
 

 آموزش پژوهی

 در دوران کرونا آموزش آسان ریاضی

 آموزانو اولیای دانش برای معلماندبستان  حلیل محتوای کتب درسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی یک گروه آموزشی و پژوهشی مستقل است که تحت نظارت آموزش

و  یممجموعه خدمت در عرصه تعل ی. هدف اصلگرددیاداره م یرومحمد ندکتر

و ینش، کنش دانش، ب یو ارتقا یاسالم یرانمدارس ا یرشد و بالندگ یبرا یتترب

 مرز و بوم مقدس است. ینتعهد معلمان ا

 

 

  

 

 
 دکتر خسرو داودی :استاد دوره

 از مولفان کتب درسی ریاضی
 



 

 آموزش پژوهی

 

 

 هایی که پاسخ آن را در این دوره خواهید یافت:برخی از پرسش

 

 تری داشته باشند؟توانند آموزش موثردبستان چگونه میمعلمان ریاضی  -

 باشند؟فرزندان ریاضی  یادگیریگر خوبی برای توانند تسهیلوالدین چگونه می -

 توانیم به دانش آموزان کمک کنیم تا در آموزش غیر حضوری بهتر ریاضی بیاموزند؟چگونه می -

 

 

 

 

 « آموزش آسان ریاضی در دوران کرونا » دوره و روش کار در موضوعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش کار عنوان

 ش آسان ریاضی پایه اول دبستانآموز 
 

  روش تدریس کتاب ریاضیآموزش 

 درسی بررسی صفحه به صفحه کتاب 

  در دوران کروناریاضی روش تدریس آموزش 

 ریاضی یهای یادگیرآشنایی با سبک 

  و ابهامات معلمان در مورد کتاب درسیپاسخ به سواالت 

  والدین با تغییرات کتاب درسی نسبت به دادن آشنایی

 گذشته

 

 پایه دوم دبستانآموزش آسان ریاضی  

 پایه سوم دبستانآموزش آسان ریاضی  

 پایه چهارم دبستانآموزش آسان ریاضی  

 پایه پنجم دبستانآموزش آسان ریاضی  

 پایه ششم دبستانی آموزش آسان ریاض 



 

 آموزش پژوهی

 

 هانحوه برگزاری دورهتاریخ،ساعت و 

 

 جلسه آموزشی در نظر گرفته شده است که در سه هفته متوالی )هر هفته دو جلسه( برگزار خواهد شد. 6برای هر پایه  الف(

  آبان ماه 8مهرماه تا  19تاریخ برگزاری: از ب( 

 : برگزاری ( ساعتب

  18تا  16:30سوم و پنجم از ساعت پایه اول، های کالس -

  20تا  18:30های پایه دوم، چهارم و ششم از ساعت کالس -

 د( نحوه برگزاری: 

 شرکت کنندگان تشکیل خواهد شد.از طریق لینک ارسالی به  ؛وبینارحضوری ازطریق غیرها به صورت همه کالس

 

