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فهرست زبان های موجود،
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http://g.co/teachfromhome


تدریس در خانه
درس دادن از خانــه مشــخصا بــه رویکــرد متفاوتــی بــا تدریــس 
ــی از  ــاب( موقت ــز )ه ــا مرک ــت. م ــد داش ــاز خواه ــه نی در مدرس
اطالعــات و ابــزار فراهــم کرده ایــم تــا بــه معلم هــا در طــول 

ــیم. ــرده باش ــک ک ــا کم ــروس کرون ــران وی بح

بــرای امتحان کــردن هــر کــدام از پیشــنهادات ارائه شــده، بــا 
حســاب آموزشــی خــود در G suite وارد شــوید. اگــر تــا بــه 
ــما  ــی ش ــد آموزش ــا واح ــه ی ــته اید، مدرس ــابی نداش ــال حس ح

اینجــا ثبت نــام کنــد.  از  می توانــد 

هــر از چندگاهــی بــه حســاب خــود ســر بزنیــد. مــا داده هــا 
را افزایــش خواهیــم داد چراکــه کار روی ایــن پــروژه را ادامــه 
می دهیــم و بــه بازخوردهــای دریافتــی از ســوی شــما گــوش 

. می کنیــم

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none


تمهیدات
۱. محل کار شما در خانه 

۲. یک»کالس« بسازید و دانش آموزان را به آن دعوت کنید.
)Meet  ۳. یک تماس تصویری ترتیب بدهید. )از طریق اپ
۴. پهنای باند را کم کنید. سرعت بارگذاری را تقسیم کنید. 

برای تدریس آماده شوید
۱. برای دانش آموزان یک ارائه1 آماده کنید.

۲. یک آزمون آنالین طراحی کنید.
۳. در ‘Classroom’ تکالیف دانش آموزان را مشخص کنید.

تدریس کنید
۱. به تماس تصویری بپیوندید.

۲. صفحه نمایش خود را نشان دهید.
۳. فهم و دریافت دانش آموزان را بررسی کنید.

Presentation .1

مشارکت
   ’Jamboard‘ ۱. استفاده از

۲. پرسش و پاسخ در اسالیدها
۳. همکاری

دسرتیس برای همه
تمــاس  در  نوشــتاری  به صــورت  توضیحــات  اضافه کــردن  قابلیــت   .۱

تصویــری
Docs ۲. قابلیت تایپ با صدا در

پشتیباین از دانش آموزان

۱.  از کالس درس ‘Classroom’ برای معاشرت استفاده کنید. 
۲. زمانی برای قرار مالقات با دانش آموزان خود معین کنید.



تمهیدات

محل کار خود در خانه را انتخاب کنید. . 1

یک »کالس« بسازید و دانش آموزان را به آن دعوت کنید.. 	

	 .)Meet  یک تماس تصویری ترتیب بدهید. )از طریق

پهنای باند را کم کنید. سرعت بارگذاری را تقسیم کنید.. 	



محل کار شما در خانه

محلی با قابلیت اتصال قوی به WiFi پیدا کنید. . 1

از وجود نور طبیعی کافی در آن محل مطمئن شوید.. 	

از . 	  ،)webcam( دســتگاه  دوربیــن  از  اســتفاده  بــا  ارائــه  هنــگام 
کنیــد.  اســتفاده  شــلوغ  طــرح  بــدون  و  خالــی  پس زمینــه ای 

محل کار دانش آموزان خود را نیز در نظر داشته باشید. 
همه خانوارها به یک میزان، به تکنولوژی دسترسی ندارند. 



یک »کالس« بسازید و 
دانش آموزان را به آن دعوت کنید

کالس . 1 یــک  افــزودن  بــرای  را   + کلیــد  و  برویــد   classroom.google.com بــه   

بیشــتر( )اطالعــات  بفشــارید. 

