
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن : از

   کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی: به

 دی معلمان دوره ی ابتدایینمنجهت ارتقای تواتخصصی  –های آموزشی کارگاه موضوع: 

 ( دوره ابتدایی 28ماده و قبولی  )دانشگاه فرهنگیان( معلمان جدید الورودویژه )                                                  

 

 ؛احترامسالم و 

ستتیو ق ،یا              لتار لت مع مام یو دور    ااتیاشع  التالح ه یی  حر ا ا  و دا ش  ستتی  ارقای   ستتیودر را لتار در  مایو ه آموزش ااتیاشع 

کت، شییم مريتيک ک   کارگاه  ل التید ق شییم ، ا یی  ا ه از ، های آموز فییب م ،  ازی های آموز شییبا م صو ارز
شییم شییم ا زارهای آموز شیینايب  ا  ، فناوری های آموز )علوم ،  ک ب  ر ییم کلباتو  تر ییم تم افزار های مخ لف( )آ

قبولی ) 28قبولی ماد  ناهونای  ،)دانشگاا  رهنگااان   معلمان جدید الورود مختص  1400-1401سال  حصیای   ویژه   رياضیم و فار یم (

  .م  بلشددور  ابتدایی    آزمون استخدامی

 قخصصع حضور  ایل دالتا ایل ی. –ی ،یراو مطیاق ای جیول پ وستع در اش  کیرگی  یی  آموزلع اسه لیشستا 

 
 

 حضور در کارگاه: طیشرا •
 معلمان مطابق با لیست پیوستی در شیوه نامه الزامی می باشد. حضور کلیه -1

 لیست افراد شرکت کننده در پیوست بخشنامه ذکر شده است. -2

 مطابق با جدول زمان بندی قید شده در پیوست بخشنامه اجرا خواهد شد.تخصصی ، –کارگاه های آموزشی  -3

 تخصصی به صورت مجازی و در بستر گوگل میت برگزار خواهد شد. –کارگاه های آموزشی  -4

 تخصصی صادر می گردد. -ساعت گواهی حضور در کارگاه های آموزشی  32برای کلیه ی شرکت کنندگان ،  -5

شوود ، -6 سوو  کافی نبا سووپ و پا صووورتی که زمان ک س برای ارا ه مدرس و پر شووکال در                    سااتت 2در  ک س تکمیلی جهت رفع ا

 با هماهنگی مدرس برگزار خواهد شد.  بعداز ظهر همان روز

آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه و همکاران محترم می توانند جهت دریافت هر گونه اط عات به کارشوناسی تکنولویی و گروه های  -7

 تماس حاصل نمایند. 09118915806شماره تماس   یا با

 

 

 ملف  عبلدا...

 و مدیر آموزش و پرورش شهرستلن حنکلبن سرپرست

 
 

 

 

 

 4423 /403  شماره:

 12/05/1400 تاری : 

 دارد  پیوست:
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(فارسیعلوم ،ریاضی ،)بررسی کلیات کتب درسی 

(مجازی حضوری ،) مدیریت کالس درس 

(نقش بازی در آموزش ، نمونه هایی از بازی های آموزشی ) بازی و یادگیری 

ارشیابی توصیفی

(ریاضیعلوم ،) استفاده از ابزار های آموزشی 

(آشنایی با نرم افزارهای ضروری)فناوری های نوین آموزشی 

 باسمه تعالی

  تخصصی -کارگاه های آموزشی شيـوه نـامه تشکيل 
 1400-1401شهرستان تنکابن ، سال تحصیلی ابتدایی  دوره 28ماده قبولی  و)دانشگاه فرهنگیان( معلمان جدید الورود  ویژه 

 مقدمه (:1بند)

تحول بنيادين آموزش و پرورش، نظام تعليم و تربيت نهادي اجتماعي، فرهنگي و سازمان يافته است كه براساس سند 

به عنوان مهمترين عامل انتقال، بسط و اعتالي فرهنگ در جامعه اسالمي ايران، مسئوليت آماده سازي دانش آموزان براي تحقق 

 .تحصيل آن مرتبه براي عموم افراد جامعه الزم يا شايسته است مرتبه اي از حيات طيبه در همه ابعاد را برعهده دارد كه

جامعه امروز از لحاظ علمي و تكنولوژي مدام در حال تغيير بوده و ديگر مولفه هاي گذشته براي آموزش دانش آموزان 

امه هاي آموزشي كفايت نمي كند و بايد اين تغييرات و تحوالت در نوع و چگونگي آموزش مورد توجه قرار گرفته و در برن

