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 بسمه تعالی
 

 شيـوه نـامه طرح 
 پژوهشی -با رويکرد مجازی  درس پژوهی

 0911-0011سال تحصیلی  ، شهرستان تنکابنیی ابتدا یمدارس دوره ویژه 

 مقدمه (:1بند)

 با سپاس به درگاه خداوند؛  

و   بآمم  و  معلممد در سممحد  بمماد بحآمماد و پممما ، و امم ور، ه وممدا   یححممده و اسمماه ار امممآو و ب ممآ  در   پ حممد  علممآد           

مممات    و صح مم در بهد اوممداک اسمم  یممه بمما اآممی  و بممه رو پورر رو، وممار  علممآد و   بآمم  بمما  ایآممد بمم  رو، وممار  عمماده   

 بست  ال م ب ار یآفآ  بخشی را   اود نما د. گ ووی و خیق می  ااند

ا  سممحد  بمماد راو مم در بممه اسممته ار سمما ویاروار  اانمحدسمما ر معلممماث بمم ار مشمماری  مممات  پنمماث در ب نامممه ر مم ر   2/51راوکممار 

« ومی درس اژو»درسی در سطح مدرسهه به و ژه سما ویاروا ی یمه بمه  ها م  وا م  هام ک ومار پنماث ممی انناممده مانحمد سما ویار             

 و ا ناد ش که  اانمحدسا  م بآاث اشاره می نما د.

 حممد پممما ، مع  ممی شممده اسمم  و اژووشممه اث پث را بممه صحممااث  پطمم    مماق  بممه صحممااث مممدسی بمم ار ب سمما ر     در ومممآو راسممتا

چهانمه   ممی گآ نمد یمه    اسها ی ب ار  اسعه ر ه  ه ار معلمماث در مدرسمه  م و ی ممی نما حمد. معلمماث ا  ط  مد درس اژوومیه  ماد         

   آممم مممی  اانحممد بمما با اند شممی در   ا   کممد ه  بآاما نممد و در  نممارش پما شممی و   بآتممی  کممد ه  سمم آد شمماند. پث ومما بممد و   

 ه  ه ار بپ دا ند. ر تاروار پما شی خاده راه وار ب ت ر ب ار  در س بآابحد و به  اسآد دانش
 

 پژوهی درس برگزاري کمیته اعضاي (:2بند)

یارشممحاس  کحاسا ر و گ وه وار پما شممی  ه  )مسئئل ک یته( ( مسمملاد پما ، ابتدا ییارشممحاس ه  ابتدا یمعاوث پما ، 

 .نما حده ر مد  اثه  نما حده ر راو  اث پما شیه  نما حده ر گ وه وار پما شیه  )دبهر یته( (ابتدا ی

 شمکآ  جلسما، ه آمدور ابمیب ه ب گم ارر یارگماه       ا و یمآته اج ار یلآه  عاسآم  ومار م بماه بمه ب گم ارر درس اژوومی ا    آم          

 پما شی به آار، مدرسه مبارر ه ار  ابی  و ... را در سطح ش  ستاث / محطهه به ص ده خااود داش .
 

 اهداف (:3بند)

  مد  اث ه معاونآو پما ، و پما گاراثا باری دث   ا حد پما ، و  ادگآ ر با مشاری   -

 رو، وار صلمی و نظ  ه وار  ادگآ ر   در ب  ه گآ ر ا مد  اث ه معاونآو پما ، و پما گاراث ومدسی ه ومفک ر و ومکارر  -

 معلماث و ا ور، اند شه ور ر دانش پما اث   دانش ا  ا ی و ب  اد اآاسته  اانا ی وار پما شی و  ادگآ ر -

 ا  ا  نهش پما شه  به  ادگآ ندگانی اا   اانمحد سا ر و  اسعه دانش ه  ه ار معلماث -

ود و  ا  اژووش و  ادگآ ر و  ضا ی یه در پث یاریحاث و دانش پما اث دگ گانی جا هاه مدرسه ا  جا ی ب ار پما ، به ما عآتی ب ار -

 با ود پماختو را می پ ما حد .
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 محور هاي درس پژوهی  (:4بند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شیوه اجرا  (:5بند)

یلآه اا ه وا در دو م هله ر )مدرسمه ار و ش  ستانی    ب ار  5911-5011اژووشمی در سماد  ب مآلی     -با رو ک د منا ر  اژووی درس

  اج ا می گ دد.