کنیــد. . 	 دعــوت  را  خــود  کالس  دانش آمــوزان   ،people selection قســمت  در 

بیشــتر( )اطالعــات 

ــد . 	 ــر کنن ــار نظ ــان کالس اظه ــد در جری ــوزان می توانن ــه دانش آم ــد ک ــخص کنی مش

یــا نــه. )اطالعــات بیشــتر(

http://classroom.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020273
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282?hl=en&ref_topic=9049977
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424?hl=en&ref_topic=9049977


 یک تماس تصویری ترتیب بدهید 
)Meet  از طریق(

 به meet.google.com  بروید و یک جلسه جدید را شروع کنید.. 1

از نوار آدرس لینک )URL( را کپی کنید.. 	

ــک . 	 ــد و لین ــه کنی ــک Material اضاف ــد، ی ــک کنی در کالس درس، روی Create کلی

ــی  ــما درس ــه ش ــی ک ــر زمان ــد ه ــوزان بتوانن ــا دانش آم ــد ت ــذاری کنی ــا جای گ را آن ج

ــتر( ــات بیش ــوند. )اطالع ــق ش ــری ملح ــاس تصوی ــه تم ــد، ب ــه داری ــرای ارائ ب

ــد  ــان می توانن ــد، همچن ــی ندارن ــه دسترس ــه رایان ــه ب ــه در خان ــی ک دانش آموزان
از طریق اپ موبایل Meet به کالس بپیوندند.

http://meet.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9123621


پهنای باند را کم کنید. سرعت 
بارگذاری را تقسیم کنید.

ــد . 1 ــما می توان ــئول IT ش ــد. مس ــد باش ــد مفی ــد می توان ــای بان ــردن پهن ــدود ک مح

به ســرعت ایــن کار را در  Google Admin console  انجــام دهــد.

می توانیــد از پخــش زنــده )Livestream( به عنــوان جایگزیــن اســتفاده کنیــد. . 	

 Slides( بــرای آن کــه فضــای کالس خشــک نباشــد از اســالیدهای پرســش و پاســخ

Q&A( اســتفاده کنیــد. یــا می توانیــد یــک جلســه تدریــس را از پیــش ضبــط کــرده و 

ســپس ]در زمــان دلخــواه[ آن را منتشــر کنیــد. 

دوربین خود را خاموش کنید و پروفایل خود را نمایش دهید!. 	

بــا مســئول IT خــود بررســی کنیــد کــه همــه دانش آمــوزان حســاب کاربــری 
مخصوص به خــود در G suite داشــته باشــند. هیــچ حســابی نبایــد به نحــو 

ــود.  ــتفاده ش ــتراکی اس اش

https://support.google.com/a/answer/1279090?hl=en
https://support.google.com/a/answer/1279090?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308630?visit_id=637194739713570017-1285924519&rd=1
https://support.google.com/docs/answer/6386827?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en


برای تدریس آماده شوید

 برای دانش آموزان یک ارائه آماده کنید.. 1

یک آزمون آنالین طراحی کنید.. 	

در ‘Classroom’ تکالیف دانش آموزان را مشخص کنید. . 	



برای دانش آموزان یک ارائه آماده 
کنید

اینجــا کلیــک کنیــد تــا بــا اســتفاده از گوگل اســالیدز، ارائــه جدیــدی بســازید. . 1
بیشــتر( )اطالعــات 

وقفه های مناسب را برای مباحثه و پرسش و پاسخ، مشخص کنید.. 	

ــد . 	 ــوی insert، می توانی ــتفاده از من ــا اس ــه[ ب ــاخت ارائ ــگام س ــب ]هن ــای مناس در ج
تصاویــر و ویدئوهــای مفیــد اضافــه کنیــد. 

https://docs.google.com/presentation/u/0/create?usp=dot_new
https://support.google.com/docs/answer/2763168


یک آزمون آنالین طرایح کنید

بــه forms.google.com برویــد و یــک فــرم تــازه بســازید یــا از قالب هــای موجــود . 1

اســتفاده کنیــد )اطالعــات بیشــتر(.

فــرم اولیــه خــود را یــه یــک آزمونــک تبدیــل کنیــد، پاســخ درســت را مشــخص کنیــد . 	

و بــارم  نمــره را تعییــن کنیــد )اطالعــات بیشــتر(.

