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وبینار آموزشی

پروتکل های آموزش مجازی  

در ریاضیات مدرسه ای
1400/8/18

دکتر محمد رضا ربیعی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود 
خدیجه پاسبان دانشجوی دکتری آموزش ریاضی 

Email: Rabiei1354@yahoo.com , azar_pas@yahoo.com

بمناسبت دهه ریاضیات 
آموزش و پرورش استان لرستان 

با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود
برگزار می کند

mailto:Rabiei1354@yahoo.com
mailto:azar_pas@yahoo.com


14003آبان 18: تاریخپروتکل های آموزش مجازی در ریاضیات مدرسه ای: خدیجه پاسبان           وبینار آموزشی-دکتر محمدرضا ربیعی

فهرست

Quality of education

آموزشکیفیت 2

E-learning process management

یکمدیریت فرآیند یادگیری الکترون 3

The effect of coronavirus on education and learning

یتاثیر ویروس کرونا بر آموزش و یادگیر 1
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تاثیر ویروس کرونا 
برآموزش و یادگیری

بخش اول
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تاثیر ویروس کرونا 
بر آموزش و یادگیری

دانشمیلیارد1/6حدود،19-کوویدگیریهمهخاطربه

شدهمحرومرفتنمدرسهامکانازدنیا،سراسردرآموز

.اند

(2020آوریل 20یونیسف، )
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پیامدهای همه گیری ویروس  
روی آموزش جهانی19کوید 

یونسکو: منبع

تعداد دانش آموزان و دانشجویانی که بر اثر ویروس کرونا در سراسر 
.دنیا دچار مشکل شدند

تاثیر ویروس کرونا  
بر آموزش و یادگیری

این آمار به دانش آموزان پیش دبستان، 
دبستان، متوسطه و همچنین دانشجویان 

اختصاص دارد
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تاثیر کرونا بر آموزش و پرورش ایران

96.3%

98.7%

92.8%

نفر کل733224نفر از میان 706093تعداد 
مهد کودک و پیش دبستانی

نفر کل8278282نفر از میان 8171667تعداد 
ابتدایی

نفر کل6127017نفر از میان 5684238تعداد 
دبیرستان

یمهد کودک و پیش دبستان

ابتدایی

دبیرستان

UNESCO,2020a: منبع
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You can simply impress your audience 

and add a unique zing and appeal to 

your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. 

استفاده از فن آوری اطالعات

You can simply impress your audience 

and add a unique zing and appeal to 

your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. 

  دگرگونی روند تحصیلی

You can simply impress your audience 

and add a unique zing and appeal to 

your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. 

نهادینه شدن آموزش الکترونیکی

You can simply impress your audience 

and add a unique zing and appeal to 

your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. 

محروم شدن از تحصیل حضوری

کرونا منفیتاثیرات 
بر آموزش و یادگیری

تاثیرات مثبتتاثیرات منفی
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آماده سازی زیر ساختهای آموزش مجازی

 چند رسانه ای مختلفالکترونیکی و استفاده از ابزارهای

در آموزش  و یادگیری

استفاده از فن آوری اطالعات
 قدمتی بیش از سه دهه آموزش مجازی یاe-learning

کوچ اجباری از آموزش حضوری به مجازی

 آموزش اجباری معلمین، دانش آموزان و والدین در این روش

نهادینه شدن آموزش الکترونیکی

استفاده از محتواهای خوب آموزشی در مناطق محروم

 بروز شدن معلمین در تهیه محتوا و تدریس

کشف استعدادهای نهفته در معلمین و دانش آموزان

جذاب شدن دروس با استفاده از محتواهای خوب چند رسانه ای

کیفیت آموزشی

ی استفاده از آموزش الکترونیکی در کنار آموزش حضور

برای فهم و انگیزه بیشتر دانش آموزان

جلوگیری از عقب افتادگی تحصیلی در شرایط خاص و

سال تحصیلیطول تعطیلی های موقتی در 

ااستفاده از آموزش ترکیبی در پسا کرون

کرونا مثبتتاثیرات 
بر آموزش و یادگیری
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گاه شمار تاریخی بیماری های همه گیر

A
B

C 
D 

83، تحول آموزش و پژوهش جهان در سایه کرونا، فصلنامه دانشگر، شماره 1399مریم صنیع اجالل، : منبع
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عوامل موثر

بر تداوم آموزش مجازی

19-کوویدبیمارینشدنکنریشه

جدیدهایاپیدمیپیدایش

زیستمحیطآلودگی

جنگ

ترافیک

وزلزلهسیل،مانندغیرمترقبهحوادث...

