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سخنی با آموزگاران
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سخنی با آموزگاران

.
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سخنی با آموزگاران
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تان تنکابن در پایان یادآور می شویم ؛ فایل اصلی این محتوا را می توانید از اپلیکیشن آموزش ابتدایی شهرس
.دوره ی ابتدایی شهرستان دریافت نماییدکانال آموزشی و 

Telegram: @TE_Tonekabon

Shad: @TE_Tonekabon2
Email: Tetonekabon@gmail.com

جهت دانلود  
اپلیکیشن  

باال را 
.اسکن نمایید



اطلس دسترسی به آموزش

نمونه پیشنهادی فرم اطلس دانش آموزی

............................................................................دبستان...........................................کالس:                    به آموزشاطلس دسترسی

1400-1401سال تحصیلی :                                                                   تعداد دانش آموزان :         مساحت کالس 

نام پدرنام و نام خانوادگیردیف
اولویت دانش آموز در یادگیریتلویزیون هوشمندگوشی هوشمنددسترسی به شاد اینترنت

مربی-والد ارائه درسنامهغیرحضوریحضورینداردداردنداردپدر یا مادرشخصینداردداردندارددارد

1

2

3

...و

جمع کل

. این فرم را فقط یکبار قبل از شروع سال تحصیلی کامل نمایید: توضیح 5



(همیار مربی)مربی –طرح والد 
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جمعورزشریاضیعلوم تجربیهنرفارسیامال فارسیانشا فارسیهدیه آسمانقرآندروس

جلسه32233235225میزان تدریس

پایه دوم ابتداییمواد درسی و ساعات کار هفتگی

(پیشنهادی)جدول زمان بندی دروس 

نوبت دومنوبت اول
اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر 

93-83107-6992-5482-4168-2653-1640-225-15قرآن

88-8495-7687-6483-5075-3863-2449-1237-23هدیه آسمانی
102-86114-72100-6485-5071-3262-1048-230-9فارسی

90-82103-7089-6481-5469-3863-2253-1237-21علوم تجربی

131-121145-90130-82120-6289-4281-1961-141-18ریاضی
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ابتداییدوم ویژه پایه (پیشنهادی)برنامه هفتگی

زنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اولایام هفته

هنرریاضیامال فارسیفارسیقرآنشنبه

تربیت بدنیعلوم تجربیهدیه های آسمانانشا فارسیریاضییکشنبه

امال فارسیفارسیهنرریاضیقرآندوشنبه

هدیه های آسمانانشا فارسیتربیت بدنیعلوم تجربیریاضیسه شنبه

امال فارسیریاضیعلوم تجربیقرآنفارسیچهارشنبه

وضعیت عادی
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آموزش غیرحضوریآموزش نیمه حضوری

برنامه های پیشنهادی جهت مدیریت در زمان  آموزش محتوای دروس9
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آموزش غیرحضوریآموزش نیمه حضوری

برنامه های پیشنهادی جهت مدیریت در زمان  آموزش محتوای دروس



برنامه های پیشنهادی جهت مدیریت در زمان  آموزش محتوای دروس 11

آموزش غیرحضوریآموزش نیمه حضوری
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آموزش غیرحضوریآموزش نیمه حضوری

برنامه های پیشنهادی جهت مدیریت در زمان  آموزش محتوای دروس
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برنامه های پیشنهادی جهت مدیریت در زمان  آموزش محتوای دروس
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آموزش غیرحضوریآموزش نیمه حضوری

برنامه های پیشنهادی جهت مدیریت در زمان  آموزش محتوای دروس
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برنامه های پیشنهادی جهت مدیریت در زمان  آموزش محتوای دروس



ابتداییدوم ویژه پایه (پیشنهادی)برنامه هفتگی

نیمه حضوریوضعیت 
زنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اولایام هفته

دقیقه30دقیقه30دقیقه30دقیقه30دقیقه30تدریسمدت زمان
هنرریاضیامال فارسیفارسیقرآنشنبه

یتربیت بدنعلوم تجربیهدیه های آسمانانشا فارسیریاضییکشنبه

امال فارسیفارسیهنرریاضیقرآندوشنبه

هدیه های آسمانانشا فارسیدنیتربیت بعلوم تجربیریاضیسه شنبه

امال فارسیریاضییعلوم تجربقرآنفارسیچهارشنبه

ت هاای  ، ارائه فعالیفضای مجازی شاد می توانند برای دانش آموزانی که حضور ندارند ؛ در بستر ، معلمان ساعت در هر روز 2حداقل -4
.رندرا در نظر گی... مکمل آموزشی ، ارائه درسنامه ، ارائه تکالیف مهارتی ، پیگیری انجام فعالیت ها ، ارائه بازخورد به فعالیت ها و

.می باشدو متنی ( برخط)ارتباط صوتی ، تصویری معلم با دانش آموزان به صورت چهره به چهره ، نوع تعامل -5
.داشته باشندارزشیابی مستمر با استفاده از اطالعات و شواهد جمع آوری شدهمعلمان در شرایط نیمه حضوری می توانند -6
.نداردارزشیابی پایانی پایه اول تا پنجم -7
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: توضیحات
.می باشدپیشنهادیاین برنامه کامالً -1
جهت اجرای برناماه نیماه حضاوری مای تاوان      -2

تاا  2حداقل که . گروه بندی کرددانش آموزان را 
ضاور  با رعایت پروتکل بهداشاتی ح روز در هفته3

.  داشته باشند
و دقیقههه 30زمااان تاادریس در هاار زنااگ   -3

. می باشددقیقه 10استراحت بین زنگ ها 



ابتداییدوم ویژه پایه (پیشنهادی)برنامه هفتگی
زنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اولایام هفته

دقیقه30دقیقه30دقیقه30دقیقه30دقیقه30تدریسمدت زمان
هنرریاضیامال فارسیفارسیقرآنشنبه

یتربیت بدنعلوم تجربیهدیه های آسمانانشا فارسیریاضییکشنبه

امال فارسیفارسیهنرریاضیقرآندوشنبه

هدیه های آسمانانشا فارسیدنیتربیت بعلوم تجربیریاضیسه شنبه

امال فارسیریاضییعلوم تجربقرآنفارسیچهارشنبه

. داشته باشندرا ... پیگیری انجام فعالیت ها ، ارائه بازخورد به فعالیت ها و
.می باشدو متنی ( برخط)ارتباط صوتی ، تصویری معلم با دانش آموزان به صورت نوع تعامل -4
.دانش آموزان برنامه ریزی نمایندرفع اشکالمدارس می توانند یک روز در هفته را جهت -5
.داشته باشندارزشیابی مستمر با استفاده از اطالعات و شواهد جمع آوری شدهمعلمان در شرایط غیر حضوری می توانند -6
.نداردارزشیابی پایانی پایه اول تا پنجم -7

17

: توضیحات
.می باشدپیشنهادیاین برنامه کامالً -1
و استراحت دقیقه 30زمان تدریس در هر زنگ -2

. می باشددقیقه 10بین زنگ ها 
مای بایسات   ، معلمان روز در هفته 5حداقل -3

، در بستر فضای مجاازی شااد  آموزش غیرحضوری 
ارائاه فعالیات هاای مکمال     آموزش مفاهیم درس ، 

، آموزشی ، ارائه درسنامه ، ارائاه تکاالیف مهاارتی   

غیرحضوریوضعیت 
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