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 مقدمه

در آموزش   پر رش شلللرایت متنوعی در کوزه ی تملیا  تربیه  جود      

دارد که متاا ت از ی دیگر بوده   برنامه ریزان به  یژه مملمان به 

ده کار یاددهی   یادگیری را پیش ببرند  ی ی از  شرایت می بای ضای  ملت

شرایت  یژه  جود مدارس کو ک یا   کالس های  ند پایه اسه )م وسانا ایم 

 ( ۱۳۸۶  کاپیدا، 

شهری       شور ما، افزایش مهاجرت از مناطق د ر افتاده به مناطق  در ک

یان،  شلل دللا ی، ئبه دنیلی مانند جدلله   جوی کار، درآمد کا ر سللتا

دهیالت رفاهی، ازد اج      )زارعی ابیانه ستااده از ت   طاهر  وانی،  ا

، دانش آموزان ر سللتاها را به شللدت کاهش داده، در نتیجه تمداد (۱۳۸۵

کالس های  ند پایه افزایش  شللمگیری یافته اسلله  بر اسللاس آمار رسللمی 

هزار کالس درس  ند پایه در کشلللور دایر  ۴۵ زارت آموزش   پر رش، کد د 

سه که  شده  ۶۵/۹۸ا ش یک  ستایی ت صد آن ها در مناطق ر  ضلی، در اند )ف

۱۳۸۹ ) 

