
 
                             

 1400ویژه تحصیالت تکمیلی دی ماه  برنامه زمانی فلوشیپ یاددهی یادگیری

 
 

 

 

     10/1400/ 27دوشنبه   

 یا مدرسین مدرس موضوع ارائه ساعت

  افتتاحیه  8  -  30/8

 دکتر شهناز کریمی طرح درس با شناییآ  30/8   -    10

 پذیرایی و  استراحت  10-  15/10

 دکتر شهناز کریمی یادگیری بلوماهداف آموزشی و حیطه های  15/10-   15/12

 نماز و ناهار 15/12 -  13

 دکتر مریم زحمتکشان اصول آموزش مجازی مؤثر 13   -    14

 دکتر مریم زحمتکشان آموزشی پاورپوینت ساختاصول صحیح  14    -      15

 پذیرایی و استراحت  15- 15/15

 مصطفی بیژنیر دکت بالین محیط مؤثر در اصول آموزش  15/15  -    15/16

 دکتر عباس عبدللهی آزمایشگاه محیط مؤثر در اصول آموزش  15/16  -  15/17

 28/10/1400سه شنبه 

)سخنرانی تعاملی، پیش سازمان دهنده،  روش های تدریس مقدماتی 8    -    10

 افکار، حل مسئله، تفکر انتقادی، تأمل( شبار

 دکتر شهناز کریمی

 پذیرایی و  استراحت  10-  15/10

 دکتر شهناز کریمی قسمت اول روش های بازخورد در آموزش 15/10-   15/11

 دکتر آرمان ضرغامی اعتیاد شناسی 15/11  -  15/12

 نماز و ناهار 15/12 -  13

، امین کوهپایه دکتر سید  اصول اخالق حرفه ای در یاددهی یادگیری 13  -     30/14

 دکتر عباس عبدللهی

 پذیرایی و استراحت  30/14 -45/14

 امین کوهپایه دکتر سید  در آموزش ضرورت  سالمت معنوی  45/14   -  15/16

 پذیرایی و استراحت 15/16 -30/16

 دکتر شهناز کریمی دومروش های بازخورد در آموزش قسمت  30/16  -30/17



 
                             

 1400ویژه تحصیالت تکمیلی دی ماه  برنامه زمانی فلوشیپ یاددهی یادگیری

 
 

 

 29/10/1400چهارشنبه 

 

)چند گزینه ای، تاکسونومی سواالت، تحلیل کمی و  طراحی آزمون 8    -    10

 کیفی سواالت آزمون، آشنایی با انواع سواالت(

 دکتر شهناز کریمی

 پذیرایی و  استراحت  10-  15/10

امین کوهپایه  دکتر سید  آموزش، خالقیت، کارآفرینی 15/10-   15/12

تر علی قنبری، دکتر اکبر ،دک

 فرجادفر

 نماز و ناهار 15/12 -  13

 دکتر اکبر فرجاد فر (TeamWorkingاصول صحیح کار تیمی ) 13   -    14

 عباس عبدللهیدکتر  آشنایی با زبان بدن 14    -      15

 پذیرایی و استراحت  15- 15/15

، مدیریت زمان در مهارت های مطالعه )تندخوانی، تقویت حافظه( 15/15  -    45/16

 یاددهی یادگیری

 دکتر محمود اصانلو

  اختتامیه 45/16  -    15/17
 


