بسمه تعالی

اعالم منتخبین درس پژوهی دوره ابتدایی درسال 69-69
باسالم و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تبریک افتخار آفرینی معلمان دوره ابتدایی شهرستان دماوند در مراحل منطقه ای،
استانی و کشوری درس پژوهی
با عنایت به بررسی گزارشات درس پژوهی دوره ابتدایی منطقه دماوند در سال تحصیلی  69-69که به منظور تحول در فرایند آموزش
و یادگیری ،بهسازی و توانمند سازی معلمان صورت گرفته بود  ،مراتب تقدیر و تشکر خود را از تالش های ارزنده ی تمامی گروه های
درس پژوهی درمدارس مجری به عمل آورده و منتخبین درس پژوهی را در سطح منطقه ،استان و کشور به شرح ذیل معرفی
می نماید.
آثار درس پژوهی منتخب منطقه دماوند
نام مدرسه

شهید

پایه درس

کتاب

پژوهی

درسی

ششم

ریاضی

عنوان درس پژوهی

محاسبه احجام ترکیبی

علیجانی

دکتر

چهارم

ریاضی

اندازه گیری زاویه

گوشه

فاطمه
شعبان

پنجم

فارسی

اختالالت یادگیری در
امال با تاکید بر حافظه
دیداری دانش آموزان در
حروف (ذ،ز،ض،ظ)

اعضای گروه درس پژوهی

فرشته سادات مشهدی،معصومه سادات
میر هادی،زهرا بابایی عراقی ،
مریم حاج اشرفی ،آمنه قاسمی،
فاطمه ورامینی

فاطمه رمضانی،طاهره پور قربان،اعظم
رنجی،نفیسه کثیری مطلق،رضوانه ولی
اشرفی،فاطمه محمدی،زهرا امجدیان
الهام حبیبی ،فاطمه قاسمی ،پوران
کربالیی مهدی  ،سمیه مشهدی آقایی،
مریم نادرزاده

گروه های درس پژوهی استانی

 -1گروه درس پژوهی شهید علیجانی
 -2گروه درس پژوهی دکتر گوشه

مدیر یت

معاونت

محترم

محترم

لیلی
طهماسب
کاظمی

زهرا
تقوی

فاطمه
رمضانی

طاهره
پور
قربان

فاطمه
حبیبی

مهناز
دهقان

 الزم به ذکراست ظرفیت منطقه دماوند برای معرفی به استان فقط  2اثرمنتخب ازبین آثار بوده است.
 آثاربرگزیده درس پژوهی در سال تحصیلی  69-69دراداره کل شهرستان های استان تهران مربوط به مناطق دماوند ،
ورامین ،ری  ،1مالرد  ،شهر قدس و اسالمشهر بوده است که از بین این 9منطقه فقط دو منطقه دماوند و ورامین در مرحله
کشوری حایز امتیاز کامل شدند.

گروه درس پژوهی کشوری با کسب امتیاز کامل
دبستان شهید محمد رضا علیجانی
با سپاس فراوان ازمعاونت محترم آموزشی سابق سرکار خانم محمدی  ،کارشناس گروه های آموزشی در سال تحصیلی 69-69جناب
آقای محوالتی ،مدیران ،معاونان و معلمان درس پژوه در مدارس مجری که مشتاقانه و همدالنه در مدارس خود در مسیر توسعه حرفه
ای گام برداشتند  .امید است بتوانیم با اجرای مطلوب و صحیح درس پژوهی حرفه ای تر معلمی کنیم .
موفق و پیروز باشید

مدرس و راهبر درس پژوهی  :مریم قربانی  ،نجمه حب عسگری
موضوع انتخابی

نام مدرسه
-1شهید برادران صدیفی

-1استفاده از جمع ذهنی (شانه به شانه )برای باال بردن سرعت عمل بیشتر و عملکرد -
بهتر در جمع فرایندی

-2فاطمه شعبان

-2اختالالت یادگیری در امال با تاکید بر حافظه دیداری دانش آموزان در حروف
(ذ،ز،ض،ظ)

-3دکتر گوشه آیینه ورزان
-4پانزده خرداد جابان
-9الله های انقالب
-9بنت الهدی صدر
-7شهید جعفرخلیلی(صالح)
-8شهید جعفرخلیلی(صالح)

-3اندازه گیری زاویه ها
-4تدریس درس مال مردم
-9سرگذشت دانه
-9تدریس اُ استثناء
-7درک مفهوم عددهای  21تا  66به کمک شکل و جدول ارزش مکانی
-8تدریس تقسیم با باقی مانده

-6شهید علیجانی

-6نحوه محاسبه احجام ترکیبی

-11امیر شعبانی آبسرد

-11مفهوم ضرب

-11قمر بنی هاشم اهران

-11علوم ..سالم بمانیم

-12شهید علی اکبری مراء

-12بوعلی سینا

