
 

 یاد سعدیمعاونت آموزش و پژوهش بن

 همزمانریغبرخط  دوره
  های بنیاد سعدیکتاب سیروش تدر  

 

های بنیاد سعدی و همچنین روش تدریس آنها کتابمجموعه های بنیاد سعدی، با هدف آشنایی با دوره روش تدریس کتاب

بهترین تدریس و بیشترین  ،آموزشی ، ضمن انتخاب بهترین کتاب توانند با گذراندن این دوره داوطلبان می است.تعریف شده 

  بازدهی را داشته باشند.

 تعیین سامانه در استاد و دانشجو حضور برای مشخصی لزومی ندارد زمان که است این غیرهمزمان های دوره ویژگی ترین اصلی

طراحی  همزمان های نسبت به دوره باالتری کیفیت با است و تر غنی طراحی، نوع دلیل به ها دوره این محتوای عالوه به شود.

 آزمون و مرتبط منابع ویدئوها، متن تعاملی، آموزشی شامل ویدئوهای سعدی بنیاد در غیرهمزمان های دوره محتوای. است شده

کتاب بنیاد سعدی، نظرسنجی، آزمون پایانی  7بخش مربوط به  7شامل جلسه صفرآموزشی،  دوره  این. است شده طراحی الینآن

مرحله صدور و دریافت گواهی در صورت قبول شدن در آزمون پایانی می باشد. شرکت در آزمون پایان جلسات  در آخرو 

های پایان تصحیح آزمون.اختیاری است. اما در صورت نیاز به دریافت گواهی، شرکت در تمامی آزمون پایان جلسات الزامیست

 صورت در دوره ن را لحظاتی پس از آن مشاهده کند. گواهیتواند نتیجۀ آزمو کاربر می بصورت خودار است و  جلسات 

 های گواهی. شود می صادر الكترونیكی صورت به پایانی و مستمر های آزمون در قبولی نمرۀ کسب و جلسات تمام مشاهدۀ

 به نیازی غیرهمزمان های دوره در شرکت هستند. برای سعدی بنیاد سایت طریق از اعتبارسنجی لینك و کد دارای صادرشده

 کنید. شرکت دوره در توانید می زمانی هر در نام، ثبت و سامانه به ورود با و نیست هماهنگی

 ر اشاره کرد:یتوان به موارد ز ین دوره میبارز ا یها یژگیاز و

 زبانان یفارس ریبه غ ین آموزش زبان فارسین متخصصیاز بهتر یكیس یتدر 

 در  یغن یا چندرسانه یلم استاد با محتوایر و فیق تصویدوره )تلف یاصل یبه عنوان محتوا یقیتلف یدئوهایاستفاده از و

 دئو(یو

 شودکه در صورت پاسخ صحیح، ادامه پرسیده می ین پخش سواالتیکه در ح یا بگونه .یها به صورت تعامل دئویارائه و

  ویدئوپخش خواهد شد.

 نترنت و عدم ین اییدر مواقع سرعت پا تردسترسی راحت نیو همچن تر شدن محتوا یدئوها جهت غنیو یل متنیارائه فا

 دئویامكان پخش و

 تدریس توسط مولفین کتاب   ارائه نمونه 

 آزمون پس از اتمام آزمون  ۀنمر ۀآزمون پس از هر جلسه و ارائ یبرگزار 

 کنندگان از دوره ل استفاده شرکتیجهت تسه ییدئویو و یمتن یراهنما یها لیارائه فا 

 دوره یدر هنگام برگزار یو آموزش یفن یبانیارائه پشت 

 



 

 

 نه شركت در دورهیهز         اطالعات مختصر دوره

 تومان 100.000 یرانیا  ، مولفین کتابییدكتر رضا صحرا مدرس
مندان به تدریس زبان فارسی به عنوان  هعالق مخاطب

 زبان دوم
 یورو 5 یرانیر ایغ 

     رهمزمانیغ یآموزش جلسه7 مدت
     نامحدود ظرفیت دوره

     1401اسفند  29فروردین الی   27 نام مهلت ثبت
مدت حضور در 

 دوره
 ماه 2حداكثر 

    

 

 : یبرگزار  روش

دلخواه از طریق اینترنت وارد سامانه بنیاد سعدی  و زمان مكاناستاد و دانشجو در  گردد. یرگزار مب همزمانریغبرخط صورت  دوره به

 شده و طبق راهنماهای موجود به کالس متصل و شروع به فعالیت می نمایند.

 :دوره اهداف
  آشنایی با تالیفات بنیاد سعدی 

  آشنایی با نحوه تدریس کتاب های بنیاد سعدی 

 ایتمام نقاط دنارتباط با مخاطبان در  لیتسه  

  شرکت در دوره یها نهیو کاهش هزبا مخاطب نامحدود  یا حرفهارائه آموزش 

 ریزی جلسات: برنامه

 عنوان جلسه

 استفاده از سامانه یو راهنما آمادگی صفر

 روش تدریس کتاب گام اول  1

 روش تدریس کتاب مینا 2

 روش تدریس کتاب چارچوب 3

 روش تدریس کتاب لذت خواندن 4

 کاربردی واژهروش تدریس کتاب آموزش  5

 روش تدریس کتاب ایرانشناسی  6

  شیرازروش تدریس کتاب  7

 شرایط متقاضیان:

   مدرسان و عالقمندان آموزش زبان فارسی 

 .مهارت های کار با اینترنت جهت آموزش مجازی را دارا باشند 

 



 

 

:دوره یند برگزار یفرآ  

 

 ثبت نام. 1

 ورود به سامانه آموزش مجازی بنیاد سعدی•
 انتخاب دوره غیر همزمان روش تدریس کتابهای بنیاد سعدی•
 (ریالی یا ارزی)پرداخت هزینه دوره •

ورود به . 2
 دوره

 مشاهده راهنمای متنی و ویدئوی شركت در دوره•
 تكمیل فرم حضور در دوره•
 انجام فعالیت های آمادگی دوره•
 شرکت در آزمون آزمایشی جهت فعال شدن تمام جلسات •

شركت در . 3
 دوره

 و نمونه تدریس یآموزش یمشاهده ویدئوها•

 اتمام دوره. 3

 فعال شدن آزمون پایانی پس از شركت در تمام جلسات و موفیقت در آزمون آنها•
 (امكان شركت در این آزمون یك بار است)شركت در آزمون پایانی •

صدور . 4
 گواهی

 در آزمون پایانی70اعالم موفقیت در دوره در صورت كسب نمره باالی •
 تکمیل فرم جهت صدور گواهی•
 صدور گواهی الكترونیكی معتبر همراه با كد اعتبار سنجی پس از موفقیت در دوره•
 و همچنین بخش گواهی های من ارسال گواهی به آدرس پست الكترونیكی•


