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 نکات سواالت آزمون اول )گروه قبلی(

 

 مدرسه آموزی دانش های سامانه در آموز دانش الکترونیکی های پرونده از استفاده شاخص الکترونیک نیمه مدارس در

 . است ضروری

 Smart0105فیلم

 ، یادگیری – یاددهی فرآیند در خانواده مشارکت ، کارایی افزایش و اثربخشی شامل سازی هوشمند در کالن اهداف

 رشد ، استعدادها با متناسب ارزیابی ، جذاب و پویا محیطی ایجاد ، آموزشی عدالت ریزی، برنامه نظام در تحول

 Smart0102 فیلماست فرهنگیان علمی ، تربیتی ، اعتقادی های توانمندی و ،عاطفی جسمی ذهنی، مهارتهای

 .باشد می توسعه کارگروه به مربوط مدارس هوشمندسازی راستای در نوین هایطرح اجرای

 Smart0104فیلم

 .است شده تشکیل رفتاری و  ،فیزیولوژی شناختی مولفه سه  از افراد احساسی یا هیجانی هوش

 Smart0101 فیلم

 Smart0102 فیلم.است اهمیت حائز بسیار انسانها تفکر نقش جدید جامعه در هوشمند مدارس هایماموریت به توجه با

 دانش توانمندی های شاخص پیشرفته،جز هوشمند مدارس در پژوهشی هدایت جهت متعدد راهنما معلمین از گیری بهره

 Smart0105فیلم. شود می ارزیابی اموزان

 مدرسه آموزی دانش های سامانه در آموز دانش الکترونیکی های پرونده از استفاده شاخص الکترونیک نیمه مدارس در

 Smart0105فیلم. است ضروری

 مدرسه آموزی دانش های سامانه در آموز دانش الکترونیکی های پرونده از استفاده شاخص الکترونیک نیمه مدارس در

 Smart0105فیلم . است ضروری

 ، یادگیری – یاددهی فرآیند در خانواده مشارکت ، کارایی افزایش و اثربخشی شامل سازی هوشمند در کالن اهداف

 رشد ، استعدادها با متناسب ارزیابی ، جذاب و پویا محیطی ایجاد ، آموزشی عدالت ریزی، برنامه نظام در تحول

 Smart0102 فیلم .است فرهنگیان علمی ، تربیتی ، اعتقادی های توانمندی و ،عاطفی جسمی ذهنی، مهارتهای
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 Smart0104فیلم .باشد می توسعه کارگروه به مربوط مدارس هوشمندسازی راستای در نوین هایطرح اجرای

 Smart0101 فیلم .است شده تشکیل رفتاری و  ،فیزیولوژی شناختی مولفه سه  از افراد احساسی یا هیجانی هوش

 Smart0102 فیلم .است اهمیت حائز بسیار انسانها تفکر نقش جدید جامعه در هوشمند مدارس هایماموریت به توجه با

 دانش توانمندی های شاخص پیشرفته،جز هوشمند مدارس در پژوهشی هدایت جهت متعدد راهنما معلمین از گیری بهره

 Smart0105فیلم . شود می ارزیابی اموزان

 مدرسه آموزی دانش های سامانه در آموز دانش الکترونیکی های پرونده از استفاده شاخص الکترونیک نیمه مدارس در

 Smart0105یلمف . است ضروری

 

 Smart0204فیلم .شود می استفاده Numberingاز ترتیبی های لیست درج برای ،power point افزار نرم در

 Smart0102 فیلم  .است اهمیت حائز بسیار انسانها تفکر نقش جدید جامعه در هوشمند مدارس هایماموریت به توجه با

  Smart0105فیلم  .است(  انسانی نیروی)دیده آموزش معلمان به مربوط هوشمند مدارس ارزیابی شاخصهای بیشترین

 Smart0101 فیلم  . است یادگیری و ارتقا قابل هوش

 Smart0204فیلم  .شود می استفاده Numberingاز ترتیبی های لیست درج برای ،power point افزار نرم در

 Smart0102 فیلم .است اهمیت حائز بسیار انسانها تفکر نقش جدید جامعه در هوشمند مدارس هایماموریت به توجه با

 Smart0105فیلم .است(  انسانی نیروی)دیده آموزش معلمان به مربوط هوشمند مدارس ارزیابی شاخصهای بیشترین

 Smart0101 فیلم . است یادگیری و ارتقا قابل هوش

 .شود می استفاده جدید انیمیشن نمایش در تاخیر زمان مدت تنظیم برای Delay گزینه از ،power point افزار نرم در

 Smart0205فیلم

 Smart0103فیلم  .شودمی یاد ملل سازمان UNDP مدل از ایران هوشمند مدارس مفهومی مدل تعریف در

 رهبری معظم مقام توسط که است نظام کلی هایسیاست مدارس هوشمندسازی طرح باالدستی سند مهمترین و اولین

 Smart0102 فیلم  .است شده ابالغ

 Smart0105فیلم  . شود می انجام مدارس بندی رتبه منظور به هوشمند مدارس از ارزیابی

 

 106فیلم  .دارد دنبال به را یاددهی عملکرد بهبود و شده قبل روش جایگزین تدریس در فناوری ، سمر مدل افزونگی در

 106فیلم  .است سمر مدل افزونگی سط مصداق کاغذی ازمون جای به الکترونیکی آزمون برگزاری


