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رديف

1

اػالم ًيبص  ،تؼييي اٍلَيتْب  ،ثشسػي پؼت ّبي ثالتلذي ٍ هدَص پزيشؽ ثَْسص پيگيشي ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

دس صهيٌِ اعالع سػبًي دس خلَف پزيشؽ ثَْسص ثشًبهِ سيضي ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

آيب هذيش ثشًبهِ جذة ي پذيزش ثَْسص سا

هحل ػىًَت داٍعلجبى ثَْسصي ٍ ثَهي ثَدى آى هحشص ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

ثب فشايٌذ كحيح هذيشيت هي ًوبيذ؟

هذاسن هَسد ًيبص خْت ثجت ًبم داٍعلجبى ثشسػي ٍ پشًٍذُ ّب تٌظين ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

دس اًتخبة ٍ ًحَُ پزيشؽ داًؾ آهَصاى هـبسوت داؿتِ ثبؿذ  ( .آصهَى ٍ هلبحجِ )

0/25

خْت اًدبم ثشًبهِ ّبي ػٌدؾ ػالهت داًؾ آهَصاى خذيذ ثَْسصي ّوبٌّگي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

خْت تؼْيل دسيبفت تبئيذيِ تحليلي  ،گَاّي ػذم ػَء پيـيٌِ ويفشي ٍ اخز تؼْذ هحضشي ثش
اػبع آئيي ًبهِ ّوبٌّگي ؿذُ ثبؿذ .
2

آيب هذيش هشوض آهَصؽ ثَْسصي الذام ثِ

خذاٍل پيؾ ًيبص ّبي دسٍع تَػظ هشثيبى اسائِ ؿذُ ثبؿذ .

ثزوبمٍ ريشي آمًسضي هي ًوبيذ؟

ثشًبهِ ّفتگي ٍ ثشًبهِ آهَصؿي ول دٍسُ ثب هـبسوت هشثيبى عشاحي ٍ تبيپ ؿذُ ثبؿذ .
ثش حضَس ٍ غيبة ثِ هَلغ هشثيبى خْت اخشاي ثشًبهِ آهَصؿي ًظبست ؿذُ ثبؿذ .

3

آيب هذيش ثش فؼبليتْبي آهَصؿي هشثيبى

ثش ًحَُ تذسيغ هشثيبى دس والػْبي تئَسي  /ػولي  /وبسآهَصي ثب چه ليؼت هشثَعِ ًظبست ؿذُ

وظبرت وبهل داسد ؟

ثبؿذ.
گضاسؿبت ثبصديذ هشثيبى هغبلؼِ ٍ پغ خَساًذ ثِ آًبى اسائِ ؿذُ ثبؿذ .

آيب هذيشخْت پيـجشد ثشًبهِ ّب دس
هشوض آهَصؽ ثَْسصي  ،فعبليتُبي جبري

4

خَد سا ثش اػبع آئيي ًبهِ ثَْسصي
اًدبم هي دّذ؟

تبهيي اهَس سفبّي داًؾ آهَصاى ٍ هشثيبى پيگيشي ؿذُ ثبؿذ .
( ووه ّضيٌِ  ،پَؿبن  ،غزا  ،خَاثگبُ  ،وتبثخبًِ  ،اسدٍي تفشيحي ،ػلوي ٍ ) ...
تؼْيالت الصم ثشاي آهَصؽ ًظشي  /ػولي /وبسآهَصي ثب ّوىبسي هشوض ثْذاؿت فشاّن ؿذُ ثبؿذ .
( ًيشٍي اًؼبًي  ،خَدسٍ  ،وتت ٍ خضٍات  ،فضبي فيضيىي  ،تدْيضات ٍ ) ...

آيب هذيشخلؼبت ضًراي مزثيبن سا
تـىيل هي دّذ ؟

6

آيب هذيش هشوض آهَصؽ ثَْسصي ضًراي

داوص آمًسي سا تـىيل هي دّذ؟

0/ 5
0/ 5
2
0/25
1/25
0/25
0/25
0/ 5

ساُ اًذاصي خبًِ ّبي ثْذاؿت ايدبدي ثب ّوىبسي ػبيش ٍاحذ ّبي هشوض ثْذاؿت پيگيشي ؿذُ ثبؿذ

0/ 5

ووجَد تدْيضات ٍ هـىالت خبًِ ّبي ثْذاؿت تىويلي داًؾ آهَصي ٍ آهَصؿي پيگيشي ؿذُ ثبؿذ

0/25

ثش اػبع هٌذسخبت آئيي ًبهِ ثَْسصي  ،اػضبء ؿَساي هشثيبى اًتخبة ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ثشًبهِ هذٍى ثشاي ثشگضاسي خلؼبت ؿَساي هشثيبى حذالل هبّي يه ثبس تٌظين ؿذُ ثبؿذ .
5

امتيبز

ؿْشػتبى  ،سئيغ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى  ،هؼئَل وبسگضيٌي ؿْشػتبى تـىيل ؿذُ ثبؿذ .

استبودارد

وويتِ پزيشؽ ثَْسص دس ؿْشػتبى ثب حضَس هذيش هشوض آهَصؽ ثَْسصي ،وبسؿٌبع هؼئَل گؼتشؽ

0/ 5

( تـىيل خلؼبت فَق الؼبدُ دس كَست لضٍم ٍ ثِ پيـٌْبد اػضبء خلؼِ )

0/25

خلؼبت ثب حضَس حذالل  2/3اػضبء ٍ سئيغ ؿَسا تـىيل ٍ ثبيگبًي كَستدلؼبت ٍخَد داؿتِ ثبؿذ

0/25

تلويوبت اكَلي دس ساػتبي سفغ هـىالت هَخَد ٍ اسائِ ساّىبسّبي هذاخالتي  ،اتخبر ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ثشًبهِ هذٍى ثشاي ثشگضاسي خلؼبت ؿَساي داًؾ آهَصي حذالل هبّي يه ثبس تٌظين ؿذُ ثبؿذ .

0/25

كَستدلؼبت ؿَساي داًؾ آهَصي تٌظين ؿذُ ثبؿذ .
تلويوبت اكَلي دس ساػتبي سفغ هـىالت هَخَد ٍ اسائِ ساّىبسّبي هذاخالتي  ،اتخبر ؿذُ ثبؿذ .

3

0/25

امتيبز

سئًاالت

مكتسبه

استبوداردهب

رديف

ثب وبسؿٌبػبى ػتبدي دس اخشاي ثشًبهِ ّبي ػالهت  ،ثبص آهَصي ٍ ًَآهَصي ّوىبسي داؿتِ ثبؿذ .

0/25

دس وويتِ آهَصؽ ثْذاؿت ؿشوت فؼبل داؿتِ ثبؿذ .

0/25

ثش ًحَُ ػولىشد وبسوٌبى هشاوض ثْذاؿتي -دسهبًي ثِ اتفبق تين وبسؿٌبػي هـبسوت داؿتِ ثبؿذ.

0/25

ًتبيح ثشًبهِ ّبي آهَصؿي  ،تحليل ٍ عشح ّبي هذاخلِ اي آهَصؿي اسائِ ؿذُ ثبؿذ .

0/25

سميىٍ ثزوبمٍ ريشي آمًسضي ي

ارتقبء ايه ثزوبمٍ َب دس هشوض ثْذاؿت
فؼبل اػت؟

ثش دٍسُ ّبي آهَصؿي دس حيي اخشا ٍ ثؼذ اص پبيبى دٍسُ ثِ هٌظَس تدضيِ ٍ تحليل سفغ ًبسػبئي ّب
ٍ ثْجَد سًٍذ ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ًظبست ٍ اسصؿيبثي ؿذُ

ثبؿذ ( .ثب ّوىبسي هشثيبى ٍ ٍاحذ ّبي ػتبدي )

خْت اًدبم ًيبص ػٌدي آهَصؿي ثِ كَست هتوشوض اص ثَْسصاى  ،ثشًبهِ سيضي ٍ ثِ ٍاحذ ّبي
ػتبدي اػالم ؿذُ ثبؿذ .
آصهًَْبي هبًذگبسي اعالػبت خْت اسصؿيبثي ثشًبهِ ّبي ثبصآهَصي ثَْسصاى ثب ّوبٌّگي ٍ
هـبسوت وبسؿٌبػبى ػتبدي هشوض ثْذاؿت اًدبم ؿذُ ثبؿذ .
آيب هذيش ثب هـبسوت ػبيش ٍاحذ ّبي
9

ثشًبهِ آهَصؿي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .

هي ًوبيذ؟

آيب هذيش ثِ ػٌَاى راثط فصلىبمٍ ثًُرس يب
ثِ ػٌَاى ًبظش ثش ػولىشد ساثظ فللٌبهِ
ثَْسص فؼبليت هي وٌذ ؟

0/25

ًيبص ػٌدي ثَْسصاى ٍ ػبيش وبسوٌبى ثِ هٌظَس تؼييي ًيبص ّبي آهَصؿي اًدبم ؿذُ ثبؿذ .

0/25

دس تْيِ ٍ خوغ آٍسي همبالت وبسوٌبى هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

فشهْبي ًظش ػٌدي دس هَسد هَضَػبت هدلِ ثَْسص خوغ آٍسي ٍ خوغ ثٌذي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

هدلِ آهَصؿي ثَْسص تَصيغ ؿذُ ثبؿذ .

0/25

آيب هذيش دس خْت

صذير گًاَيىبمٍ َبي

ثًُرسي الذام ًوَدُ اػت ؟

وبسًبهِ ّبي تحليلي پبيِ ًْ ٍ 2 ، 1بيي دٍسُ آهَصؽ ثَْسصي كبدس ؿذُ ثبؿذ .
گَاّيٌبهِ ّبي هَلت دٍسُ آهَصؽ ثَْسصي كبدس ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

گَاّيٌبهِ ّبي دائن آخشيي دٍسُ آهَصؽ ثَْسصي ( ثؼذ اص پبيبى تؼْذ خذهتي ) كبدس ؿذُ ثبؿذ

0/ 5

ثشثجت دفتش سيض ًوشات ًظبست داؿتِ ثبؿذ .

0/ 5

سؿتِ وبس ٍ داًؾ ثَْسصي كبدس ؿذُ ثبؿذ .
آيب هذيش دس جلسبت هذٍى هشوض
ثْذاؿت ؿْشػتبى ٍ اػتبى دس خْت
پيـجشد ثشًبهِ ّب ؿشوت فؼبل داسد ؟
آيب هذيش

ثزوبمٍ عمليبتي ي عملكزد

سبليبوٍ ٍاحذ سا تْيِ ٍ ثِ ػغَح ثبالتش
اسػبل هي ًوبيذ؟

0/25
0/ 5

گَاّيٌبهِ ّبي هْبست ثَْسصي ٍ تبئيذيِ هحشهبًِ آى خْت ثَْسصاى هتمبضي اداهِ تحليل دس

13

0/25

ثؼتِ آهَصؿي ثِ تفىيه هشثيبى ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .

ٍ اخشا ؿذُ ثبؿذ .

12

0/25

0/25

ثشًبهِ ّبي آهَصؿي غيش حضَسي ثَْسصاى ٍ آصهَى دس صهيٌِ فللٌبهِ ّبي ثَْسصي  ،ثشًبهِ سيضي

11

0/25

ػتبدي الذام ثِ ثشًبهِ سيضي ٍ ًظبست
ثزوبمٍ َبي آمًسش ثذي خذمت كبركىبن

10

امتيبز

آمًسش ثًُرسي هـبسوت فؼبل داسد؟

ثش ًحَُ ػولىشد خبًِ ّبي ثْذاؿت داًؾ آهَصي ٍ آهَصؿي ًظبست هؼتوش داؿتِ ثبؿذ .

0/25

آيب هذيش دس
8

استبودارد

آيب هذيش دس ثزوبمٍ َبي آمًسضي مزكش

دس آهَصؿْبي ًظشي  ،ػولي ٍ وبسآهَصي هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

0/ 5

دس خلؼبت ٍ وويتِ ّبي تـىيل ؿذُ دس هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ؿشوت فؼبل داؿتِ ثبؿذ .
( خلؼبت هؼئَليي ٍاحذ ّب  ،وويتِ آهَصؽ ثْذاؿت  ،ؿَساي ثَْسصي  ،ؿَساي اداسي  ،وويتِ پبيؾ ،

0/25

وويتِ ًمل ٍ اًتمبالت  ،وويتِ حل هـىالت ٍ ) ...
دس خلؼبت ّوبٌّگي ٍ آهَصؿي دس ػغح اػتبى ؿشوت فؼبل داؿتِ ثبؿذ ( .ؿَساي هذيشاى ٍ )...

0/25

ثشًبهِ ػوليبتي ٍاحذ دس هَػذ همشس ثب فشهت اػتبًذاسد تٌظين ٍ ثِ اػتبى اسػبل ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

ثشًبهِ ػولىشد ٍاحذ دس هَػذ همشس ثب فشهت اػتبًذاسد تٌظين ٍ ثِ اػتبى اسػبل ؿذُ ثبؿذ

0/ 5

4

امتيبز

سئًاالت

مكتسبه

7

استبوداردهب

رديف

14

ثًُرسي سا دس ػغَح هختلف هشوض
ثْذاؿت تـىيل دادُ اػت؟

تـىيل ؿَساي ثَْسصي هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ٍ اداهِ فؼبليت ايي ؿَسا ضوي ثيبى ؿشح ٍظبيف
آًبى دس لبلت دػتَس الؼول هَخَد  ،پيگيشي ؿذُ ثبؿذ .
گضاسؿبت اص فؼبليتْب ٍ تلويوبت هتخزُ دس ساػتبي استمبء خذهبت اٍليِ ثْذاؿتي ثِ ؿَساي ثَْسصي
اػتبى اػالم ؿذُ ثبؿذ .

