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 بسمه تعالی
 

 شيـوه نـامه طرح 
 مجازی( –)حضوری تلفيقی با رويکرد  درس پژوهی

 1044-1041سال تحصیلی  ، شهرستان تنکابنیی ابتدا یمدارس دوره ویژه 

 مقدمه (:1بند)

 با سپاس به درگاه خداوند؛ 

و   بآمم  و مممای    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           

عح مم در ب ا اوممدات اسمم  یممه بمما اوممور و بممه رو پورر رو، وممار  علممآد و   بآمم  بمما  ایآممد بمم  رو، وممار  عمماده گ وومم  و خممو  ممم  

 را   اود نما د.  ااند بست  ال م ب ار یآفآ  بخش 

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

و ا  مماد کمم که « درس ااوومم »سمم م مدرسممهه بممه و مماه سمما ویاروا   یممه بممه   ا مم  وا مم  نجمم ت وممار پنمماث ممم  ان امممده مانحممد سمما ویار  

   م بآاث اکاره م  نما د. اانمحدسا

 حمد پمما ، مع  م  کمده اسم       پطم ر  ما   بمه عحمااث ممدا  بم ار بفسما ر           فماود ناممه ه    22و بحا به ض ورت اج ا م  بحمد    در ومآو راستا

  مماد و ااووشمما اث پث را بممه عحممااث ااامما   بمم ار  اسممعه ر ن  ممه ار معلممماث در مدرسممه  مم و ا ممم  نما حممد. معلممماث ا  ط  مما درس ااوومم ه

   آممم ممم   اانحممد بمما   ممم  گآ نممد یممه ااانممه ا   کممد ا  بآاما نممد و در   مماری پما کمم  و   بآتمم   کممد ا  سممفآد کمماند. پث ومما بممد و     

 ن  ه ار بپ دا ند. با اند ش  در ر تاروار پما ک  خاده راه وار بفت ر ب ار  در س بآابحد و به  ااآد دانش
 

 پژوهی درس برگزاري کمیته اعضاي (:2بند)

نما حمده  ه  )دبیر کمیتهه( یارکحاس  کحاااژر و گ وه وار پما ک  ابتدا  ه  )مسئول کمیته( مسئاد پما ، ابتدا  یارکحاس ه  معاوث پما ، ابتدا  

 .نما حده ر مد  اثه  نما حده ر راو  اث پما ک ه  ر گ وه وار پما ک 

  ق آم    شمکآ  جلسمات ه ومدور ابمور ه ب گم ارر یارگماه پما کم          ا و یمآته اجم ار یلآمه  عااآم  ومار م بماب بمه ب گم ارر درس ااووم  ا        

 به وارت مدرسه مبارر ه ار  اب   و ... را در س م کف ستاث / مح  ه به عفده خااود داک .
 

 اهداف (:3بند)

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

 رو، وار علم  و نظ  ه وار  ادگآ ر   در بف ه گآ ر ا مد  اث ه معاونآو پما ، و پما گاراث ومدا  ه ومفک ر و ومکارر  -

 معلماث و ا ور، اند شه ور ر دانش پما اث  دانش ا  ا   و بف اد اآاسته  اانا   وار پما ک  و  ادگآ ر -

  کا  به  ادگآ ندگان  اا ا  ا  ن ش پما  اانمحد سا ر و  اسعه دانش ن  ه ار معلماث -

ا  ومد و بما ومد     ااووش و  ادگآ ر و  ضا   یه در پث یاریحماث و دانمش پمما اث    دگ گان  جا ااه مدرسه ا  جا   ب ار پما ، به ماقعآت  ب ار -

 پماختو را م  پ ما حد .

 



 

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی   کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن                                       

 0411-0410، سال تحصیلی  پژوهشی -با رویکرد مجازی  نامه طرح درس پژوهی شیوه
 

2 

 محور هاي درس پژوهی  (:4بند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شیوه اجرا  (:5بند)

یلآمه اا مه وما در دو م نلمه ر )مدرسمه ار و       بم ار  5044-5045در ساد  ب آل    لفآ   )م ا ر  ا نضارر(با رو ک د  ااوو  درس

  کف ستان ( اج ا م  گ دد.