طبیعیعوامل 

طبیعیغیر و
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کیفیت آموزش

بخش دوم



140013آبان 18: تاریخپروتکل های آموزش مجازی در ریاضیات مدرسه ای: خدیجه پاسبان           وبینار آموزشی-دکتر محمدرضا ربیعی

(برون خط/برخط)یکی از موضوع های مهم در آموزش غیرحضوری 

.است( معلم)توسط یاددهنده ( دانش آموز)کیفیت یاددهی و هدایت یادگیرنده 

یادگیرنده

ند؟اکردهکسبگذشتهدررامهارتیچنینآموزاندانشآیا

یاددهنده

؟هستندآشنا«دورراهازیاددهی»هایروشبامعلمانآیا

والدین

ه اند؟آیا والدین در این مسیر به یاری فرزندانشان آمد
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تحقق یادگیری، مستلزم چرخش

.بینشی عمیق در ادراک معلم

یپهناتامینبرایهادانشگاهومدارسهایتالشنگرش معلم

سختتجهیزاتتخصیصواینترنتیمناسبباند

منجریادگیریبهالزاماافزاری،نرموافزاری

.شدنخواهد

مراکز آموزشی

اهمیت مدارس و دانشگاه ها نه تنها در بحث

نی آموزش و یادگیری است، بلکه اینها مکا

برای تعامالت اجتماعی، معاشرت و الفت 

جمعی در میان مخاطبان آنهاست   

(Anderson,2020.)

اهمیت مراکز آموزشی

کیفیت آموزش
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هدف هر نظام آموزشی 
ارتقاء یادگیری

گیری، نظریه های یادگیری موجود، با تفسیرهای جدید یاد
.سازگار نیستند

یم انسان نظریه های یادگیری به ما کمک می کنند تا بفهم
.چگونه یاد می گیرد

«ینیاز به نظریه های جدید یادگیر»
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بازاندیشی در مدیریت کالس

1مرحله 

درهکمواردیکردنلیستوشناسایی
دربایدغیرحضوریهایآموزشضمن

داد؛خرجبهانعطافآن

2مرحله 

ابمواردآندربارهکردنمذاکره
مدیر؛وهمکاران

در نهایت

رداجراقابلدرسیبرنامهتهیه
ایبرغیرحضوریآموزشوضعیت

.تحصیلیسالدراجرا

روشوییادگیرمنابعها،سرفصلدرسی،برنامه
طشرایبرایآموزاندانشهایآموختهسنجش
.استشدهتنظیمحضوریآموزشوطبیعی
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افزارهاینرمو(...وروماسکایکانکت،ادوبیکلسروم،گوگل)وبینارازاستفادهدادنقراراولویت
شبیهماعیاجت-روانیفضایایجادبرایزندههایشیوهسایرقالبدرپرورشوآموزشتأییدمورد

.حضوریهایکالس

ضوریخلق فضای یادگیری شبیه به کالس درس ح

اثربخش ترین شیوه آموزش
(blended learning)استفاده از آموزش ترکیبی 
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درهمکاریبرایآموزاندانشاشتیاق

هایهمکالسیکناردردرسیهایفعالیت

مانزازبیشترغیرحضوریآموزشدرخود

.استدیگرهای

فعالیت های گروهی و آموزش مجازی

شکیلتبرایکمیابیهایفرصتمجازیفضایدر

دریژهوبهیادگیریهایفعالیتواگذاریوتیم

.ارددوجودهاپروژهبردنپیشوتکالیفانجام

تکالیف و پروژه ها  در آموزش مجازی

نیزالسطولدرتکوینیومستمرهایآزمونبرگزاریدر

آموزیدانشکوچکهایگروهعملکرداساسبرارزشیابی

واشدبهمخوانآنتکالیفودرسماهیتباکهصورتیدر

موزانآدانشکارآمدیارتقایدرشودمدیریتدرستیبه

.استمؤثرآنهاانگیزهتقویتوحفظو

ارزشیابی در آموزش مجازی

تقویت فعالیت های گروهی
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پروتکل تعامل
ائهپروتکل محتوا و ار
پروتکل ارزشیابی

یکیادگیری الکترونمدیریت فرآیند 

بخش سوم
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مالحظه وجه تعاملی یادگیری

تعاملبهنیازکهاستاجتماعیفرایندیکیادگیری
جدیدرویکردهایدلیلهمینبهدارد،گسترده

تواراساجتماعیگراییسازندهاهمیتبریادگیری
.است

Interaction 

in learning

پیشنهادات
طرفهدوارتباطیوتعاملیمحیطیبهآموزشیمحیطتبدیل.