 اجرا   فرآیند (:6بند)

 پایان فرآیند                                                                        شروع فرآیند                                                                               

 

 

 

 
 

 

براساااس این محور ، شاارکن کنندگان        

درس پژوهی های انجام شاااده می توانند 

ساال های گششته وود را در اال  پوستر  

( آماده 7علمی )با توجه به توضیحات بند

 ارسال نمایند.طرح جهن شرکن در و 
 

:شرکت کنندگان
  ، معاونین آموزشی و مدیران آموزگاران

 ابتدایی دوره ی
 

 نفر( 5تا9گروهی )نوع فعالیت:
 

 

 تعداد اثر براي ارسال:

 ( اثر0)حداکثر 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

براساااس این محور ، شاارکن کنندگان        

یکی از موضاااوعااات زیر را می تواننااد 

انتخاب و در اال  پوسااتر علمی )با توجه 

جهن شااارکن در ( 7به توضاایحات بند 

 ارسال نمایند.طرح 

 موضوعات:
چالش های آموزش فضاااای مجازی  -0

در تدریس درس هنر

چالش های آموزش فضاااای مجازی  -2

 در تدریس درس تربین بدنی

چالش های آموزش فضاااای مجازی  -9

 در تدریس درس فارسی
 

:شرکت کنندگان
  ، معاونین آموزشی و مدیران آموزگاران

 ابتدایی دوره ی
 

 نفر( 5تا9گروهی )نوع فعالیت:
 

 

 تعداد اثر براي ارسال:

 ( اثر0حداکثر )
 

 

 
 

براساااس این محور ، شاارکن کنندگان        

یکی از موضااوعات پیشاانهادی  می توانند

وود را در اال  پوسااتر علمی )با توجه به 

طرح جهن شرکن در ( 7توضایحات بند 

 ارسال نمایند.
 

:شرکت کنندگان
  ، معاونین آموزشی و مدیران آموزگاران

 ابتدایی دوره ی
 

 نفر( 5تا9گروهی )نوع فعالیت:
 

 

 تعداد اثر براي ارسال:

 ( اثر0حداکثر )
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 تهیه پوستر علمی  (:7بند)

ج   ش ی  در  و   آه را خاد ااست  ذ     م  با مطابداژووشمی   -ج     آه ااسمت  صلمی و ژه ط   درس اژووی با رو ک د منا ر  

 :ط   ارساد نما حد
 

در اال  فایل های  (portrait)به صاورت طولی   سااانتی متر 02× 21پوسااتر باید در ابعاد پوستتر:   ابعادفرمت و  الف(

Word  وPdf .تهیه شود 

 :باشد زیر موارد شامل باید پوستر حتوایمپوستر:  محتوايب( 

 اندازه و فونن الم ؛  شود نوشته پوستر باالی در باید عنوان :پوستر عنوانB Titr 18 باشد. 

 اندازه و فونن الم  عنوان زیر در پوستر نویسندگان نام :نویسندگان یا نویسندهB Nazanin 14  ، شود نوشته. 

 وواننده را باید به پژوهی درس گروه فعالیتهای از حاصل نتایج و فرآیند اوتصاار،  عین در که اسان  کتبی گزارش از بخشای  :چکیده 

 .باشد  B Nazanin 12اندازه و فونن الم  منتقل نماید.

 موضااوعی اساان که مشااکگت یادگیری دانش آموزان و یا مساااعلی که معلمان هنسام تدریس با آن  :اهمین و ضاارورت موضااوع               

 باشد.  B Nazanin 12مواجه اند ، تبیین و تشریح می شود. اندازه و فونن الم 

   اندازه و فونن الم در این اسامن )نام مدرساه پ پایه انتخابی پ نام کتاب پ نام درس پ شماره صفحه کتاب( با   :مشاخصاات درس              

B Nazanin 12  .نوشته می شود ، 

  مورد نیاز تدریس در این اسمن آموزشی  ااگم و مواد اسان ؛ فهرساتی از   الزم تدریس اجرای از پیش :نیاز تدریسملزومات مورد

 باشد.  B Nazanin 12مشخص گردد. اندازه و فونن الم 

 اندازه و فونن المدر این اسااامن روش های تدریس انتخاب شاااده ، همراه با یکر دالیل انتخاب اید گردد :تدریس هاای  روش .                   