 .ارتقاي توانمندي هاي معلمان به عنوان عنصر اساسي تعليم و تربيت مدنظر قرار بگيرد

در اين راستا برخي از كارشناسان آموزشي معتقدند كه معلمان پيش از آغاز فعاليت در اين حرفه بايد دوره ها و مهارت 

لذا معاونت آموزش ابتدايي ، براي حرفه معلمي آماده شوند هاي خاصي را فراگرفته و به گونه اي چندبعدي و چند مهارتي

، معلمان  دانشگاه فرهنگيان معلمان جديد الورودتخصصي ويژه  –شهرستان تنكابن تصميم گرفته است تا كارگاه هاي آموزشي 

فحه به صفحه كتب بررسي صرا با هدف ارتقاي سطح حرفه اي معلمان در چهار مبحث اصلي ؛ ابتدايي  دوره 28قبولي ماده 

 فناوري هاي نوين آموزشي )آشنايي با نرم افزار هاي، بازي و يادگيريمديريت كالس درس ،، )رياضي ، فارسي و علوم( درسي

 ( ، برگزار نمايد.مورد نياز معلمان 
 

 تخصصی –لیست کارگاه های آموزشی  (:2بند)
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  تخصصی -مدرسین کارگاه های آموزشی  (:3بند)

 مدرسین  شرح وظایف (:4بند)

 شده در شيوه نامه ذكرموضوعات  ارائهجهت  طرح درستهيه و تدوين  •

 شركت كننده در كارگاه هاتقويت مهارت هاي حرفه اي معلمان و هم انديشي  ، تعامل برقراري •

  كارگاه هابه منظور ارائه نمونه كارها جهت تقويت ذهن خالق معلمان شركت كننده در  ريزي برنامه •

 تشكيل گروه هاي مجازي به منظور اطالع رساني ، تبادل نظر و پرسش و پاسخ در زمينه كارگاه ها و مسائل آموزشي •

 شرایط حضور  (:5بند)

 الزامی می باشد.مطابق با لیست پیوستی در شیوه نامه معلمان  کلیه حضور •

 لیست افراد شرکت کننده در پیوست بخشنامه ذکر شده است. •

 مطابق با جدول زمان بندی قید شده در پیوست بخشنامه اجرا خواهد شد.تخصصی ، –کارگاه های آموزشی  •

 تخصصی به صورت مجازی و در بستر گوگل میت برگزار خواهد شد. –آموزشی کارگاه های  •

 تخصصی صادر می گردد. -ساعت گواهی حضور در کارگاه های آموزشی  32 ، کلیه ی شرکت کنندگان برای •

همکاران محترم می توانند جهت دریافت هر گونه اطالعات به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی  •

 نمایند. تماس حاصل 09118915806و یا با شماره تماس   ابتدایی مراجعه

 اجرا فرآیند (:6بند)
 پایان                                                                         شروع فرآیند                                                                               

  

 

 

 

 

به همراه  بخشنامهارسال 

شيييیوه نامه کارگاه های      

 تخصصی –آموزشی 

 

 (1گام )

 مطالعه دقیق شیوه نامه 

مکيياران و        ه توسيييم 

 مدرسین کارگاه ها

 

 (2گام )

صي        ص ست تخ ش با  ن

به        مدرسيييین کارگا ها 

منظور اجرای هر چه بهتر 

 -کارگاه های آموزشييی 

 تخصصی

 (3گام )

هاي         گاه  كار یل  شك ت

شي   صي    –آموز ص     تخ

 به صورت مجازی

 

 (5گام )

ضور صدور    گواهي ح

کت     مان شييير برای معل

نده  های       کن گا  کار در 

 تخصصی  –آموزشی 

 

 (6گام )

یبررسی کلیات کتاب فارس•

سودابه اشکانی

بررسی کلیات کتاب ریاضی•

زبیده پور حسینی

بررسی کلیات کتاب علوم•

سید عطاهلل نجبایی

بازی و یادگیری•

سید هاتف هاشمی نسب

مدیریت کالس درس•

حمزه آبار

استفاده از ابزارهای آموزشی•

فاضل شاهی آذر

ارزشیابی توصیفی•

عماد روشن قیاس

فناوری های آموزشی•

محمد مهدی جوربنیان
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 تخصصی : -زمان بندی تشکیل کالس های آموزشی  جدول (:7بند)

