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 رديف محير برنامه عنيان شاخص/اقدام زمان اجرا تيضيحات امتياز
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ثبسگزاسی اّذاف  دفتش تبلیف-1  

 

ثشگضاسی جلسبت تجییي ثِ صَست -2

 لغجی،هٌغمِ ای 

هتٌبست ٍ ثبسگزاسی آى دس تْیِ فبیل ّبی -3

سبیت ٍ تَضیحبت پیشاهَى آى دس ًطست ّبی 

 علوی،عولی

 هْش

 

 عَل سبل تحصیلی

 

 آرس

پیگیشی ، تْیِ ساٌّوبی ثشًبهِ دسسی اص گشٍُ دسسی دفتش تبلیف -1

 كتت دسسی ٍ ثبسگزاسی آى دس سبیت دثیشخبًِ

اضبعِ ٍ تجییي ٍ آگبّی ثخطی ساٌّوبی ثشًبهِ دسسی ثِ -2

 سشگشٍّْبی دسسی استبًْب ٍ هٌبعك ٍ دثیشاى دٍسُ هتَسغِ

تذٍیي ًحَُ اسصضیبثی،سٍش تذسیس،تعییي هلضٍهبت ٍ اهكبًبت -3

 ٍ...دسٍس پبیِ دّن ٍ یبصدّن

 اجراي برنامه درسي ملي
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حذالل یک ًَثت دس ّش استبى ثب اسائِ 

 هستٌذات

ثشاسبس فشم ّب ٍ ضبخص ّبی هَجَد ٍ ثب اسائِ 

 گضاسش تحلیلی

 ثشاسبس هستٌذات  ٍ اسائِ گضاسش

 عَل سبل

 

 عَل سبل

 

 عَل سبل

 ثشگضاسی كبسگبُ آهَصضی ثب هحتَای ًظبست ثبلیٌی-1

هذسسِ استبى ّوشاُ ثب اسسبل  4ثبصدیذ سشگشٍُ استبًی اص حذالل -2

 گضاسش تحلیلی ٍپیشٍ آى سشگشٍّْبی دسسی هٌبعك اص هذاسس

دثیشاى ّن سضتِ اص كالس دثیش ٍ اسائِ ثبصدیذ حذالل یكی اص -3

گضاسش ثش اسبس فشم ّب ٍ ضبخص ّب ثِ سشگشٍّْبی دسسی)ًظبست 

 ّوتب(

راوبري حرفه اي معلمان و نظارت بر عملكرد آنان)نظارت 

 باليني(
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ثب تَجِ ثِ ثشًبهِ دثیشخبًِ  ثشای ّش استبى -1

 ثخص خبصی دس ًظش گشفتِ ٍ اعالم هی ضَد.

ثب تَجِ ثِ عٌَاى هطخص ضذُ ثشای ّش  -2

 استبى عی ثخطٌبهِ اعالم خَاّذ ضذ.

دس صَست اهكبى ٍ ٍجَد صیشسبخت ّبی -3

 الصم

ثب تَجِ ثِ تَاًوٌذی ّبی دثیشاى ّش هٌغمِ  -4

 ثخطٌبهِ ٍ اعالم خَاّذ ضذ.

دسصَست هَافمت ّبی الصم  ٍ ضشكت  -5

 سشگشٍُ هحتشم 

 آرس هبُ

 دس عَل سبل

 

77فشٍسدیي   

 

76ثْوي هبُ   

 

76آرس هبُ   

 ًمذ ٍ ثشسسی كتبة  صیست یبصدّن-1

ثشگضاسی هسبثمِ عشح دسس ًَیسی)ٍیژُ كتبة یبصدّن(جْت  -2

 تْیِ ثبًک عشح دسس

ثشگضاسی هسبثمِ  علوی ٍیژُ دثیشاى)ثشخظ( دس صَست  تبهیي -3

 اعتجبس

تَلیذ هحتَای آهَصضی ثشای كتبة جذیذالتبلیف -4

 اعالعبت  ٍ هحتَا()جْت تْیِ ثبًک 1یبصدّن

كطَسی  حضَس دس ّوبیصثشگضاسی جلسِ گشدّوبیی استبًی ٍ-5

 )دس صَست تبهیي اعتجبس(

مشاركت در آميزش و تيانمند سازي دبيران)راوبردواي 

 ياددوي و يادگيري(
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  ثش اسبس فشم  سبهبًِ -1

ثشاسبس هستٌذات اسائِ ضذُ -2  
76آثبى  15  

 

77خشداد  25  

ٍ صیست ضٌبسی پیص  2تحلیل سَاالت ًْبیی صیست ٍ آصهبیطگبُ -1

 داًطگبّی خشداد ٍ ضْشیَس،دی 

،  96دسصذ اٍساق اهتحبًبت ًْبیی خشداد  11الی  5ثبصثیٌی -2

ّوبٌّگ ٍ داخلی ٍ اسائِ ثبصخَسدّبی هٌبست ثِ دست اًذسكبساى 

 اعن اص دثیشاى، هذیشاى ٍ هسئَلیي

سياالت و نتايج ارزيابي و تجزيه و تحليل 

 امتحانات)نىايي،وماونگ و داخلي(

4 

 هساتقات آسهایشگاُ سیست شٌاسی تا ّوکاری سزگزٍُ آسهایشگاُ 79اردیثْشت   01

 برنامه واي بيمي و استاني

5 

طزاحی سَاالت سیست شٌاسی استاًذارد تزای پایِ یاسدّن در قالة  79اسفٌذ   11

 فصل کتابتارم دی، خزداد ٍ شْزیَر تِ تفکیک 

ّای آهَسشی جْت داًش تزگشاری هساتقِ علوی تَسط سزگزٍُ 79تْوي   5

 آهَساى

 تزگشاری هساتقِ عکاسی اس سیست تَم ّای ایزاى 79آتاى   5

ایجاد تاًک فیلن ّای آهَسشی کَتاُ ٍ جذاب در خصَص هَضَعات  79اردیثْشت   01

 هختلف کتاب
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 3 

 3 
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دثیشخبًِ ٍ ثب فشهت عجك فشم اسسبلی -1

 دسخَاستی

 دس ساستبی ثشًبهِ هلی ،دسسی-2

 ثِ صَست پیَستِ -3

 

ثب تَجِ ثِ هستٌذات اسسبلی دس عَل سبل -4

 تحصیلی

هْش 15  

هْش 15  

 عَل سبل

 

 

 

77اسدیجْطت  21  

تكویل ٍ اسسبل فشم هطخصبت سشگشٍُ استبى ٍ اعضبی آى-1  

تٌظین ٍ اسسبل ثشًبهِ عولیبتی استبى-2  

فبدُ اص فضبی هجبصی ثشای تعبهل ٍ استجبط ثب سشگشٍُ ّبی است -3

ثبسگزاسی هغبلت ٍ هحتَای هٌبست ٍ تكویلی دس (دسسی ٍ هعلوبى

،استفبدُ اص كلیٌیک هجبصی ٍ سبیت ٍ گشٍُ ّبی آهَصضی

 پبسخگَیی ثِ سَاالت ّوكبساى(

اسسبل گضاسش عولكشد-4  

 ساير
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 ةویراحهداعضای گروه زیست شناسی استان کهگیلویه و 

 اةوطالب ظریفیان

 نریم ستوده