تدریس  ند پایه ی ی دیگر از اش ال آموزشی اسه که می تواند نیاز      

بدللیاری از کشللور های م تلی دنیا را در جهه بهبود   توسللمه فرایند 

یادگیری   محو بی سوادی   دسه یابی به آموزش   پر رش همگانی برآ رده 

دادن کودکان  اجب سلللازد   ز م توجه به ایم مدارس   زیر پوشلللش ررار 

ضوی  سه )مرت شور های م تلی ا شی ک ا تملیا از اهداف   برنامه های آموز

 (  ۱۳۸۷زاده، 

ند       مه درتایل هانی آموزش برای ه همچنیم در پی برگزاری کنارانس ج

سپس در داکار)۱۹۹۰) دی ۲۰۰۰(    (، که یک ر یداد مها تاری ی بود، یونی

بر همگانی کردن آموزش   پر رش  را بر آن داشلللله تا تالش های  ود را

های عملی   متنو  متمرکز  کارگیری      ر ی رد  به  تدایی از طریق  اب

سلیمانی    سه ) ش یک کالس های  ند پایه ا کند  ی ی از ایم راهبرد ها ت

 ( ۱۳۸۹،هم اران

 ا شللی که همواره مملمان کالس های  ند پایه با آن مواجه هدللتند،      

برطرف کردن نیاز های فراگیران در یک کالس درس با سللموم م تلی تحلللیلی 

اسلله،  را که ایم دانش آموزان از توانایی ها، سللموم پیشللرفه، رشللد 

دمانی متاا تی شتری  اجتماعی   ج بر وردارند، در نتیجه  ره   انرژی بی

ز مملا  واهد گرفه  از همیم ر  مملمان کالس های  ند پایه باید از ا

  ( ۱۳۸۴تجربه ، مهارت   تدبیر نزم بر وردار باشند )نادی   کاظمی، 

بررسللی ها در ایانت م تلی آمری ا نشللان می دهند در بدللیاری از      

س مدرسه ها، مملمان پیشنهاد ادغام کالس ها را کرده اند   کتی دیوار کال

ها را برداشلللته اندی زیرا ممتلدند، افرادی که در جاممه    انواده 



زندگی می کنند،  ند سلللنی هدلللتند   آموزش باید   نمونه ای از زندگی 

 ( ۱۳۸۲ ارمی باشد )فضلی، 

منتشر کرد، بررسی تاثیرات  ۱۹۹۵سیمون  یمم در تحلیلی که در سال      

دهد، ایم کالس ها ضللمم این ه  در کا یارنیا نشللان میکالس های  ند پایه 

فرصللله  وبی برای انجام کار های گر هی   بررراری ارتباا دانش آموزان 

با ی دیگر فراها می کنند  رشد اجتماعی   درک متلابک آنان را نیز بان 

می برند   زمینه سللاز د سللتی با دانش آموزان پایه های دیگر هدللتند 

 ( ۱۳۸۲)فضلی، 

می دهد که در ایران آموزش  ند پایه  ندان شلللواهد تجربی نشلللان      

مورد توجه مدللالونن نیدلله  به نمر می رسللد ایم بی مهری به د یک اکاطه 

ا گوی فملی آموزش ابتدایی )کالس های تک پایه( اسلله  در صللورتی که اگر 

ررار باشلللدی آموزش  ند پایه از رید         بند های نمام فملی آزاد 

 نوان یک ر ش آموزشللی ممتبر در دسلله بگیرد،شللود   زمام امور را به ع

 ( ۱۳۸۹، هم اراننیازمند یک تیییر ا گوسه )سلیمانی   

نه تنها با توجه به مما ب فوق می توان گاه که مدارس  ند پایه      

یک  ا ش نیدتند بل ه می توان به عنوان یک فرصه به آن نگریده  در ایم 

 هیا: ملا ه می  واهیا به ایم سوانت پاسخ د

  را مدارس  ند پایه در ایران موفلیه نزم را نداشلللته   در بر ی 

 موارد درصدد کاهش آن ها برآمده ایا؟

 ه ر ی رد هایی در کالس  ند پایه  جود دارد؟  

 آموزش در کالس  ند پایه را  گونه می توان برنامه ریزی کرد؟ 

  ،اجرا اسه؟کاربردی   رابک  ه ر ش هایی برای کالس  ند پایه ماید 

 روش تحقیق

صورت کتاب انه       صه ای از پژ هش های انجام گرفته به  ایم ملا ه  ال

اثر ب ش در       ر ش های ای   تحلیلی بوده که در مورد ر ی رد ها  

سی ایم  ضر رت تیییر نگرش در برنامه در مدیریه کالس های  ند پایه   به 

 مدارس   مراکز تربیه مملا می پردازد 

 ر نگرش در برنامه درسی مدارس چند پایه و مراکز تربیت معلمتغیی

بررسی پژ هش های م تلی نشان داد که موفلیه مملمیم در مدارس  ند      

پایه ربک از همه  یز به میزان مدیریه فرایند یاددهی   یادگیری ایم 

دتگی دارد ) (  ایم مها تنها از طریق تیییر در برنامه Beeby,1980کالس ها ب

باید در د  کیمه ی (  ایم تیییرات Taba,1962درسللی ام ان پریر اسلله     )

شته  شجویان تربیه مملا ر سی دان ده باید برنامه ی در صورت گیرد ن  کلی 

(  ا بته Kucita et al,2013آموزش   پر رش ابتدایی مورد بازبینی ررار گیرد )

ش شجویان نیز  می  شامک تیییر در نگرش ایم دان ود   را که ایم تیییر، 

بدلللیاری از مملمان یک نگرش منای ندلللبه به تدریس در مدارس  ند پایه 

لاکبه با مملمان ۱۹۹۶(  عال ه بر ایم  یینمم )Little et al,2005دارند ) (، در م

کالس های  ند پایه در هلند از اسللللترس ایم مملمان  بر داده اسلللله  

لیلی شجو مملمان باید ربک از فارغ ا تح ش الت  ارمی بنابرایم دان ، با م



تدریس در مدارس  ند پایه به صورت رسمی آشنا شوند   را که در بدیاری 

موارد به کار گماردن ایم مملمان در مدارس  ند پایه مم م اسلللله به 

 نجامد اانز ای اجتماعی آن ها بی

فاز د م تیییرات باید مبتنی بر تیییر در برنامه درسلللی دانش      

(   را که برنامه ی درسلللی ملی Little,2005ه باشلللد)آموزان مدارس  ند پای

آموزش ابتدایی در کال کاضللر تدریس در مدارس  ند پایه را سللهو ه نمی 

( دریافه که برنامه درسللی ملی برای کالس های تک پایه ۲۰۰۱ب شللد   یتک)

سته از تیییرات را تحه  سه  به عبارت دیگر می توان ایم د شده ا طراکی 

(، ممتلد اسللله که ۲۰۰۵محتوا بیان کرد   یتک) عنوان ی پار ه سلللازی

برنامه ی درسی، مواد آموزشی، آمادگی مملمان  سیدتا های ارزیابی، همه 

  بنابرایم باید ایم   همه از کالس های تک پایه پشلللتیبانی می کنند

سی باید  شودی   ایم تمدیک یا انمباق برنامه ی در سی تمدیک  برنامه در

  کارشلللناسلللان در سلللم  ملی انجام شلللود  با هم اری مشلللترک مملمان

(Brown,2010 بنابرایم می توان برنامه درسلللی کالس های تک پایه را بر  )