 ساعت تاریخ برگزاری نام مدرس نام کارگاه ردیف

 12الی  8 19/05/1400 -سه شنبه  عماد روشن قیاس ارزشیابی توصیفی 1

 12الی  8 23/05/1400 –شنبه  حمزه آبار مديريت كالس درس 2

بررسی کلیات کتاب فارسی  3

 ) پایه اول تا ششم (

 12الی  8 24/05/1400 –یکشنبه  سودابه اشکانی

 12الی  8 25/05/1400 –دوشنبه  فاضل شاهی آذر ابزارهای آموزشیاستفاده از  4

بررسی کلیات کتاب ریاضی  5

 ) پایه اول تا ششم (

 12الی  8 30/05/1400 –شنبه  زبیده پور حسینی

بررسی کلیات کتاب علوم     6

 ) پایه اول تا ششم (

 12الی  8 31/05/1400 -یکشنبه  سید عطاهلل نجبایی

 12الی  8 01/06/1400 - دوشنبه سید هاتف هاشمی نسب بازی و یادگیری 7

 12الی  8 02/06/1400 – سه شنبه محمد مهدی جوربنیان فناوری های نوین آموزشی 8

در                   کالس تکمیلی جهت رفع اشکال  ساعت 2در صورتی که زمان کالس برای ارائه مدرس و پرسش و پاسخ کافی نباشد ،:  نكته

 با هماهنگی مدرس برگزار خواهد شد.  همان روز بعداز ظهر

 

 :تخصصی  –جدول زمان بندی کارگاه آموزشی  (:8بند)
 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 12/05/1400 01/05/1400 تخصصی و ارسال بخشنامه – تدوین شیوه نامه کارگاه های آموزشی  1

 12/05/1400 12/05/1400 نشست تخصصی با مدرسین کارگاه ها 2

 12/05/1400 12/05/1400 معلمان جدید الورودتشکیل گروه مجازی به منظور اطالع رسانی به  3

 01/06/1400 19/05/1400 تخصصی طبق جدول زمان بندی کالس ها –تشکیل کارگاه های آموزشی  4

 04/06/1400 02/06/1400 تخصصی -صدور گواهی حضور در کارگاه آموزشی  5
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   اسامی افراد شرکت کننده در کارگاه : جدول

 نوع به کارگیری نوع استخدام نام و نام خانوادگی ردیف

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه فرهنگیان  محمد قربان پور 1

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه فرهنگیان  میالد خانه کشی  2

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   فرهنگیان دانشگاه  سعید مهدی پور 3

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه فرهنگیان  محمد گلیج  4

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه فرهنگیان  ماهان گل محمدی  5

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه فرهنگیان  رضا کیاامینی 6

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   فرهنگیان دانشگاه  سید مرتضی مومنی 7

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه فرهنگیان  زهرا خلعتبری  8

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه فرهنگیان  سیده فاطمه حسینی ثابت 9

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه فرهنگیان  زهرا زینعلی 10

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه فرهنگیان  زهرا مقیمیان  11

 1400خروجی دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه فرهنگیان  زهرا شریف دینی 12

 تبدیل وضعیت  تبدیل وضعیت  آسیه گلیج  13

 تبدیل وضعیت  تبدیل وضعیت  ماه نو تلیکانی  14

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  زینب اشگوریان 15

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  افتخاریارکیده  16

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  سمیه بهلول  17

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  ریحانه پور سعید  18

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  فائزه خواجوند  19

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  الهه رضایی 20

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  خلکی زهرا رمضانی سیاه  21

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  حدیثه شعبانی مقدم  22

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  تکتم فتحی زینی 23

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  عاطفه قنبری  24
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 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  نصیبه کمال زاده 25

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  نجارلشگری سحر   26

 28نیروهای ماده  آزمون استخدامی  فروغ وکیلی 27

 آموزگار پایه دوم  پیمانی شیرزاد ستوده یان 28

 آموزگار پایه اول  پیمانی رسول هراتی 29

 آموزگار چند پایه رسمی  شاپور باد نوروز 30

 آموزگار پایه اول  حق التدریس  سمیه فرهنگ دوست  31

 آموزگار پایه سوم  رسمی  روشن زحمت کش  32

 آموزگار پایه چهارم  حق التدریس  حمیدرضا الکتراشی  33
 

 

 يادآوري : 

o الزامی می باشد. معلمان مطابق با ليست پيوستی در شيوه نامه    کليه حضور

o .ليست افراد شرکت کننده در پيوست بخشنامه ذکر شده است 

o  مطابق با جدول زمان بندی قيد شده در پيوست بخشنامه اجرا خواهد شد.تخصصی ،   –کارگاه های آموزشی 

o   تخصصی به صورت مجازی و در بستر گوگل ميت برگزار خواهد شد.  – کارگاه های آموزشی 

o  ، گردد.تخصصی صادر می    -ساعت گواهی حضور در کارگاه های آموزشی   32برای کليه ی شرکت کنندگان 

o  همکاران محترم می توانند جهت دریافت هر گونه اطالعات به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی

 تماس حاصل نمایند.  09118915806ابتدایی مراجعه و یا با شماره تماس   
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