 اجرا   فرآیند (:6بند)

 پایان فرآیند                                                                        شروع فرآیند                                                                               

 

 

 

 
 

و  ( 7)طبق توضیحات بندفایل درس پژوهیرا انتخاب و در قالب  یکی از موضوعات زیرمی توانند  اس این محور ، شرکت کنندگانبراس

 ارسال نمایند.طرح جهت شرکت در ( 8توضیحات بند طبق) پوستر علمی

 موضوعات:
) فضای مجازی یا حضوری(قرآن چالش های آموزش در تدریس درس  -0

فضای مجازی یا حضوری() تربیت بدنی چالش های آموزش در تدریس درس  -2

) فضای مجازی یا حضوری(نگارش فارسی چالش های آموزش در تدریس درس  -3
 

:شرکت کنندگان
 ابتدایی دوره ی ، معاونین آموزشی و مدیران آموزگاران

 نفر( 5تا3گروهی )نوع فعالیت:
 

 ( اثر0حداکثر ) تعداد اثر براي ارسال:

 

 

و ( 7)طبق توضییحات بنید  فایل درس پژوهی در قالب را  یکی از موضوعات پیشنهادی خود می توانندشرکت کنندگان براساس این محور ، 

 ارسال نمایند.طرح جهت شرکت در ( 8)طبق توضیحات بندپوستر علمی 
 

 آزادموضوع : 

:شرکت کنندگان
 ابتدایی دوره ی ، معاونین آموزشی و مدیران آموزگاران

 نفر( 5تا3)گروهی نوع فعالیت:
 

 ( اثر0حداکثر ) تعداد اثر براي ارسال:
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 پژوهی درس کتبی گزارشپیشنهادي جهت تهیه و تنظیم ساختار  (:7بند)
 عناوین ) پیشنهادی( صفحه بندی ر

 جلد گزارش 0

 ترتیب قرار گرفتن مطالب روی جلد به شرح فوق می باشد:

مدیریت آمیوزش و پیرورش     تصویر آرم جمهوری اسالمی ایران ، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ، 

( ، عنیوان  پشیتیبانی و میانز زداییی   تولیید ،  شهرستان تنکابن ، معاونت آموزش ابتدایی ، نام مدرسه ،  شعار سال )

 و ... 0411-0410 سال تحصیلی پایه انتخابی ، نام و نام خانوادگی اعضای گروه ، ، درس انتخابی ،درس پژوهی 

 صفحه بندی 2

  تصویر بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 : درس گهرو   فعالیتههای  از حاصه   نتایج و یندآفر ر،صااخت عین در که است کتبی گزارش از بخشی چکیده 

 منتق  نماید. خوانند  هاید برا ب پژوهی

  شماره صفحه به همراهفهرست مطالب  

3 
 عناوین پیشنهادی

 فصل اول

، وظیفهه  مشخصات اعضای گرو  از قبی  نام و نام خهانوادگی ، سهمت   : گیروه  اعضای مشخصات جدول -0-0

 ، پایه تدریس ، کد پرسنلی و شمار  تماس مشخص باشد.محوله در تیم 

 اساس بر پژوهی درس تمام مراح  خالل در گرو  اعضای بین تعامالت که قوانینی از دسته آننامه:  مرام -0-2

 برسد. خود بخشی اثر حداکثر به گروهی کار تا گیرد می آن انجام

 شرح وظایف اعضای تیم درس پزوهی در این قسمت مشخص می گردد.شرح وظایف اعضای تیم:  -0-3

بها   تدریسموزان و یا مسائلی که معلمان هنگام آموضوعی است که مشکالت یادگیری دانش  مساله:  بیان -0-4

 اند ، تبیین و تشریح می شود. آن مواجه

4 
 عناوین پیشنهادی

 دومفصل 

 طرح یک و شد  بندی جمع اعضا نظرات مشترک، نشست یک در این قسمت طیاول:  درس طرح تدوین -2-0

