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تقَین اجزایی ٍ بزًاهِ ساالًِ
تمَین اجشایی ضبهل فؼبلیت ّبی هٌظوی است کِ دس ّوِ هذاسس ّوسبى ثغَس یکسبى اجشا هی ضَد  .هثبل
فؼبلیت ثشای تمَین اجشایی :
هشاسن ثبصگطبیی – آصهَى ٍسٍدی – هسبثمبت  -هٌبسجت ّب – اًتخبثبت اًجوي اٍلیب ٍ هشثیبى ٍ هشاسن سٍص داًص
آهَص ٍ  . . .کِ ّوِ دس تبسیخ ّبی خبغی اًجبم هیطَد  .تْیِ تمَین اجشایی ًیض ثشای هذیشاى ضشٍسی است .
ثشًبهِ سبالًِ ضبهل فؼبلیت ّبیی است کِ هذیش ثشای تغییش یک ٍ یب چٌذ ضبخع پشٍسضی  ،آهَصضی ٍ یب ػوشاًی
ثب تَجِ ثِ اهکبًبت هذسسِ  ،پیص ثیٌی ٍ ثب تػَیت ضَسای هذسسِ اجشا هی کٌذ.
ثشای هذسسِ خَد ثشًبهِ سبالًِ داضتِ ثبضیذ.
یکی اص سبهبًِ ّبی اغلی هذیشیت ،ثشًبهِ سیضی است .ثشًبهِ سیضی هْبست هٌغمی فکش کشدى ٍ تَاًبیی ثِ کبس ثشدى
تفکش هٌغمی ،ثشای تحمك اّـذاف هَسد ًظش است ثِ ػجبستی دیگش هذیشیت یؼٌی ثشًبهـِ سیـضی ٍ تػـوین گـیشی
ثشاسبس ثشًبهِ سیضی.ثشًبهِ سیضی یک داًص ٍ هْبست است کِ ّش هذیشی ثشای هَفمیت خَد ثبیذ هْبست آهَصش ٍ
استفبدُ اص آى سا داضتـِ ثبضذ .ثشًبهِ سیضی فشاگشدی است هذاٍم ،حسبة ضذُ ٍ هٌـغمی ،جْت داس ٍ دٍسًگش ،ثِ
هٌظَس ّذایت ٍ اسضبد فؼبلیت ّبی جوؼی ،ثشای سسیذى ثِ اّذاف هغلَة.
اغَل ثشًبهِ سیضی ضبهل اغل جبهؼیت ،هـطبسکت ،تؼْذ ،اغل ٍالغ ثیٌی ،هذاٍهت اسصضیبثی ٍ تَجِ ثِ تغییشات
کی فیّ ،وجستگی ،اًؼغبف پزیشی ٍ اسکبى اغلی آى ضبهل صهبى ،فؼبلیت یب سبص ٍ کبس ٍ هحتَاست.

اًَاع ثشًبهِ سیضی :
o

ثشًبهِ سیضی اص ًظش صهبى :ثشًبهِ سیضی کَتبُ هذت ،هیبى هذت ٍ ثلٌذ هذت

o

ثشًبهِ سیضی اص ًظش حَصُ ٍ داهٌِ ػول :ثشًبهِ سیضی کالى ،هلی ٍ خشد

o

ثشًبهِ سیضی اص ًظش ػول :ثشًبهِ سیضی هتوشکض ،اسضبدی ٍ هَسدی

ػَاهل هؤثش دس ثشًبهِ سیضی آهَصضگبُ :
الف  -هحیظ ثیشٍى سیستن :ضبهل فمش التػبدی ،ثی سَادی اٍلیب ،اػتیبد ،هْبجشت ثی سٍیِ ،ثیکبسی ،هطکالت
سٍاًی ٍ اجتوبػی اٍلیب ،هحیظ اللیوی ٍ ضشایظ صیست هحیغی
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ة  -هحیظ دسٍى سیستن :ضبهل هذیشیت ،سبختبس سبصهبًی ،لَاًیيً ،ظبم آهَصضی ،کتبة ّبی دسسی ،هؼلوبى
ٍ کبسکٌبى ،داًص آهَصاى ،ضیَُ ّبی آهَصش ٍ یبددّی ،هٌبثغ هبلی ٍ تجْیضات

