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 مقدمه

قرار  ها آنرا در اختیار  اصلیمناسب معلمان، مدیران و کارکنان مدارس است و منابع  سایت وبمنابع این 

 ود:ش میشامل موارد زیر  سایت وبود و محتوای ش می روزآمدروزانه  سایت وبهد. د می

  نیاز مربیاناخبار مورد 

 بع درسیمنا 

  ی کاربردی ها هبرنامنرم افزار ها 

 و محصوالت تکنولوژی ها سایت وب 

 ای هاز مقاالت حرف ای همجموع 

 سایت وبهای  و بخشامکانات 

 :Teachers essentials  و  به معلمان، تکالیف درسی و مشکالتوان اخبار مربوط ت میدر این قسمت

های واکنشی بین  با والدین، آرشیو مقاالتی در مورد کالس مشارکت، تجربیات معلمان، ها آنراه حل 

 را مشاهده کرد. زانآمو دانشمعلمان و والدین برای حل مشکالت 

 Administrators:  و مدرسه و تجربیات مدیران  انمنابع و اخبار مربوط به مدیردر این بخش

 ود.ش میارائه  اطالعاتی در مورد برگزاری جلسات در مدارس

 :Lesson plans تر برای  یی برای تدریس دروس به روشی جذابها و الگوهاشامل اخبار، ابزار

دروسی  وجود دارد و همچنین DOCو  PDFکه امکان دانلود این منابع به صورت ود ش میزان آمو دانش

 د.نباش ها آنزان را باال برده و به عنوان بازی برای آمو دانشی ها یید توانانوانت میکه  ندک میپیشنهاد  را
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 قسمتدر Technology  اخبار، ابزارها و نرم افزار های مناسب برای استفاده در کالس درس را معرفی

 ازد.س میرا امکان پذیر  ها آنو درسترسی به  شده است

 PD tips( prof. development)   در حوزه حل مشکالت )دو دکتر معرفی مطالب جدید، شامل

، ها آنو امکان برقراری ارتباط با برای معلمان( بزارهای تدریس ا معرفی مدرسه وزان در آمو دانش

واند برای معلمان ت مییی که ها یبولتن خبری و استراتژآموزان،  دانشمطالبی در مورد انگیزه همچنین 

 هد.د میمورد نیاز باشد را ارائه 

 More یی را ها تکار سایت وبود، ش می سایت وبنداردها، وبالگ نویسان استا شامل اطالعاتی در مورد

انتخاب کرده و سفارش دهند  ها آنوانند متن ت میزان تهیه کرده است که معلمان آمو دانشبرای تشویق 

فراهم شده است تا از  سایت وبو همچنین امکان عضویت در  ارسال شود ها آنتا از طریق ایمیل برای 

  مطلع شد. سایت وبطریق ایمیل از اخبار جدید 

  صفحه سمت راست و پایین صفحه سمت راست نیز امکان عضویت از طریق ایمیل برای در باالی

 دریافت مطالب جدید وجود دارد.

  جستجو وجود دارد که امکان جستجو منابع و دروس برای کاربران فراهم  کادردر سمت راست صفحه

 شده است.

  محدود کرد ازجمله:وان مطالب جدید صفحه اصلی را بر اساس محتوا و منبع ت میو همچنین 

 وبالگ، اخبار، معلمان، دروس، تکنولوژی.

 

 دسترسی به سایت از آدرس زیر:

http://www.educationworld.com/ 
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