فرم خود را بررسی و تکمیل کنید.. 	

با صفحه پاسخ نامه ها آشنا بشوید. . 	

http://forms.google.com
https://support.google.com/docs/answer/6281888
https://support.google.com/docs/answer/7032287


در ‘Classroom’ تکالیف 
دانش آموزان را مشخص کنید 

از نوار باالی کالس خود به بخش کار کالسی )Classwork( بروید.. 1

یک تکلیف طراحی کنید و جزئیات الزم را تکمیل کنید.. 	

باشــند . 	 داشــته  دسترســی  آن  بــه  دانش آمــوزان  می خواهیــد  کــه  فایلــی  هــر 

)مثــل کاربرگ هــا یــا ارائــه( را ضمیمــه کنیــد و تصمیــم بگیریــد کــه دسترســی 

دانش آمــوزان بــه چــه صــورت باشــد؛ فقــط بتواننــد مشــاهده کننــد یــا این کــه هــر 

ــتر( ــات بیش ــند. )اطالع ــته باش ــی از آن داش ــک کپ ــدام ی ک

 ]اختیــاری[ تاریــخ و ســاعتی به عنــوان موعــد تحویــل تکالیــف مشــخص کنیــد تــا . 	

ــود. ــر ش ــان ظاه ــوگل )Google Calender( دانش آموزانت ــم گ در تقوی

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265


تدریس کنید

به تماس تصویری بپیوندید.. 1

صفحه نمایش خود را به اشتراک بگذارید.. 	

فهم و دریافت دانش آموزان را بررسی کنید.. 	



به تماس تصویری بپیوندید 

میــت . 1 گــوگل  جلســه  بــه  اتصــال  بــرای   )meeting ID( خــود  کاربــری  نــام  از   

)Google Meet( اســتفاده کنیــد )یــا روی لینــک در نــوار مربــوط بــه محتــوای 

بیشــتر( )اطالعــات  کنیــد.(  کلیــک  خــود   )Classroom materials(کالس

ــی . 	 ــود را بررس ــر خ ــری، تصوی ــاس تصوی ــه تم ــتن ب ــش از پیوس ــد پی ــما می توانی ش

ــد. ــوش کنی ــود را خام ــون خ ــا میکروف ــن ی ــد و دوربی کنی

	 . )more option( اگــر مایلیــد می توانیــد کالس را از طریــق منــوی تنظیمــات اضافــه

ضبــط کنیــد. )اطالعات بیشــتر(

دوربیــن شــما مقــدار زیــادی حجــم مصــرف می  کنــد. توجــه داشــته باشــید 
ــز  ــا همه چی ــد ت ــوش کنن ــود را خام ــای خ ــه دوربین ه ــد ک ــه از کالس بخواهی ک

به راحتــی پیــش  بــرود.

https://support.google.com/meet/answer/9303069
https://support.google.com/meet/answer/9308681


صفحه نمایش خود را به اشرتاک 
بگذارید 

بــا اســتفاده از گزینــة ›Present Now‹ در  Meet صفحــه نمایــش خــود را )بــه . 1

عنــوان مثــال هنــگام اســتفاده از گــوگل اســالیدز( بــه اشــتراک بگذاریــد. )اطالعــات 

ــتر( بیش

صفحه یا برگه1  ای که می خواهید  نمایش بدهید را انتخاب کنید.. 	

 ممکــن اســت بــرای شــما مفیــد باشــد کــه همزمــان بــا دســتگاه دیگــری مثــل تلفــن . 	