هایگروهقالبدرکالسهرآموزاندانشسازماندهی

.جمعیالیفتکوتیمیکارهایانجامبهآنهاتشویقویادگیری



140021آبان 18: تاریخپروتکل های آموزش مجازی در ریاضیات مدرسه ای: خدیجه پاسبان           وبینار آموزشی-دکتر محمدرضا ربیعی

تعامالت در آموزش الکترونیکی

از دیدگاه اندرسون و گریسون 

(2003)

E-Learning

تعامل در یادگیری الکترونیکی
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آمادگی برای آگاهی از یادگیری الکترونیکی

نرِهوآموزشدانشِبهخودتجهیزبامعلم

فرایندتدریس،هایمهارتازاستفاده

.سازدمیاثربخشرایادگیری-یاددهی

یادگیری 
الکترونیکی

برایراخودتاداردوظیفهمعلمیهر

یرانفراگبهتخصصیدانشارائهوتدریس

.کندآماده

،آموزاندانششدنمنزویچونهاییمحدودیت

کاهشآنان،بینهایتعاملازشدنکاسته

وجزبازخورد،فرایندشدنضعیفوانگیزش

.نیستالکترونیکییادگیریذاتیهایویژگی

بدونالکترونیکیآموزششیوهازگیریبهره

وتدریسروشدرضروریتغییراتایجاد

آموزشدراثربخشیکاهشباعثکالس،مدیریت

.شودمی
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انگیزش؛ شرط الزم یادگیری

روش های فعال آموزش

شبیه ساختن فضای 
یادگیری الکترونیک به

یادگیری زنده یریتعدیل تکالیف یادگ

ارایه بازخوردهای مستمر

دالیل کاهش رغبت و انگیزه در
:کالس غیرحضوری

فاصله معلم از دانش آموز

حتوای  محدودیت در فعالیت های مرتبط با یادگیری م

درسی خارج از فضای حقیقی کالسی

ادگیریحضور فیزیکی جداگانه یا انفرادی در محیط ی

یابیارزشگرفتنندیدهوناکافیبازخورد

منفیثرایادگیریجریانبرمستمروآغازین

.دارد

رایبآنهاسادهارایهومطالبکردنروزبهبا

چندبههپیچیدتکالیفتبدیلطریقازمثال

بهتماداعافزایشباعثتوانمیساده،تکلیف

.دشآموزاندانشیادگیریتقویتونفس

ازتفادهاسالکترونیکیآموزشقوتنقطه

کهاستویدیو-فیلموپویانمایی،عکس،

کالسجذابیتافزایشوتعاملبهبودبه

.کندمیکمکتدریسو

ازتفادهاسوایچندرسانهامکاناتازاستفادهبا

میدرسیکتابدرشدهتعریفQRکدهای

درگیرراآموزدانشمختلفحواستوان

.کرددرسیادگیری
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QR کد یا رمزینه

ی، کتاب درسی در دوره های ابتدای305
متوسطه اول و دوم

نی کتاب درسی در شاخه ف125
و حرفه ای و کاردانش

آموزشیسیستمدرطرحاینانجامبا
دانش آموزانکهمی شودموجبکشور
 ایپدیدهباکتاب هادرسیمتنبرعالوه

مواجهکتابداخلانیمشنیاوفیلمنامبه
.شوند
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کد کتاب های درسی QRنحوه استفاده از 

افزارنرمخودهمراهگوشیرویبرابتداQR scannerیاQR& Barcode

scannerرشدخوانرمزینهیاو(https://www.roshd.ir/qrcodeapp)را

.کنیدراه اندازیونصب

کدبهراخودموبایلدوربینQRتایدکننزدیکدرسیکتابصفحهدرنظرمورد

سایتدرکهمربوطهدرسنظرمورداطالعاتشود،ثبتبارکدازواضحیتصویر

.می شوددادهنمایشدسته بندیبه صورتاستشدهبارگذاریرشد
.

