
 
  

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

 آموزش در تدریس روش های تکنیک

 آنالین

 این مقاله رایگان است 

 و شرط استفاده از آن این است که

با یک نفر به اشتراک بگذارید را آن  
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مطمئنا در آینده ای نه چندان دور هر معلم باید این مهارت را بیاموزد که بتواند 

یک دوره ی آموزشی آنالین برگزار کند.پس باید هم از لحاظ فنی مسائلی را 

چگونه است.  روش تدریس در آموزش آنالین مسلط باشد و هم بداند که

نیست، فقط میدانم که خیلی ها دارن کار را برای قسمت فنی در تخصص من 

معلمان و اساتید آسان می کنند. این افراد با ایجاد سایت های مختلف، بستری 

آسان برای فعالیت اساتید فراهم می کنند. نمونه ی این سایت ها را در مقاله 

 .می توانید مشاهده کنید چیستموک  ی

اما واقعا اگر قصد داشته باشید یک دوره ی آموزشی آنالین در یک 

یا سایت خودتان برگزار کنید. باید از کجا شروع کنید. آیا همین که  موک سایت

ن آنها در اختیار دانش آموزان و دانشجویان چند فیلم و فایل صوتی و در قرار داد

می تواند یک تدریس محسوب شود؟البته همه ی ما به عنوان مدرس ها می 

 .گیرند نمی یاد چیزی فیلم کردن تماشا و نشستن با دانشجوها دانیم که

 را بیاموزیم آنالین آموزش در تدریس روش پس باید

وبسایت ایران  شیخعلی مدیراین مقاله به درخواست دوست خوبم آقای 

روش تدریس در آموزش  نوشته شده است.در این مقاله نکات کاربری آکادمی

به اختصار گفته می شود. گفتنی که این مقاله را با الهام از فعالیت های  آنالین

 بتهال و نوشتم و سخنرانی مدیر این سایت یعنی خانم دافنی کولر کورسرا سایت

 سازی بومی ایران عزیزمان کشور شرایط برای را آن کردم سعی معمول طبق

 .کنم

 سخنرانی خانم دافنی کولر را به همراه زیر نویس فارسی، می توانید در زیر

 .مشاهده کنید

 پایان

http://raveshtadris.com/
http://raveshtadris.com/?p=3167
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http://www.iran-academy.org/
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 2 محمد حافظی نژادنویسنده : 

 

 آموزش در تدریس روش های تکنیک

 /http://raveshtadris.com مقاالت رایگان سایت روش تدریس

 

 
 ارمزاز توجه شما به این مقاله سپاسگ

 ادامه ی دوستی هابرای 

 را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس

 های صوتی به همراه کتابفایل 

 
 به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

 و دانلود فایل ها روی لینک زیر کلیک کنید عضویتبرای 

 
http://raveshtadris.com/ 

 

 
 به جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش تدریس خوش آمدید

 

http://raveshtadris.com/
http://raveshtadris.com/%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3/