(  مدللائک Little,2005اسللاس برنامه ی درسللی کالس های  ند پایه تمبیق نمود )

فوق به ما نشان می دهد که نبود مناب  آموزشی مسک کتاب های متناسب با 

شی  سه برنامه های آموز ش التی ا کالس های  ند پایه از جمله  ا ش ها   م

  ه مملمان با آن مواجه هدتندک

 رویکرد ها در کالس چند پایه

شنا تی یادگیری منمور از ر ی رد ا      صول نمری کاکا برنمرگاه ر ان 

(ی که به  ند ر ی رد در کالس  ند پایه ۱۳۸۳مورد ربول اسلللله )زندی، 

 اشاره می شود:

در ر ی رد مملا محور، مملا در موضللل  یک ویکرد معلم محور: الف( ر     

ضو   سی، از ر ش هایی که برای انتلال مو ضو  در فرد آگاه    بره در مو

شا رزی    ستااده می نماید )ک دته شود، ا به دانش آموزان باید به کار ب

 (۱۳۸۹هم اران، 

محور، نیازها، برنامه ی درسی دانش آموز  ب( رویکرد دانش آموز محور:     

عالیق   فما یه های دانش آموزان را مورد تاکید ررار می دهند   بیشللتر 

شا رزی   هم اران،  شد جنبه های عاطای دانش آموزان توجه دارند )ک به ر

۱۳۸۹) 

با ترکیب اهداف   موضلللوعات در پایه های ج( رویکرد فعالیت محور:      

شلللی پردا ه   با ر ش کار متاا ت، می توان به طراکی فما یه های آموز

ضوعات جراب درگیر کرد دائک   مو ضلی،  گر هی دانش آموزان را در کک م )ف

۱۳۸۹) 

یه د( رویکرد خود راهبری:      پا ند  نایی  مملا کالس   جه توا ید متو با

طبیمی دانش آموزان برای شللنا ه   کنج ا ی باشللد   بر پایه ایم  یژگی 

ناسللبی را طراکی کند که بدللتر  ود دانش آموزان، فما یه های یادگیری م

 (۱۳۸۹راهبردی،  ود آمو تم    ود ارزیابی را فراها سازد )فضلی، 



کضللور دانش آموزان ناهمگم از نمر  ه( رویکرد یادگیری از همسااا:ن:     

د یسنی، جندی، میزان سواد، اطالعات   پایه ی تحلیلی، فرصتی اسه که با

 (۱۳۸۹)فضلی،  شود در کالس های  ند پایه میتنا شمرده

 روش های برنامه ریزی کالس های چند پایه

ر ش های برنامه ریزی برای کالس های  ند پایه به سلللله شلللیوه ی      

 محوری، گر هی   تلایلی انجام می شود:

یه درس ممینی پیش بینی می در ایم ر ش، روش محوری:       پا برای هر 

به تنا ب با مملا کار می شلللودی به طوری که  ند گر ه از دانش آموزان 

دی،  شی، گزارش نوی سی از ربیک:  ت، نلا کنند   برای گر ه های دیگر در 

انشللا، تمریم کدللاب   جمله نویدللی که به ظاهر به نمارت آموزگار کمتر 

نیاز دارند، منمور می شود  مملا در هر ساعه با  ند پایه کار می کند  

اسللله   دانش آموزان سلللایر  در هر زمان، ی ی از پایه ها محور کار ا 

 ( ۱۳۸۴)آرازاده،  پایه ها، به انجام کار های تمرینی مشیول می شوند

شان برای       صی یا فما یه در کتاب کار لو مملا می تواند از تدریس  

شی به گر  صورت  ر  ستااده کند   همزمان به  سر دانش آموزان ا ه ها نیز 

   بزند

 صورت انجام می گیرد:ر ش گر هی به د   روش گروهی:     

