بِ ًام خذا

ؿیَُ ًبهِ اجشایی جـٌَاسُ تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکی دسع هغبلؼبت اجتوبػی
ثبتَجِ ثِ ػیبػت ّبی تذٍیي ؿذُ دس ػٌذ تحَل ثٌیبدیي آهَصؽ ٍپشٍسؽ ٍثشًبهِ دسع هلی ایشاى ٍدس ساػتبی
ثشًبهِ ػولیبتی پبیگبُ کـَسی کیفیت ثخـی ثِ فشایٌذ آهَصؽ دسع هغبلؼبت اجتوبػی ٍ ثؼتش ػبصی ثشای ثؼظ
ٍ تَػؼِ ی تجبسة ٍاثتکبسات هؼلوبى دس عشاحی ٍػبخت هٌبثغ یبددّی –یبدگیشی دس تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکی
ٍتبییذ دفتش آهَصؽ هتَػغِ دٍسُ اٍل ٍصاست آهَصؽ ٍپشٍسؽ،ایي پبیگبُ ی دس ًظش داسد جـٌَاسُ پذیذ آٍسًذگبى
هحتَای الکتشًٍیکی دثیشاى هغبلؼبت اجتوبػی سا ثب اّذاف ریل ثشگضاس ًوبیذاهیذ اػت هؼئَلیي ری سثظ اّتوبم
الصم سا دس اجشای ّشچِ ثْتش آى هجزٍل فشهبیٌذ:

اّذاف ثشًبهِ
 -1تَػؼِ ٍتؼویق فشٌّگ تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکی ٍاػتفبدُ اصفٌبٍسی اعالػبت ٍاستجبعبت دسفشایٌذ یبددّی –
یبدگیشی تَػظ هؼلوبى.
 -2ایجبد صهیٌِ هٌبػت ثشای ؿٌبػبیی ٍپشٍسؽ تَاًوٌذی ّبی دثیشاى دس تَلیذ سػبًِ ّبی الکتشًٍیکی.
 -3تَاًوٌذ ػبصی دثیشاى هغبلؼبت اجتوبػی ثشای ایفبی ًقؾ اكلی ٍهحَسی دس ًیل ثِ ٍضؼیت هغلَة.
-4تَلیذ هَاد ٍسػبًِ ّبی یبدگیشی جْت اػتفبدُ دس کالع ّبی َّؿوٌذ.

کویتِ اػتبًی
هؼبٍى آهَصؽ هتَػغِسئیغ گشٍُ تکٌَلَطی ٍگشٍُ ّبی آهَصؿیسئیغ گشٍُ آهَصؽ هتَػغِ دٍسُ اٍل-گشٍُ آهَصؿی هغبلؼبت اجتوبػی اػتبى

ؿشح ٍظبیف کویتِ اػتبًی
 اسػبل ؿیَُ ًبهِ ثشای هٌبعق ٍآهَصؿگب ّْب اعالع سػبًی ٍجلت هـبسکت حذاکثشی دثیشاى هغبلؼبت اجتوبػیثشگضاسی کبس گبُ آهَصؿی –تَجیْی دس ػغح اػتبى ّوبٌّگی الصم ثب پبیگبُ کـَسی ٍدفتش آهَصؽ هتَػغِ دٍسُ اٍلهؼشفی ستجِ ثشتش ّش اػتبى(ستجِ اٍل)ثِ پبیگبُ ثِ ّوشاُ گضاسؽ ًْبیی ٍهحلَالت هٌتخت ٍاػبهی ٍهـخلبتکل ؿشکت کٌٌذگبى

ؿیَُ اجشاء
 ایي ثشًبهِ دسػِ هشحلِ هٌغقِ ای  ،اػتبًی ٍکـَسی اص هیبى تَلیذات ثشگضیذُ عجق ػْویِ ثٌذی ٍتفکیک ّشاػتبى ثشگضاس خَاّذ ؿذ
ؿشکت کٌٌذگبى ،دثیشاى هغبلؼبت اجتوبػی دٍسُ اٍل هتَػغِ ػشاػش کـَس(دثیشاًی کِ حذاقل اثالؽ 6ػبػتتذسیغ دسع هغبلؼبت اجتوبػی دس ّفتِ سا داؿتِ ثبؿٌذ)

