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 به نام خدا

  تولید محتوای آموزشی   همکاری درفراخوان 

و  در قالب کتاب درسی تولید محتوای آموزشی در راستای تهیه و فرهنگیاندانشگاه و فناوری  یمعاونت پژوهش    

 ةدروس رشت تألیف و ترجمة مربوط به چارچوبفراخوان خود را در نخستین ، های جدید درسیمنطبق با برنامه

 :نمایدزیر اعالم می با شرایط و ویژگیهای "تربیتی گرایش آموزش ابتدایی علوم"

واجد  ر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشیدانشگاه فرهنگیان و سایت علمی أاعضای محترم هی ةکلی از

با توجه به عناوین دروس خود را  "نامةطرح" الزم است متقاضیان آید. جهت همکاری دعوت به عمل می شرایط

از طریق پست  1395/ 5/  30تکمیل و تا تاریخ  در فرم طرحنامه ذکر شده مالکهایطبق و سرفصلهای پیوست و 

با شماره  بیشتر در صورت نیاز به راهنمایی. نمایندارسال  towlidmohtava@gmail.com آدرس الکترونیک به

یازی به مراجعه حضوری نخواهد الکترونیک به افراد اعالم و ن نتایج از طریق پست .حاصل شودتماس  87751740

 .بود

 :متقاضی همکاریشرایط الف ( 

 ،عنوان پیشنهادیسابقة تدریس و تجربة عملی در حوزة تخصصی  .1

 ،به زبان اصلی کتاب کافی احاطة و تسلط ،در صورت پیشنهاد ترجمه .2

  ،استادیاری مرتبة حداقل با سسات پژوهشیؤت علمی دانشگاهها و مأهی یتعضو .3

 ،مقالة علمی ـ پژوهشی در مجالت معتبر داخلی و خارجی 4 نگارش حداقل ةسابق. 4

اولویت با اعضاء هیأت علمی دانشگاه  ،امتیازات، واگذاری تألیف/ترجمه در شرایط تساوی :1 تبصره

اعضای  بادانشگاه فرهنگیان اعضای هیأت علمی  های مشارکتیطرحنامهعالوه، خواهد بود. به فرهنگیان

 .قرار خواهند گرفت در اولویت ت علمی سایر دانشگاههاهیأ
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توسط  تولید محتوامتقاضی تولید اثر نباشند،  ترباال وکه اعضای علمی استادیار  عناوینیزمینة : در 2تبصرة  

در ).خواهد بودپذیر امکان محتوا مین و تولیدتأمربی پس از تأیید کارگروه تخصصی  علمی با مرتبة هیأت

 (.سی نتایج فراخوان اعالم خواهد شدصورت لزوم اسامی عناوین مرتبط با این تبصره پس از برر

 :پیشنهادی طرحنامة  ب ( 

های تخصصی و نیز تولید تولید دانش آموزش در رشتهبر ، توجه به رسالت دانشگاه فرهنگیان با .1

 ،تکیه داشته باشد  معلمدرسی تربیت یبرنامه دانش تربیتی ناظر به

  ،رئوس مطالب آنها را مشخص کنداهم عناوین فصلها و سیر منطقی تدوین محتوا ،  .2

 ،قلمرو تخصصی موضوعی را در بر داشته باشد سرفصلها و  همخوانی با .3

 را نشان دهد، ترتیب و توالی و نظم در ارائة محتوا .4

 .نامه به متقاضیان اعالم خواهد شد: مالکهای تولید محتوای کتاب پس از پذیرش طرحتبصره

نامة تأمین و تولید محتوای آموزشی دانشگاه فرهنگیان شیوه ،ترجهت اطالعات تفصیلی، متقاضیانشود توصیه میضمنا 

 . مطالعه نمایند، ه شدهئرا که به پیوست ارا

 و فناوری  معاونت پژوهش

 دانشگاه فرهنگیان 