ا ی( گاهی تدریس ماده ی درسلللی  اکد به تمام پایه ها به طور      

همزمان انجام می شود   مملا درس ممینی را یک باره برای کلیه پایه ها 

ارائه می دهد، ایم ر ش را می توان برای در سللی مسک نلاشللی، هنر،  ت، 

ااده کرد )آرازاده،  رزش   تملیمات اجتماعی       اسلللتدینی   ررآن، 

رها می توانند با (  برای یادگیری بهتر پایه های پاییم تر، بزرگت۱۳۸۴

 آن ها کار کنند 

گاهی تدریس ماده ی درسللی  اکد به تمام پایه ها در یک جلدلله ب(      

انجام می شلللود اما پس از  کر کلیات درس به طور مشلللترک به تناسلللب 

ش آموزان هر پایه   گدلللتردگی مملب توانایی   اطالعات ربلی   نیاز دان

توضللیحات ا تلللاصللی را جداگانه در گر ه ها ممرم می کنیا )آرازاده، 

(  برای ایم کار می توانیا دانش آموزان را در سلللنیم   توانایی ۱۳۸۴

سپس با  های متاا ت گر ه بندی کنیا شویا  شترک متمرکز  صر م   ر ی عنا

  یه های متاا ت آن را دنبال کنیا فما

ایم ر ش به تلایق موضلللوعات   مااهیا آموزشلللی در روش تلفیقی:      

موزشللی محتوای متاا ت در س   پایه های متاا ت، به طراکی فما یه های آ

سی )محتوا(  ضوعات در جراب می پردازد برای نمونه، می توان از تلایق مو

 با استااده از ر ش کک نگرانه با تاکید بر پر ژه های آموزشی با ایجاد

های بررراری  هارت  له م هارت محور، از جم شلللب ه ی ماهومی   تلایق م

ارتباا، مشلللاهده، طبله بندی، سلللوال کردن، ارزیابی، اسلللتدنل      

  (۱۳۸۹استااده کرد )فضلی، 

 روش های تدریس



مربوا به منمور از ر ش یک طرم کلی اسلله که برای ارائه ی عناصللر      

( که به ۱۳۸۳سازماندهی شده اسه )زندی، تدریس برکدب مبانی مورد ربول، 

 ر ش هایی که در کالس  ند پایه کاربرد بیشتری دارند اشاره می شود:

زیربنای نمری یادگیری مشلارکتی به سلال های  یادگیری مشاارکیی: -۱     

آغازیم ررن بیدلله برمی گردد که دیویی مملمان را به تشلل یک گر ه هایی 

دالله( ترغ سی   کک م یب می کرد  در ایم فرایند، دانش آموزان برای )برر

دانای »   نلش مملمان از  فمال هدتند    ود دسه به سا ه دانش می زنند

صحنه ی کالس  ضلی، آرازاده، « راهنمای عمک » به « کک  تیییر می یابد )ف

۱۳۸۴ ) 