هحَر ّا ٍشرایط هَرد ًظر درآثار تَلیذی :
 -1تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکی هتٌبػت ثبیکی اص دسع ّبی هغبلؼبت اجتوبی پبیِ ّبی ّـتن ٍ ًْن ثشاػبع
جذٍل ػش فلل ّبی اػالهی ّش اػتبى.
 -2حتی االهکبى اص ًشم افضاسّبیی اػتفبدُ ؿَد کِ ثِ كَست خَدکبس ٍثذٍى ًیبص ثِ ًلت ثشسٍی ػیؼتن یب ًلت
ثشًبهِ خبكی قبثل اجشا ثبؿٌذ.
ً -3شم افضاسّبی هَسد اػتفبدُ تحت ٍیٌذٍص ٍثب اهکبًبت هَجَد دس سایبًِ ّبی هذاسع اص لحبػ ػخت افضاسی قبثل
اجشا ثبؿٌذ.
-4تَلیذ ًشم افضاس(هحتَای الکتشًٍیکی)هی تَاًذ ثلَست فشدی ٍیبگشٍّی (حذاکثش اػضبی گشٍُ ً2فش)اسائِ ؿَد.

-5تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکی (دسع افضاس)دسقبلت ًشم افضاسّبی چٌذ سػبًِ ای صیش ثِ غیش اص هجوَػِ ثشًبهِ ّبی
آفیغ هبًٌذ پبٍس پَیٌت،اکؼل ٍ.........اًجبم پزیشد.
هبلتی هذیب-فیلن اًیویـیيMovemaker-adobecaptviat-mmb-flash- ..........ٍ-
 -6هحتَای تَلیذ ؿذُ ًجبیذ داسای قفل ًشم افضاسی ٍیب ػخت افضاسی ٍیب کلوِ ػجَس ثبؿذ.

ػیبػت ّبی تـَیقی
-1كذٍس تقذیش ًبهِ ثشای آثبسی کِ ستجِ ّبی ثشتش سا دس ػغح هٌغقِ ٍاػتبى(اٍل،دٍم،ػَم)کؼت هی ًوبیٌذ اص
ّوبى اػتبى.
-2تقذیش اص كبحجبى آثبس ثشتش (اٍل ،دٍم،ػَم) کـَسی اص عشف هذیشکل دفتشآهَصؽ هتَػغِ دٍسُ اٍل ٍصاستخبًِ .

تقَین اجشایی
تذٍیي دستَرالعول ٍشیَُ ًاهِ ٍارسال بِ استاى ّا تَسط پایگاُ

تا94/8/20

تشکیل کویتِ استاًی ٍارسال بخشٌاهِ بِ هٌاطق

تا94/9/10

برگساری کارکاُ آهَزشی -تَجیْی برای دبیراى درسطح استاى

تا94/9/30

دریافت ٍرتبِ بٌذی آثار در هٌاطق

تا94/10/30

هعرفی ًفرات برتر(رتبِ اٍل تاسَم)هٌطقِ ای بِ استاى

تا94/11/30

داٍری ٍرتبِ بٌذی آثار در استاى

تا94/12/15

ارسال آثار برتر بِ ّوراُ گسارش ًْایی ٍاساهی کل شرکت کٌٌذگاى بِ پایگاُ

تا94/12/30

ارزیابی ٍرتبِ بٌذی درسطح کشَری

تا95/2/30

اعالم ًتایج هرحلِ کشَری

95/3/15

اػبهی اػتبى ّب ثِ تفکیک دسٍع پبیِ ّـتن ًٍْن هغبلؼبت اجتوبػی جْت ؿشکت دس جـٌَاسُ تَلیذ هحتَا
ردیف

استاى

پایِ ّشتن

ردیف

استاى

پایِ ًْن

1

چْارهحال بختیاری

فصل1

13

تْراى

درس 2ٍ1

2

اردبیل

فصل 2

14

مرکسی

درس 3

3

آرربایجاى شرقی

فصل 3

15

گیالى

درس 4

4

آرربایجاى غربی

فصل 4

16

گلستاى

درس 5

5

ایالم

فصل 5

17

ّرهسگاى

درس 6

6

بَشْر

فصل 6

18

یسد

درس 7

7

اصفْاى

فصل 7

19

کرهاى

درس8

8

سیستاى

فصل 8

20

کرهاًشاُ

درس9

9

لرستاى

فصل 9

21

فارس

درس10ٍ11

10

خَزستاى

فصل 10

22

کردستاى

درس12

11

قن

فصل 11

23

خزاطاى رضْی

درس 13

12

قسٍیي

فصل 12

24

خزاطاى ػوالی

درس 14

25

خزاطاى جٌْتی

درس 16ٍ15

26

زًجاى

درس 17

27

سوٌاى

درس18

28

شْرستاى ّای تْراى

درس 19

29

الثزس

درص 20

30
31

هاسًذراى
ُوذاى

درص 21
درص 23 ّ 22

32

کِکیلْیَ ّ تْیز ادوذ

درص 24

ًوًَْ تزگ ارسیاتی هذتْای الکتشًّیکی دسط هطالؼات اجتواػی عال تذصیلی 94-95
ًام ًّام خاًْادگی