آيب هذيش دس ثشًبهِ سيضي ٍ
15

ثشگضاسي هشاػن ثضسگذاؿت ريس

ثًُرس هـبسوت فؼبل داسد ؟

امتيبز

آيب هذيش وويتِ

فعبل ضًراي

ٍظبيف آًْب دس لبلت دػتَس الؼول هَخَد  ،پيگيشي ؿذُ ثبؿذ .

استبودارد

تـىيل ؿَساي ثَْسصي هشاوض ثْذاؿتي  -دسهبًي ٍ اداهِ فؼبليت ايي ؿَساّب ضوي ثيبى ؿشح

0/25
0/25
0/25

خلؼبت ثشًبهِ سيضي ٍ ّوبٌّگي هشاػن دس هشاوض ثْذاؿت ؿْشػتبًْب تـىيل ؿذُ ثبؿذ .

0/25

اخشاي هلَثبت خلؼبت هزوَس پيگيشي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ثَْسصاى ٍ هشثيبى ًوًَِ دس لبلت چه ليؼت هَخَد اًتخبة ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ضوي ًظبست ثش ثشگضاسي هشاػن سٍص ثَْسص  ،گضاسؽ ػولىشد ثِ اػتبى اسائِ ؿذُ ثبؿذ .

0/25

جمغ امتيبز استبودارد

20

جمغ امتيبز مكتسبه

..............

امتيبز  : 18 -20اسائِ ثبصخَسد هثجت ثِ هذيش هشوض آهَصؽ ثَْسصي دس ساػتبي استمبء ٍضؼيت هَخَد اص عشيك تالؽ ّش چِ ثيـتش
امتيبز  : 14 -17عشاحي ثشًبهِ هذاخلِ اي هَثش دس ساػتبي سفغ ًمبئق ٍ ثْجَد ٍضؼيت هَخَد
امتيبز  : 10 -13عشاحي ثشًبهِ هذاخلِ اي هَثش ٍ پيگيشي دس فبكلِ صهبًي يه هبِّ دس ساػتبي سفغ ًمبئق ٍ ثْجَد ٍضؼيت هَخَد
امتيبز ممتر از  : 10تزوش دس خْت ايدبد تغييش سٍيِ ٍ پيگيشي دس فبكلِ صهبًي يه هبِّ ٍ دٍ هبِّ ٍ دس كَست اداهِ سًٍذ هَخَد خبيگضيٌي ًيشٍ
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امتيبز

سئًاالت

مكتسبه

استبوداردهب

چك ليست پبيص مربيبن مراكس آمًزش بهًرزي

در كالسهبي درس تئًري  /ػملي ي سبير يظبيف محًله
دانطگبه  /دانطنده علوم پسضني ......................................................

مرمس آموزش بهورزي ضهرستبن .......................................................

نبم مربي .......................................................................................................

نبم درس ...................................................................................................

كالسهبي درس تئًري  /ػملي مربيبن مراكس آمًزش بهًرزي
رديف

وبس ػولي  ،پشٍطُ ّبي گشٍّي  ،ثبصديذ ّب  ،گشدؽ ػلوي ٍ  ...دس عَل دٍسُ پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

عشح دسع ولي دس لبلت وبست يب  ...هتٌبػت ثب ؿشايظ هَخَد ٍ اثتىبس هشثيبى تْيِ ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

دس اٍليي خلؼبت تذسيغ عشح دسع ولي دس هؼشم ديذ داًؾ آهَصاى لشاس گشفتِ ثبؿذ .

0/ 5

دس والع اص عشح دسع اػتفبدُ گشدد .
ّذف ولي دس ّش خلؼِ اص والع دسع تؼييي ٍ دس اثتذاي خلؼِ خْت داًؾ آهَصاى ثيبى گشدد.
اّذاف آهَصؿي سفتبسي دس عشح دسع  ،هتٌبػت ثب اًتظبسات ّش خلؼِ اص والع دسع تؼييي ٍ ثشاي
داًؾ آهَصاى ثيبى گشدد .

آيب هشثي خْت دػتيبثي ثِ اّذاف
2

سفتبسي اص

طزح درس تئًري /عملي

ريساوٍ دس والع دسع اػتفبدُ
هي وٌذ ؟

اسصؿيبثي سفتبس ٍسٍدي دس ّش خلؼِ اص والع دسع تؼييي ٍ اسصؿيبثي تـخيلي اًدبم گيشد .
الگَ  ،سٍؽ ٍ ؿيَُ آهَصؿي خْت ػبصهبًذّي ساّجشد ّبي يبددّي – يبدگيشي هتٌبػت ثب اّذاف
سفتبسي هَسد ًظش خْت اػتفبدُ دسوالع دسع تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

4

1

هَاد ٍ سػبًِ ّبي آهَصؿي خْت تؼْيل دس دػتيبثي ثِ اّذاف آهَصؿي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ.

0/ 5

ثشًبهِ صهبًجٌذي دس عشح دسع سٍصاًِ ثشاي اًدبم فشايٌذ تذسيغ  ،پيؾ ثيٌي ٍ تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5
1

هحتَا تَػظ هشثي خوغ ثٌذي ٍ خالكِ گشدد .

0/ 5

ًتيدِ اسصؿيبثي دس عشح دسع هشثَعِ ثجت گشدد .

0/ 5

استجبط هشثيبى ثب داًؾ آهَصاى دٍ عشفِ ثبؿذ .

ارتجبط هَثش ثشلشاس هي وٌذ ؟

0/ 5

1

توشيٌْب ٍ تىبليف خلؼِ ثؼذي دس عشح دسع پيؾ ثيٌي ٍ ثِ داًؾ آهَصاى اسائِ ؿذُ ثبؿذ .

3

0/ 5

سفتبس ٍسٍدي ٍ پيؾ داًؼتِ ّبي داًؾ آهَص دس ّش خلؼِ اص والع دسع تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

آهَصؿي ٍ اسصؿيبثي هَفميت اخشاي عشح ٍ ول فشايٌذ عشاحي تذسيغ )

عشح دسع سٍصاًِ ثب داًؾ آهَص

1

1

فشايٌذ اسصؿيبثي دس عشح دسع سٍصاًِ تؼييي ٍ اخشا ؿَد  ( .اسصؿيبثي هيضاى دػتيبثي ثِ اّذاف

آيب هشثي دس عَل تذسيغ دس لبلت

امتيبز

طزح درس كلي ًوَدُ اػت ؟

استبودارد

1

لجل اص ؿشٍع تذسيغ الذام ثِ تْيِ

صهبى اخشاي اسصؿيبثي ّب دس عَل دٍسُ آهَصؿي ٍ خبتوِ آى پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

1
0/ 5

آسايؾ ٌّذػي لشاس گشفتي كٌذلي ّب دس والع ثِ كَست ًيوذايشُ ثبؿذ .

0/ 5

صهيٌِ هـبسوت فؼبل ته ته داًؾ آهَصاى دس عَل تذسيغ تَػظ هشثيبى فشاّن ؿَد .

0/ 5

اص هـَق ّب ٍ تمَيت وٌٌذُ ّبي والهي ٍ غيش والهي دس تذسيغ اػتفبدُ گشدد .

0/ 5

آيب هشثي خْت ايدبد يبدگيشي هَثش

اص پيبم ّبي تلَيشي ٍ سػبًِ ّبي ديذاسي ٍ ؿٌيذاسي ٍ ػبيش حَاع اػتفبدُ ؿَد .

1/5

پبيذاس ٍ ػويك دس والػْبي آهَصؿي

سػبًِ آهَصؿي ثب اّذاف  ،هحتَا ٍ ؿيَُ ّبي آهَصؿي ّوخَاًي داؿتِ ثبؿذ .

0/ 5

اص رسبوٍ َب ي يسبيل كمك آمًسضي

سػبًِ تَاًبيي اًتمبل پيبم هَسد ًظش سا داؿتِ ثبؿذ .

0/25

هٌبػت ثؼتِ ثِ اهىبًبت هَخَد

سػبًِ هَسد ًظش ثب ٍيظگيْبي هخبعجبى ( تَاًبيي ّب  ،ػالئك ٍ ًيبصّب ) هٌغجك ثبؿذ .

0/25

اػتفبدُ هي ًوبيذ ؟

هشثيبى دس اػتفبدُ هَثش اص سػبًِ ّب تؼلظ وبفي داؿتِ ثبؿٌذ .

0/ 5

6

امتيبز

عشاحي فؼبليتْبي آهَصؿي خَد

خذٍل صهبًجٌذي هحتَا ٍ سئَع فؼبليتْبي هشثي ثشاي اسائِ يه هبدُ دسػي دس عَل دٍسُ تذٍيي ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

مكتسبه

سئًاالت
آيب هشثي خْت ػبصهبًذّي ٍ

استبوداردهب

كالسهبي درس تئًري  /ػملي مربيبن مراكس آمًزش بهًرزي
رديف

هي ًوبيذ ؟ ( ارسضيبثي تطخيصي )

تذسيغ سا هـخق ًوبيذ .

امتيبز

ٍسٍدي هَسد اًتظبس سا اسصؿيبثي

ثؼذ اص اسصؿيبثي سفتبس ٍسٍدي دس كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوَدُ تب ًمغِ آغبصيي فؼبليت

استبودارد

آيب هشثي پيؾ اص تذسيغ  ،سفتبس

ثش اػبع عشح دسع دس لبلت پشػؾ ؿفبّي ٍ  ...سفتبس ٍسٍدي سا اسصيبثي ًوبيذ .

1/5
1/5

الگًي پيص سبسمبن دَىذٌ :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :
 -1اسائِ پيؾ ػبصهبى دٌّذُ هٌبػت ( ثيبى اّذاف  ،ػشضِ ػبصهبى دٌّذُ  ،روش هثبل ،تىشاس )

1

 -2ػشضِ هغبلت ( ػشضِ هغبلت  ،حفظ ًظن هٌغمي هغبلت  ،هتلل ًوَدى هغبلت ثِ ػبصهبى دٌّذُ )

1

 -3تثجيت آهَختِ ّب

( ػبصهبًذّي هغبلت  ،اسائِ هثبل ٍ ًوًَِ  ،خوغ ثٌذي  ،سثظ هغبلت ثِ پيؾ ػبصهبى دٌّذُ)

1

* هتٌبػت ثبسٍؿْبي تذسيغ تَضيحي يب ًوبيـي اسائِ ؿَد .

1

* هتٌبػت ثبؿيَُ ّبي تذسيغ ػخٌشاًي  ،ثبصگَيي  ،پشػؾ ٍ پبػخ ً ،وبيـي يب توشيٌي اسائِ ؿَد .

1

الگًي مطكل گطبيي يب حل مسئلٍ :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :

6

 -1هَاخِ ًوَدى ثب هؼبلِ ( ثيبى اّذاف  ،عشح هؼبلِ  ،ايدبد تَخِ دس صهيٌِ تفبٍت ٍ تؼبسم )

1

 -2خوغ آٍسي اعالػبت ( گشدآٍسي پبػخْب  ،تمَيت هـبسوتْب ٍ ّذايت آًْب  ،دػتِ ثٌذي )

0/ 5

 -3اًتخبة هٌبػجتشيي پبػخ (خذا وشدى پبػخْبي هشتجظ ،ثيبى فشضيِ ،آصهَى ساثغِ ثيي هتغيشّب )

0/ 5

آيب هشثي اص الگً  ،ريش ي ضيًٌ َبي

 -4اثجبت يب سد پبػخ ( ػبصهبًذّي هغبلت  ،وٌتشل هدذد هشاحل )

0/ 5

آمًسضي هتٌبػت ثب اّذاف ولي ٍ

ً -5تيدِ گيشي ( ًتيدِ گيشي  ،خوغ ثٌذي )

0/ 5

اّذاف سفتبسي عشح دسع تئَسي يب
ػولي اػتفبدُ هي ًوبيذ ؟

* هتٌبػت ثب سٍؿْبي تذسيغ اوتـبفيً ،وبيـي يب ثحث گشٍّي اسائِ ؿَد .

1

* هتٌبػت ثب ؿيَُ ّبي تذسيغ توشيٌي  ،پشػؾ ٍ پبػخ  ،آصهبيـي يب ايفبي ًمؾ اسائِ ؿَد .

1

الگًي فزد مذاري يب اوفزادي :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :
 -1تؼييي اّذاف آهَصؿي ،ضَاثظ ٍ ؿشايظ هَفميت دس دػتيبثي ثِ آى

1

ً -2ظبست اًفشادي ثشاًدبم فؼبليتْبي آهَصؿي

1

 -3ثشسػي فؼبليتْب ٍ اسصؿيبثي ًْبيي تَػظ هشثي ( اسصؿيبثي فشدي ٍ گشٍّي )

1

* هتٌبػت ثب سٍؿْبي تذسيغ پشٍطُ ( ٍاحذ وبس ) اسائِ ؿَد .

