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 نقص اخالق معلمی در آموزش : کارگاه آموزضی

 ،ضرکت کننذگان گروه نخست

 1931اردیبهطت  11روز چهارضنبه 
 

 ساعت محل برگزاری مجریان   اجزای برنامه  ردیف

تالٍت آیاتی اس قزاى  1

ٍ خَشاهذگَیی  کزین

تَسط هعاٍى آهَسشی 

 داًشگاُ

 

  01001الی  01 سالي اصلی 

کارگاُ ٍ هعزفی بزًاهِ  2

  ارائِ هقذهات بحث

ًیستاًی، 

حیذری ٍ 

 قوزاًی

 01001الی  01041 سالي اصلی

ًگارش رٍایتْا تَسط  3

 اعضای شزکت کٌٌذُ 

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

 ّوزاُ دکتز حیذری

 01041الی  01031 0سالي 

 01031الی   03   ًواس ٍ ًاّار 4
گفت ٍ گَ راجع بِ  4

رٍایتْای ًگارش یافتِ 

 ّای هختلفدر گزٍُ 

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

 ّوزاُ دکتز حیذری 

 03011الی  05 0سالي 

 05011الی  05021   استزاحت ٍ پذیزایی 5
ارائِ ًوایٌذگاى ّز  6

کذام اس گزٍُ ّا ٍ 

بحث ٍ گفت ٍ گَی 

 ًْایی

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

 ّوزاُ دکتز حیذری

 05021الی  01 0سالي 
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 و هوش هیجانی در کالس درسانگیسش : کارگاه آموزضی

 ضرکت کننذگان،  گروه نخست

 1931اردیبهطت  11روز پنجطنبه 
 

 ساعت محل برگزاری مجریان   اجزای برنامه  ردیف

ًگارش رٍایتْا تَسط  1

 اعضای شزکت کٌٌذُ 

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

قوزاًی ٍ ّوزاُ دکتز 

 دکتز ًیستاًی

 1الی   01 0سالي 

 01الی   01021   استزاحت ٍ پذیزایی 2
گفت ٍ گَ راجع بِ  3

رٍایتْای ًگارش یافتِ 

 در گزٍُ ّای هختلف

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

قوزاًی ٍ ّوزاُ دکتز 

 دکتز ًیستاًی

 01021الی  01021 0سالي 

 01021الی  03   ًواس ٍ ًاّار 4
ارائِ ًوایٌذگاى ّز  5

کذام اس گزٍُ ّا ٍ 

بحث ٍ گفت ٍ گَی 

 ًْایی

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

دکتز قوزاًی ٍ ّوزاُ 

 دکتز ًیستاًی

 03الی  05 0سالي 
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 انگیسش و هوش هیجانی در کالس درس: کارگاه آموزضی

 ضرکت کننذگان، گروه دوّم

 1931اردیبهطت  11روز چهارضنبه  
 

 ساعت محل برگزاری مجریان   اجزای برنامه  ردیف

تالٍت آیاتی اس قزاى  1

ٍ خَشاهذگَیی  کزین

تَسط هعاٍى آهَسشی 

 داًشگاُ

 

  01001الی  01 سالي اصلی 

هعزفی بزًاهِ کارگاُ ٍ  2

  ارائِ هقذهات بحث

ًیستاًی، 

حیذری ٍ 

 قوزاًی

 01001الی  01041 سالي اصلی

ًگارش رٍایتْا تَسط  3

 اعضای شزکت کٌٌذُ 

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

ّوزاُ دکتز ًیستاًی ٍ 

 دکتز قوزاًی

 01041الی  01031 1سالي 

 01031الی   03   ًواس ٍ ًاّار 4
گفت ٍ گَ راجع بِ  4

رٍایتْای ًگارش یافتِ 

 در گزٍُ ّای هختلف

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

ّوزاُ دکتز ًیستاًی ٍ 

 قوزاًی

 03011الی  05 1سالي 

 05011الی  05021   استزاحت ٍ پذیزایی 5
ارائِ ًوایٌذگاى ّز  6

ٍ  کذام اس گزٍُ ّا

بحث ٍ گفت ٍ گَی 

 ًْایی

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

ّوزاُ دکتز ًیستاًی ٍ 

 قوزاًی

 05021الی  01 1سالي 
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 نقص اخالق معلمی در آموزش: کارگاه آموزضی

 ضرکت کننذگان  دوّمگروه 

 1931اردیبهطت  11روز پنجطنبه 
 

 ساعت محل برگزاری مجریان   اجزای برنامه  ردیف

ًگارش رٍایتْا تَسط  1

 اعضای شزکت کٌٌذُ 

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

 ّوزاُ حیذری

 1الی   01 1سالي 

 01الی   01021   استزاحت ٍ پذیزایی 2
گفت ٍ گَ راجع بِ  3

رٍایتْای ًگارش یافتِ 

 در گزٍُ ّای هختلف

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

 ّوزاُ حیذری

 01021الی  01021 1سالي 

 01021الی  03   ًواس ٍ ًاّار 4
ارائِ ًوایٌذگاى ّز  5

کذام اس گزٍُ ّا ٍ 

بحث ٍ گفت ٍ گَی 

 ًْایی

هشارکت کٌٌذگاى بِ 

 ّوزاُ حیذری

 03الی  05 1سالي 

 

 

 

 

 