کذپشعٌلی

سدیف

اعتاى

ؽِشً/ادیَ

ؽواسٍ تواط

هؼیاس

1

هؼخصات کاهل تْلیذ کٌٌذٍ اثز ٌُگام اجزای ًزم افشار

2

اًطثاق هطالة ًزم افشار تا ُذف ُای آهْسػی درص هطالؼات اجتواػی

3

ّتؼویك فزآیٌذیاددُی-یادگیزی اسطزیك هذتْای تْلیذػذٍ هیشاى تظِیل

4

تزخْرداری هطالة اسصذت ػلوی

5

کارکزدهٌطمی ًزم افشارًّذاػتي هؼکل کارتزدی

6

تٌاطة ًوْدار ُا  ،تصاّیز  ،تؼاریف ّهثال ُا ّ ...تا هذتْای درص هطالؼات اجتواػی

7

ًْآّری ّخاللیت در تِیَ ًزم افشار ّاطتفادٍ کوتزاسهًْتاژکاری

8

جذاتیت در جلة هخاطة ّایجاد ػاللَ ّاًگیشٍ در فزاگیز

9

اهکاى ًوایغ ّکٌتزل صذا،هْطیمی ّ...

10

لذرت فؼال طاسی ّتؼاهلی تْدى رطاًَ

11

رػایت ًکا ت ضزّری در طزادی صفذَ ُا (اًذاسٍ دزّف ًْ،ع دزف ،هذل ًکات هِن ّ)...

12

ُواٌُگی ّاًظجام تیي هطالة آهْسػی طزادی ػذٍ(صفذَ آرایی،تْاسى اجشاء ّچیذهاى صذیخ)

13

رػایت کلیَ هزادل تذریض (آهْسع ،توزیي ،آسهْى ّ)......

14

تَ کارگیزی اهکاًات جاًثی (آسهایؼگاٍ هجاسی ،فیلن ،گالزی تصاّیزثاتت ّهتذزک ّ)...

15

هیشاى اطتفادٍ اسرّع ُای هتٌْع جِت ارائَ هذتْای الکتزًّیکی

16

تزخْرداری ًزم افشار اس دطتْرالؼول ّراٌُوای کاهل تزای اطتفادٍ کارتز

17

تَ کارگیزی کلیذ ُای کافی تزای اجزای هجذد ّتاسگؼت تَ صفذَ اصلی

18

التصادی تْدى ًزم افشار هْرد ًظز جِت تْلیذ اًثٍْ

19

طِْلت اطتفادٍ اس ًزم افشار تا دذالل تْاًایی ّاطالػات افزاد

20

تْجَ تَ تْاًایی ُا ّّیژگی ُای فزاگیزاى درتِیَ ًزم افشار تْلیذػذٍ

ػٌْاى اثش
5

4

جوغ کل اهتیاسات 100
هؼخصات ّاهضاء ارسیاب کٌٌذگاى:

پایگاُ کشَری کیفیت بخشی بِ فرایٌذآهَزش درس هطالعات اجتواعی

3

2

1

ثِ ًبم خذا
شیَُ ًاهِ اجرایی ارزشیابی فرایٌذ هذار
هقذهِ
ثشای ایجبد تحَل دس ػیؼتن ػٌجؾ ٍاسصؿیبثی ثبیذ جبیگبُ ٍاّویت آى سا ثِ دسػتی ثـٌبػین ٍآى سا ثِ گًَِ
ای عشاحی ٍاجشا ًوبیین کِ ثب دیذگبُ ّبی تحَلی دس ًظبم ػٌجؾ ٍاسصؿیبثی پَیب ٍسؿذ دٌّذُ ّوؼَ ٍّوبٌّگ
ثبؿذ ٍثبػث استقبی ػغح آهَصؽ ؿَد  .اهشٍصُ ثشاثش پیـشفت سٍص افضٍى ػلَم ٍتکٌَلَطی ٍ دگشگَى ؿذى هفَْم
آهَصؽ ٍپشٍسؽ ًقؾ اسصؿیبثی تغییش ًوَدُ ٍػبهل کـف کٌٌذُ ٍؿٌبػبًٌذُ تَاًبییْب ٍاػتؼذادّبی داًؾ
آهَصاى ٍآهبدُ ػبصی آًبى ثشای ؿشکت دس فؼبلیت ّبی ػبصًذُ جَاهغ پَیب ی اًؼبًی تجذیل گـتِ اػت  .جبهؼِ
اهشٍص هتفبٍت ثب دیشٍص اػت ثشّویي اػبع ًیبص ثِ اثضاسّبیی جذیذ ثشای اسصؿیبثی ضشٍسی ٍغیش قبثل اًکبس هی
ثبؿذ  .دس ّویي ساػتب پبیگبُ کـَسی کیفیت ثخـی ثِ فشآیٌذ آهَصؽ دسع هغبلؼبت اجتوبػی ثب ّوکبسی
ٍتبییذ دفتش آهَصؽ هتَػغِ دٍسُ اٍل ٍػشگشٍُ ّبی ػشاػش کـَس اقذام ثِ ثشگضاسی فشاخَاى ؿیَُ ّبی اجشایی
اسصؿیبثی فشایٌذی (تکَیٌی-پبیبًی)ثشاػبع اّذاف ػٌذ ثشًبهِ دسػی هلی ًوَدُ اػت .اهیذ اػت هؼئَلیي ری
سثظ اّتوبم الصم سا دس اجشای ّشچِ ثْتش ٍکبسآهذ تش آى هجزٍل ًوبیٌذ.
اّذاف
 -1ثب تَجِ ثِ تحَل ثٌیبدیي دس آهَصؽ ٍپشٍسؽ ٍ تغییش هحتَای کتت دسػی  ،تغییش ًگشؽ دس سٍیِ اسصؿیبثی
ضشٍسی هی ثبؿذ.
-2فشاّن ًوَدى صهیٌِ اكالح ٍتؼذیل ثشًبهِ ّبی تذسیغ ٍاسصؿیبثی هؼلوبى.
-3سؿذ ٍپیـشفت فشاگیشاى اص عشیق ػٌجؾ هؼتجش ٍهؼٌب داس .
-4تؼوین ایذُ ّب ٍاثتکبسات ػبیش دثیشاى دس صهیٌِ اسصؿیبثی فشآیٌذی.
 -5تْیِ اًَاع چک لیؼت ّب ٍؿبخق ّب ی اسصؿیبثی تکَیٌی ٍػَاالت هفَْهی ٍاػتبًذاسدٍپبیبًی.

کویتِ اجرایی استاًی
هؼبٍى آهَصؽ هتَػغِسئیغ گشٍُ تکٌَلَطی ٍگشٍُ ّبی آهَصؿیسئیغ گشٍُ آهَصؽ هتَػغِ دٍسُ اٍلسئیغ ػٌجؾ ٍاسصؿیبثیػشگشٍُ ّبی دسػی هشثَعٍِظایف کویتِ اجرایی
 پیگیشی دس خلَف اسػبل ؿیَُ ًبهِ ٍدػتَالؼول هشثَط ثِ آى ثِ هٌبعقثشگضاسی کبسگبُ یب دٍسُ آهَصؿی ضوي خذهت ثشای دثیشاى ایي سؿتِ. ایجبد ثؼتش هٌبػت جْت حوبیت ٍتـَیق ّوکبساى ثشای ؿشکت دس فشاخَاى. پیگیشی ًٍظبست ثشاجشای عشح ٍگضاسؽ ثِ دفتش پبیگبُ ٍدفتش آهَصؽ هتَػغِ دٍسُ اٍلبرًاهِ زهاى بٌذی ٍاجرا
شرح فعالیت
تشکیل کویتِ اجرایی دراستاى ٍارسال شیَُ ًاهِ از ادارات

زهاى اجرا
ًیوِ اٍل آررهاُ 94

کل بِ هٌاطق ٍهذارس
برگساری کارگاُ یا دٍرُ ضوي خذهت در سطح استاى

دی هاُ94

جوع آٍری سَاالت ٍشاخص ّا ٍهالک ّای ارزشیابی تکَیٌی

بْوي 94

دبیراى در زهیٌِ ارزشیابی فرایٌذی در هٌاطق ٍداٍری ٍرتبِ
بٌذی
هعرفی سِ ًفر برتر(رتبِ ّای اٍل ٍدٍم ٍسَم)بِ استاى
داٍری سَاالت ٍآثار در استاى ٍهشخص ًوَدى رتبِ ّای برتر

