
 بسمه تعالی

ای و کاردانش اشنویهتقویم اجرایی گروه کامپیوتر فنی وحرفه  

 عنوان روز تاریخ مکان محوریت توضیحات

 

بادل نظر پیرامون برنامه عملیاتی توجیه و ت

در سالتحصیلی جدید، نظرخواهی و  گروه 

 تهیه تقویم اجرایی

10/10/69 هنرستان شرف  یکشنبو 

ی
ش

ٌز
آم

ًه 
 گر

نو
ىا

ما
ت 

سا
جل

 

 
های ارتقای  کیفیت آموزشی ، توجیه برنامه

 عملیاتی ابالغی استان
69/16/69 هنرستان شرف  یکشنبو 

 
های  مستمر و تبادل نظر پیرامون ارزشیابی

 پایانی و بررسی ارزشیابی سیستم جدید
09/00/69 هنرستان شرف  دًشنبو 

های پایانی و سواالت هماهنگآزمون  62/16/69 هنرستان شرف  شنبوسو   

 ارزیابی برابر معیارهای استانی 

هنرستان پسرانه 

 حاج رسولیان

60/10/69 شنبوسو   
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00/00/69 ارزیابی برابر معیارهای استانی   چيارشنبو 

06/16/69 ارزیابی برابر معیارهای استانی   چيارشنبو 

 ارزیابی برابر معیارهای استانی 

هنرستان پسرانه 

 شهید حسینی

10/16/69  چيارشنبو 

09/100/69 ارزیابی برابر معیارهای استانی  شنبوسو   

06/16/69 ارزیابی برابر معیارهای استانی   چيارشنبو 

 ارزیابی برابر معیارهای استانی 

هنرستان دخترانه 

 شرف

66/16/69  چيارشنبو 

10/06/69 ارزیابی برابر معیارهای استانی  شنبوسو   

12/16/69 ارزیابی برابر معیارهای استانی   چيارشنبو 

 مُىذس صمذحسیىی

ای ي کبرداوص اضىًیٍيحرفٍکبمپیًتر فىیسرگريٌ   

Oshcg2016@chmail.ir    -   Osh-cg.blog.ir 

09149364731 
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 معیارهای ارزیابی در بازدیدهای مدارس و کالسی

 مالک های ارزشیابی همکار در کالس
وحًٌ ثبت آنتًجٍ بٍ اوجبم حضًر ي غیبة داوص آمًزان ي  -1  

اوجبم ارزضیببی تطخیصی -2  

قذرت بیبن ياستفبدٌ از ريش َبی فعبل ي مطبرکتی در تذریس -3  

ثبت ارزضیببی مستمر -4  

ی آمًزضی ي تجُیسات کبرگبَی ي آزمبیطگبَی استفبدٌ از تكىًلً  -5  

رعبیت بًدجٍ بىذی کتبة  -6  

داضته عرح درس -7  

وحًٌ ثبت سبیر فعبلیت َبی کالسی  -8  

بب داوص آمًزان َىرآمًزارتببط عبعفی ي مًثر  -9  

(برای بیص از یک َمكبر)تطكیل ضًرای تخصصی گريٌ َبی درسی مذرسٍ   -11  

میسان مطبرکت در جلسبت ضًرای دبیران -11  

َبی آمًزضیبب گريٌ َىرآمًزمیسان تعبمل   -12  

فتگیرعبیت زمبن استبوذارد برای تذریس عملی ي تئًری در بروبمٍ َ  -13  

میسان اعالع رسبوی بخطىبمٍ َبی مرتبظ بب درس بٍ داوص آمًزان  -14  



 

 مالک های ارزشیابی آزمون های همکار

تعذاد آزمًن َبی اوجبم یبفتٍ وسبت بٍ بًدجٍ بىذی درس مربًعٍ -1  

کیفیت وگبرش ي خًاوب بًدن سًاالت -2  

رعبیت اصًل صحیح عراحی سًال بر اسبس استبوذارد -3  

ارزشیابی مدیریت آموزشگاهمالک های   
میسان َمكبری مذیریت بب سر گريٌ -1  

کىترل دفبتر کالسی -2  

( ... بخطىبمٍ َب ي) یسان اعالع رسبوی م -3  

میسان َمكبری مذیر در پبسخگًیی بٍ ویبزَبی آمًزضی َمكبر -4  

 مالک های ارزشیابی محیط آموزشگاه

امكبوبت الكتريویكی ، کبرگبَی ي آزمبیطگبَی فعبل  آمًزضگبٌ وسبت بٍ تعذاد داوص  

 آمًز

دیگر مالک های ارزشیابی  
وظر مذیریت در رابغٍ بب َمكبر -1  

وقغٍ وظرات داوص آمًزان در رابغٍ بب َمكبر  -2  

پیطىُبدات در راستبی ارتقبی مُبرت َبی حرفٍ ای از عرف سرگريٌ -3  

 


