


نيایی آموزش چیست ؟  ىدف 

 دس پبیبى ایي بخص بَ تئْسی آهْصش ّ سّش ضٌبسی آهْصضی بضسگسبالى هی

 . . .سسین 

ضوب چَ سّش آهْصضی داسیذ ؟ 



ادگیرنده ىای بصری ی  آموزش 

 تصبّیش سا دسّى حبضیَ بکطیذ. 

 بَ گشافیک دلت داضتَ ببضیذ. 

 هتٌی سا کَ هی خْاًیذ بب تْضیحبت گشافیکی سّضي کٌیذ. 

 هْضْع یب ببصی دس فیلوی سا دس رُي خْد خیبل پشداصی کٌیذ. 

 



یداری ادگیرنده ىای شن ی آموزش   

 بَ کلوبتی کَ هی خْاًیذ گْش دُیذ. 

 سعی کٌیذ یک هکبلوَ دسًّی بیي ضوب ّ هتٌی کَ هی خْاًیذ ضکل بذُیذ. 

 اص تٌِبیی خْاًذى خدبلت ًکطیذ ّ دس خالل اطالعبت خْدتبى حشف بضًیذ. 

 



ی  ا ىای المسو  ه  د رن ی گ د  ا ی موزش  بشی -آ جن  

 اص یک هذاد یب یک هبژیک ُبیالیت بشای عالهت صدى عببسات هٌتخب هتي استفبدٍ کٌیذ. 

 ًکبتی سا کَ اطالعبتی سا هٌتمل هی کٌٌذ یبدداضت کٌیذ. 

  کلوبت ّ ایذٍ ُب سا لوس کٌیذ. 

 

 



بندی آموزشی قو  طب  

 َفشآیٌذ یبدگیشی هب ضبهل چٌذیي هشحلَ هختلف اص اهْصش است ، کَ ُش کذام ب

 :آًِب ضبهل هْاسد صیشًذ . دستْ العول هتفبّتی احتیبج داسد 

اطالعبت ضفبُی 

فعبلیت ُبی رٌُی 

استشاتژی ُبی ضٌبختی 

هِبست ُبی حشکتی 

سفتبس ُب ّ طشص بشخْسد 
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تمْیت دلت 

آگبُی اص اُذافی هطتشک 

ببصیببی 

ایدبد هببحث تبصٍ ّ خذیذ 

تِیَ ساٌُوبی آهْصضی 

 

استخشاج کبسبشد ُب 

داضتي ببصخْسد 

اسصیببی عولکشد 

حفظ ّ اًتمبل 

 



قیف آموزش  



د  ن ادگیرنده ىا حفظ می کن :ی  

10 %اص آًچَ سا هی خْاًٌذ ؛ 

20 %اص آًچَ سا هی ضًٌْذ ؛ 

30 %اص آًچَ سا هی بیٌٌذ ؛ 

50 %اص آًچَ سا کَ ُن هی بیٌٌذ ّ ُن هی ضًٌْذ ؛ 

70 %اص آًچَ سا کَ ُن هی گْیٌذ ّ ُن تکشاس هی کٌٌذ ؛ 

90 % اص آًچَ سا کَ هی گْیٌذ ّ دس عیي حبل آى سا اًدبم هی دٌُذ آى چَ سا دسببسٍ آى

 (ضٌیذى ، دیذى ، گفتي ، اًدبم دادى ّ آهْصش بَ دیگشاى ) صحبت هی کٌٌذ 



از آموختو ىا نگيداری   

گْش فشا دُیذ 

ببیٌیذ 

بگْییذ 

عول کٌیذ 

بَ دیگشاى آهْصش دُیذ 



حدیث   

َ السالم)اهبم صبدق  .بیبهْصیآى است كَ آى سا بَ اُلص علن صكبت (:علی

ُبی خْد اص خولَ  بشکتًذٌُذ ، صهیي ُوَ  صکبتُشگبٍ هشدم : " اهبم ببلش علیَ الّسالم 

 ".هحصْالت کطبّسصی ّ هیٍْ ُب ّ هعبدى سا اص ایطبى دسیغ هی کٌذ 

.  صیبدت . افضایص  .داضتيدائن . ُویطَ داضتي (: طبك لغت ًبهَ دُخذا)هعٌبی لغْی بشکت 

 .  کثشت خیش

آهْصش بَ دیگشاى  طبك احبدیث ّ هطببمت بب هعبًی فبسسی ببعث = صکبت علن : ًتیدَ  

 .دّام چیضُبیی کَ هی آهْصین دس رُي ّ حبفظَ هب ّ خلْگیشی اص فشاهْضی هی ضْد 

 .ایي همبلَ ّ ًتبیح آى تشخوَ ای اص یک هتي پژُّطی اص اهشیکبست : ًکتَ 

 



ترفندىای آموزش  

 تبسیس خبیی هخصْظ اهْصش 

 َ2/3آى عشضَ اطالعبت ّ آهْصش ببضذ ّ  1/3طشاحی بشًبهَ کبس آهْصی ک 

 .بمیَ گشفتي ببصخْسد  ّ کبسبشد آى اطالعبت ببضذ 



تار کارآموزان موثر رف  

 کبسآهْصاى هْثش ایٌگًَْ ُستٌذ: 

هبدٍ اًذ ؛آ 

فعبل ّ پشاًشژی اًذ ؛ 

ًفْرپز یش اًذ ؛ 

 یک هذل هْثش اًذ. 

 اص ضْخی استفبدٍ کٌیذ. 

 فشض کٌیذ کَ ضوب سُبشیذ. 



خالصو   

سّی هطکالت دًیبی ّالعی تبکیذ کٌیذ ؛ 

بشای آهْصش خْد اُذاف هطتشکی سا تعییي کٌیذ ؛ 

ایذٍ ُب سا بَ بحث ّ چبلص بکطبًیذ ّ ًتشسیذ ؛ 

 کبسآهْصاى سا تشغیب ّ تطْیك کٌیذ تب ببعث ایدبد ابتکبس دس ضوب ّ دیگشاى ضْد. 



یان ا پ  

 پژُّص ُبی آهْصضی 

NREC   . Ir 

 صُشٍ داسابیبى

.اداهَ داسد   

!هْفك ببضیذ   