پایاى بْوي هاُ94
اسفٌذ94

(اٍل تا سَم)
هعرفی رتبِ برتر(اٍل)استاى بِ پایگاُ کشَری هطالعات

تاپایاى فرٍردیي95

داٍری آثار برتر استاى ّا در پایگاُ

اردیبْشت هاُ95

اعالم رتبِ ّای برتر کشَر

خرداد95

ًحَُ اجرا
 ایي فشاخَاى دس دٍقؼوت جذاگبًِ اجشا،اسصیبثی ٍداٍسی خَاّذ ؿذٍافشادی کِ ثیـتشیي اهتیبصسااصهجوَع دٍ قؼوت کؼت ًوبیٌذ ثِ هشحلِ ثؼذ ساُ پیذا خَاٌّذ کشد.
قسوت اٍل:
ؿبخق ّب ،چک لیؼت ّب ٍهالک ّبی اسصؿیبثی تکَیٌی ؿبهل:
 چک لیؼت ّبی هشثَط ثِ اسصؿیبثی تَػظ ٍالذیي ،خَد ػٌجی ،ؿشکت دس فؼبلیت ّبی کالػیّ،وکبسی دس کبس گشٍّی ٍ....
ؿبخق ّبی هشثَط ثِ تحقیق ٍپظٍّؾػیبِّ سفتبس داًؾ آهَص ٍهـبّذُ سفتبس اٍ(ًگشؿی)اثضاسّب ٍهالک ّبی اسصیبثی اصپَؿِ کبس ،فؼبلیت ّبی ػولی ،سٍصًبهِ دیَاسی ٍ ........ؿبخق ّبی فؼبلیت ّبی خبسج اصکالع ٍ....قسوت دٍم:
عشاحی ػَاالت هفَْهی ٍاػتبًذاسد ٍػولکشدی پبیبًی ثشهجٌبی ً20وشُ کِ ػالٍُ ثش سػبیت اكَل
فٌی ٍادثی ثبیذ اص ػَاالتی کِ قذست ٍتَاى تجضیِ ٍتحلیل ٍاػتٌجبط ٍادساک داًؾ آهَصاى سا
تقَیت کٌذّ.وچٌیي ػَاالتی کِ داًؾ آهَصاى ًؼجت ثِ آى ّب ًظش خَد سا اسائِ کشدُ ٍثتَاًذ ثشای
دفبع اص ًظش خَد دالیل قبثل قجَل رکش کٌذ.ضوٌبدس عشاحی ػَاالت ثِ اّذاف ٍاًتظبسات یبدگیشی
تَجِ ؿَد ٍاص ػَاالت حبؿیِ ای ٍثی اّویت پشّیض گشدد.
 دثیشاى هحتشم دسقؼوت اٍل ؿبخق ّب ٍهالک ّب ٍاثضاسّبی خَدسا دس هَسد چگًَگی اسصؿیبثیتکَیٌی داًؾ آهَصاى دسعَل یک ًَثت یب کل ػبل تحلیلی دسهَسد یکی اص کتبة ّبی هغبلؼبت
اجتوبػی پبیِ ّبی ّفتنّ،ـتن یب ًْن تْیِ ٍتذٍیي ًوبیٌذ ٍدس قؼوت دٍم اص ًیوِ اٍل کتبة

(6فلل)ٍیب ًیوِ دٍم کتبة(6فلل) ٍیب کل کتبة ،ػَاالت هفَْهی ٍاػتبًذاسد ثب تَجِ ثِ اّذاف
ٍهحتَای یکی اص کتبة ّبی هغبلؼبت اجتوبػی ثش هجٌبی ً 20وشُ عشاحی ًوبیٌذ.
هؼشفی ًفش ثشتش ّشاػتبى (ستجِ اٍل) ٍاسػبل هؼتٌذات اٍدس قبلتٍ2007 Wordثب قلن ثی ًبصًیيٍفًَت 12ثِ ّوشاُ ػی دی ثِ پبیگبُ کـَسی هغبلؼبت اجتوبػی عجق جذٍل صهبًجٌذی.
صذٍر تقذیر ًاهِ
اص ستجِ ّبی ثشتش (اٍل تب ػَم)ّش هٌغقِ تَػظ سیئغ اداسُ آهَصؽ ٍپشٍسؽ هٌغقِ ٍستجِ ّبیثشتش (اٍل تبػَم)اػتبى تَػظ هذیشکل آهَصؽ ٍپشٍسؽ ّش اػتبى تقذیش ثؼول آیذ.
ستجِ ّبی ثشتش کـَسی تَػظ هذیش کل دفتش آهَصؽ هتَػغِ دٍسُ اٍل تـَیق خَاٌّذ ؿذ.هخاطباى
ّوِ ی دثیشاى ػلَم اجتوبػی هتَػغِ دٍسُ اٍل ٍدثیشاى غیش تخللی کِ حذاقل 6ػبػت ثِ
كَست هَظف ثِ تذسیغ آى دسع اؿتغبل داسًذ.