چگًَِ ضشٍع کٌین؟
ًمغِ ضشٍع جبیی است کِ دس حبل حبضش دس آى ایستبدُ ایذ .ثْتش است ثشسســی کٌیذ کجب ّستیذ ٍ ثِ کجب هی
سٍیذٍ .ضغ فؼلی خَد ٍ هذسسِ ای کِ دس آى کبس هی کٌیذ چگًَِ است؟ آیب هبیل ثِ تغییش دس کبستبى ّستیذ؟ آیب
ثِ ثشًبهِ سیضی ثِ ػٌَاى گبم اغلی تغییش ،هؼتمــذیذ؟ حبالت سٍحی ،سٍاًی ،اجتوبػی ٍ حشفِ ای خَد سا ثشسسی
کٌیذ .ثشای ثْتش ضذى ٍضؼیت کبس ثبیذ ثب خَد ٍ ّوکبساى خَد ساحت ،غویوی ٍ غبدق ثبضیذ ،اضتجبّبت خَد سا
ثپزیشیذ ٍ ثِ آى اػتشاف کٌیذ .ایي گًَِ است کِ هی تَاًیذ گبم ّبی سٍ ثِ جلَ ثشداسیذ.
حبل کِ ثِ تغییش ػاللِ هٌذ ضذیذ تٌْب ثب ثشًبهِ سیضی است کِ هی تَاًیذ ثِ کبستبى تذاٍم ثجخطیذ ٍ کیفیت آى سا
ثبال ثجشیذ .
اثتذای سبل تحػیلی ثْتشیي صهبًی است کِ دسثبسُ ثشًبهِ سبل تحػیلی جبسی هذسسِ ثب هؼلوبى ،داًص آهَصاى ٍ
اٍلیب هطَست کٌیذّ .شگض ثذٍى ًظش ٍ ّوشاّی آى ّب الذام ثِ تذٍیي ثشًبهِ سبالًِ ًکٌیذ صیشا دس غَست ّوشاّی ٍ
پطتیجبًی ًکشدى آى ّب ثب ضکست هَاجِ خَاّیذ ضذ .
ثٌبثشایي ًخستیي جلسِ ضَسای ػوَهی هذسسِ سا لجل اص ضشٍع سبل تحػیلی یب ّفتِ اٍل سبل تحػیلی تطکیل
دّیذ .کلیبت آى سا ثشای اسکبى هذسسِ ضشح دّیذ ،دس خـــػَظ آى ثحث ٍ گفت ٍ گَ کٌیذً ،ظش آى ّب سا جَیب
ضَیذ ٍ دس فشآیٌذ تذٍیي ٍ اجشای ثشًبهِ هطبسکت ّوِ کبسکٌبى هذسسِ ٍ داًص آهَصاى ٍ اٍلیب سا فشاهَش ًکٌیذ .
ثشای اجشای هَفمیت آهیض ثشًبهِ سبالًِ هذسسِ ًکبت ریل سا دس ًظش داضتِ ثبضیذ :
o

هتي ثشًبهِ تْیِ ضذُ سا ثِ ػٌَاى پیص ًَیس ثشای ثشسسی ٍ ًظشخَاّی ثِ هؼلوبى ثذّیذ.

o

دس ًخستیي جلسِ ضَسای هذسسِ کلیبت ثشًبهِ سا ثشای حبضشاى کبهال تَجیِ ٍ ًکبت هجْن آى
سا سٍضي کٌیذ.

o

داًص ٍ آگبّی هؼلوبى سا ًسجت ثِ ثشًبهِ سبالًِ ٍ تأثیش آى دس سًٍذ سضذ هذسسِ صیبد کٌیذ تب
دس ًگشش آى ّب تغییش ایجبد ضَد ٍ ثب ضوب ّوشاُ ٍ ّن سَ ضًَذ.

o

دیذگبُ ّبی هثجت ٍ هؤثش هؼلوبى سا دس ثشًبهِ اػوبل کٌیذ تب ًسجت ثِ آى احسبس تؼلك خبعش
کٌٌذ.

o

ثشًبهِ سا ثِ تشتیت اٍلَیت ثٌذی آى ثب صهبى ثٌذی هٌبست ثِ اجشا دس آٍسیذ.

o

هحذٍدُ صهبًی ،هَلؼیت هکبًی ٍ هسئَل پی گیشی فؼبلیت ٍ حتی هیضاى ثَدجِ اجشای ثشًبهِ سا
هطخع کٌیذ.

o

ثش حسي اجشای ثشًبهِ ًظبست داضتِ ثبضیذ ٍ خَدتبى لبئل ثِ اجشای دلیك ٍ هٌظن آى ثبضیذ ٍ
ًمع ّب سا دس فشآیٌذ اجشای آى سفغ کٌیذ.