B Nazanin 12  .باشد 

  )باید بخش این ن.اس مهم بسیار ... و نمودارها ، جداول از استفاده در سلیقه و یوق کارگیری به :یافته های پژوهشای )دستاوردها 

از ابیل به دسن آمده یافته های پژوهشای   ر این اسامن د. کند برارار ارتباط آن اب راحتی به بتواند پوساتر  وواننده که باشاد  نحوی به

 باشد.  B Nazanin 12 اندازه و فونن الماید می گردد.  ادگیری و ...ی، تجارب کس  شده ، بهسازی  کاربردی نتایج

  بهسازی راستای در و پژوهی درس موضوع به توجه با که تاکید می شود پژوهی درس گروه اتپیشنهاد در این اسامن  :پیشانهادات 

 باشد.  B Nazanin 12اندازه و فونن الم  اید می گردد. ، باشدمی  آموزان یادگیری دانش و آموزشی

 پوستر فضای از تا شود بسنده آن گزیده یا منتخ  به اسن زیاد آن تعداد که صورتی در که شود دان نیز منابع نوشتن در :منابع 

 باشد.  B Nazanin 12اندازه و فونن الم  .کرد استفاده بهتری نحو به بتوان
 

  تیم پشتیبان درس پژوهی (:8بند)

 .تتاس حاصل نتاینددرس پژوهی  اجرای دقهق فرآیند درس پژوهی می ت انند با پش(هبان های دریله  ی تهم های درس پژوهی مدارس جهت مشاوره 

 شماره تماس لفن مدرسهت ژوهیادرس پ اناشتیباپ دارسام ردیف

0 
مدارس دوره ی ابتدایی کلیه 

 شهرستان تنکابن

02500175 پورحسینیزبیده   10099051191  

02220015 آبار حمزه 2  10007970021  

10021000591 50201011 نجباییعطاا... سید  9  
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 ارسال آثار:نحوه  (:9بند)

                     در یک م  ر  هدت ان می فقط   داردشئئریت در م  رها وج د جهت  ی ی م دودی(بئا ت ج  ب   قئابئل ت جئ  هتائاران م (ر        

یارشناسی  ب  33/32/1433تاریخ تا  پ س(ر علتی را PDF و WORD فایل  شئریت در رر  درس پژوهی هت ج .نتایهداثر ارائ  

 نتایهد.ارساک ب  یای از روش های زیر و گروه های آم زشی دوره ی اب(دایی  تان ل ژی

 11000105019 همراه  ارسال اثر از طریق پیام رسان شاد به شماره وش اول:ر 

 :ارسال اثر از طریق ایمیل به آدرس  روش دومtetonekabon@gmail.com 

 و...( جداً پرهیز گردد. پوستر علمی از هرگونه هزینه های غیر ضروری)مانند پرینن رنسی:   (0)تبصره
 

   
 سیاست هاي تشویقی: (:11بند)

 ساعت عن ان ردیف

 ساعن 24 )کارتیمی( + تقدیرنامه پژوهشیگواهی حضور در فعالیت هاي صدور  0
 

 : ها یادآوري (:11بند)
 .می باشد آزاد درسی موضوعانتخاب پایه و  (0

 .نماییداثر اراعه  در یک محور  یدتوان می فقط؛  داردشرکن در محورها وجود جهن  ی کهمحدودیتبا توجه به  (2

 .باشد می نفر 5 حداکثر و نفر 9 حداال تیم اعضای تعداد (9

 از مدارس دیسر نمی باشد.هیچ گونه محدودیتی در انتخاب اعضای تیم  (0

 شرکن نمایند. درس پژوهی در طرح آموزشیکلیه ی مدیران ، معاونین شایسته اسن ؛  (5
 

 پژوهی: درس اجرایی طرح تقویم (:12بند)

 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 01/10/0011 25/02/0911 پژوهشی -با رویکرد مجازی ثبن نام اولیه طرح درس پژوهی  1

 25/10/0011 21/10/0011 شهرستانی و ارسال شیوه نامه به مدارستشکیل کمیته  2

 33/31/1433 برای شرکن کنندگان وبینار توجیهی طرحتشکیل  9

 33/32/1433 31/31/1433 )پوستر علمی( ارسال آثار 0

 21/19/0011 10/19/0011 شرکن کنندگانبرای  و گواهی  صدور تقدیرنامه 5
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