ــه  ــن ارائ ــد ضم ــا بتوانی ــوید ت ــل ش ــه Google Meet متص ــود ب ــت خ ــا تبل ــراه ی هم

ــد.  ــو کنی ــا گفت وگ ــا آن ه ــد و ب ــوزان را ببینی ــود، دانش آم خ

بــرای نشــان دادن و برجســته کردن برخــی . 	 از نشــان گر لیــزری  ارائــه  در حالــت 

مطالــب در اســالید ، اســتفاده کنیــد. 

tab. 1

https://support.google.com/meet/answer/9308856
https://support.google.com/meet/answer/9308856


فهم و دریافت دانش آموزان را 
برریس کنید 

ــود و . 1 ــوزان خ ــه دانش آم ــیدگی ب ــرای رس ــی را ب ــه زمان ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط  ب

ــد. ــر بگیری ــش در نظ ــرای پرس ــه ب وقف

ــان کالس . 	 ــردن جری ــع ک ــدون قط ــش، ب ــرح پرس ــرای ط ــت در Meet ب ــت چ از قابلی

ــد. ــتفاده کنی اس

دریافــت . 	 و  فهــم  میــزان  آســان  و  ســریع  بررســی  بــرای  گــوگل  فرم هــای  از 

کنیــد. اســتفاده  کالس  ]دانش آمــوزان[ 



مشارکت کنید

1 .   ›Jamboard‹ استفاده از

پرسش  وپاسخ در اسالیدها. 	

همکاری و مشارکت. 	



  ’Jamboard‘ استفاده از

Jamboard  یک تخته سفید آنالین است که به شما اجازه می دهد تا به صورت 

همزمان و زنده در کالس مشارکت داشته باشید.

یک Jamboard جدید در jamboard.google.com بسازید. )اطالعات بیشتر( . 1

کنیــد. . 	 ضمیمــه  را  مطالــب  و  تصاویــر  ماننــد  خــود  نظــر  مــد  محتــوای 

بیشــتر( )اطالعــات 

بگذاریــد. . 	 اشــتراک  بــه  گــوگل   ’Classroom‘ طریــق  از  را  خــود  تختــه 

بیشــتر( )اطالعــات 

https://support.google.com/jamboard/answer/7384353
http://jamboard.google.com
https://support.google.com/jamboard/answer/7389322
https://support.google.com/jamboard/answer/9426431


پرسش و پاسخ در گوگل اسالیدز

دانش آمــوزان می تواننــد در طــول ارائــه شــما بــا اســتفاده از اســالیِد پرسش و پاســخ . 1

)Q&A( ســواالت خود را از شــما بپرســند. )اطالعات بیشــتر(

آن هــا می تواننــد ســوال های دیگــر دانش آمــوزان را هــم ببیننــد و بــه پرســش هایی . 	

کــه می پســندند امتیــاز بدهنــد.

شما می توانید از طریق تنظیمات مخاطبین، پرسش ها را نمایش دهید.. 	

https://support.google.com/docs/answer/6386827?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en


همکاری و مشارکت

ــت  ــره( قابلی ــو ).docs, sheets, slides و غی ــر گوگل درای ــای ویرایش گ ــام برنامه ه تم

مشــارکت زنــده را بــرای حداکثــر ۱۰۰ کاربــر به صــورت همزمــان، دارنــد.

دانش آمــوزان می تواننــد فایل هــای خــود را طراحــی کننــد و آن هــا را بــا معلــم . 1

ــوب  ــیار خ ــی بس ــرای کار گروه ــه ب ــد ک ــتراک بگذارن ــه اش ــود ب ــی های خ و هم کالس

ــتر( ــات بیش ــت. )اطالع اس

ــرات . 	 ــریع تغیی ــری س ــرای پیگی ــخه )version history(، ب ــه نس ــمت تاریخچ از قس

ــتر( ــات بیش ــد. )اطالع ــتفاده کنی ــرد، اس ــر ف ــط ه ــده توس ایجاد ش

نظــر خــود را بنویســید تــا بتوانیــد بی درنــگ بازخــورد را نشــان دهیــد و توصیه هــای . 	

خــود را از راه دور بــرای هــم بفرســتید. )اطالعات بیشــتر(

https://support.google.com/drive/answer/2375091
https://support.google.com/docs/answer/190843
https://support.google.com/docs/answer/65129?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en


دسرتیس برای همه

قابلیت اضافه کردن توضیحات به صورت نوشتاری در تماس تصویری. 1

	 .Docs قابلیت تایپ با صدا در



قابلیت اضافه کردن توضیحات 
به صورت نوشتاری در تماس 

تصویری

ــان  ــه را نش ــن مکالم ــه مت ــِت captions ک ــد قابلی ــر در Google Meet می توان ــر کارب ه

ــتر( ــات بیش ــد1 . )اطالع ــال کن ــد، فع می ده

1. این قابلیت در حال حاضر تنها برای زبان انگلیسی میسر است.