1

* هتٌبػت ثبؿيَُ ّبي تذسيغ ثحث گشٍّي  ،پشٍطُ اي  ،توشيٌي يب پشػؾ ٍ پبػخ اسائِ ؿَد .

1

اصًل كلي در َز الگً :

آيب هشثي ثشاي تؼييي هيضاى دػتيبثي
7

ثِ اّذاف اختلبكي ٍ اكالح ًَالق
فشايٌذ يبد دّي– يبدگيشي

ارسضيبثي

 - 1يه الگَ ثب اػتفبدُ اص چٌذ سٍؽ ٍ چٌذ ؿيَُ آهَصؿي ( تشويجي ) اخشا ؿَد .

1

 - 2حذ اوثش هـبسوت ثشاي توبم فشاگيشاى دس والع ثب تَخِ ثِ تفبٍتْبي فشدي فشاّن ؿَد .

1

ثشاي تؼييي لؼوتْبيي اص دسع وِ داًؾ آهَصاى دس آًْب هْبست وبفي ًيبفتِ اًذ  ،الذام ثِ اسصؿيبثي
هشحلِ اي ًوبيذ .

1/5

ثؼذ اص اسصؿيبثي تىَيٌي دس كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوبيذ .
1/5

تكًيىي اًدبم هي دّذ؟

7

امتيبز

سئًاالت

مكتسبه

5

استبوداردهب

كالسهبي درس تئًري  /ػملي مربيبن مراكس آمًزش بهًرزي
رديف

9

ارسضيبثي تكميلي يب پبيبويسا اًدبم هي دّذ؟

ًمبط ضؼف ٍ لَت يبدگيشي داًؾ آهَص سا ثِ ٍي گَؿضد ًوبيذ .

1

آيب هشثي دس پبيبى والع خْت تثجيت

توشيي ٍ تىبليف هٌبػجي سا دس پبيبى والع ثِ داًؾ آهَصاى اسائِ ًوبيذ .

1/25

توشيٌبت ثب اّذاف سفتبسي هَسد ًظش تٌبػت داؿتِ ثبؿٌذ .

1/25

اطالعبت يب مُبرتُب ثش اػبع عشح دسع
هَخَد الذام هي ًوبيذ؟

10

آيب هشثي دسعَل دٍسُ آهَصؿي الذام ثِ
ثزگشاري آسمًن هي ًوبيذ ؟

آيب داًؾ آهَصاى اص اطالعبت يب مُبرت كبفي

11

دس هَسد دسٍع ثَْسصي هشتجظ ثب والع

ثشًبهِ صهبًجٌذي آصهَى هيبى پبيِ دس عشح دسع ولي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ .

1

ثشًبهِ صهبًجٌذي آصهَى آهبدگي ؿشٍع وبسآهَصي دس عشح دسع ولي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ .

1

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ  ( .عشح دسع ولي  ،اٍساق اهتحبًبت )

1

اص داًؾ آهَصاى دس صهيٌِ دسٍع تئَسي ػئَال ؿَد .

1/5

ًتبيح اهتحبًبت هيبى پبيِ يب پبيبى پبيِ ثشسػي ؿَد .

0/75

هْبست تَػظ تؼذادي اص داًؾ آهَصاى دس والع دسع ػولي ( اخشا دس هَلؼيت ٍالؼي يب

ثشخَسداس هي ثبؿٌذ ؟

ايفبي ًمؾ ػَاهل اًؼبًي دس هَلؼيت ٍالؼي ) اخشا ؿَد .

1/5

هشثي ساع ػبػت همشس دس والع آهَصؿي حبضش ؿَد .

0/75

هشثي دس هَػذ صهبًي همشس اص والع خبسج ؿَد .

0/75

ػولي ثش اػبع ثشًبهِ آهَصؿي هَخَد  ،اص

هشثي ٍػبيل هَسد ًيبص دس اهش آهَصؽ سا دس اثتذاي والع ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ .

0/ 5

وظم ي تزتيت الصم ثشخَسداس اػت ؟

هشثي ثش اػبع ثشًبهِ آهَصؿي ٍ ثب حذالل خبثدبيي دس والع حضَس يبثذ .

0/ 5

هشثي اص تلفي ّوشاُ دس والع اػتفبدُ ًىٌذ .

0/75

آيب هشثي خْت ثشگضاسي والػْبي تئَسي ٍ
12

امتيبز

اّذاف سفتبسي عشح دسع تئَسي  /ػولي

ثؼذ اص اسصؿيبثي پبيبًي دس كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوبيذ .

1

آيب هشثي خْت تؼييي هيضاى دػتيبثي ثِ
8

استبودارد

فؼبليتْبي تىويلي ٍ توشيي ثشاي تثجيت آهَختِ ّب اسائِ ٍ الذام ثِ اسصؿيبثي پبيبًي ًوبيذ .

1

امتيبز

سئًاالت

مكتسبه

استبوداردهب

جمغ امتيبز استبودارد

45

جمغ امتيبز مكتسبه

................

سبير يظـبيف محًله به مربيبن مراكس آمًزش بهًرزي
رديف

استبودارد

دسخلؼبت تذسيغ سا گضاسؽ هي ًوبيذ ؟

هؼتٌذات هشثَط ثِ ؿَساي هشثيبى دس هشوض آهَصؽ ثَْسصي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .

0/ 5

آيب هشثي مذاخالت هٌبػجي سا ثشاي حل

ساّىبسّبي اخشايي هتٌبػت ثب هـىالت هغشٍحِ اسائِ گشديذُ ثبؿذ .

0/ 5

هـىالت هَخَد دسوالػْبي تئَسي يب ػولي

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ.

0/ 5

پيگيشي الصم خْت اخشاي هذاخالت هلَة كَست گشفتِ ثبؿذ .

0/ 5

هشثيبى دسخَاػت ثشًبهِ خجشاًي سا اسائِ وشدُ ثبؿٌذ .

0/ 5

هشثيبى ثشاي دسخَاػت ثشًبهِ خجشاًي داليل تَخيْي لبثل اػتٌبدي داؿتِ ثبؿٌذ .

0/ 5

عشاحي ٍ اخشا هي ًوبيذ ؟

آيب هشثي دسخَاػت ثزوبمٍ ججزاوي سا ثِ هذيش
3

امتيب ز

آيب هشثي مسبئل ي مطكالت حبضيٍ اي هَخَد

هـىالت اخشايي هَخَد دس ؿَساي هشثيبى عشح ٍ تلوين هٌبػت اتخبر گشدد.

0/ 5

خْت گٌدبًذى دس ثشًبهِ آهَصؿي اسائِ
هي ًوبيذ ؟

هؼتٌذات هشثَعِ هَخَد ثبؿذ  ( .ثشًبهِ والػي دس هشوض آهَصؽ ثَْسصي  ،كَستدلؼبت
ؿَساي هشثيبى  ،دسخَاػتْبي هىتَة ٍ ) ...

8

0/ 5

مكتسبه

2

سئًاالت

امتيبز

1

استبوداردهب

سبير يظـبيف محًله به مربيبن مراكس آمًزش بهًرزي
رديف

8

9

امتيب ز

7

استبودارد

6

آيب هشثي دس تذييه ثزوبمٍ آمًسضي هشوض

خذاٍل پيؾ ًيبص دسٍع ثش اػبع عشح دسع ولي تذٍيي ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

آهَصؽ ثَْسصي هـبسوت فؼبل داسد ؟

دس تذٍيي ٍ تبيپ ثشًبهِ ّفتگي آهَصؿي ّوىبسي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .

0/ 5

آيب هشثي دس عَل دٍسُ الذام ثِثبسوگزي ي

اهىبًبت هَسد ًيبص دس اتبق خبًِ ثْذاؿت ًوًَِ آهبدُ ٍ ثِ سٍص ًگْذاسي ؿَد .

0/ 5

تبميه امكبوبت مًرد ويبس دسوالػْبي ػولي

اهىبًبت هَسد ًيبص دس اتبق ػولي آهبدُ ٍ ثِ سٍص ًگْذاسي ؿَد .

0/ 5

هي ًوبيذ ؟

اهىبًبت هَسد ًيبص دس خبًِ ّبي ثْذاؿت آهَصؿي ثشسػي ٍ ثِ سٍص ًگْذاسي ؿَد .

0/ 5

آيب هشثي والػْبي ػولي سا دس محل َبي

مىبست ثشگضاسهي ًوبيذ ؟

آيب هشثي الذام ثِ تْيِ ثبوك سئًاالت دس
صهيٌِ دسٍع پبيِ  2ٍ1ثَْسصي ًوَدُ اػت؟
آيب هشثي دس ثشگضاسي كبرگبَُبي آمًسضي ثب
ػتبد هشوض ثْذاؿت ّوىبسي داسد ؟

آيب هشثي ثب هذيش هشوض دس امًر محًلٍ

ّوىبسي ٍ هـبسوت فؼبل داسد ؟

والػْبي ػولي دس اتبق خبًِ ثْذاؿت ًوًَِ  ،اتبق ػولي  ،خبًِ ثْذاؿت  ،هشوض ثْذاؿت ٍ هشاوض
ثْذاؿتي ٍ دسهبًي  ،ثيوبسػتبى ،وبسگبّْب ٍ  ...ثشگضاس ؿذُ ثبؿذ  ( .ثش اػبع آئيي ًبهِ ثَْسصي )

0/ 5

هؼتٌذات هشثَط دس عشح دسع ولي ٍ سٍصاًِ هشثيبى هَخَد ثبؿذ .

0/ 5

فبيل ثبًه ػئَاالت دسٍع ثَْسصي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .

0/ 5

فبيل ثبًه ػئَاالت دسٍع ثَْسصي ثب آخشيي دػتَسالؼولْب ٍ تغييشات هغبثمت داؿتِ ثبؿذ .

0/ 5

تؼذاد ػئَاالت ثؼتِ ثِ حدن وتت ٍ دػتَس الؼولْب اًتخبة ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ ( .ثشًبهِ وبسگبُ  ،دػَتٌبهِ ٍ ) ...

1/25

دس ثشًبهِ اداهِ تحليل ثَْسصاى دس سؿتِ وبسٍ داًؾ ثَْسصي هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

دس ثجت ًوشات دس وبسًبهِ ّب ٍ دفتش سيض ًوشات هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

دس ثشًبهِ پزيشؽ ٍ ثجت ًبم داٍعلجيي ثَْسصي هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

دس ثشًبهِ آهَصؽ ثذٍ خذهت وبسوٌبى تين ػالهت هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

دس خلؼبت ؿَساي هشثيبى ؿشوت فؼبل داؿتِ ثبؿذ .

0/25

دس ثشگضاسي خـٌَاسُ سٍص ثَْسص ٍ اًتخبة ثَْسص ًوًَِ هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

دس تبهيي ٍػبيل ووه آهَصؿي خْت ثشگضاسي والػْبي آهَصؿي هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

دس تْيِ ثشًبهِ ػوليبتي ٍ ػولىشد ػبليبًِ هشوض آهَصؽ ثَْسصي هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

دس اًدبم ػبيش اهَس ثِ پيـٌْبد هذيش هشوض آهَصؽ ثَْسصي هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

ػئَاالت صيش اص ً 5فش اص داًؾ آهَصاى پشػيذُ ٍ پبػخ ّب ثشسػي ؿَد :

10

آيب داًؾ آهَصاى اص ًحَُ تذسيغ ٍ ثشخَسد
هشثي رضبيت وبهل داسًذ ؟

آيب اص ًحَُ ثشخَسد هشثي دس والع سضبيت داسيذ ؟

0/ 5

ػلل سضبيت يب ًبسضبيتي اص ًحَُ ثشخَسد هشثي سا ثيبى وٌيذ ؟

0/ 5

آيب اص ًحَُ تذسيغ هشثي دس والع سضبيت داسيذ ؟

0/ 5

ػلل سضبيت يب ًبسضبيتي اص ًحَُ تذسيغ هشثي سا ثيبى وٌيذ ؟

0/ 5

هَثش تشيي سٍؽ تذسيؼي سا وِ تدشثِ وشدُ ايذ  ،ؿشح دّيذ ؟

0/ 5

جمغ امتيبز استبودارد
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رديف

استبودا

د

ّذف ولي دس ّش خلؼِ اص وبسآهَصي تؼييي ٍ دس اثتذاي خلؼِ ثشاي داًؾ آهَص ثيبى گشدد .
اّذاف آهَصؿي سفتبسي دس عشح دسع هتٌبػت ثب اًتظبسات ّش خلؼِ اصوبسآهَصي تؼييي ٍ ثشاي
داًؾ آهَص ثيبى گشدد .

آيب هشثي خْت دػتيبثي ثِ اّذاف
1

سفتبسي اص

طزح درس كبرآمًسي پبيٍ1

دس حيي هْبست آهَصي اػتفبدُ
هي وٌذ؟

اسصؿيبثي سفتبس ٍسٍدي دس ّش خلؼِ اص وبسآهَصي تؼييي ٍ اسصؿيبثي تـخيلي اًدبم گيشد .

0/25

الگَ  ،سٍؽ ٍ ؿيَُ آهَصؿي كحيح خْت ػبصهبًذّي ساّجشد ّبي يبددّي – يبدگيشي هتٌبػت
ثب اّذاف سفتبسي هَسد ًظش دس وبسآهَصي تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

هَاد ٍ سػبًِ ّبي آهَصؿي خْت تؼْيل دس دػتيبثي ثِ اّذاف آهَصؿي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ.

