
راهنمای شرکت در دور هی مجازی رفع مشکالت امالیی دان شآموزان

پدر و مادر گرامی!

آموزگار عزیز!

سالم؛ 

اونیم؛ شرایط یادگیری بهتری را برای  از این که در اندیش هی بهبود یادگیری دان شآموز و فرزندتان هستید؛ مای هی خو شحالی ماست؛ امیدواریم با همکاری هم بت

اوره تاثیرگذاری مثبتی، بر این روند داشته باشیم.  اونیم کودکی یادگیرنده بار بیاوریم و هم اون ما بر این است که بت کودکان عزیزمان فراهم نماییم. تمام سعی و ت

اونید به  اطالعات تکمیلی  دوره دسترسی داشت ه باشید.  شما بعد از ثبت نام در سایت تاریاد، با مطالع هی این  بخش م یت
ً

اؤالت خویش را با ما در میان بگذارید. لطفا ابهامات و س

خوب؛ خیلی ساده است! بگذارید؛ روند ترتیبی دوره را با هم مرور م یکنیم:

اوهید کرد؛ مبنی بر موفقیت آمیز بودن ثبت نام!   (به همراه همین فایل راهنما) ـ یک: بعد از ثبت نام ایمیلی از ما دریافت خ

اون ارزیابی تشخیصی از کودک/ دان شآموز خویش م یگیرید.در پایان تصویری از امالی نوشته شده  اوهید کرد؛ که آن را به عن ـ دو: نمونه متن  امالیی دریافت خ

توسط کودک را برای ما م یفرستید.( آن را اسکن کنید  یا  از آن عکس بگیرید؛ با موبایل هم گرفته شود کافی است؛ فقط عکس وضوح الزم را داشته باشد.) 

سه:ـ  امالی کودک توسط کارشناسان مرکز، مورد تحلیل واقع م یشود و اشتباهات امالیی کودک، طبق هبندی م یگردد و نوع و فراوانی آ نها  مشخص م یگردد. 

اون دوره:                                                    رفع مشکالت امالیی دان شآموزان مقطع ابتدایی عن

طراح و مجری دوره در کشور:                     کمال برنگ ـ مرکز یادگیری تاریاد

شیو هی اجرا:                                                  مجازی

مدت زمان دوره:                                             شش هفته 

تعداد جلسات:                                                 دوازده جلسه

تعداد جلسات در هفته:                                  دو جلسه
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اوهید نمود. اوهد شد. که همانند ارزیابی  تشخیصی امالء عمل خ ـ چهار:  فرم ارزیابی نشان هها (الفبای فارسی)  ارسال خ

اوهد شد؛ تا شناخت دقی قتری از مشکالت امالیی کودک حاصل گردد.) ( در صورت نیاز ارزیاب یهای دیگری ارسال خ
 

اوهند گرفت. اوهد شد. این ارزیاب یها بی شتر از چند دقیقه وقت شما را نخ  ـ نگران نباشید! شیو هی اجرای هر آزمون و فعالیت، همراه آن ارسال خ

ـ پنج:  بعد از اتمام ارزیاب یها و اولوی تبندی نوع و سطح مشکالت؛ فعالی تهای درمانی، بازپروری، آموزشی و تکمیلی در قالب فای لهای پی دی اف 

اوهد شد. فقط آ نها را چاپ کنید و در اختیار کودک خویش بگذارید؛ تا آن را انجام دهد.  اون یادبرگ، خدمت شما ارسال خ PDF  با قابلیت چاپ، تحت عن
ّ

اوهید بود. (ک مترین وابستگی به معلم و راهنما از دغدغ ههای این دوره است.)  اون ناظر، راهنما و تسهیلگر در کنار کودک خ شما در طول دروه به عن
ً

اوی تولیدی کامال اختصاصی بوده  توسط کارشناسان مرکز فردی سازی م یشود و مطابق مشکل و نیاز کودک شما طراحی و تهیه م یگردند.  محت

ر و ...)  اونند؛ در فرم تهای دیگری نیز ارائه گردند. (بازی، فیلم، صوت، نرم افزا اوها م یت البته این محت

اوهید نمود.  ـ شش: شما بازخوردها و نتایج آ نها را به صورت توضیحات متنی، از طریق ایمیل برای ما ارسال خ

اوهد شد.  ـ هفت: در هفت ههای میانی(از هفت هی چهارم) ارزیابی میان دوره (تکوینی) انجام خ

اوهد شد؛. او و شیو ههای اجرایی به نفع یادگیری، تغییراتی اعمال خ اوره با گرفتن بازخوردها و بررسی نتایج فعالی تها؛ در محت هم

فعالی تهای درمانی به صورت مستمر هر هفته دو روز، با توجه به روزهای انتخابی، ارسال خوهد شد. ـ  

اوند چند روز یا تمام هفته را پوشش دهد. این بستگی به تفاو تهای فردی، نوع و سطح مشکل و زمانبندی اجرایی شما  دارد.) اوی ارسالی م یت ( محت
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اوهد گرفت و خالص های از فهرست فعالی تهای انجام گرفته، به صورت دیجیتالی حضور  ـ هشت: در پایان  دروه، جم عبندی و ارزیابی نهایی انجام خ

اوهد شد.  شما ارسال خ

ما مجریان این طرح، سا لهاست با کودکان دارای مشکالت ویژ هی یادگیری کار م یکنیم؛ بنابراین:

ری این دوره است. بهبود وضعیت تحصیلی و رشد فرایندهای ذهنی کودک؛ تاثیرگذاری مثبت ما بر این فرایند و باالخره رضایت شما هدف اصلی برگزا

اوهای آموزشی نوین، تاثیرگذاری خویش و بهبود وضعیت کودک را تضمین م ینماییم؛  و ما با به کارگیری، تاز هترین راهبردهای یادگیری و طراحی محت

اوهیم کرد.  ولی در همان حال با واقعی تبینی اعالم م یکنیم؛ هیچ گاه ادعایی مبنی بر رفع تضمینی تمام مشکالت، قبولی صد در صد و... را مطرح نخ

ن موفقیت  اوره نظر شرکت کنندگان و مخاطبان، مالک میزا اوهیم گرفت.) و هم اون خویش را به کار خ ( هر چند برای رسیدن به وضعیت مطلوب، هم هی ت

اوهد بود. دوره خ

اوهد شد. ـ در صورت عدم رضایت شما، آموزگار محترم و پدر و مادر گرامی؛ حتی بعد از اتمام دوره؛ نصف وجه پرداختی، بازپرداخت خ

اوهد شد. اوست شما،  دوره به صورت تکمیلی تمدید و شارژ  مجدد دریافت خ ـ در صورت نیاز کودک و درخ

، با کسب مجوز رسمی تاسیس مرکز یادگیری از آموزش و پرورش ( بخش مستندات سایت را ببینید.) بنیا نگذار و طراح این دوره در کشور است؛   تاریادـ 

اوهیم اندیشید. اوره به ابداع، پیشتازی و به کارگیری راهبردهای تاز هی یادگیری خ ما هم

ھم هی شرایط مھیا؛ کودکی م یخواھد یاد بگیرد!

 کمال برنگ

مرکز یادگیری تاریاد

www.taryad.com  آشنایی بیشتر و ارتباط با تاریاد
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