 20تا  18:30ساعت  18تا  16:30ساعت  تاریخ روز 

اه
رم

مه
 

 پایه دوم دبستان پایه اول دبستان 19 شنبه

 پایه چهارم دبستان پایه سوم دبستان 20 یکشنبه

 پایه ششم دبستان پایه پنجم دبستان 21 دوشنبه

 دبستانپایه دوم  پایه اول دبستان 22 شنبهسه

 پایه چهارم دبستان پایه سوم دبستان 23 چهارشنبه

 پایه ششم دبستان پایه پنجم دبستان 24 پنجشنبه

   25 جمعه

 پایه دوم دبستان پایه اول دبستان 26 شنبه

 پایه چهارم دبستان پایه سوم دبستان 27 یکشنبه

 پایه ششم دبستان پایه پنجم دبستان 28 دوشنبه

 پایه دوم دبستان پایه اول دبستان 29 شنبهسه

 پایه چهارم دبستان پایه سوم دبستان 30 چهارشنبه

اه
ن م

آبا
 

 پایه ششم دبستان پایه پنجم دبستان 1 پنجشنبه

   2 جمعه

 پایه دوم دبستان پایه اول دبستان 3 شنبه

 پایه چهارم دبستان پایه سوم دبستان 4 یکشنبه

 پایه ششم دبستان دبستانپایه پنجم  5 دوشنبه

 پایه دوم دبستان پایه اول دبستان 6 شنبهسه

 پایه چهارم دبستان پایه سوم دبستان 7 چهارشنبه

 پایه ششم دبستان پایه پنجم دبستان 8 پنجشنبه

 

 



 

 آموزش پژوهی

 نامها و روش ثبتهزینه

 

 

 توضیحات

 ( ریاضیدرسی کتب  ینمولف)از آقای دکتر خسرو داودی مدرس دوره:  -1

 مهرماه خواهد بود. 16مهرماه تا  9تاریخ ثبت نام از  -2

 .صورت خواهد گرفت www.amozeshpazhohi.ir به آدرس مهرماه  9از دوره نام ثبت -3

 صورت خواهد گرفت.های ارتباطی کانال و یامکپ یقاز طر پیش از آغاز دورهپس از ثبت نام و ی اطالع رسان -4

 .خواهد بود یرجلسه امکان پذ یلمبه ف یدسترس ،شود یجادا شما به کالس در اتصال یکه مشکل یدر صورت -5

 هزارتومان خواهد بود. 180هزینه دوره برای هر نفر  -6

 .نمایندنام اقدام برای ثبتمهرماه  11الی  9 ازتوانند درصدی می 20مندی از تخفیف مندان برای بهرهعالقه -7

 خواهد بود.برای هر نفر درصد  30به باال تا پایان مهلت ثبت نام  نفر 15تخفیف ثبت نام گروهی برای تعداد  -8

 مند خواهند شد.درصد تخفیف بهره 30دوره ثبت نام نمایند از  در صورتی که متقاضیان در حداقل سه -9

 ادامه خواهد یافت. )بدون تخفیف( مهرماه به روال عادی 16تا  12ثبت نام از  -10

مدیر اجرایی به  09351731909به شماه  واتساپانید در توبرای ارتباط با مجموعه و ارائه توضیحات بیشتر می -11

 پیام ارسال نمایید. مسکوبحامد دکتر 

 

 پژوهیآموزش -باتشکر

 

 

 هر نفر نامهزینه ثبت تعداد جلسات توضیحات هزینه

 زودهنگام ثبت نام

 درصد( 20با تخفیف  ) مهرماه 11تا  9از 

 

 مهرماه 11تا  9از 

 درصدی( 20)با تخفیف 

 هزار تومان 144 جلسه 6 هر پایه به تنهایی

 هر نفر نامهزینه ثبت تعداد جلسات توضیحات توضیحات

 مهرماه 16تا  12از ثبت نام 

 )بدون تخفیف(

 

 هزارتومان 180 جلسه 6 هر پایه به تنهایی

ی
وه

گر
م 

 نا
ت

ثب
 

 هر نفر نامهزینه ثبت تعداد جلسات توضیحات توضیحات

  نفر به باال 15 ثبت نام

درصد تخفیف تعلق  30)به هر نفر 

 (گیرد.می

 هزارتومان 126 جلسه 6 هر پایه به تنهایی

یه
 پا

سه
م 

 نا
ت

ثب
 

 نام هر نفرهزینه ثبت تعداد جلسات توضیحات توضیحات

 پایه با هم 3 هزینه ثبت نام

 درصدی( 30)تخفیف  
 هزارتومان 378 جلسه 18 پایه  3مجموع 

http://www.amozeshpazhohi.ir/
http://www.amozeshpazhohi.ir/