0/25

دس عشح دسع ثشاي اًدبم فشايٌذ تذسيغ  ،ثشًبهِ صهبًجٌذي پيؾ ثيٌي ٍ تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25
0/25

هحتَا تَػظ هشثي خوغ ثٌذي ٍ خالكِ گشدد .

0/25

ًتيدِ اسصؿيبثي دس عشح دسع هشثَعِ ثجت گشدد .

0/25

توشيٌْب ٍ تىبليف خلؼِ ثؼذي دس عشح دسع پيؾ ثيٌي ٍ ثِ داًؾ آهَصاى اسائِ ؿذُ ثبؿذ .

0/25

سئَع ولي ػولىشدي اًدبم ّش يه اص هْبستْب  ،ؿٌبػبيي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

اخضا تـىيل دٌّذُ ّش هْبست تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ّش خضء يب ػٌلش ثش حؼت هْبست فؼلي فشاگيشاى دس اًدبم آى دسخِ ثٌذي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

دس چه ليؼت ثِ دلت ٍ ػشػت ػول هَسد اًتظبس دس داًؾ آهَص تَخِ خبف ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ًتبيح وبس تدضيِ ٍ تحليل ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ًتبيح اسصؿيبثي  ،ثبسم ثٌذي ٍ اهتيبص ّش يه اص ٍظبيف تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

تىبليف خلؼِ ثؼذي ثش اػبع چه ليؼت ٍ عشح دسع ثِ داًؾ آهَص اػالم ؿذُ ثبؿذ .

0/25

دفؼبت ثبصديذ هشثيبى ثب آئيي ًبهِ ثَْسصي ٍ ثشًبهِ تٌظيوي هغبثمت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

تٌظيوي اص خبًِ ثْذاؿت آهَصؿي

هذت صهبى حضَس هشثيبى دس فيلذ وبسآهَصي ثب آئيي ًبهِ ثَْسصي هغبثمت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

ثبصديذ ثِ ػول هي آٍسد ؟

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ ( .دفتش گضاسؽ خبًِ ثْذاؿت  ،ثبيگبًي گضاسؿبت  ،ثشًبهِ وبسآهَصي )

0/25

استجبط هشثي ثب داًؾ آهَص ٍ هشاخؼيي دٍ عشفِ ثبؿذ .

0/25

ثِ ايدبد ٍضؼيت ساحت دس هشاخؼيي ٍ داًؾ آهَص  ،خْت دسيبفت ٍ اسائِ خذهبت تَخِ ؿَد .

0/25

صهيٌِ هـبسوت فؼبل داًؾ آهَص دس وبسآهَصي تَػظ هشثيبى فشاّن ؿَد .

0/25

اص هـَق ّب ٍ تمَيت وٌٌذُ ّبي والهي ٍ غيش والهي دس فيلذوبسآهَصي اػتفبدُ گشدد .

0/25

آيب هشثي خْت دػتيبثي ثِ اّذاف
سفتبسي اص چك ليست اػتبًذاسد
وبسآهَصي دس حيي هْبست آهَصي
اػتفبدُ هي وٌذ؟

آيب هشثي ثش

اػبع ثزوبمٍ سمبوجىذي

آيب هشثي دس وبسآهَصي ثب داًؾ آهَص
4

0/25

سفتبس ٍسٍدي ٍ پيؾ داًؼتِ ّبي داًؾ آهَص دس ّش خلؼِ اص وبسآهَصي تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

آهَصؿي ٍ اسصؿيبثي هَفميت اخشاي عشح ٍ ول فشايٌذ عشاحي تذسيغ )

3

0/25

0/25

فشايٌذ اسصؿيبثي دس عشح دسع سٍصاًِ تؼييي ٍ اخشا ؿَد  ( .اسصؿيبثي هيضاى دػتيبثي ثِ اّذاف

2

ر

اص عشح دسع دس وبسآهَصي اػتفبدُ گشدد .

0/25

ٍ هشاخؼيي خبًِ ثْذاؿت ارتجبط مًثز

ثشلشاس هي وٌذ ؟

10

امتيبز
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كبرآمًزي پبيه 1
رديف

استبودا

د

ر

الگًي پيص سبسمبن دَىذٌ :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :
 -1اسائِ پيؾ ػبصهبى دٌّذُ هٌبػت ( ثيبى اّذاف  ،ػشضِ ػبصهبى دٌّذُ  ،روش هثبل ،تىشاس )

1

 -2ػشضِ هغبلت ( ػشضِ هغبلت  ،حفظ ًظن هٌغمي هغبلت  ،هتلل ًوَدى هغبلت ثِ ػبصهبى دٌّذُ )

1

 -3تثجيت آهَختِ ّب

1

( ػبصهبًذّي هغبلت  ،اسائِ هثبل ٍ ًوًَِ  ،خوغ ثٌذي  ،سثظ هغبلت ثِ پيؾ ػبصهبى دٌّذُ)

* هتٌبػت ثبسٍؿْبي تذسيغ تَضيحي يب ًوبيـي اسائِ ؿَد .
* هتٌبػت ثبؿيَُ ّبي تذسيغ ػخٌشاًي  ،ثبصگَيي  ،پشػؾ ٍ پبػخ ً ،وبيـي يب توشيٌي اسائِ ؿَد

0/ 5
.

0/ 5

الگًي مطكل گطبيي يب حل مسئلٍ :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد : :

آيب هشثي اص
5

الگً  ،ريش ي ضيًٌ َبي

آمًسضي هتٌبػت ثب اّذاف سفتبسي
وبسآهَصي اػتفبدُ هي ًوبيذ؟

 -1هَاخِ ًوَدى ثب هؼبلِ ( ثيبى اّذاف  ،عشح هؼبلِ  ،ايدبد تَخِ دس صهيٌِ تفبٍت ٍ تؼبسم )

1

 -2خوغ آٍسي اعالػبت ( گشدآٍسي پبػخْب  ،تمَيت هـبسوتْب ٍ ّذايت آًْب  ،دػتِ ثٌذي )

0/ 5

 -3اًتخبة هٌبػجتشيي پبػخ (خذا وشدى پبػخْبي هشتجظ ،ثيبى فشضيِ ،آصهَى ساثغِ ثيي هتغيشّب )

0/ 5

 -4اثجبت يب سد پبػخ ( ػبصهبًذّي هغبلت  ،وٌتشل هدذد هشاحل )

0/ 5

ً -5تيدِ گيشي ( ًتيدِ گيشي  ،خوغ ثٌذي )

0/ 5

* هتٌبػت ثب سٍؿْبي تذسيغ اوتـبفيً ،وبيـي يب ثحث گشٍّي اسائِ ؿَد .

0/ 5

* هتٌبػت ثب ؿيَُ ّبي تذسيغ توشيٌي  ،پشػؾ ٍ پبػخ  ،آصهبيـي يب ايفبي ًمؾ اسائِ ؿَد .

0/ 5

الگًي فزد مذاري يب اوفزادي :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :
 -1تؼييي اّذاف آهَصؿي ،ضَاثظ ٍ ؿشايظ هَفميت دس دػتيبثي ثِ آى

1

ً - 2ظبست اًفشادي ثشاًدبم فؼبليتْبي آهَصؿي

1

 -3ثشسػي فؼبليتْب ٍ اسصؿيبثي ًْبيي تَػظ هشثي ( اسصؿيبثي فشدي ٍ گشٍّي )

1

* هتٌبػت ثب سٍؿْبي تذسيغ پشٍطُ ( ٍاحذ وبس ) اسائِ ؿَد .

0/ 5

* هتٌبػت ثبؿيَُ ّبي تذسيغ ثحث گشٍّي  ،پشٍطُ اي  ،توشيٌي يب پشػؾ ٍ پبػخ اسائِ ؿَد .

0/ 5

اصًل كلي در َز الگً :

6

8

 - 2حذ اوثش هـبسوت ثشاي توبم فشاگيشاى دس والع ثب تَخِ ثِ تفبٍتْبي فشدي فشاّن ؿَد .

1

آيب هشثي خْت تىويل چه ليؼت

آهَختِ ّب دس ؿشايظ خبسج اص دٍسُ آهَصؿي ( هَلؼيت ّبي سخؼي ) ثِ وبس گشفتِ ؿَد .

0/25

وبسآهَصي تشخيحب اص مًقعيتُبي

آهَختِ ّب ثِ ؿىل ػولي خْت هشاخؼيي ٍالؼي ثِ خبًِ ثْذاؿت ثِ وبس گشفتِ ؿَد .

0/25

ياقعي ( رجعي ) ٍ دس كَست اخجبس اص

آهَختِ ّب دس هَلؼيتي ؿجيِ ثِ هَلؼيت حميمي ثِ ؿيَُ ايفبي ًمؾ ثِ وبس گشفتِ ؿَد .

0/25

ضيًٌ ايفبي وقص اػتفبدُ هي وٌذ ؟

اص تبويذ كشف ثش في پشػؾ ٍ پبػخ دس وبسآهَصي خْت تىويل چه ليؼت خَدداسي گشدد .

0/25

ثش اػبع عشح دسع دس لبلت پشػؾ ؿفبّي ٍ  ...سفتبس ٍسٍدي سا اسصيبثي ًوبيذ .

0/25

آيب هشثي لجل اص اخشاي ّش هْبستي
7

 - 1يه الگَ ثب اػتفبدُ اص چٌذ سٍؽ ٍ چٌذ ؿيَُ آهَصؿي ( تشويجي ) اخشا ؿَد .

1

سفتبس ٍسٍدي آى هْبست سا اسصؿيبثي

ثؼذ اص اسصؿيبثي سفتبس ٍسٍدي دس كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوَدُ تب ًمغِ آغبصيي

هي ًوبيذ ؟ ( ارسضيبثي تطخيصي )

فؼبليت تذسيغ دس وبسآهَصي سا هـخق ًوبيذ .

آيب هشثي دس حيي اخشاي هْبست

ثشاي تؼييي لؼوتْبيي اص دسع وِ داًؾ آهَصاى دس آًْب هْبست وبفي ًيبفتِ اًذ  ،الذام ثِ

خْت تؼييي هيضاى دػتيبثي ثِ اّذاف

اسصؿيبثي هشحلِ اي ًوبيذ .

اختلبكي ،

ارسضيبثي تكًيىي يب مزحلٍ اي

اًدبم هي دّذ ؟

ثؼذ اص اسصؿيبثي تىَيٌي دس كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوبيذ .

11

0/25
0/25
0/25

امتيبز

سئًاالت

مكتسبه
امتيبز

استبوداردهب

كبرآمًزي پبيه 1
رديف

هيضاى دػتيبثي ثِ اّذاف سفتبسي
وبسآهَصي ،

10

ارسضيبثي تكميلي يب پبيبوي

كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوبيذ .

د

9

استبودا

تَػظ داًؾ آهَص خْت تؼييي

ثشاي تحمك اّذاف سفتبسي عشح دسع تَػظ چه ليؼت هَخَد ثؼذ اص اسصؿيبثي پبيبًي دس

ر

آيب هشثي دسپبيبى اخشاي هْبست

فؼبليتْبي تىويلي ٍ توشيي ثشاي تثجيت آهَختِ ّب اسائِ ًوَدُ ٍ الذام ثِ اسصؿيبثي پبيبًي ًوبيذ .

0/25
0/25

اًدبم هي دّذ ؟

پغ خَساًذ ًمبط ضؼف ٍ لَت يبدگيشي داًؾ آهَص سا ثِ ٍي اػالم ًوبيذ .

0/25

آيب هشثي ثزوبمٍ ججزاوي سا ثِ ؿىل

هشثيبى دسخَاػت ثشًبهِ خجشاًي سا اسائِ وشدُ ثبؿٌذ .

0/25

هىتَة ثِ هذيش خْت گٌدبًذى دس

هشثيبى ثشاي دسخَاػت ثشًبهِ خجشاًي داليل تَخيْي لبثل اػتٌبدي داؿتِ ثبؿٌذ .

0/25

ثشًبهِ وبسآهَصي اسائِ هي ًوبيذ

؟

هؼتٌذات هشثَعِ هَخَد ثبؿذ .

( برنبمه مبرآموزي  ،صورتجلسبت ضوراي مربيبن  ،درخواستهبي هىتَة ٍ ) ...

0/25

آيب هشثي الذام ثِ اسائِ پس خًراوذ

11

مستىذ ( گشارش ) ثِ داًؾ آهَص ٍ

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ  ( .دفتش گضاسؽ  ،دفتش گضاسؽ ػولىشد سٍصاًِ داًؾ آهَص )

0/ 5

هذيش هشوض هي ًوبيذ ؟

12

آيب هشثي مطكالت هَخَد دس

هـىالت اخشايي هَخَد دس وبسآهَصي دس ؿَساي هشثيبى هشوض آهَصؽ ثَْسصي عشح ٍ تلوين

وبسآهَصي سا گضاسؽ هي ًوبيذ ؟

هٌبػت اتخبر گشدد .

آيب هشثي مذاخالت مىبسجي سا ثشاي
13

حل هـىالت هَخَد دسوبسآهَصي
عشاحي ٍ اخشا هي ًوبيذ ؟

هؼتٌذات هشثَط ثِ ؿَساي هشثيبى دس هشوض آهَصؽ ثَْسصي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .

0/25

ساّىبسّبي اخشايي هتٌبػت ثب هـىالت هغشٍحِ اسائِ گشديذُ ثبؿذ .

0/25

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ .

0/25

پيگيشي الصم خْت اخشاي هذاخالت هلَة كَست گشفتِ ثبؿذ .

0/25

هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص دسخلؼبت ؿَساي ثْذاؿت سٍػتب  ،ؿَساي ثْذاؿت هذاسع ٍ ...
ؿشوت وشدُ ثبؿذ .

14

آيب هشثي داًؾ آهَص سا دس هَلؼيت
ّبي سخؼي َمزاَي هي ًوبيذ ؟

هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص دس ػغح سٍػتبي اكلي حضَس فؼبل داؿتِ ثبؿذ .
هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص دس ػغح سٍػتبي لوش حضَس فؼبل داؿتِ ثبؿذ .

0/25

هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص اص خبًَاسّب ثبصديذ فؼبل داؿتِ ثبؿذ .

0/25

خبًِ ثْذاؿت ،ثشًبهِ صهبًجٌذي وبسآهَصي ٍ ) ...

15

الذام ثِ ثشگضاسي آسمًن كبرآمًسي

هي ًوبيذ ؟

0/25
0/25

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ  ( .كَستدلؼبت ؿَساي ثْذاؿتي ،پشًٍذُ هذاسع  ،دفتش گضاسؽ

آيب هشثي دس پبيبى دٍسُ وبسآهَصي

0/25

0/25

ثشًبهِ صهبًجٌذي آصهَى پبيبى وبسآهَصي دس عشح دسع ولي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ .

0/ 5

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ  ( .عشح دسع وبسآهَصي  ،چه ليؼت وبسآهَصي  ،دفتش گضاسؽ)

0/ 5

جمغ امتيبز استبودارد

20

جمغ امتيبز مكتسبه

..............

امتيبز  : 18 -20اسائِ ثبصخَسد هثجت ثِ هشثي هشوض آهَصؽ ثَْسصي دس ساػتبي استمبء ٍضؼيت هَخَد اص عشيك تالؽ ّش چِ ثيـتش
امتيبز  : 14 -17عشاحي ثشًبهِ هذاخلِ اي هَثش دس ساػتبي سفغ ًمبئق ٍ ثْجَد ٍضؼيت هَخَد
امتيبز  : 10-13عشاحي ثشًبهِ هذاخلِ اي هَثش ٍ پيگيشي دس فبكلِ صهبًي يه هبِّ دس ساػتبي سفغ ًمبئق ٍ ثْجَد ٍضؼيت هَخَد
امتيبز ممتر از  : 10تزوش دس خْت ايدبد تغييش سٍيِ ٍ پيگيشي دس فبكلِ صهبًي يه هبِّ ٍ دٍ هبِّ ٍ دس كَست اداهِ سًٍذ هَخَد خبيگضيٌي ًيشٍ
سمت ..................................................... :

نبم و نبم خبنوادگي پبيص مننده ........................................................... :

تبريخ تنميل ............................................

امضبء .....................................................................................................

12
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استبوداردهب

چك ليست پبيص مربيبن مراكس آمًزش بهًرزي در حيه كبرآمًزي پبيه  2داوص آمًزان
در خبوه هبي بهداضت داوص آمًزي
دانطگبه  /دانطنده علوم پسضني ..............................

مرمس آموزش بهورزي ضهرستبن .....................................

خبنه بهداضت آموزضي .....................................................

خبنه بهداضت دانص آموزي ..................................................

نبم مربي .................................................................................

نبم مهبرت .................................................................................
كبرآمًزي پبيه 2

رديف

اّذاف آهَصؿي سفتبسي دس عشح دسع هتٌبػت ثب اًتظبسات ّش خلؼِ اصوبسآهَصي تؼييي ٍ ثشاي
داًؾ آهَص ثيبى گشدد .

آيب هشثي خْت دػتيبثي ثِ اّذاف
1

سفتبسي اص

طزح درس كبرآمًسي پبيٍ2

دس حيي هْبست آهَصي اػتفبدُ
هي وٌذ؟

اسصؿيبثي سفتبس ٍسٍدي دس ّش خلؼِ اص وبسآهَصي تؼييي ٍ اسصؿيبثي تـخيلي اًدبم گيشد .

0/25

الگَ  ،سٍؽ ٍ ؿيَُ آهَصؿي كحيح خْت ػبصهبًذّي ساّجشد ّبي يبددّي – يبدگيشي
هتٌبػت ثب اّذاف سفتبسي هَسد ًظش دس وبسآهَصي تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

هَاد ٍ سػبًِ ّبي آهَصؿي خْت تؼْيل دس دػتيبثي ثِ اّذاف آهَصؿي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ

0/25

دس عشح دسع ثشاي اًدبم فشايٌذ تذسيغ  ،ثشًبهِ صهبًجٌذي پيؾ ثيٌي ٍ تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25
0/25

هحتَا تَػظ هشثي خوغ ثٌذي ٍ خالكِ گشدد .

0/25

ًتيدِ اسصؿيبثي دس عشح دسع هشثَعِ ثجت گشدد .

0/25

توشيٌْب ٍ تىبليف خلؼِ ثؼذي دس عشح دسع پيؾ ثيٌي ٍ ثِ داًؾ آهَصاى اسائِ ؿذُ ثبؿذ .

0/25

سئَع ولي ػولىشدي اًدبم ّش يه اص هْبستْب سا ؿٌبػبيي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

اخضا تـىيل دٌّذُ ّش هْبست تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ّش خضء يب ػٌلش ثش حؼت هْبست فؼلي فشاگيشاى دس اًدبم آى دسخِ ثٌذي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

دسچه ليؼت ثِ دلت ٍ ػشػت ػول هَسد اًتظبس دس داًؾ آهَص تَخِ خبف ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ًتبيح وبس تدضيِ ٍ تحليل ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ًتبيح اسصؿيبثي ثبسم ثٌذي ٍ اهتيبص ّش يه اص ٍظبيف تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

تىبليف خلؼِ ثؼذي ثش اػبع چه ليؼت ٍ عشح دسع ثِ داًؾ آهَص اػالم ؿذُ ثبؿذ .

0/25

آيب هشثي ثش اػبع ثزوبمٍ سمبوجىذي اص

دفؼبت ثبصديذ هشثيبى ثب آئيي ًبهِ ثَْسصي ٍ ثشًبهِ تٌظيوي هغبثمت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

خبًِ ثْذاؿت آهَصؿي ثبصديذ ثِ ػول

هذت صهبى حضَس هشثيبى دس فيلذ وبسآهَصي ثب آئيي ًبهِ ثَْسصي هغبثمت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

هي آٍسد ؟

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ ( .دفتش گضاسؽ خبًِ ثْذاؿت  ،ثبيگبًي گضاسؿبت  ،ثشًبهِ وبسآهَصي )

0/25

آيب هشثي دس وبسآهَصي ثب داًؾ آهَص ٍ

استجبط هشثي ثب داًؾ آهَص ٍ هشاخؼيي دٍ عشفِ ثبؿذ .

0/25

هشاخؼيي خبًِ ثْذاؿت ارتجبط مًثز

ثِ ايدبد ٍضؼيت ساحت دس هشاخؼيي ٍ داًؾ آهَص  ،خْت دسيبفت ٍ اسائِ خذهبت تَخِ ؿَد.

0/25

ثشلشاس هي وٌذ ؟

صهيٌِ هـبسوت فؼبل داًؾ آهَص دس وبسآهَصي تَػظ هشثيبى فشاّن ؿَد .

0/25

اص هـَق ّب ٍ تمَيت وٌٌذُ ّبي والهي ٍ غيش والهي دس فيلذوبسآهَصي اػتفبدُ گشدد .

0/25

آيب هشثي خْت دػتيبثي ثِ اّذاف
سفتبسي اص چك ليست اػتبًذاسد
وبسآهَصي دس حيي هْبست آهَصي
اػتفبدُ هي وٌذ؟

4

0/25

سفتبس ٍسٍدي ٍ پيؾ داًؼتِ ّبي داًؾ آهَص دس ّش خلؼِ اص وبسآهَصي تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

آهَصؿي ٍ اسصؿيبثي هَفميت اخشاي عشح ٍ ول فشايٌذ عشاحي تذسيغ )

3

0/25

0/25

فشايٌذ اسصؿيبثي دس عشح دسع سٍصاًِ تؼييي ٍ اخشا ؿَد  ( .اسصؿيبثي هيضاى دػتيبثي ثِ اّذاف

2

استبودار

ّذف ولي دس ّش خلؼِ اص وبسآهَصي تؼييي ٍ دس اثتذاي خلؼِ ثشاي داًؾ آهَص ثيبى گشدد .

د

اص عشح دسع دس وبسآهَصي اػتفبدُ گشدد .

0/25
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د

 -1اسائِ پيؾ ػبصهبى دٌّذُ هٌبػت ( ثيبى اّذاف  ،ػشضِ ػبصهبى دٌّذُ  ،روش هثبل ،تىشاس )

1

 -2ػشضِ هغبلت ( ػشضِ هغبلت  ،حفظ ًظن هٌغمي هغبلت  ،هتلل ًوَدى هغبلت ثِ ػبصهبى دٌّذُ )

1

 -3تثجيت آهَختِ ّب

1

( ػبصهبًذّي هغبلت  ،اسائِ هثبل ٍ ًوًَِ  ،خوغ ثٌذي  ،سثظ هغبلت ثِ پيؾ ػبصهبى دٌّذُ)

* هتٌبػت ثبسٍؿْبي تذسيغ تَضيحي يب ًوبيـي اسائِ ؿَد .
*

هتٌبػت ثبؿيَُ ّبي تذسيغ ػخٌشاًي  ،ثبصگَيي  ،پشػؾ ٍ پبػخ ً ،وبيـي يب توشيٌي اسائِ ؿَد

0/ 5
.

0/ 5

الگًي مطكل گطبيي يب حل مسئلٍ :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :

آيب هشثي اص
5

الگً  ،ريش ي ضيًٌ َبي

آمًسضي هتٌبػت ثب اّذاف سفتبسي
وبسآهَصي اػتفبدُ هي ًوبيذ ؟

 -1هَاخِ ًوَدى ثب هؼبلِ ( ثيبى اّذاف  ،عشح هؼبلِ  ،ايدبد تَخِ دس صهيٌِ تفبٍت ٍ تؼبسم )

1

 -2خوغ آٍسي اعالػبت ( گشدآٍسي پبػخْب  ،تمَيت هـبسوتْب ٍ ّذايت آًْب  ،دػتِ ثٌذي )

0/ 5

 -3اًتخبة هٌبػجتشيي پبػخ (خذا وشدى پبػخْبي هشتجظ ،ثيبى فشضيِ ،آصهَى ساثغِ ثيي هتغيشّب )

0/ 5

 -4اثجبت يب سد پبػخ ( ػبصهبًذّي هغبلت  ،وٌتشل هدذد هشاحل )

0/ 5

ً -5تيدِ گيشي ( ًتيدِ گيشي  ،خوغ ثٌذي )

0/ 5

* هتٌبػت ثب سٍؿْبي تذسيغ اوتـبفيً ،وبيـي يب ثحث گشٍّي اسائِ ؿَد .

0/ 5

* هتٌبػت ثب ؿيَُ ّبي تذسيغ توشيٌي  ،پشػؾ ٍ پبػخ  ،آصهبيـي يب ايفبي ًمؾ اسائِ ؿَد .

0/ 5

الگًي فزد مذاري يب اوفزادي :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :
 -1تؼييي اّذاف آهَصؿي ،ضَاثظ ٍ ؿشايظ هَفميت دس دػتيبثي ثِ آى

1

ً - 2ظبست اًفشادي ثشاًدبم فؼبليتْبي آهَصؿي

1

 -3ثشسػي فؼبليتْب ٍ اسصؿيبثي ًْبيي تَػظ هشثي ( اسصؿيبثي فشدي ٍ گشٍّي )

1

* هتٌبػت ثب سٍؿْبي تذسيغ پشٍطُ ( ٍاحذ وبس ) اسائِ ؿَد .

0/ 5

* هتٌبػت ثبؿيَُ ّبي تذسيغ ثحث گشٍّي  ،پشٍطُ اي  ،توشيٌي يب پشػؾ ٍ پبػخ اسائِ ؿَد .

0/ 5

اصًل كلي در َز الگً :

6

7

8

 - 1يه الگَ ثب اػتفبدُ اص چٌذ سٍؽ ٍ چٌذ ؿيَُ آهَصؿي ( تشويجي ) اخشا ؿَد .

1

 - 2حذ اوثش هـبسوت ثشاي توبم فشاگيشاى دس والع ثب تَخِ ثِ تفبٍتْبي فشدي فشاّن ؿَد .

1

آيب هشثي خْت تىويل چه ليؼت

آهَختِ ّب دس ؿشايظ خبسج اص دٍسُ آهَصؿي ( هَلؼيت ّبي سخؼي ) ثِ وبس گشفتِ ؿَد .