 .گردد تدوین باشد، می جمعی خرد که محصول کام  درس

آموزشهی ،   اقالم و مواد است ؛ فهرستی از الزم اول تدریس اجرای از پیشاول:  تدریس اجرای ملزومات -2-2

 و کالس برگ چیدمان کالس و نمون تخته نقشه برگ نموننحو  تدریس در شرایط حضوری یا مجازی ، 

 مشاهد  گران مشخص باشد. استقرار مح 

 یک از اعضای گرو  از قبی  مجهری  در این قسمت باید نقش هرگروه:  اعضای نقش تعیین و کار تقسیم -2-3

 گهر  معلهم ، مشهاهد    های واکنش و فعالیت گر اجرا ، مشاهد  و درس طرح تطبیق گر ، مشاهد  تدریس

، مسئول ضبط فیلم ها در فضای  آموزان ، مسئول فیلم برداری و عکسبرداری دانش های واکنش و فعالیت

 از فرآیند تدریس مشخص باشد. مجازی ،

 برگهزاری  ارزیهابی  و نقد منظور به نشستی اول، تدریس اجرای از پساول:  تدریس اجرای ارزیابی و نقد -2-4

 نمود  انهد.   جمع آوری تدریس حین در که مشاهد  گران است مستنداتی ارزیابی، و نقد گردد. مبنای می

 در کهه  نقشهی  اساس بر از مشاهد  گران یک هر سپس می کند.  بیان را خود نظرات تدریس مجری ابتدا

 نظهر  اظههار  و نهایهت نقهد   در نماینهد.   می بیان را کرد  اند مشاهد  آنچه داشتند، عهد  بر تدریس حین

گزارش  در و مکتوب ،)بردار یادداشت( جلسه منشی توسط اعضا گفته های شود.  می بندی جمع همکاران

 . گیرد می قرار کتبی

        در صورتی که از افراد صااب  ظررککارننااااآ وموزاسااااتیا داظشا اشس پشا یراآ دره پ،  ای س
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 مارااآ س افراد برگزیاش  ...( اا فادش ظمودش ایا ؛ در این قسمت مشخصات   ظررات وظاآ بیاآ گردد.

 

5 
 عناوین پیشنهادی

 سومفصل 

از قبی  کج فهمهی ههای دانهش     دوم تفاوت های تدریس اول و: ( اصالح شیده  دوم ) درس حطر تدوین -3-0

آموزان ، تاثیر فعالیت های پیش بینی شد  معلم و دانش آموزان که مشاهد  گران در حهین تهدریس ثبهت    

 در این قسمت بیان می گردد.  کرد  اند ،

 توضیحات ارائه شد  در فص  دوم می باشد. همانند: تدریس دوم اجرای ملزومات -3-2

 توضیحات ارائه شد  در فص  دوم می باشد. همانند: گروه اعضای نقش تعیین و کار تقسیم -3-3

 توضیحات ارائه شد  در فص  دوم می باشد. همانند: تدریس دوم اجرای ارزیابی و نقد -3-4
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 عناوین پیشنهادی

 چهارمفصل 

 درس رونهد  طهی  کهه  آنچه کتبی گزارش پایانی بخش دربندی )دستاوردها(:  جمز و پژوهش های یافته -4-0

ایهن   در میگردد.  تبیین واضح طور به است گرفته صورت با رویکرد تلفیقی )مجازی یا حضوری( پژوهی

 گهرو   ارزیهابی  خهود  برگ نمون شد ، انتخاب درسی مبحث با رابطه در کاربردی نتایج می توان قسمت

 دانهش  یهادگیری  بهسهازی  گرو ، اعضای از یک هر شد  کسب تجارب و توسعه حرفه ای پژوهی، درس

 .کرد ثبت را ... و آموزان

 راسهتای  در و پژوههی  درس موضهو   بهه  توجه با است بهتر پژوهی درس گرو  پیشنهادهایپیشنهادات:  -4-2

 در را خهود  پیشهنهادهای  می توانهد  پژوهی درس گرو  .باشد آموزان یادگیری دانش و آموزشی بهسازی

