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دارد

کلیه سرپرستان محترم مدیریت امور پردیس های استانی دانشگاه

سالم علیکم

با احترام، پیرو نامه شماره ۵۰۰۰۰/۱۲۰۴۹/۳۰۰/د مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ در خصوص اجرای پودمان دوم دوره 
مهارت آموزی سال ۱۳۹۶، راهنمای عملی دروس «کارآموزی» و  «آموزش پژوهی»" به همراه «دستورالعمل 
دوره توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی مهارت آموزان ماده ۲۸» به پیوست تقدیم میشود. توجه به نکات 

ذیل در خصوص استفاده از راهنمای فوق به اطالع می رسد:

با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مرکز برنامهریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و نیز  .۱
شیوهنامه پودمان دوم (ارسال شده توسط وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۴۳۴۸۷ مورخ 
۱۳۹۶/۰۸/۰۶)، راهبرد ارزشیابی یادگیری پودمان کارآموزی (بر اساس سرفصل درس «آموزش پژوهی 
در عرصه عمل»/ سرفصل درس « کارآموزی») به شرح ذکر شده در کتابچه راهنمای عمل اصالح شده 

است.

حداقل نمره قابل قبول در هر درس از پودمان کارآموزی ۱۴ است. .۲

مقطع تدریس و رشته شغلی معلم راهنما باید با رشته شغلی کارآموز سنخیت داشته باشد. .۳

درس آموزش پژوهی فقط باید بر بنیاد پژوهشهای آموزشی اجرا شود و به تبع آن، آموزشگران دارای  .۴

تحصیالت «حوزه تعلیم و تربیت» و «میان رشتهای آموزش» مجاز به ارائه آن هستند. تعداد مهارت 
آموز برای هر گروه این درس، حداقل ۱۴ و حداکثر ۱۸ نفر است.

کتابچه راهنمای عمل، جهت بهرهبرداری ذینفعان از طریق پرتال معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  .۵

  http://te.cfu.ac.ir/moavenatamozshi پایگاه اطالع رسانی دانشگاه فرهنگیان به نشانی
قابل دریافت است.

مسئولیت اطالع رسانی و پیگیری این بخشنامه بر عهده معاون محترم آموزشی، فرهنگی و پژوهشی  .۶

مدیریت امور استانی و روسای پردیسهاست.

رونوشت:

 اظهری ۱ مسئول دفتر محترم  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  
جناب آقای ناصر یعقوب نژاد قاین کارشناس مسئول محترم بهسازی منابع انسانی 

جناب آقای محمد فتحی زاده مدیر محترم نیازسنجی و تولید محتوای آموزش های کوتاه مدت و مجازی 
جناب آقای اسفندیار چهاربند رئیس محترم مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش 

حجه االسالم و المسلمین عین اله عابدی سرپرست محترم معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان 
جناب آقای دکتر غالمرضا کیانی معاون محترم نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان 

جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی  سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان 