o

دس جلسِ ّبی هختلف ًتبیج ػولکشد ثشًبهِ سا ثِ هؼلوبى ،داًص آهَصاى ٍ اٍلیب گضاسش کٌیذ.
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ثشًبهِ

هحتَی

ػٌَاى ثشًبهِ

ػاللوٌذ کشدى داًص آهَصاى ثِ تحػیل

ٍضؼیت هَجَد ٍ ضشٍست اجشای

دس حبل حبضش ثؼضی اص داًص آهَصاى هذسسِ ساٌّوبیی هؼلن ػاللِ چٌذاًی ثِ

ثشًبهِ

تحػیل ٍ اداهِ آى ًذاسًذ ٍ الصم ٍ ضشٍسی است کِ هب اًگیضُ اص دست سفتِ
آًْب سا ثِ آًْب ثبص گشداًذُ ٍ کلیِ داًص آهَصاى سا ثشای ثْتش دسس خَاًذى ٍ
تحػیل ػلن ٍ داًص تطَیك ٍ ساٌّوبیی ًوبیین .
اّذاف ثشًبهِ

کیفی

-1ایجبد هذسسِ ای ضبداة ٍ جزاة ثشای داًص آهَصاى ٍ دثیشاى-2-استفبدُ
اص ساٌّوبیی ّبی اٍلیبء داًص آهَصاى هَفك ٍ ثشتش  -3-پیطشفت داًطأهَصاى
دس صهیٌِ ّبی ػلوی ،فشٌّگی ٌّ ،شی ،اجتوبػی ٍ،سصضی ٍ-4. ...ایجبد اًگیضُ
دس داًص آهَصاى ثی ػاللِ ثب استفبدُ اص اثضاسّبی تطَیك ،جبیضُ ٍ .....

کوی

 -1تْیِ ٍ اّذاء جبیضُ ثِ داًص آهَصاى تالضگش ثِ تٌبٍة دس عَل سبلتحػیلی
-2.تَجِ ثِ ػَاهل فیضیکی هذسسِ -3.ضبداة سبصی هحَعِ ٍ کالسْب – 4.
تَجِ ثِ اهکبًبت ٍسصضی -4.خشیذ سی دی ّبی کوک آهَصضی .

ضشح اجوبلی فشایٌذ(ضشح

-1دادى هسئَلیت ثِ داًص آهَصاى ٍ تحشیک حس هسئَلیت پزیشی دس آًْب

ػولیبتی ثشًبهِ)

-2هطبسکت دادى داًص آهَصاى دس اداسُ اهَسات آهَصضگبُ ثب ػٌبٍیي کوک
هذیش ً ،بظن سٍصٍ-3. ...تَجِ ثِ فضبی کالسْب ثب ًػت پشدُ ّبی پبسچِ ای
خَش سًگ ٍ استفبدُ اص گلْبی هػٌَػی دس کالس دسس-4.تْیِ کبسًبهِ
هبّبًِ ٍ اًؼکبس آى ثِ ٍالذیي (کِ ًتیجِ هغلَثی داضتِ است)-5.تؼویش
سشٍیس ثْذاضتی داًص آهَصاى-6.آسفبلت کبسی هحَعِ آهَصضگبُ -6.
تَجِ کبفی ثِ اهکبًبت ٍسصضی ثب خشیذ ٍسبیل ٍ تجْیضات هَسد ًیبص داًص
آهَصاى-7.اجشای ثشًبهِ ًشهص غجحگبّی جْت حضَس ثب ًطبط داًص
آهَصاى دس کالس -8.اختػبظ ًوبص خبًِ ثِ ػٌَاى اتبق سضذ جْت استفبدُ
داًص آهَصاى اص سی دی ّبی کوک آهَصضی هَجَد دس هذسسِ  -9.اختػبظ
ًوبصخبًِ آهَصضگبُ ثِ ػٌَاى سبلي هغبلؼِ کِ ثب استمجبل چطوگیش داًص
آهَصاى ّوشاُ ثَدُ است -11.اجشای عشح تالش آفشیي دس هذسسِ ٍ دادى
ّذایبی هختلف ثِ داًص آهَصاًی کِ  5ثبس هَسد تطَیك لشاس گشفتِ اًذ-11.
تبیپ سَاالت دثیشاى دس کبهپیَتش آهَصضگبُ -12.اجشای ًوبص جوبػت
ثػَست کالسی ٍ اختیبسی کِ ثب استمجبل گشم داًص آهَصاى ّوشا ثَدُ است.