 .نمایند ارائه نیز ... و کتابهای درسی محتوای درسی، برنامه ریزی زمینه
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 عناوین پیشنهادی

 پنجمفصل 

مشهاهد    اسهتقرار  محه   و چیدمان نقشه کالس، تخته عکس ، جلسه ها صورت شام پیوست ها : 

، عکهس از اجهرای تهدریس در فضهای      دوم و اول تدریس از اجرای عکس دانش آموزان، و گران

 .می باشد  ... و مجازی

8 *** 
فرایند درس پژوهی از قبی  کتاب ، مقاله ، سایت اینترنتی کلیه ی منابعی که در منابز:  

 استفاد  گردید در این قسمت بیان گردد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی   کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن                                       

 0411-0410، سال تحصیلی  پژوهشی -با رویکرد مجازی  نامه طرح درس پژوهی شیوه
 

5 

 تهیه پوستر علمی  (:8بند)

جفم    و  فآمه  را خماد  ااست  ذ     م  با م ابا )نضارر  ا م ا ر(  رس ااوو  با رو ک د  لفآ جف   فآه ااست  علم  و اه ط ر د

 :ارساد نما حدک ی  در ط ر 
 

در قالیب فاییل هیای     (portrait)به صورت طیولی   سانتی متر 42× 22پوستر باید در ابعاد پوستر:  ابعادفرمت و الف( 

Word  وPdf .تهیه شود 

 :باشد زیر موارد شامل باید پوستر حتوایمپوستر:  محتوايب( 

 اندازه و فونت قلم ؛  شود نوشته پوستر باالی در باید عنوان :پوستر عنوانB Titr 08 باشد. 

 اندازه و فونت قلم  عنوان زیر در پوستر نویسندگان نام :نویسندگان یا نویسندهB Nazanin 04  ، شود نوشته. 

 خواننیده  را بایید بیه   پژوهی درس گروه فعالیتهای از حاصل نتایج و فرآیند اختصار، عین در که است کتبی گزارش از بخشی :چکیده 

 .باشد  B Nazanin 02اندازه و فونت قلم  نماید.منتقل 

 موضوعی است که مشکالت یادگیری دانش آمیوزان و ییا مسیا لی کیه معلمیان هنگیام تیدریس بیا آن         :اهمیت و ضرورت موضوع               

 باشد.  B Nazanin 02مواجه اند ، تبیین و تشریح می شود. اندازه و فونت قلم 

 انیدازه و فونیت قلیم    )نام مدرسه + پایه انتخابی + نام کتاب + نام درس + شماره صفحه کتیاب( بیا   در این قسمت :مشخصات درس              

B Nazanin 02  .نوشته می شود ، 

 مورد نیاز تدریس در این قسیمت  آموزشی  اقالم و مواد است ؛ فهرستی از الزم تدریس اجرای از پیش :ملزومات مورد نیاز تدریس

 باشد.  B Nazanin 02مشخص گردد. اندازه و فونت قلم 

 انیدازه و فونیت قلیم   در این قسمت روش های تدریس انتخاب شده ، همراه با ذکر دالیل انتخیاب قیید گیردد    :تدریس های روش .                   

B Nazanin 02  .باشد 

 )بایید  بخش این است. مهم بسیار ... و نمودارها جداول ، از استفاده در سلیقه و ذوق کارگیری به :یافته های پژوهشی )دستاوردها 

از قبییل  بیه دسیت آمیده    یافته های پژوهشی  ر این قسمتد. کند برقرار ارتباط آن با راحتی به بتواند پوستر که خواننده باشد نحوی به

 باشد.  B Nazanin 02قید می گردد. اندازه و فونت قلم  ...ادگیری و ی، تجارب کسب شده ، بهسازی  کاربردی نتایج

 بهسیازی  راسیتای  در و پژوهی درس موضوع به توجه با که تاکید می شود پژوهی درس گروه اتپیشنهاد در این قسمت :پیشنهادات 

 باشد.  B Nazanin 02اندازه و فونت قلم  قید می گردد. ، باشدمی  آموزان یادگیری دانش و آموزشی

