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در باز ساخت خانۀ خدا











که بود و چه کرد؟

اما زندگی او 



نرث آل احمد

رسمشق نرث

تأثیر دوم



یاد مرگ











اقسام رسگرمي

مجموعه ها



کارهاي دستي



هرنها

بازي ها و ورزش ها

انتخاب رسگرمي

1. Collection
2. Issac newton
3. james watt
4. George East-man
5. sir william osler



نصیحت

ساده لوح

مشکل احمد

موضوع انشای ما!

چیستان

حّد دانایی کجاست؟

خدافراموشی



از دفرت خاطرات

آرزوی بزرگان چه می بود اگر می گفتند؟

نوشنت











رضا روزبه

پروفسور يوسف ثبوتی

علی هشرتودی

دكرت امري اعلم غضفريان (١٣٧٧  ـ  ١٣٥٠)
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معنای عشق

در نكوهش خشم و كني



شكل گريي و پيدايش اولني مدارس رسمي در زنجان

مدرسهء هامیون

مدرسهء احمدیه

نهضت تأسیس مدرسه



علی اکرب توفیقی
انقالب اسالمی
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حِق من و حِق بر من



حق و تکلیف

حق اخالقی و حق قانونی



مسئولیت پذیری معلامن



مهارت های رضوری معلم





1. multimedia super corridor(MSC)



١. عوامل شخصی در توسعة حرفه ای





٢. عوامل زمینه ای در توسعة حرفه ای



٣. جّو سازمانی



٤. نظام حاکم بر مدرسه٢٤:

٥. جامعه و اجتامعی که معلامن در آن زندگی می کنند٢٥: 

پول و زمان

1. Burden
2. Cognitive development
3. Pajares, M.F
4. Dilworth, M.E
5. Broadfoot, P.& Osborn,M
6. Teachers’ goal
7. Type and frequency of feedback
8. Career development
9. Dreyfus & dreyfus
10. Learning organization
11. Contxtual factors
12. McLaughlin, M.W.& Talbert,J.E
13. The Classroom
14. The school
15. Atmosphere
16. Disengagement
17. Hinderance
18. Moral
19. Intimacy
20. Aloofness
21. Production Emphasis
22. Thurst
23. Consideration
24. The school system
25. the society and community where the tcacher is located
26. Louis, K.S



مفهوم شهروندی

مقدمه



شهروند مسئول

آموزش شهروندی 

نتیجه گیری



موضوع

فعاليت جهادی و غري جهادی



ايجاد ارزش افزوده در هر فعاليتی اهميت دارد

لزوم تغيري نگاه ما به رابطه اقتصاد و معنويت

آموزش و پرورش بعد از انقالب

رسمايه گذاری پايدار

آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی



نقش مهم آموزش و پرورش در رواج فرهنگ جهاد اقتصادی

نقش معلامن








