
 

 

 

 زیست شىاسی درسآمًزشی   گريٌ عمًمیفرم تازدیذ                               
ِ   ضلاص   ضلَد   فزم در سهاًی غیز اس هطاّذُ تذریس تکویلل هلی   تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي: هحتزم لاتل تَجِ تاسدیذ کٌٌذگاى هطلاّذُ   ّلا  هلزتثظ تل

ّلا  دریلی    هطاّذُ تخطی اس فؼالیت دتیز؛ اظْارات دتیز  هذیز  هؼلاًٍیي  گلزٍُ   ػثارتٌذ اسآٍر  اعالػات  هٌاتغ جوغتذریس هستمین حذف ضذُ ٍ

ا  تخصصی  گشارضات ٍ هسٌذات غیزهکتَب  دفاتز ٍ  ّا  حزفِ ّا  حضَر غیاب ٍ ًوزات  پزًٍذُ آهَساى؛ تزریی ایٌاد هاًٌذ لیست دتیزیتاى  داًص

 تزریی یایت کارگاّی  آسهایطگاُ  کتاتخاًِ  تاتلَّا  اػالًات تخصصی  ٍ یایز هَارد هؼتثز. یایت دتیزیتاى؛ آهَساى  پَرتال یا ٍب کتة داًص
 تاریخ:                             ارسیاب:                  ًام دتیز:                          دتیزیتاى:             ًاحیِ:                  ایتاى:   

 امتیاز تارم َا شاخص محًرَا ردیف

   تخش عمًمی –الف   

  0-7 یاس . تٌذ  ٍ آهادُ تٌذ   عزح درس یاالًِ ٍ رٍساًِ؛ حضَر غیاب؛ عزاحی فضا  کالس؛ گزٍُ تَدجِ یهمذهات  ّا تیفؼال 1

-یاددّیلل  ّللا تیللفؼال 2

  زیادگی

هحَر ؛رٍش هٌایة تطَیك یلا   ّا  کالهی ٍ غیزکالهی هٌایة؛ پژٍّص تَجِ تِ هحتَا  کتاب؛ هْارت

 هَلغ ٍ ...ِ اسدارًذگی؛تاسصَرد تت

14-0  

  0-4 ّا  صارج اس کالس. یاس  هحتَا؛ ارائِ تکالیف؛ پیگیز  تکالیف ٍ فؼالیت غٌی یلیتکو  ّا تیفؼال 3

ا ؛ ّوکلار  تلا    ّا  حزفِ تسلظ ػلوی؛ تَجِ تِ ارتثاط ػوَد  ٍ افمی هحتَا ؛ ارتما  داًص ٍ هْارت یػلو ّا  ییتَاًا 4

 ّا  آهَسضی. گزٍُ

4-0  

  0-4 هذیزیت هٌایة کالس؛ هذیزیت سهاى؛ تَجِ تِ ّوِ فزاگیزاى. یکالی تیزیهذ 5

 شاتیکلللللللللللارتزدت ْ 6

 یآهَسض  ّا ٍریاًِ

ایتفادُ اس اهکاًات ٍ هٌاتغ آهَسضگاّی )یلایت  کارگلاُ  کتاتخاًلِ  آسهایطلگاُ  هزاکلش یلادگیز  ٍ ... ؛       

ّا  آهَسضی هؼتثز ٍ ایتاًذارد؛ ایتفادُ اس اهکاًلات َّضوٌذیلاس  ٍ فضلا  ه لاس ؛      ایتفادُ اس ریاًِ

 ّا.  ُ اس ریاًِّا  تَهی یا تَلیذ آى؛ تَجِ تِ کارایی ٍ اثزتخطی ایتفاد ایتفادُ اس ریاًِ

6-0  

اجزا  اًَاع ارسضیاتی )آغاسیي  تطخیصی  تکَیٌی  پایاًی ٍ یا تأییلذ  ؛ رػایلت ایلتاًذاردّا  عزاحلی      یاتیارسض 7

 یؤال؛ ایتفادُ اس اًَاع یؤاالت؛ اػالم تِ هَلغ ًوزات؛ ارائِ تاسصَرد.

7-0  

 آهللللَسش یرٍاًطٌایلللل 8

  زیادگیٍ

  0-5 ؛ تزلزار  ارتثاط ػاعفی.سایی تذریسی آرام  جذاب ٍ تِ دٍر اس ایتزسّا  فزد ؛ اجزا   تَجِ تِ تفاٍت

حضَر هٌظن؛ ثثت ٍلایغ آهَسضی هثل ًوزات؛ لاًًَوٌذ   رػایت لَاًیي ٍ هملزرات هذریلِ ٍ هصلَتات     یضغل اًضثاط 9

 ضَرا  هذریِ ٍ دتیزاى 

3-0  

اصاللی ٍ ایالهی؛ داضتي ظاّز ٍ پَضطی هٌایة؛ هلٌظن  داضتي تؼاهل؛ صَش رفتار  ٍ رػایت هَاسیي   ا حزفِ اصالق 10

 هٌذ  فزاگیزاى. تَدى؛ تَجِ تِ رضایت

6-0  

 زیست شىاسیتخش تخصصی درس  –ب 

  0-10 یادگیری -میسان استفادٌ از تصايیر ي اویمیشه َای زیست شىاسی در فرایىذ َای یادگیری  فزایٌذ تذریس  11

  0-10 ثثت آزمایشات اوجام شذٌ  –اوجام فعالیت َای آزمایشگاَی  اّویت تِ آسهایطگاُ  12

  0-10 رعایت ترتیة ارائٍ تیه محتًا ي مسایل ريززوذگی ي آشىایی تا مسایل زیست محیطی رػایت هحتَا  آهَسضی 13

  0-5 سیست هحیغی آضٌا کزدى داًص آهَساى تا هسایل ای اد ارتثاط تیي هحتَا ٍ هسایل سًذگی  تْزُ ٍر  اس فزصت ّا 14

  0-5 ارتثاط دتیز تا گزٍُ آهَسضی سیست ٍ تطکیل ضَرا  تخصصی گزٍُ ّا  دریی در هذریِ  تؼاهل تا ادارُ ٍ ّوکاراى 15

  011 جوغ کل 
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