 پوستر فضای از تا شود بسنده آن گزیده یا منتخب به است زیاد آن تعداد که صورتی در که شود دقت نیز منابز نوشتن در :منابز 

 باشد.  B Nazanin 02اندازه و فونت قلم . کرد استفاده بهتری نحو به بتوان
 

  تیم پشتیبان درس پژوهی (:9بند)

 درس پژوهی تماس حاص  نمایند. اجرای دقیق فرآیند درس پژوهی می توانند با پشتیبان های درکلیه ی تیم های درس پژوهی مدارس جهت مشاور  

 شماره تماس پیشتیبیان درس پیژوهی میدارس ردیف

0 
              کلیه مااره د رش ی اب اایی 

 نهرا اآ تنکابن

 12004737402 حمزه آبار

 12002204453 سید عطااهلل نجبایی 2

 12006605116 زبیده پورحسینی 3
 



 

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی   کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن                                       

 0411-0410، سال تحصیلی  پژوهشی -با رویکرد مجازی  نامه طرح درس پژوهی شیوه
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 نحوه ارسال آثار: (:11بند)

                     فقهط مهی توانیهد در یهک محهور      ؛  داردجهت شهرکت در محورهها وجهود     ی کهمحدودیتقاب  توجه همکاران محترم ؛ با توجه به 

دره پ،  ی باه  ماراش فایلد تااری        گزارا   WORD  PDF فایل اثر ارائه نمایید. جهت شرکت در طرح درس پژوهی 

به یکی از روش ههای زیهر   و گرو  های آموزشی دور  ی ابتدایی  کارشناسی تکنولوژی به 11/12/1411تاریخ تا  را پوا ر علمی

 نمایید.ارسال 

 :19111915116ارسال اثر از طریق پیام رسان شاد به شماره همراه   روش اول 

  از طریق  اثر ارسال :دوم روشDVD  یا فلشUSB 

 پوسیتر علمیی   فایل درس پژوهیی و  هزینه های غیر ضروری)مانند پرینت رنگی چاپ گرفتن اثر و همچنین از هرگونه:   (0)تبصره

 و...( جداً پرهیز گردد.
 

   
 هاي تشویقی:سیاست  (:11بند)

 گروه ساعت عنوان ردیف

0 
 + تقدیرنامه پژوهشیفعالیت هاي صدور گواهی 

 درس پژوهی با رویکرد تلفیقی )مجازی یا حضوری(به منتخبین شهرستانی 

 اول ساعت 24

 دوم ساعت 21 2

 سوم ساعت 16 3

4 
کمیتهه ی   را مطابق فرم ارزیابی توسطدرصد امتیاز 01حداکثر آثار ارسالی مدارس که

داوری شهرستان کسب نمایند ، تقدیر نامه به همراه گواهی صادر خواهد شد.
 شایسته تقدیر ساعت 6

 

 : ها یادآوري (:12بند)
 می باشد. آزاد درسی انتخاب پایه و موضوع (0

 نمایید.با توجه به محدودیتی که جهت شرکت در محورها وجود دارد ؛ فقط می توانید در یک محور  اثر ارا ه  (2

 .باشد می نفر 5 حداکثر و نفر 3 حداقل تیم اعضای تعداد (3

 هیچ گونه محدودیتی در انتخاب اعضای تیم از مدارس دیگر نمی باشد. (4

 شایسته است ؛ کلیه ی مدیران ، معاونین آموزشی در طرح درس پژوهی شرکت نمایند. (5

 پژوهی: درس اجرایی طرح تقویم (:13بند)
 تاریخ پایان شرو تاریخ  مراح  اجرا ردیف

 22/12/0411 00/12/0411 تشکیل کمیته شهرستانی و ارسال شیوه نامه به مدارس 1

 11/12/1411 22/19/1411 پوستر علمی(گزارش کتبی + فیلم + ارسال آثار ) 2

 05/12/0410 10/12/0410 صدور تقدیرنامه و گواهی  برای شرکت کنندگان 3
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