فزم ارسیاتی طْاالت اطتاًذارد هفِْهی طال تذصیلی94-95
ًام ًّام خاًْادگی:
ػِز/هٌطمَ:

کذ پزطٌلی:

اطتاى:

ػوارٍ تواص:

اهتیاسات کظة ػذٍ

پایَ:
4

ردیف
1

ػوارٍ طْالی
کَ هْرد در آى رػایت
ًؼذٍ اطت

3

2

1

ػاخص ُای ارسیاتی
تا چَ دذ طْاالت اسآطاى تَ هؼکل تٌظین ػذٍ اطت؟

2

تا چَ هیشاى اس اًْاع طْاالت اطتفادٍ ػذٍ اطت؟

3

آیا طْاالت ُوٌْع پؼت طز ُن لزار گزفتَ ّدطتْر کار السم را دارًذ؟

4

طْاالت تا چَ همذاردر طٌجغ یک ُذف آهْسػی تذّى تکزار طزح ػذٍ اًذ؟

5

تا چَ دذ ُز طْال تَ طْر هظتمل فمط یک ُذف آهْسػی را هْرد طٌجغ لزار دادٍ اطت؟

6

چمذر تارم ُز طْال تا جْاب هْرد اًتظار هتٌاطة هی تاػذ؟

7

آیا در تذّیي طْاالت تْدجَ تٌذی کتاب رػایت ػذٍ اطت؟

8

چَ همذار هتي یک طْال راٌُوای پاطخ آى طْال یا طْال دیگز ًیظت؟

9

تا چَ هیشاى طْاالت تا ػثاراتی دلیك،گْیا ّدّر اس اتِام طزح ػذٍ اطت؟

10

چَ همذارتزای طْاالت اًؼایی داهٌَ ّدذ در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت؟

11

تا چَ دذ طْاالت اس ًظزػلن درص هْرد ًظز صذیخ طزح ػذٍ اطت؟

12

درجَ دلت در تْسیغ تارم ُز طْال تَ لظوت ُای هختلف پاطخ آى چمذر اطت؟

13

آیا فضای کافی هٌاطة تزای پاطخ طْاالت در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت؟

14

چَ همذارخْاًا تْدى طْاالت ّدرجَ کیفیت تکثیز آى رػایت ػذٍ اطت؟

15

تا چَ دذ هتي طْاالت اس غلط اهالیی هذفْظ هاًذٍ اطت؟

16

چمذر طؼی ػذٍ اس جوالت کْتاٍ ّرّاى اطتفادٍ ػْد؟

17

تا چَ هیشاى ًکات دطتْری ًّگارع در تِیَ ّتٌظین طْاالت رػایت ػذٍ اطت؟

18

چَ همذارهؼخصات ظاُزی در طزح طْال رػایت ػذٍ اطت؟(ًام ًّام خاًْادگیًْ،تت اهتذاىً،ام درص
ّ)....

19

تا چَ دذ در طزادی طْاالت تَ هتي درص ُا تْجَ ػذٍ اطت؟(طْاالت خارج اس درص ًثاػذُ،وَ
طْاالت اس پزطغ ُا ّفؼالیت ُا ًثاػذ)

20

چَ همذاردر طزح طْاالت ططْح دیطَ ػٌاختی(داًغ ،درک ّفِن ّ )...رػایت ػذٍ اطت؟
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ًام ًّام خاًْادگی ارسیاب:

طوت:

(

)

اهضا:

تْضیذات ُزیک اس هالک ُای ارسیاتی طْاالت
 -1عْاالت یک آصهْى تایذ تشاعاط دسجَ ی دؽْاسی ّآعاًی تَ تشتیة اص عْاالت آعاى تَ هؾکل ًْؽتَ
ؽذٍ تاؽذتا اعتشط داًؼ آهْصاى سا اص تیي تثشد.
-2دس تِیَ یک آصهْى تا تْجَ تَ هذتْای آهْصؽی اص اًْاع عْاالت هثل(صذیخ –غلظ،چٌذ گضیٌَ
ای،تؾشیذی ّ)....اعتفادٍ ؽذٍ تاؽذ.
 -3دس صْست اعتفادٍ اص اًْاع عْاالت ،الصم اعت عْاالت جْس کشدًی،چٌذ گضیٌَ ای ُّ ...ش دعتَ
پؾت عش ُن لشاس گیشًذ ُّوچٌیي ُش دعتَ اص عْاالت تایذ داسای دعتْس کاس الصم تاؽذ ًّذٍْ ی پاعخ
دُی تَ آى هؾخص ؽْد.
 -4هٌظْس ایي اعت کَ ُش ُذف آهْصؽی هِن کتاب دسعی تا یک تاس عْال کشدى هؼلْم ؽْد کَ داًؼ
آهْص ُذف سا گشفتَ اعت یا خیش تٌاتشایي دس یک آصهْى لضّهی تَ تکشاس عٌجؼ یک ُذف ًوی تاؽذ.
ُ-5شعْال تایذ تَ عْس هغتمین تَ یک ُذف آهْصؽی هشتْط ؽْد تَ ػثاست دیگش دّ ُذف آهْصؽی هِن
سا ًثایذ تا یک عْال هْسد عٌجؼ ّاًذاصٍ گیشی لشاس داد.
-6یؼٌی تَ عْالی کَ ُذف آهْصؽی هِوی سا هی عٌجذ ّهیضاى پاعخ هْسد پیؼ تیٌی آى ًغثتا صیاد اعت
تایذ ًوشٍ ی تیؾتشی تؼلك گیشدّتالؼکظ
-7آصهْى خْب تایذ کلیَ ی هغالة ُّذف ُای آهْصؽی دسط هْسد ًظش سا ؽاهل ؽْد،لزا عشاح عْال
تایذ تَ اًتخاب تؼذادی عْال ًوًَْ هؼشف ُذف ُا ّهذتْای دسط تاؽٌذ سا دس ًظش تگیشد کَ ایي
عْاالت ًوًَْ ی دسعتی اص ُذف ُا ّهذتْای دسط تاؽٌذ.
 -8عْاالت یک آصهْى تایذ تَ گًَْ ای تاؽذ کَ پاعخ ُیچ یک اص آًِا هغتمیوا یا تَ عْس ضوٌی دس هتي
عْال دیگش ّجْد ًذاؽتَ تاؽذ.
 9عْال تایذ تَ گًَْ ای تیاى ؽْد کَ آصهْى ؽًْذٍ دلیما هتْجَ ؽْد کَ چَ کاسی تایذ اًجام دُذ.تَ
ػثاست دیگش ػلت ػذم پاعخگْیی یا پاعخ غلظ آصهْى ؽًْذٍ فمظ تَ ػلت ًذاؽتي داًؼ ّهِاست الصم
تاؽذ ًَ ػذم دسک هفِْم عْال.
 -10عشاح عْاالت اًؾایی هذذّد پاعخ تا دسًظش گشفتي هذتْای دسط هْسد ًظش تْاًایی داًؼ آهْص اص
ًظش سؽذ رٌُی ّاعتؼذادصهاى پاعخگْیی آصهْى هی تایذ عْل تمشیثی پاعخ ُشیک اص عْاالت سا
هؾخص کٌذ تا داًؼ آهْص دذّد پاعخگْیی تَ ُش عْال سا تذاًذ.
 -11عْالی کَ دس هْسد پاعخ تَ آى تیي هتخصصاى ّهصذذاى آى دسط اتفاق ًظش ّجْد ًذاسد اص ًظش
ػلوی لاتل عشح دس اهتذاى ًیغت.
-12یؼٌی ًوشٍ ی یک عْال لاتل لغوت تَ اصای هْسد ًظش تاؽذ .هثال اگش یک عْال داسای عَ لغوت
تاؽذ تایذ ()0/75یا(ً )1/5وشٍ داؽتَ تاؽذ