Docs قابلیت تایپ با صدا در

د. بــه منــوی تنظیمــات Tools > Voice typing برویــد تــا قابلیــت تایــپ بــا صــدا را . 1

در Google Docs فعــال کنیــد.

۲. شــما می توانیــد بــرای نوشــتن عالئــم نگارشــی مثــل ویرگــول یــا رفتــن بــه ســطر . 	

جدیــد نیــز، ایــن عالئــم را بــر زبــان بیاوریــد. )اطالعــات بیشــتر(

https://support.google.com/docs/answer/4492226


پشتیباین از دانش  آموزان

از کالس درس )classroom( برای معاشرت استفاده کنید. . 1

زمانی برای مالقات های تک نفره با دانش آموزان خود تعیین کنید. . 	



از کالس درس برای معاشرت 
استفاده کنید

یــا . 1 بنویســند  چیــزی  کالس،   جریــان  در  بتواننــد  دانش آمــوزان  اینکــه  دربــاره   .

نظــرات خــود را ارســال کننــد، تصمیــم بگیریــد. )اطالعــات بیشــتر(

ــه را . 	 ــد مکالم ــا بتوانی ــد ت ــال کنی ــول را ارس ــای معم ــانی ها و رأی گیری ه ۲. به روزرس

بعــد از اتمــام زمــان کالس هــم ادامــه دهیــد.

ــت، . 	 ــاد اس ــد زی ــت می کنی ــه دریاف ــن هایی ک ــداد نوتیفیکیش ــر تع ــاری[ اگ ۳. ]اختی

تنظیمــات مربــوط بــه اطالع رســانی ایمیلــی را بــه شــکل دلخــواه خــود تغییــر 

ــتر( ــات بیش ــد. )اطالع دهی

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424?hl=en&ref_topic=9049977
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6141557


زماین برای مالقات های تک نفره با 
دانش آموزان خود تعیین کنید

 بــه تقویــم گــوگل )Google Calender( برویــد و روی +Create کلیــک کنیــد و . 1

کنیــد.  انتخــاب  را   ›Appointment slots‹

زمان هایــی کــه می خواهیــد بــرای قــراِر قابــل رزرو پیشــنهاد بدهیــد را انتخــاب کنیــد . 	

 )save( ــره ــه ذخی ــد و روی گزین ــد باش ــدر بای ــرار چق ــان ق ــدت زم ــد م ــن کنی و تعیی

را  کلیــک کنیــد. شــما می توانیــد قــرار مالقات هــای متعــدد و تکرارشــونده ای را 

اضافــه کنیــد. )اطالعــات بیشــتر(

	 . Go to appointment page for this‘ روی قــرار مالقــات کلیــک کنیــد و گزینــه

 Google Classroom را انتخــاب کنیــد. لینــک را کپــی کنیــد و از طریــق ’calendar

ــانید.  ــود برس ــوزان خ ــت دانش آم ــه دس ــل ب ــا ایمی و ی

https://support.google.com/calendar/answer/190998


 ادامه دارد…
اطالعــات موجــود در این جــا بــه هیج وجــه کامــل نیســتند. 
به محــض دریافــت بازخــورد از مدرســان و شــرکت کنندگان، 
فهرســت را ادامــه خواهیــم داد و ابزارهــای تــازه ای را بــه منظــور 
آزمــون و کمــک بــرای راحت ترکــردن ایــن شــرایط، کشــف و 

ــرد. ــم ک ــی خواهی طراح

اطالعاتتماس:
@baztabschool
@baztabschool

info@baztabschool.ir :ایمیل
baztabschool.ir :وبسایت

http://t.me/baztabschool
http://t.me/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
http://www.baztabschool.ir 
http://www.baztabschool.ir 