در کتب درسیکار با رمزینه
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بهغیرحضوریآموزشهایچارچوبدر

اینیخوببهالکترونیکی،آموزشویژه

آموزاندانشبهکهداردوجودامکان

:تادادفرصت

؛بکشندچالشبهراخودهایدانسته

وند؛شمندعالقهدرسموضوعاتازیکیبه

بههشانتوجتاشوندگیجایمسئلهدرباره

بجلهستنددرگیرآنباکهمحتوایی

.شود

هدایت دانش آموز به سمت

یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی

یادگیریبرجدیدآموزشتأکیدآموزش،نوعازفارغ

self-regulated)خودتنظیمی learning)آندرکهاست

ذاری،گهدفراخودیادگیریهایفعالیتبایدفراگیران

.کنندنظارتآنپیامدهایبرواجرا،
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چک لیست ارزشیابی
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چند سایت و آدرس مفید برای ریاضی

OnlineTeacher

  سایت رشدhttps://www.roshd.ir/riazi/Content

 سایت آالhttp://www.alaatv.com

 کانال تخصصی پایه هفتمhttps://telegram.me/joinchat/AAAAAFJNw-xBSrQDKOm-jA

 کانال تخصصی پایه هشتمhttps://telegram.me/joinchat/AAAAAEvEWo05qt36CK7pNw

 کانال تخصصی پایه نهمhttps://telegram.me/joinchat/AAAAAFBiZ0ABvtBoddt-AQ

/آنالین-انگلیسی-فارسی-آزمون-ساخت/https://anzalweb.ir/1397/08/30

https://www.roshd.ir/riazi/Content
http://www.alaatv.com/
https://telegram.me/joinchat/AAAAAFBiZ0ABvtBoddt-AQ
https://anzalweb.ir/1397/08/30/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
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یت والدین، لزوم بازاندیشی در مدیر-یادگیرنده-یاددهنده

کالس، آموزش ترکیبی، تقویت فعالیتهای گروهی

کیفیت آموزش

یوه تعامل در یادگیری و آموزش الکترونیک، آگاهی از ش

مبتنی یادگیری-انگیزش، رمزینه-یادگیری الکترونیک

بر خودتنظیمی

مدیریت فرآیند یادگیری الکترونیک

، گاه تاثیرات مثبت و منفی کرونا بر آموزش و یادگیری

اوم شمار تاریخی بیماریهای همه گیر، عوامل موثر بر تد

آموزش مجازی

بر آموزش و یادگیریتاثیر ویروس کرونا 

یمعرفی چند سایت مفید ریاض-چک لیست های پروژه

چک لیست ارزشیابی

نتیجه گیریوخالصه 
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جاذبه های گردشگری
استان لرستان

لرستاندیدنیهاینگیناالفالک؛فلکقلعه-1
زاگرسدربهشتیگهر،دریاچه-2
لرستانطبیعتسمفونیبیشه،آبشار-3
لرستاندیدنیهایدرشگفتیخزینه،دره-4
رشهدلدرلرستاندیدنیجاهایازیکیکیو،دریاچه-5
لرستانطبیعتسرخپیراهنواژگون،الله هایدشت-6
انلرستدیدنیجاهایدراسرارآمیزدره ایشیرز،تنگه-7
صخرهوآبموسیقیهلت،تنگه-8
لرستاندیدنیجاهایدرسفیدآبشاری-9

بیکرانتاسبزوسبزکوه،مخمل-10
11-.....

زیتمرکبااستاناین.استلرقومزیستگاهمعنیبهلرستان
.استگرفتهقرارکشورغربدرشهرستان11وآبادخرم

اصلیبخشچهارازیکیکهاستایراناستانتنهالرستان،
درزندگیآثار.استدادهاختصاصخودبهراایرانملیموزه
.برمی گرددآنازقبلحتیوماد،قوممهاجرتبهمنطقهاین
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جاذبه های گردشگری
استان گلستان

برج گنبد قابوس
آبشار کبود وال
آبشار رنگو
جنگل النگدره
پارک جنگلی ناهارخوران
قلعه ماران
دیوار بزرگ جرجان
مسجد جامع گرگان
کاخ موزه گرگان
مجموعه کاخ آقا محمد خان قاجار
....

ومتعددهایجاذبهبااستاستانیگلستان؛استان
فرمساپذیرایهرسالهکهنوازچشموفراوانآبشارهای

.استزیادیهای
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دروازه ارگ سمنان
مسجد جامع سمنان
چشمه هفت رنگ مُجِن
پارک ملی خارتوران
کویر رضا آباد
دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوش
آبشار نکارمن
بازار تاریخی شاهرود
آبشار و قندیل های یخی آوستا
مجموعه کاروانسراهای شاه عباسی میاندشت
....

تهرشجنوبدرکهاستایرانبزرگهایاستانازیکیسمنان
وتاریخیهایجاذبهوداردقرارکویردشتشمالوالبرزکوه

زاسمناناستان.استدادهجایخوددررابسیاریگردشگری
مختلفیهایجاذبهکدامهرکهشدهتشکیلشهرستان۸

.دارند

جاذبه های گردشگری
استان سمنان
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با تشکر