0/25

وبسآهَصي تشخيحب اص مًقعيتُبي

آهَختِ ّب ثِ ؿىل ػولي خْت هشاخؼيي ٍالؼي ثِ خبًِ ثْذاؿت ثِ وبس گشفتِ ؿَد .

0/25

ياقعي ( رجعي ) ٍ دس كَست اخجبس اص

آهَختِ ّب دس هَلؼيتي ؿجيِ ثِ هَلؼيت حميمي ثِ ؿيَُ ايفبي ًمؾ ثِ وبس گشفتِ ؿَد .

0/25

ضيًٌ ايفبي وقص اػتفبدُ هي وٌذ ؟

اص تبويذ كشف ثش في پشػؾ ٍ پبػخ دس وبسآهَصي خْت تىويل چه ليؼت خَدداسي گشدد .

0/25

آيب هشثي لجل اص اخشاي ّش هْبستي

ثش اػبع عشح دسع دس لبلت پشػؾ ؿفبّي ٍ  ...سفتبس ٍسٍدي سا اسصيبثي ًوبيذ .

0/25

سفتبس ٍسٍدي آى هْبست سا اسصؿيبثي

ثؼذ اص اسصؿيبثي سفتبس ٍسٍدي دس كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوَدُ تب ًمغِ آغبصيي

هي ًوبيذ ؟ ( ارسضيبثي تطخيصي )

فؼبليت دس وبسآهَصي سا هـخق ًوبيذ .

آيب هشثي دس حيي اخشاي هْبست

ثشاي تؼييي لؼوتْبيي اص دسع وِ داًؾ آهَصاى دس آى هْبست وبفي ًيبفتِ اًذ  ،اسصؿيبثي

خْت تؼييي هيضاى دػتيبثي ثِ اّذاف

تىَيٌي ًوبيذ .

اختلبكي ،

0/25

0/25

ارسضيبثي تكًيىي يب مزحلٍ اي

اًدبم هي دّذ ؟

ثؼذ اص اسصؿيبثي تىَيٌي دس كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوبيذ .

14

0/25

امتيبز

استبودار

الگًي پيص سبسمبن دَىذٌ :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :

مكتسبه

سئًاالت

امتيبز

استبوداردهب

كبرآمًزي پبيه 2

تكميلي يب پبيبوي سا اًدبم هي دّذ ؟

پغ خَساًذ ًمبط ضؼف ٍ لَت يبدگيشي داًؾ آهَص سا ثِ ٍي اػالم ًوبيذ .

0/25

آيب هشثي ثزوبمٍ ججزاوي سا ثِ ؿىل

هشثيبى دسخَاػت ثشًبهِ خجشاًي سا اسائِ وشدُ ثبؿٌذ .

0/25

هىتَة ثِ هذيش خْت گٌدبًذى دس

هشثيبى ثشاي دسخَاػت ثشًبهِ خجشاًي داليل تَخيْي لبثل اػتٌبدي داؿتِ ثبؿٌذ .

0/25

رديف

9

10

ثشًبهِ وبسآهَصي اسائِ هي ًوبيذ

؟

هؼتٌذات هشثَعِ هَخَد ثبؿذ .

( برنبمه مبرآموزي  ،صورتجلسبت ضوراي مربيبن  ،درخواستهبي هىتَة ٍ ) ...

د

استبودار

اّذاف سفتبسي وبسآهَصي  ،ارسضيبثي

كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوبيذ .

امتيبز

خْت تؼييي هيضاى دػتيبثي ثِ

ثشاي تحمك اّذاف سفتبسي عشح دسع تَػظ چه ليؼت هَخَد ثؼذ اص اسصؿيبثي پبيبًي دس

0/25

0/25

آيب هشثي الذام ثِ اسائِ پس خًراوذ

11

مستىذ ( گشارش ) ثِ داًؾ آهَص ٍ

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ  ( .دفتش گضاسؽ  ،دفتش گضاسؽ ػولىشد سٍصاًِ داًؾ آهَص )

0/ 5

هذيش هشوض هي ًوبيذ ؟
آيب هشثي مطكالت هَخَد دس
12

13

وبسآهَصي سا گضاسؽ هي ًوبيذ ؟

هـىالت اخشايي هَخَد دس وبسآهَصي دس ؿَساي هشثيبى هشوض آهَصؽ ثَْسصي عشح ٍ تلوين
هٌبػت اتخبر گشدد .
هؼتٌذات هشثَط ثِ ؿَساي هشثيبى دس هشوض آهَصؽ ثَْسصي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .

0/25

آيب هشثي مذاخالت مىبسجي سا ثشاي

ساّىبسّبي اخشايي هتٌبػت ثب هـىالت هغشٍحِ اسائِ گشديذُ ثبؿذ .

0/25

حل هـىالت هَخَد دسوبسآهَصي

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ.

0/25

عشاحي ٍ اخشا هي ًوبيذ ؟

پيگيشي الصم خْت اخشاي هذاخالت هلَة كَست گشفتِ ثبؿذ .

0/25

هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص دسخلؼبت ؿَساي ثْذاؿت سٍػتب  ،خلؼبت ؿَساي ثْذاؿت هذاسع ٍ
 ...ؿشوت وشدُ ثبؿذ .

14

آيب هشثي داًؾ آهَص سا دس هَلؼيت
ّبي سخؼي َمزاَي هي ًوبيذ ؟

هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص دس ػغح سٍػتبي اكلي حضَس فؼبل داؿتِ ثبؿذ .
هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص دس ػغح سٍػتبي لوش حضَس فؼبل داؿتِ ثبؿذ .

0/25

هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص اص خبًَاسّب ثبصديذ فؼبل داؿتِ ثبؿذ .

0/25

خبًِ ثْذاؿت ،ثشًبهِ صهبًجٌذي وبسآهَصي ٍ ) ...
آيب هشثي دس پبيبى دٍسُ وبسآهَصي
الذام ثِ ثشگضاسي آسمًن كبرآمًسي

هي ًوبيذ ؟

0/25
0/25

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ  ( .كَستدلؼبت ؿَساي ثْذاؿتي ،پشًٍذُ هذاسع  ،دفتش گضاسؽ

15

0/25

0/25

ثشًبهِ صهبًجٌذي آصهَى پبيبى وبسآهَصي دس عشح دسع ولي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ.

0/ 5

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ  ( .عشح دسع وبسآهَصي  ،چه ليؼت وبسآهَصي  ،دفتش گضاسؽ )

0/ 5

جمغ امتيبز استبودارد

20

جمغ امتيبز مكتسبه

..............

امتيبز  : 18 -20اسائِ ثبصخَسد هثجت ثِ هشثي هشوض آهَصؽ ثَْسصي دس ساػتبي استمبء ٍضؼيت هَخَد اص عشيك تالؽ ّش چِ ثيـتش
امتيبز  : 14 -17عشاحي ثشًبهِ هذاخلِ اي هَثش دس ساػتبي سفغ ًمبئق ٍ ثْجَد ٍضؼيت هَخَد
امتيبز  : 10 -13عشاحي ثشًبهِ هذاخلِ اي هَثش ٍ پيگيشي دس فبكلِ صهبًي يه هبِّ دس ساػتبي سفغ ًمبئق ٍ ثْجَد ٍضؼيت هَخَد
امتيبز ممتر از  : 10تزوش دس خْت ايدبد تغييش سٍيِ ٍ پيگيشي دس فبكلِ صهبًي يه هبِّ ٍ دٍ هبِّ ٍ دس كَست اداهِ سًٍذ هَخَد خبيگضيٌي ًيشٍ
نبم و نبم خبنوادگي پبيص مننده ........................................................... :

سمت ..................................................... :

امضبء .....................................................................................................

تبريخ تنميل ............................................

15

امتيبز

آيب هشثي دسپبيبى اخشاي هْبست

فؼبليتْبي تىويلي ٍ توشيي ثشاي تثجيت آهَختِ ّب اسائِ ًوَدُ ٍ الذام ثِ اسصؿيبثي پبيبًي ًوبيذ .

0/25

سئًاالت

مكتسبه

استبوداردهب

چك ليست پبيص مديران هسته هبي آمًزش بهًرزي
دانطگبه  /دانطنده علوم پسضني ..............................

مرمس آموزش بهورزي ضهرستبن .................................

نبم مدير .................................................................................

مدرك تحصيلي .....................................................................

رديف

1

اػالم ًيبص  ،تؼييي اٍلَيتْب  ،ثشسػي پؼت ّبي ثالتلذي ٍ هدَص پزيشؽ ثَْسص پيگيشي ؿذُ اػت .

0/ 5

دس صهيٌِ اعالع سػبًي دس خلَف پزيشؽ ثَْسص ثشًبهِ سيضي ؿذُ اػت .

0/ 5

آيب هذيش ثشًبهِ جذة ي پذيزش ثَْسص سا

هحل ػىًَت داٍعلجبى ثَْسصي ٍ ثَهي ثَدى آى هحشص ؿذُ اػت .

0/ 5

ثب فشايٌذ كحيح هذيشيت هي ًوبيذ ؟

هذاسن هَسد ًيبص خْت ثجت ًبم داٍعلجبى ثشسػي ٍ پشًٍذُ ّب تٌظين ؿذُ اػت .

0/ 5

دس اًتخبة ٍ ًحَُ پزيشؽ داًؾ آهَصاى هـبسوت داسد  ( .آصهَى ٍ هلبحجِ )

0/25

خْت اًدبم ثشًبهِ ّبي ػٌدؾ ػالهت داًؾ آهَصاى خذيذ ثَْسصي ّوبٌّگي ؿذُ اػت .

0/25

خْت تؼْيل دسيبفت تبئيذيِ تحليلي  ،گَاّي ػذم ػَء پيـيٌِ ويفشي ٍ اخز تؼْذ هحضشي ثش
اػبع آئيي ًبهِ خزة ٍ پزيشؽ ثَْسص ّوبٌّگي ؿذُ اػت .

2

3

آيب هذيش هشوض آهَصؽ ثَْسصي الذام ثِ
ثزوبمٍ ريشي آمًسضي هي ًوبيذ؟

آيب هذيش ثش فؼبليتْبي آهَصؿي هشثيبى
وظبرت وبهل داسد ؟
آيب هذيشخْت پيـجشد ثشًبهِ ّب دس

4

5

هشوض آهَصؽ ثَْسصي  ،فعبليتُبي جبري

ثشًبهِ وبسآهَصي پبيِ  2ثب آئيي ًبهِ ثَْسصي هغبثمت داؿتِ ثبؿذ .
هؼتٌذات وبسآهَصي ثِ اًضوبم چه ليؼتْب ٍ ًوشات داًؾ آهَصاى ثِ هَلغ ثِ هشوض آهَصؽ ثَْسصي
هجذاء اسػبل ؿذُ اػت

0/ 5
2
1/5

.

ثش حضَس ٍ غيبة ثِ هَلغ هشثيبى خْت اخشاي ثشًبهِ وبسآهَصي ًظبست ؿذُ اػت .

0/25

ثش ًحَُ تذسيغ هشثيبى دس وبسآهَصي ثب چه ليؼت هشثَعِ ًظبست هي ؿَد.

1/5

گضاسؿبت ثبصديذ هشثيبى هغبلؼِ ٍ پغ خَساًذ ثِ آًبى اسائِ ؿذُ اػت .

0/ 5

تؼْيالت الصم ثشاي ؿشٍع ٍ اداهِ وبسآهَصي ثب ّوىبسي هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى فشاّن ؿذُ اػت .
( ًيشٍي اًؼبًي  ،خَدسٍ  ،وتت ٍ خضٍات  ،فضبي فيضيىي  ،تدْيضات ٍ ) ...

0/75

خَد سا ثش اػبع آئيي ًبهِ ثَْسصي

ساُ اًذاصي خبًِ ّبي ثْذاؿت ايدبدي ثب ّوىبسي ػبيش ٍاحذ ّبي هشوض ثْذاؿت پيگيشي ؿذُ اػت.

0/ 5

اًدبم هي دّذ؟

ووجَد تدْيضات ٍ هـىالت خبًِ ّبي ثْذاؿت تىويلي داًؾ آهَصي پيگيشي ؿذُ اػت.

0/25

ثش اػبع هٌذسخبت آئيي ًبهِ ثَْسصي  ،اػضبء ؿَساي هشثيبى اًتخبة ؿذُ ثبؿذ .

0/25

آيب هذيشخلؼبت ضًراي مزثيبن سا
تـىيل هي دّذ ؟

آيب هذيش دس
6

امتيبز

ؿْشػتبى  ،سئيغ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى  ،هؼئَل وبسگضيٌي ؿْشػتبى تـىيل ؿذُ اػت .

استبودارد

وويتِ پزيشؽ ثَْسص دس ؿْشػتبى ثب حضَس هذيش هشوضآهَصؽ ثَْسصي  ،وبسؿٌبع هؼئَل گؼتشؽ

0/ 5

ثزوبمٍ َبي آمًسضي مزكش

آمًسش ثًُرسي هـبسوت فؼبل داسد ؟

ثشًبهِ هذٍى ثشاي ثشگضاسي خلؼبت ؿَساي هشثيبى حذالل هبّي يه ثبس تٌظين ؿذُ ثبؿذ .
( تـىيل خلؼبت فَق الؼبدُ دس كَست لضٍم ٍ ثِ پيـٌْبد اػضبء خلؼِ )

0/ 5

خلؼبت ثب حضَس حذالل  2/3اػضبء ٍ سئيغ ؿَسا تـىيل ٍ ثبيگبًي كَستدلؼبت ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .
تلويوبت اكَلي دس ساػتبي سفغ هـىالت ٍ اسائِ ساّىبسّبي هذاخالتي هٌبػت  ،اتخبر ؿذُ ثبؿذ .

