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انجمن ایرانی تاریخ

شیوه نامه:

اولین« همایش تجربه زیسته معلمان علوم
انسانی»

( تجارب علمی و عملی)

سال تحصیلی 98-99

مقدمه :
بی شک بخشی از دانش معلمان تجربیات عملی در مدیریت کالس  ،آموزش ،ارتباط عاطفی و ....است  .معلم در
طول سالهای خدمت عالوه بر کسب مهارتهای علمی و تخصصی خود گاهی با چالشهای شناختی از محیط مواجه
میشود که برای حل آن باید متفکر  ،خالق  ،اندیشمند  ،صبور و .....باشد و با گذشت زمان این دانش عملی تبدیل
به اندوخته ای میشود که در صورت بهره گیری معلمین جدید االستخدام یا پژوهشگران و عالقمندان میتواند
فرصت رشد و تعالی جامعه آموزشی و یادگیری موثرتر را برای دانش آموزان فراهم کند .
حوزه فعالیت و همکاری
اکنون انجمن ايراني تاريخ به عنوان نهاد علمي و مدني وزارت علوم طي بيش از يك دهه فعاليت خود در عرصه هاي مختلف
حوزه دانش تاريخ موفق شده است به عنوان يك نهاد مدني موثر آموزشي در ميان اساتيد و معلمان کشور جايگاه مطلوبي
بدست آورد.و از طریق کارگروه آموزش و پرورش انجمن که از زمره فعال ترین معلمان و سرگروههای شهر تهران هستند
مبادرت به برگزاری همایش و دریافت مقاله تحت عنوان «تجربه زیسته معلمان علوم انسانی» با همکاری دانشگاه
فرهنگیان خوارزمی کرج و اداره تکنولوژی گروههای آموزشی نموده است .

اهداف :
 .1انتقال تجربیات معلمان مجرب به معلمان جدید االستخدام .
 .2آشکار شدن نیازهای جامعه آموزشی از طریق همکاری با دانشگاه فرهنگیان
 .3استفاده از دستاوردهای آموزشی جهانی از طریق تعامل و همکاری با انجمن های علمی (انجمن ایرانی تاریخ
)
 .4ارج نهادن به تجربیات معلمان و تشویق به ثبت آن .
 .5ثبت کاربردی ترین تجربیات زیسته معلمان با توجه به ساختارهای فرهنگی  ،جغرافیایی  ،قومی و....
 .6بهبود عملکرد آموزشی در کالس درس .

مخاطبین همایش :
•

کلیه معلمان  ،مدیران  ،معاونین دبیرستانها در گروه علوم انسانی کشور

•

متخصصین علوم انسانی

مراحل اجرایی :
•

اطالع رسانی به همه معلمان  ،مدیران  ،معاونین دبیرستانها در گروه علوم انسانی کشور

•

تدوین تجارب موفق و ناموفق توسط مخاطبین همایش

•

ارسال مقاله تا تاریخ  1398/9/1به آدرس الکترونیکی :
Hamayeshziste@gmail.com

شرایط مقاالت ارسالی به همایش:
•

مقاالت در حیطه عاطفی  ،آموزشی  ،مدیریت کالس و ...باشد

•

در نگارش مقاالت  ،الزامی به رعایت ساختار مقاله نویسی (چکیده  ،ارجاع به منابع  ،نتیجه گیری  )...نمی
باشد .

•

مقاالت حداکثر در  10صفحه ( 4000کلمه ) تنظیم شود .

•

استفاده از فونت  B Nazanin 14جهت تایپ مطالب رعایت شود .

•

درج مشخصات کامل صاحب اثر( نام و ناخانوادگی  ،روستا  ،منطقه شهر یا استان  ،کد پرسنلی  ،پایه
تدریس و ) ....ضروریست .

•

مکان برگزاری همایش در دانشگاه فرهنگیان خوارزمی (پردیس کرج) دانشکده ادبیات و علوم انسانی
می باشد.

•

شماره تماس دبیرخانه همایش 021 - 82284086:
نکات قابل توجه :

•

ارائه گواهی شرکت درهمایش به کلیه شرکت کنندگان .

•

گواهی ارائه مقاله به کلیه شرکت کنندگانی که اثرشان مورد داوری و پذیرش قرار گرفته است .