-13تشای پاعخ دادى تَ عْاالت اگش لشاس تاؽذ دس صیش ُش عْال جْاب دادٍ ؽْد تایذ فضای کافی دس
ًظش گشفتَ ؽْد تا داًؼ آهْص هجثْس ًؾْد لغوتی اص پاعخ الصم سا دس جای دیگشی تٌْیغذ ّادیاًا اص
چؾن هصذخ پٌِاى تواًذ.
-14عْاالت چَ دعت ًْیظ ّچَ تایپ ؽذٍ هوکي اعت دس تیشاژُای ّعیغ کن سًگ یا اتتذا ّاًتِای
عْاالت یا تاال ّپاییي تشگَ ی اهتذاًی چاپ ًؾذٍ تاؽذ ّهْجة اثشات هٌفی دس ًذٍْ ی پاعخگْیی داًؼ
آهْصاى گشدد.
ّ-15سلَ ی اهتذاًی تَ عْس غیش هغتمین یک ّعیلَ ی آهْصؽی ًیض هذغْب هی ؽْد تٌاتشایي ّجْد
غلظ اهالیی دس هتي عْاالت اسصػ آهْصػ غیش هغتمین عْاالت سا کن خْاُذ کشد.
-16هتي عْاالت تایذ تا تیاًی عادٍ ّسّؽي ّدّس اص اتِام ًْؽتَ ؽْد ّاص تَ کاس تشدى کلوات ّػثاسات
دؽْاس دس آى پشُیضؽْد صیشا ّجْد کلوات دؽْاس هاًغ هی ؽْد کَ داًؼ آهْص تتْاًذ هِاست ّتْاًایی
خْد سا ًؾاى دُذ.
-17تشای ایي کَ عْال دلیما ُواى هؼٌی ّهفِْهی سا تذُذ کَ هٌظْس عشاح عْال اعت الصم اعت اص
ًؾاًَ گزاسی ُای هؼوْل دس صتاى فاسعی هثل(ػالهت عْالّ،یشگْل ّ )....تَ عْس دسعت اعتفادٍ ؽْد.
-18اُویت هؾخصات ایي اعت کَ هشاجؼت تؼذی سا آعاى هی کٌذ ّداًؼ آهْصاى تا اعالع اص صهاى
پاعخ گْیی ّلت خْدسا تٌظین هی کٌذ.
-19هؼوْال پشعؼ ُای آخش دسّط تشای ًوًَْ هغشح ؽذٍ اًذ.ایي پشعؼ ُا تَ دلیل ایٌکَ عْال ّپاعخ
آى اص لثل تشای داًؼ آهْصاى هؾخص هی تاؽذ تْاًایی خْد سا دس عٌجؼ عغْح تاال تش یادگیشی اص
دعت هی دٌُذ ّتیؾتش لادس تَ عٌجؼ دافظَ ی داًؼ آهْص هی تاؽٌذ،تٌاتشایي عشاح عْال تایذ ضوي
تْجَ تَ هتي دسط هْسد ًظش عْاالتؼ جذیذ تْدٍ ّخاسج اص هتي کتاب ًثاؽذ.
 -20لثل اص عشادی عْاالت آصهْى تایذ ُذف ُای آهْصؽی دسط هْسد ًظش دلیما هؾخص ؽْد.

فزم ارسیاتی ػاخص ُا ،هالک ُا ّاتشارُای ارسػیاتی تکْیٌی طال تذصیلی 94-95

ًام ًّام خاًْادگی
..................

کذپزطٌلی
...............

اطتاى
.................

ػِز/هٌطمَ
................

ػوارٍ تواص
......................

پایَ
..............

اهتیاس کظة ػذٍ

ػاخص ُا ّهالک ُای هْرد اًتظار
ردیف
5

1

در طزادی چک لیظت ُا ّاتشارُا تا جَ هیشاى تَ فؼالیت ُای گزُّی ّداًغ
آهْس هذْری تْجَ ػذٍ اطت.
اتشارُای طٌجغ پیغ تیٌی ػذٍ تا ارسػیاتی تکْیٌی درص هطالؼات اجتواػی
هزتثط تاػذ.
هیشاى خاللیت ًّْآّری در تِیَ هالک ُا ّػاخص ُای ارسػیاتی تکْیٌی
درػاخص ُای در ًظز گزفتَ ػذٍ تا چَ دذ تَ ارسػیاتی اس دیطَ ُای ًگزػی
ّهِارتی تْجَ ػذٍ اطت.
آیا ػاخص ُا ّاتشارُای تِیَ ػذٍ لاتلیت اجزا دارًذ.

6

سهیٌَ طٌجغ تْاًایی ُای هختلف داًغ آهْساى را فزاُن ًوْدٍ اطت.

7

تَ اُذاف ّاًتظارات اصل یادگیزی در ارسػیاتی تْجَ ػذٍ اطت.

2
3
4
5

 8تا چَ دذ اس اتشار ُای هتٌْع در ارسػیاتی تکْیٌی اطتفادٍ ػذٍ اطت.
 9تا چَ هیشاى سهیٌَ تزغیة ّتؼْیك داًغ آهْساى تَ فؼالیت را فزاُن ًوْدٍ
اطت.
 10تا چَ هیشاى تَ ُوکاری ًّمغ خاًْادٍ ُا در ارسػیاتی اس داًغ آهْساى تْجَ
ػذٍ اطت.
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4

(

ًام ًّام خاًْادگی ارسیاب اّل  ............................طوت ...................اهضا.......................
ًام ًّام خاًْادگی ارسیاب دّم  ............................طوت ...................اهضا.......................

پایگاٍ کؼْری کیفیت تخؼی تَ فزایٌذ درص هطالؼات اجتواػی
تلفي تواص درصْرت ًیاستَ تْضیذات تیؼتز
09183496804 -09183606542 -08632226040

3

)

2

1