0/25

دس هْبست آهَصي داًؾ آهَصاى يب وبسآهَصي هـبسوت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

ثش ًحَُ ػولىشد خبًِ ّبي ثْذاؿت داًؾ آهَصي ً ،ظبست هؼتوش داؿتِ ثبؿذ .

0/25

آيب هذيش ثب هـبسوت ٍاحذ ّبي ػتبدي
الذام ثِ ثشًبهِ سيضي ٍ ًظبست دس صهيٌِ
7

اخشاي

هؼتٌذات ثشًبهِ هَخَد ثبؿذ  ( .ثشًبهِ آهَصؿي  ،ثؼتِ آهَصؿي ثِ تفىيه هشثيبى )

ثزوبمٍ َبي آمًسش ثذي خذمت

كبركىبن هي ًوبيذ؟

16

0/ 5

امتيبز

سئًاالت

مكتسبه

استبوداردهب

رديف

ثش دٍسُ ّبي آهَصؿي دس حيي اخشا ٍ ثؼذ اص پبيبى دٍسُ ثِ هٌظَس تدضيِ ٍ تحليل سفغ ًبسػبئي ّب ٍ
ثْجَد سًٍذ ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ًظبست ٍ اسصؿيبثي داسد  ( .ثب ّوىبسي هشثيبى ٍ ٍاحذ ّبي ػتبدي )

0/25

خْت اًدبم ًيبص ػٌدي آهَصؿي هتوشوض ثشًبهِ سيضي ٍ ثِ ٍاحذ ّبي ػتبدي اػالم ؿذُ اػت .

0/25

اثشثخـي اعالػبت خْت اسصؿيبثي ثشًبهِ ّبي ثبصآهَصي ثَْسصاى ثب ّوبٌّگي ٍ هـبسوت وبسؿٌبػبى
ػتبدي هشوض ثْذاؿت اًدبم ؿذُ اػت .

0/25

ًيبص ػٌدي ثَْسصاى ٍ ػبيش وبسوٌبى ثِ هٌظَس تؼييي ًيبص ّبي آهَصؿي اًدبم ؿذُ اػت .

0/25

دس تْيِ ٍ خوغ آٍسي همبالت وبسوٌبى هـبسوت داسد .

0/25

فشهْبي ًظش ػٌدي دس هَسد هَضَػبت هدلِ ثَْسص خوغ آٍسي ٍ خوغ ثٌذي ؿذُ اػت .

0/25

فللٌبهِ آهَصؿي ثَْسص تَصيغ ؿذُ اػت .

0/25

ثشًبهِ ّبي آهَصؽ غيش حضَسي ٍ آصهَى دس صهيٌِ فللٌبهِ ّبي ثَْسصي ثشًبهِ سيضي ٍ اخشا ؿذُ اػت.

0/25

گَاّيٌبهِ ّبي دائن آخشيي دٍسُ آهَصؽ ثَْسصي ( ثؼذ اص پبيبى تؼْذ خذهتي ) كبدس ؿذُ اػت .

0/ 5

ثًُرسي ثشًبهِ سيضي ًوَدُ اػت؟

گَاّيٌبهِ ّبي هْبست ثَْسصي ٍ تبئيذيِ هحشهبًِ آى خْت ثَْسصاى هتمبضي كبدس ؿذُ اػت .

0/ 5

آيب هذيش دس جلسبت هذٍى هشوض

دس خلؼبت ٍ وويتِ ّبي تـىيل ؿذُ دس هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ؿشوت فؼبل داسد .

سميىٍ ثزوبمٍ ريشي آمًسضي ي

ارتقبء ايه ثزوبمٍ َب دس هشوض ثْذاؿت

ؿشح ٍظبيف هشثَعِ سا اًدبم هي دّذ
يب دس غيش ايي كَست ثش ػولىشد ساثظ
فللٌبهِ ثَْسص ًظبست داسد ؟

11

12

آيب هذيش دس خْت

صذير گًاَيىبمٍ َبي

ثْذاؿت ؿْشػتبى ٍ اػتبى دس خْت

(خلؼبت هؼئَليي ٍاحذ ّب  ،وويتِ آهَصؽ ثْذاؿت  ،ؿَساي ثَْسصي  ،ؿَساي اداسي  ،وويتِ پبيؾ  ،وويتِ ًمل ٍ اًتمبالت ٍ )...

پيـجشد ثشًبهِ ّب ؿشوت فؼبل داسد ؟

( .ؿَساي هذيشاى ٍ )...

آيب هذيش

ثزوبمٍ عمليبتي ي عملكزد

سبليبوٍ سا تْيِ ٍ اسػبل هي ًوبيذ؟

دس خلؼبت ّوبٌّگي ٍ آهَصؿي دس ػغح هشوض ثْذاؿت اػتبى ؿشوت فؼبل داسد

ثشًبهِ ػولىشد ٍاحذ دس هَػذ همشس ثب فشهت اػتبًذاسد تٌظين ٍ ثِ اػتبى اسػبل ؿذُ ثبؿذ

0/ 5

آيب هذيش وويتِ ضًراي ثًُرسي سا ثِ
ؿىل فؼبل دس ػغَح هختلف هشوض

تـىيل ؿَساي ثَْسصي هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ٍ اداهِ فؼبليت ايي ؿَسا ضوي ثيبى ؿشح ٍظبيف

ثْذاؿت تـىيل دادُ اػت؟

آًبى دس لبلت دػتَس الؼول هَخَد  ،پيگيشي ؿذُ اػت .

14

هشاػن ثضسگذاؿت ريس ثًُرس هـبسوت
فؼبل داسد ؟

0/25

ثشًبهِ ػوليبتي ٍاحذ دس هَػذ همشس ثب فشهت اػتبًذاسد تٌظين ٍ ثِ اػتبى اسػبل ؿذُ ثبؿذ .

ٍظبيف آًْب دس لبلت دػتَس الؼول هَخَد  ،پيگيشي ؿذُ اػت .

آيب هذيش دس ثشًبهِ سيضي ٍ ثشگضاسي

0/25

0/ 5

تـىيل ؿَساي ثَْسصي هشاوض ثْذاؿتي  -دسهبًي ٍ اداهِ فؼبليت ايي ؿَساّب ضوي ثيبى ؿشح
13

د

ًتبيح ثشًبهِ ّبي آهَصؿي تحليل ٍ عشح ّبي هذاخلِ اي آهَصؿي اسائِ هي ؿَد .

0/25

آيب هذيشثِ ػٌَاى راثط فصلىبمٍ ثًُرس

10

امتيبز

ثش ًحَُ ػولىشد وبسوٌبى هشاوض ثْذاؿتي ٍ دسهبًي ثِ اتفبق تين وبسؿٌبػي هـبسوت فؼبل داسد .

0/25

فؼبل اػت؟

9

استبودار

دس وويتِ آهَصؽ ثْذاؿت ؿشوت فؼبل داسد .

0/25

0/25
0/25

گضاسؿبتي اص ػولىشد ؿَساّبي هزوَس ثِ ؿَساي ثَْسصي اػتبى اػالم ؿذُ اػت .

0/25

خلؼبت ثشًبهِ سيضي ٍ ّوبٌّگي هشاػن تـىيل ؿذُ اػت .

0/25

اخشاي هلَثبت خلؼبت هزوَس پيگيشي ؿذُ اػت .

0/25

ثَْسصاى ٍ هشثيبى ًوًَِ دس لبلت چه ليؼت هَخَد اًتخبة ؿذُ اػت .

0/25

ثش ثشگضاسي هشاػن ًظبست ٍ گضاسؽ ػولىشد ثِ اػتبى اسائِ ؿذُ اػت .

0/25

جمغ امتيبز استبودارد

20

جمغ امتيبز مكتسبه

..............

امتيبز  : 18 -20اسائِ ثبصخَسد هثجت ثِ هذيش ّؼتِ آهَصؽ ثَْسصي دس ساػتبي استمبء ٍضؼيت هَخَد اص عشيك تالؽ ّش چِ ثيـتش
امتيبز  : 14 -17عشاحي ثشًبهِ هذاخلِ اي هَثش دس ساػتبي سفغ ًمبئق ٍ ثْجَد ٍضؼيت هَخَد
امتيبز  : 10 -13عشاحي ثشًبهِ هذاخلِ اي هَثش ٍ پيگيشي دس فبكلِ صهبًي يه هبِّ دس ساػتبي سفغ ًمبئق ٍ ثْجَد ٍضؼيت هَخَد
امتيبز ممتر از  : 10تزوش دس خْت ايدبد تغييش سٍيِ ٍ پيگيشي دس فبكلِ صهبًي يه هبِّ ٍ دٍ هبِّ ٍ دس كَست اداهِ سًٍذ هَخَد خبيگضيٌي ًيشٍ
نبم و نبم خبنوادگي پبيص مننده ........................................................... :

سمت ..................................................... :

امضبء .....................................................................................................

تبريخ تنميل .............................................

17

امتيبز

ثب وبسؿٌبػبى ػتبدي دس اخشاي ثشًبهِ ّبي ادغبم يبفتِ ػالهت  ،ثبص آهَصي ٍ ًَآهَصي ّوىبسي داسد.

0/25

مكتسبه

سئًاالت

آيب هذيش دس
8

استبوداردهب

چك ليست پبيص مربيبن هسته هبي آمًزش بهًرزي در حيه كبرآمًزي پبيه  2داوص آمًزان
در خبوه هبي بهداضت داوص آمًزي ي سبير يظبيف محًله
دانطگبه  /دانطنده علوم پسضني ..............................

هسته آموزش بهورزي ضهرستبن .....................................

خبنه بهداضت آموزضي .....................................................

خبنه بهداضت دانص آموزي ..................................................

نبم مربي .................................................................................

نبم مهبرت .................................................................................
كبرآمًزي پبيه 2

رديف

اّذاف سفتبسي دس عشح دسع هتٌبػت ثب اًتظبسات تؼييي ٍ ثشاي داًؾ آهَص ثيبى گشدد .

0/25

سفتبس ٍسٍدي ٍ پيؾ داًؼتِ ّبي داًؾ آهَص دس ّش خلؼِ اص وبسآهَصي تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

اسصؿيبثي سفتبس ٍسٍدي دس ّش خلؼِ اص وبسآهَصي تؼييي ٍ اسصؿيبثي تـخيلي اًدبم گيشد .

0/25

الگَ  ،سٍؽ ٍ ؿيَُ آهَصؿي كحيح خْت ػبصهبًذّي ساّجشد ّبي يبددّي – يبدگيشي
هتٌبػت ثب اّذاف سفتبسي هَسد ًظش دس وبسآهَصي تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

دس حيي هْبست آهَصي اػتفبدُ

هَاد ٍ سػبًِ ّبي آهَصؿي خْت تؼْيل دس دػتيبثي ثِ اّذاف آهَصؿي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ

هي وٌذ؟

دس عشح دسع ثشاي اًدبم فشايٌذ تذسيغ  ،ثشًبهِ صهبًجٌذي پيؾ ثيٌي ٍ تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

آهَصؿي ٍ اسصؿيبثي هَفميت اخشاي عشح ٍ ول فشايٌذ عشاحي تذسيغ )
هحتَا تَػظ هشثي خوغ ثٌذي ٍ خالكِ گشدد .
ًتيدِ اسصؿيبثي دس عشح دسع هشثَعِ ثجت گشدد .

0/25

توشيٌْب ٍ تىبليف خلؼِ ثؼذي دس عشح دسع پيؾ ثيٌي ٍ ثِ داًؾ آهَصاى اسائِ ؿذُ ثبؿذ.

0/25

سئَع ولي ػولىشدي اًدبم ّش يه اص هْبستْب سا ؿٌبػبيي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

اخضا تـىيل دٌّذُ ّش هْبست تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ّش خضء يب ػٌلش ثش حؼت هْبست فؼلي فشاگيشاى دس اًدبم آى دسخِ ثٌذي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

دسچه ليؼت ثِ دلت ٍ ػشػت ػول هَسد اًتظبس دس داًؾ آهَص تَخِ خبف ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ًتبيح وبس تدضيِ ٍ تحليل ؿذُ ثبؿذ .

0/25

ًتبيح اسصؿيبثي ثبسم ثٌذي ٍ اهتيبص ّش يه اص ٍظبيف تؼييي ؿذُ ثبؿذ .

0/25

تىبليف خلؼِ ثؼذي ثش اػبع چه ليؼت ٍ عشح دسع ثِ داًؾ آهَص اػالم ؿذُ ثبؿذ .

0/25

آيب هشثي ثش اػبع ثزوبمٍ سمبوجىذي اص

دفؼبت ثبصديذ هشثيبى ثب آئيي ًبهِ ثَْسصي ٍ ثشًبهِ تٌظيوي هغبثمت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

خبًِ ثْذاؿت آهَصؿي ثبصديذ ثِ

هذت صهبى حضَس هشثيبى دس فيلذ وبسآهَصي ثب آئيي ًبهِ ثَْسصي هغبثمت داؿتِ ثبؿذ .