ثشآٍسد ّضیٌِ ّب

اص هحل سشاًِ آهَصضگبُ

هحذٍدُ صهبًی

دس عَل سبل تحػیلی

تجْیضات ٍاهکبًبت

اص تجْیضات ٍ اهکبًبت هَجَد دس هذسسِ استفبدُ گشددٍ دس غَست ًیبص تْیِ
ضَد.

هسئَل ٍهجشی ثشًبهِ

هذیش  ،هشثی پشٍسضی ٍ دثیشاى ٍ داًص آهَصاى

اسصیبثی

ػَاهل هَفمیت ٍ ػذم هَفمیت عشح ضٌبسبیی ضَد.ػَاهل تبثیش گزاس ثش
ػاللوٌذ ضذى داًص آهَصاى ضٌبسبیی ٍ ثشسسی گشدد.
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دس اداهِ یک فػل اص فػَل ّفتگبًِ ثشًبهِ ػولیبتی سبالًِ کِ تَسظ سشگشٍُ هذیشاى استبى ثشای آهَصضگبُ
خَدش ( هشکض تیضَّضبى ضْیذ ثْطتی ( )2صاّذاى ) تذٍیي گشدیذُ غشفب جْت هؼشفی چبسچَة کلی ثشًبهِ ثِ
ػٌَاى ًوًَِ دس اختیبس ّوکبساى لشاس هی گیشد .ثذیْی است کِ ّش آهَصضگبُ ثش اسبس اّذاف ٍ عشح ٍ ثشًبهِ ّب ٍ
چبلطْبی پیص سٍ ،ثشًبهِ ػولیبتی خبظ خَد سا هی علجذ .
 -1باال بردن درصد قبًلي يمياوگيه ومرات يقبًلي در آزمًوهاي هماهىگ پيشرفت تحصيلي ي المپيادها

1

اّویت ٍضزٍرت اجزاء

2

چگًَِ ٍبا چِ كسی

جلَگیزي اس افت تحصیلی ٍ هَفقیت در هزاحل بعدي تحصیل

با چِ كسی
هدیز،هعاًٍیي

 2-1استفادُ اس هعلواى ٍ دبیزاى هجزب استاى

هدیز،هعاًٍیي

 2-2بزگشاري كالس ّاي فَق بزًاهِ

هدیز ٍهعاًٍیي ٍ

 2-3بزگشاري آسهَى ّاي هاّاًِ

دبیزاى

 2-4تحلیل آهَسشی بِ صَرت درس بِ درس ٍهاّیاًِ بز

هدیز ،هعاًٍیي

اساس ًتایج بِ دست آهدُ
كیفی

اّداف

باال بزدى درصد قبَلی ٍهیاًگیي ًوزات ٍ هَفقیت داًش آهَساى كلیِ پایِ ّادر
هدرسِ

3
كوی
4
5

6

7

8

شاخص

ٍاحد

هیشاى

دبیزستاى

سال تحصیلی قبل ٍ جدید

سهاى بٌدي هزاحل

پیَست در جدٍل سهاى بٌدي

اجزا
هكاى اجزاء

هدرسِ

اعتبار هَرد ًیاس

سزاًِ هدرسِ ٍ هبلغ دریافتی اسداًش آهَساى بابت كالسْاي فَق بزًاهِ

هعیارّاي ارسیابی

باال بزدى سطح ًوزات ٍ هعدل داًش آهَساى در هقایسِ با سال گذشتِ

بزًاهِ
عودُ تزیي هسائل

9

باال بزدى اًگیشُ هطالعِ در داًش آهَساى

-1عدم آشٌایی بزخی اس ّوكاراى با سیستن ٍضعیت آهَسشی ٍب سایت هدرسِ

ٍتٌگٌاّْاي هدرسِ
ّ-2وشهاًی آسهَى با پزسش ّا ٍ كَئیشّاي كالسی دبیزاى
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ایه بروامه در تاریخ  33/6/2راس ساعت  10:45مًرد تایيد ي تصًیب شًراي مدرسه قرار گرفت ي براي اجرا به کليه
کارکىان مدرسه ابالغ گردید.

اعضاي شًراي آمًزشي مرکس تيسهًشان شهيد بهشتي  2زاهدان
ردیف
1

وام ي وام خاوًادگي

سمت
هدیز هدرسِ ٍ
رئیس شَرا

2

هعاٍى آهَسشی

4

هعاٍى پزٍرشی

6

ًوایٌدُ دبیزاى

7

ًوایٌدُ اًجوي

8

اهضاء

ًوایٌدُ داًش
آهَساى
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