش دومSaeedmk61@gmail.com 

 

شییرکا کنندگانی که شییناسیینامه اثر و فیل  لطفا در زمان ارسییال آثار حتما دقا فرمایید.  :(2توصییه ) 

   ، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفا. نمایندطریق ییام رسان شاد یا ایمیل ارسال  تدریس را از

 نام و نام خانوادگی صاحب اثر: 

 نام مدرسه: 

  محور انتاابی:

 یایه تدریس: 

 نام درس انتاابی:  

 عنوان مفهوم انتاا  شده:  

 شماره صفحه: 

 :شماره همراه 



 

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

 99-0011، سال تحصیلی   ویژه فضای مجازی شاد)مرحله اول( یادگیری –یاددهی  فراخوان دومین شیوه نامه 
 

4 

 سیاست های تشویقی (: 6بند)
 گروه ساعا عنوان ردیف

0 
 + تقدیرنامه فعالیت های مکمل آموزشیصدور گواهی 

 اول ساعا 8

 دوم ساعا 0 2

 سوم ساعا 4 3

 یرقدت شایسته ساعا 2درصد امتیاز 02حداکثر  0
 

 

 

 

 تقویم اجرایی(: 7بند)

 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 21/10/99 10/10/99 کمیته شهرستانی و ارسال شیوه نامه به مدارست کیل  0

2 
 فایل اکسل+  )شناسنامه اثر + فیل  تدریس( ارسال آثار

 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان تنکابن
22/20/99 22/20/99 

 21/10/99 21/10/99 داوری و انتاا  آثار برتر شهرستانی 3

 31/10/99 21/10/99 با نامه جها معرفی منتابین شهرستانی تهیه و تنطی  0

 01/10/99 31/10/99 منتابین شهرستانیبرای  و گواهی  صدور تقدیرنامه 0
 

 یادآوری (:8بند)
بیه منوور کیفیا با یییی به آموزش در فضیییای مجازی )شیییاد( و اسیییتفاده از تجربیا  معلمان در کاس های درس مجازی ،                   .0

یادگیری در سیه مرحله ویژه آموزگاران و معاونین آموزشی کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی در   –اجرای دومین فراخوان یاددهی 

 شهرستان برگزار می گردد.سطح ( در و ساخا ایلیکی ن آموزشی علوم تجربی ،محور ) فارسی ، ریا ی  چهار

 یادگیری ویژه فضای مجازی شاد برای مرحله دوم و سوم متعاقباً اطاع رسانی خواهد شد. –دومین فراخوان یاددهی  .2

 می توانند در یایه تثبیتی خود شرکا نمایند. فراخوانکلیه ی آموزگاران جها شرکا در  .3

 می توانند به دلاواه یکی از یایه ها را انتاا  نمایند.  فراخوان جها شرکا در  آموزشی معاونین .0

 محدودیتی جها شرکا در محورها وجود ندارد ؛ ولی از هر محور فقط یک اثر ارسال گردد. .0
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