شده ی شاگرد در  در ایم ر ش مشارکه راهنماییکارآموزی شناخیی:  -۲     

شنا تی متمددی را  سه مملا راهبردهای  ت ا یی  ارمی  جود دارد   نزم ا

سازماندهی شاف    ده   جو، اکت دترش دهد تا دانش آموزان بتوانند به ج  گ

مملب بپردازند    ود به تنهایی یاد بگیرند  ایم مدل با به کارگیری 

ق دهی )نشللان دادن ر ش هایی از جمله موارد زیر، رابک اجراسلله: سللرمشلل

های  اصی نحوه ی انجام کار به دانش آموزان(، آماده سازی )هدایه جنبه 

از کنش دانش آموزان(، داربدلللله زدن )کمایه کردن   کمک کردن به دانش 

آموز در انجام ت ا یای که بد ن ارائه ی کمک، برای آن ها مشلل ک  واهد 

نش آموزان تا کد تا دا بود(، کرف کردن یا از میان برداشلللتم کمایه

ام ان  ود مدالو یه کک مدالله   یادگیری را به عهده بگیرند   اندیشیدن 

 ( ۱۳۹۰  بیان کردن را تجربه کنند    )فضلی، 

تدریس  لوصی به صورتی که یک دانش آموز )گاهی در  تدریس خصوصی: -۳     

  ند، به جبران نوارص یادگیریمی تدریس سلللم بانتر( به دانش آموز دیگر

کمک می کند  بررسی ها نشان می دهد که تدریس  لوصی بیم سنی، از تدریس 

 ( ۱۳۹۰ لوصی هم الس موثرتر اسه )فضلی، 

درتدریس  للللوصلللی مملا باید به یک مجموعه عوامک تلویه کننده ی      

مسبه مجهز باشللللد   ون دانش آموزان در ایم ر ش    تجربه ی تل ی از 

 ( ۱۳۸۳انی، ش ده ربلی در  هم دارند )شمب

ست زدن:  -۴      سه، دارب د ی ممرم کرده ا دائک مهمی که  یگوت ی ی از م

سه   رتی شتیبانی از ا  شاگرد   پ سایر افرادی  همراهی با  دانن    بزرگ

شوار به کمک ا  می  دتند، در انجام  ظایی د شاگرد ه شرفته تر از  که پی

ستااده می     آیند، از ر ش همراهی    ده زدن ا ش ص ماهرتر  کنند دارب

)مملا یا هم السللی پیشللرفته تر یا دانش آموز بزرگتر( ملدار راهنمایی 

 ود را طوری تنمیا می کند که مناسلللب سلللم  عمل رد جاری دانش آموزان 

باشد   به تدریج کاهش یابد  نمریه شنا تی اجتماعی بند را نیز از ایم 

ه از طریق مشاهده ی بند را ممتلد اسه، یادگیرند ر ی رد کمایه می کند 

رفتار دیگران یاد می گیرد   ا گو می تواند         رفتار های ا  را 

   ( ۱۳۸۹آسان کند )فضلی، 

سخ -۵      سش و پا سه که  روش تدریس پر سلراطی ی ی از ر ش هایی ا یا ر ش 

مملا به  سللیله آن شللاگرد را به تا ر درباره ی ماهومی جدید یا بیان 



د  شاگرد تالش می کند با کوشش های  هنی از مملوم به مملبی تشویق می کن

 (۱۳۹۳مجهول کرکه کند )آرازاده، 

در بیشلللتر مدارس می توان عملی بودن روش تدریس مبینی بر بازی  -۶     

بازی های دسلله  رزی، بدنی   نمایشللی را نام برد بازی هایی که ماریا 

بازی های دسه  رزی  مونته سوری برای دانش آموزان ترتیب می دهد از نو 

بود  در بازی بدنی، کودکان اعمال متمددی، نمیر د یدن، پریدن   سریدن 

      را انجام می دهند  در بازی نمایشلللی، یادگیرنده نلش فرضلللی را 

همراه با سلللایر کودکان بازی می کند  مورمیه هایی که در بازی آن ها 

رمی پیش می آید ممرم می شلللود، همان هایی اسللله که اغلب در زندگی  ا

 (۱۳۹۳)آرازاده، 

ایم ر ش برای همه ی دانش آموزان روش تدریس مبینی بر ایفای نقش  -۷     

سه به همیم د یک ایم  سودمند ا شند  لیلی که با شرفه تح سم  از پی در هر 

ر ش به عنوان ی ی از موثرتریم ر ش های رابک اسللتااده در کالس های  ند 

 (۱۳۸۴)آرازاده، فضلی، پایه ممرم گردیده اسه 

ر ش تدریس کا شگری را ریچارد سا مم روش تدریس مبینی بر کاوشگری  -۸     

برای آموزش فرایند جدللتجو   توضللی  پدیده ها تد یم کرد  از آنجا که 

سه   دانش آموزان ایم  لر به فرد ا شرایت کالس های  ند پایه  یژه   منح

صورت ساعاتی از ر ز را به  صمالکا  ود آمو ه  نو  کالس ها  دتلک   ا با م

کدارک نمارت مملا سلللپری می کنند بهتر اسللله از ر ش تدریس کا شلللگری 

 (۱۳۸۴استااده کند )آرازاده، فضلی، 

 یافیه ها و نییجه گیری

با توجه به نتایج ایم پژ هش پیشلللنهاداتی به ایم شلللرم داده می      

مدارس تک پایه  شللود: ی پار ه سللازی محتوای کتب درسللی به نحوی که کتب

منمبق بر برنامه ی درسللی مدارس  ند پایه باشللد، ایجاد رشللته آموزش   

پر رش ابتدایی  ند پایه در مراکز تربیه مملا در صلللورت تامیم مناب  

)مسک رشللته آموزش کودکان اسللتسنایی(، ا تلللا  دادن ب شللی از کار رزی 

شجویان مراکز تربیه مملا شتر از به مدارس  ند پایه، کمایه ه دان ای بی

  مملمیم مدارس  ند پایه

، با توجه به بررسلللی ر ش های کالس  ند پایه، کاربردی تریم ر ش     

ضلی،  سه )آرازاده، ف شده ا شارکتی عنوان  ( که نتیجه در ۱۳۸۴یادگیری م

 جد ل به صورت م تلر بیان شده اسه:

 

 

 

 ر ی رد ها

باشد   ی مناسب نمی   ون دانش آموزان منامک هدتند مملا محور

در درس هایی که با ر ش س نرانی تدریس می شود، مورد 

 ( ۱۳۸۹نمر اسه )فضلی، 

 ون دانش آموزان فمال هدتند مناسب اسه   در درس  دانش آموز محور

رش ف ری تدریس می باهایی که با ر ش بحث گر هی   

 ( ۱۳۸۹شود، مورد نمر اسه )فضلی 

مدالله مواجه می شوند   راهبرد  ون دانش آموزان با  فما یه محور

های تا ر را می آموزند مناسب اسه   در درس هایی که 

با ر ش آزمایشی، کا شگری   کار گر هی تدریس می 

 (۱۳۸۹شود، مورد نمر اسه )فضلی، 



 ون دانش آموزان  ود آمو تم    ود ارزیابی را یاد   ود راهبری

باشد  می گیرند، در کالس  ند پایه بدیار مناسب می

 ( ۱۳۸۹)فضلی، 

یادگیری از 

 همدانن

بدتر ایم ر ی رد در ایم کالس ها فراها اسه   در ر ش 

های داربده زدن، تدریس  لوصی   کارآموزی شنا تی 

  (۱۳۸۹مورد نمر اسه )فضلی، 

 

ر ش های 

برنامه 

ریزی کالس 

  ند پایه

در ایم ر ش به در سی مانند هنر،  رزش       اهمیه  محوری

بنابرایم مناسب نمی باشد   اگر داده نمی شود 

استااده شود بهتر اسه برای ایم در س برنامه ریزی 

  (۱۳۸۴ اصی صورت گیرد )آرازاده   هم اران، 

موضوعات همه ی پایه ها ی دان نمی باشد در نتیجه  گر هی

محوری   گر هی به صورت پیشنهاد می شود از ر ش 

  (۱۳۸۹ترکیبی استااده شود )فضلی، 

برای موضوعات مشابه در در س م تلی بدیار مناسب اسه  تلایلی

  ی به ندرت ایم  موضوعات یافه می شود )فضلی، 

۱۳۸۹ ) 

 

 

 

ر ش های 

 تدریس

 

 

یادگیری 

 مشارکتی

مایدتریم   موثر تریم ر ش در کالس  ند پایه اسه که 

 ( ۱۳۸۴ی در س رابک اجراسه )آرازاده، فضلی، در همه 

در کالس های  ند پایه با پرسش از دانش آموزان پایه  پرسش   پاسخ

ضمم ارزشیابی داندته های ربلی های بانتر می تواند 

زمینه ساز تدریس   کتی جایگزیم تدریس مدتلیا به 

دانش آموزان پایه های پاییم تر شود   کتی برای 

 ( ۱۳۸۴می شود )آرازاده،  استاادهمر ر مما ب 

در بمضی در س برای ایجاد ر کیه عاطای در دانش  ایاای نلش

 ( ۱۳۸۴آموزان مناسب اسه )آرازاده، فضلی، 

مملا کالس  ند پایه می تواند،  بازی هایی را در  مبتنی بر بازی

گر ه های دانش آموزی با سنیم   توانایی های متاا ت 

کند همچنیم می تواند بازی هایی را شناسایی   اجرا 

در راستای جبران نوارص یادگیری دانش آموزان پایه 

  (۱۳۹۳های م تلی طراکی کند )آرازاده، 

در کالس  ند پایه که دانش آموزان ساعاتی را مدتلک  کا شگری

 ( ۱۳۸۴کار می کنند مناسب اسه )آرازاده، فضلی، 

کالس های  ند  دانش آموزان درراهنمایی   پشتیبانی  داربده زدن

دانش آموزان بزرگتر بدیار ماید  پایه توست مملا یا

 (  ۱۳۹۰اسه )فضلی، 

کارآموزی 

 شنا تی

در ت ا یی یادگیری به عنوان یک ر ش جانبی مناسب 

 ( ۱۳۹۰اسه )فضلی، 

 ( ۱۳۹۰برای جبران نوارص یادگیری مناسب اسه )فضلی،  تدریس  لوصی
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