0/25

سفتبسي اص چك ليست اػتبًذاسد
وبسآهَصي دس حيي هْبست آهَصي
اػتفبدُ هي وٌذ؟

ػول هي آٍسد ؟
آيب هشثي دس وبسآهَصي ثب داًؾ آهَص
4

0/25
0/25

آيب هشثي خْت دػتيبثي ثِ اّذاف

3

0/25
0/25

فشايٌذ اسصؿيبثي دس عشح دسع سٍصاًِ تؼييي ٍ اخشا ؿَد  ( .اسصؿيبثي هيضاى دػتيبثي ثِ اّذاف

2

د

1

سفتبسي اص

طزح درس كبرآمًسي پبيٍ2

استبودار

آيب هشثي خْت دػتيبثي ثِ اّذاف

ّذف ولي دس ّش خلؼِ اص وبسآهَصي تؼييي ٍ دس اثتذاي خلؼِ ثشاي داًؾ آهَص ثيبى گشدد .

0/25

ٍ هشاخؼيي خبًِ ثْذاؿت ارتجبط مًثز

ثشلشاس هي وٌذ ؟

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ

 ( .دفتش گضاسؽ خبًِ ثْذاؿت  ،ثبيگبًي گضاسؿبت  ،ثشًبهِ صهبًجٌذي وبسآهَصي )

0/25

استجبط هشثي ثب داًؾ آهَص ٍ هشاخؼيي دٍ عشفِ ثبؿذ .

0/25

ثِ ايدبد ٍضؼيت ساحت دس هشاخؼيي ٍ داًؾ آهَص  ،خْت دسيبفت ٍ اسائِ خذهبت تَخِ ؿَد.

0/25

صهيٌِ هـبسوت فؼبل داًؾ آهَص دس وبسآهَصي تَػظ هشثيبى فشاّن ؿَد .

0/25

اص هـَق ّب ٍ تمَيت وٌٌذُ ّبي والهي ٍ غيش والهي دس فيلذوبسآهَصي اػتفبدُ گشدد .

0/25

18

امتيبز

اص عشح دسع دس وبسآهَصي اػتفبدُ گشدد .

0/25

امتيبز

سئًاالت

مكتسبه

استبوداردهب

كبرآمًزي پبيه 2
رديف

استبودار
د

 -1اسائِ پيؾ ػبصهبى دٌّذُ هٌبػت ( ثيبى اّذاف  ،ػشضِ ػبصهبى دٌّذُ  ،روش هثبل ،تىشاس )

1

 -2ػشضِ هغبلت ( ػشضِ هغبلت  ،حفظ ًظن هٌغمي هغبلت  ،هتلل ًوَدى هغبلت ثِ ػبصهبى دٌّذُ )

1

 -3تثجيت آهَختِ ّب

( ػبصهبًذّي هغبلت  ،اسائِ هثبل ٍ ًوًَِ  ،خوغ ثٌذي  ،سثظ هغبلت ثِ پيؾ ػبصهبى دٌّذُ)

1

* هتٌبػت ثبسٍؿْبي تذسيغ تَضيحي يب ًوبيـي اسائِ ؿَد .
* هتٌبػت ثبؿيَُ ّبي تذسيغ ػخٌشاًي  ،ثبصگَيي  ،پشػؾ ٍ پبػخ ً ،وبيـي يب توشيٌي اسائِ ؿَد

0/ 5
.

0/ 5

الگًي مطكل گطبيي يب حل مسئلٍ :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :

آيب هشثي اص
5

الگً  ،ريش ي ضيًٌ َبي

آمًسضي هتٌبػت ثب اّذاف سفتبسي
وبسآهَصي اػتفبدُ هي ًوبيذ ؟

 -1هَاخِ ًوَدى ثب هؼبلِ ( ثيبى اّذاف  ،عشح هؼبلِ  ،ايدبد تَخِ دس صهيٌِ تفبٍت ٍ تؼبسم )

1

 -2خوغ آٍسي اعالػبت ( گشدآٍسي پبػخْب  ،تمَيت هـبسوتْب ٍ ّذايت آًْب  ،دػتِ ثٌذي )

0/ 5

 -3اًتخبة هٌبػجتشيي پبػخ (خذا وشدى پبػخْبي هشتجظ ،ثيبى فشضيِ ،آصهَى ساثغِ ثيي هتغيشّب )

0/ 5

 -4اثجبت يب سد پبػخ ( ػبصهبًذّي هغبلت  ،وٌتشل هدذد هشاحل )

0/ 5

ً -5تيدِ گيشي ( ًتيدِ گيشي  ،خوغ ثٌذي )

0/ 5

* هتٌبػت ثب سٍؿْبي تذسيغ اوتـبفيً ،وبيـي يب ثحث گشٍّي اسائِ ؿَد .

0/ 5

* هتٌبػت ثب ؿيَُ ّبي تذسيغ توشيٌي  ،پشػؾ ٍ پبػخ  ،آصهبيـي يب ايفبي ًمؾ اسائِ ؿَد.

0/ 5

الگًي فزد مذاري يب اوفزادي :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :
 -1تؼييي اّذاف آهَصؿي ،ضَاثظ ٍ ؿشايظ هَفميت دس دػتيبثي ثِ آى

1

ً - 2ظبست اًفشادي ثشاًدبم فؼبليتْبي آهَصؿي

1

 -3ثشسػي فؼبليتْب ٍ اسصؿيبثي ًْبيي تَػظ هشثي ( اسصؿيبثي فشدي ٍ گشٍّي )

1

* هتٌبػت ثب سٍؿْبي تذسيغ پشٍطُ ( ٍاحذ وبس ) اسائِ ؿَد .

0/ 5

* هتٌبػت ثبؿيَُ ّبي تذسيغ ثحث گشٍّي  ،پشٍطُ اي  ،توشيٌي يب پشػؾ ٍ پبػخ اسائِ ؿَد.

0/ 5

اصًل كلي در َز الگً :

6

 - 2حذ اوثش هـبسوت ثشاي توبم فشاگيشاى دس والع ثب تَخِ ثِ تفبٍتْبي فشدي فشاّن ؿَد.

1

آيب هشثي خْت تىويل چه ليؼت

آهَختِ ّب دس ؿشايظ خبسج اص دٍسُ آهَصؿي ( هَلؼيت ّبي سخؼي ) ثِ وبس گشفتِ ؿَد .

0/25

وبسآهَصي تشخيحب اص مًقعيتُبي

آهَختِ ّب ثِ ؿىل ػولي خْت هشاخؼيي ٍالؼي ثِ خبًِ ثْذاؿت ثِ وبس گشفتِ ؿَد .

0/25

ياقعي ( رجعي ) ٍ دس كَست ًذاؿتي

آهَختِ ّب دس هَلؼيتي ؿجيِ ثِ هَلؼيت حميمي ثِ ؿيَُ ايفبي ًمؾ ثِ وبس گشفتِ ؿَد .

0/25

هَلؼيت ٍالؼي اص

7

 - 1يه الگَ ثب اػتفبدُ اص چٌذ سٍؽ ٍ چٌذ ؿيَُ آهَصؿي ( تشويجي ) اخشا ؿَد .

1

ضيًٌ ايفبي وقص

اص تبويذ كشف ثش في پشػؾ ٍ پبػخ دس وبسآهَصي خْت تىويل آيتن ّبي چه ليؼت خَدداسي

اػتفبدُ هي وٌذ ؟

گشدد .

آيب هشثي دس وبسآهَصي لجل اص اخشاي

ثش اػبع عشح دسع دس لبلت پشػؾ ؿفبّي ٍ  ...سفتبس ٍسٍدي سا اسصيبثي ًوبيذ .

0/25
0/25

ّش هْبستي  ،سفتبس ٍسٍدي آى هْبست
سا اسصؿيبثي هي ًوبيذ ؟
( ارسضيبثي تطخيصي )

ثؼذ اص اسصؿيبثي سفتبس ٍسٍدي دس كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوَدُ تب ًمغِ آغبصيي
فؼبليت تذسيغ دس وبسآهَصي سا هـخق ًوبيذ .

19

0/25

امتيبز

الگًي پيص سبسمبن دَىذٌ :هشاحل صيش ثِ تشتيت اسائِ ؿَد :

امتيبز

سئًاالت

مكتسبه

استبوداردهب

كبرآمًزي پبيه 2
رديف

آيب هشثي دسپبيبى اخشاي هْبست تَػظ

فؼبليتْبي تىويلي ٍ توشيي ثشاي تثجيت آهَختِ ّب اسائِ ًوَدُ ٍ الذام ثِ اسصؿيبثي پبيبًي ًوبيذ

0/25

داًؾ آهَص خْت تؼييي هيضاى دػتيبثي

ثشاي تحمك اّذاف سفتبسي عشح دسع تَػظ چه ليؼت هَخَد ثؼذ اص اسصؿيبثي پبيبًي دس

ثِ اّذاف سفتبسي وبسآهَصي  ،ارسضيبثي

كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوبيذ .

تكميلي يب پبيبوي سا اًدبم هي دّذ ؟

پغ خَساًذ ًمبط ضؼف ٍ لَت يبدگيشي داًؾ آهَص سا ثِ ٍي اػالم ًوبيذ .
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آيب هشثي ثزوبمٍ ججزاوي وبسآهَصي سا ثِ

هشثيبى دسخَاػت ثشًبهِ خجشاًي سا اسائِ وشدُ ثبؿٌذ .
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ؿىل هىتَة ثِ هذيش خْت گٌدبًذى دس

هشثيبى ثشاي دسخَاػت ثشًبهِ خجشاًي داليل تَخيْي لبثل اػتٌبدي داؿتِ ثبؿٌذ .
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ثشًبهِ وبسآهَصي اسائِ هي ًوبيذ ؟

هؼتٌذات هشثَعِ هَخَد ثبؿذ .

آيب هشثي الذام ثِ اسائِ
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استبودارد
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امتيبز

9

ارسضيبثي تكًيىيسا اًدبم هي دّذ ؟

ثؼذ اص اسصؿيبثي تىَيٌي دس كَست ًيبص الذام ثِ آهَصؿْبي خجشاًي ًوبيذ .
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(برنبمه مبرآموزي  ،صورتجلسبت ضوراي مربيبن  ،درخواستهبي هىتَة ٍ ) ...

مكتسبه

8

تؼييي هيضاى دػتيبثي ثِ اّذاف اختلبكي

ثشاي تؼييي لؼوتْبيي اص دسع وِ داًؾ آهَصاى دس آًْب هْبست وبفي ًيبفتِ اًذ  ،الذام ثِ
اسصؿيبثي هشحلِ اي ًوبيذ .
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پس خًراوذ مستىذ

( گشارش ) ثِ داًؾ آهَص ٍ هذيش هشوض

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ  ( .دفتش گضاسؽ  ،دفتش گضاسؽ ػولىشد سٍصاًِ داًؾ آهَص )
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آهَصؽ ثَْسصي هي ًوبيذ ؟
12

13

آيب هشثي مطكالت هَخَد دس وبسآهَصي سا

هـىالت اخشايي هَخَد دس وبسآهَصي دس ؿَساي هشثيبى عشح ٍ تلوين هٌبػت اتخبر گشدد .

0/25

گضاسؽ هي ًوبيذ ؟

هؼتٌذات هشثَط ثِ ؿَساي هشثيبى دس هشوض آهَصؽ ثَْسصي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .
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آيب هشثي مذاخالت مىبسجي سا ثشاي حل

ساّىبسّبي اخشايي هتٌبػت ثب هـىالت هغشٍحِ اسائِ گشديذُ ثبؿذ .
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هـىالت هَخَد دسوبسآهَصي عشاحي ٍ

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ.
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اخشا هي ًوبيذ ؟

پيگيشي الصم خْت اخشاي هذاخالت هلَة كَست گشفتِ ثبؿذ .
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هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص دسخلؼبت ؿَساي ثْذاؿت سٍػتب  ،خلؼبت ؿَساي ثْذاؿت
هذاسع ٍ  ...ؿشوت وشدُ ثبؿذ .
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آيب هشثي داًؾ آهَص سا دس هَلؼيت ّبي
سخؼي َمزاَي هي ًوبيذ ؟

هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص دس ػغح سٍػتبي اكلي حضَس فؼبل داؿتِ ثبؿذ .
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هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص دس ػغح سٍػتبي لوش حضَس فؼبل داؿتِ ثبؿذ .
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هشثي ثِ ّوشاُ داًؾ آهَص اص خبًَاسّب ثبصديذ فؼبل داؿتِ ثبؿذ .
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هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ  ( .كَستدلؼبت ؿَساي ثْذاؿتي ،پشًٍذُ هذاسع  ،دفتش
گضاسؽ خبًِ ثْذاؿت ،ثشًبهِ صهبًجٌذي وبسآهَصي ٍ ) ...
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آيب هشثي دس پبيبى دٍسُ وبسآهَصي الذام

ثشًبهِ صهبًجٌذي آصهَى پبيبى وبسآهَصي دس عشح دسع ولي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ.
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ثِ ثشگضاسي آسمًن كبرآمًسي هي ًوبيذ ؟

هؼتٌذات هشثَط هَخَد ثبؿذ  ( .عشح دسع وبسآهَصي  ،چه ليؼت وبسآهَصي  ،دفتش گضاسؽ )
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