
 ...........درس ي راَىمایی آمًزشی فرم وظارت 

 تاریخ:              :        ًاظر           ًام دتیر:                            دتیرظتاى:                     ًاحیِ:                     اظتاى:   

 قابل ارتقا طلًبم َا  شاخص محًرَا ردیف

1 

 ي َا مُارت

  یَا تیفعال

 از قبل) یمقدمات

 (سیتدر

    عرح درض ظاالًِ ٍ رٍزاًِ ،تٌذی تَدجِ

    (راىیکالض ٍ فراگ تیٍضؼ تا در ًظر گرفتي راىیارتثاط هٌاظة تا فراگ جادیا) ؼرٍع هٌاظة

   داًػ آهَزاى حضَر ٍ غیاب

   فضای کالض هتٌاظة تا هَضَع تذریط ٍ آهادُ ظازیعراحی 

   داًػ آهَزاى تٌذی گرٍُ

2 

 ي َا مُارت

 یَا تیفعال

 آمًزش ي

 هیح) یریادگی

 (سیتدر

   کلی ٍ جسئی تیاى اّذاف

   در فراگیراى ًعثت تِ ترًاهِ آهَزؼی ایجاد اًگیسُ 

   )رٍیکرد عَلی ًعثت تِ درض هَرد ًظر( ًیازّا هرٍر پیػ

          هحتَای کتاب رػایت

   )رٍیکرد ػرضی ًعثت تِ درض هَرد ًظر( تَالی ٍ پیَظتگی تذریط

   ّای ًَیي تذریط تکارگیری الگَّا ٍ رٍغ

   تقَیت رٍحیِ پرظؽگری ٍ هْارت ّای حل هعالِ

   ّای کالهی ٍ غیرکالهی هٌاظة هْارت

   تا عرح پرظؽْای هَثر پصٍّػٍ  ایجاد فرصت تفکر

   ازدارًذگیتهٌاظة تؽَیق یا  ّای رٍغ اظتفادُ از

   ًعثت تِ رفتارّای آهَزؼی فراگیراى تازخَرد توَقغ

   ترای فراگیراى داًػ ظازی  کارتردی

3 

 یَا تیفعال

ی )بعد از لیتکم

 تدریس(

  ی)هؼرفی کتاب، ظایت، هقالِ ٍ ...(آهَزؼهحتَای  کویلتٍ ظازی  غٌی
 

  درضتٌذی ٍ خالصِ  جوغ ارائِ
 

  ّای خارج از کالض کالیف ٍ فؼالیتارائِ ٍ پیگیری ت
 

 یعلم ییتًاوا 4

  دتیر تعلظ ػلوی
 

   صحت هحتَای ارائِ ؼذُ
 

   ّای حرفِ ای ارتقای داًػ ٍ هْارت
 

 کالس تیریمد 5

ؼکَفاظالالازی  ،تَجالالِ تالالِ ّوالالِ فراگیالالراىاز عریالالق  داری ٍ هالالذیریت هٌاظالالة کالالالض کالالالض

 داؼتي خالقیت ،اظتؼذادّا
 

 

   زهاىهذیریت 
 

  تیٌی ًؽذُ کٌترل ٍقایغ پیػ
 

 یابیارزش 6

   اجرای اًَاع ارزؼیاتی )آغازیي، تؽخیصی، تکَیٌی، پایاًی(

   رػایت اظتاًذاردّای عراحی ظؤال

   ٍ آزهًَْا اظتفادُ از اًَاع ظؤاالت

   تِ داًػ آهَزاى اػالم تِ هَقغ ًورات

   آهَزاىتِ داًػ ارزؼیاتی  ارائِ تازخَرد



7 

 یرياوشىاس

 ي آمًزش

 یریادگی

   ّای فردی تَجِ تِ تفاٍت

   زایی تِ دٍر از اظترض ٍ اجرای تذریعی آرام

   ترقراری ارتثاط ػاعفی

گرایی، ظازًذُ  ّای یادگیری )از قثیل رفتارگرایی، ؼٌاخت اظتفادُ از رٍیکردّای ًظریِ

 هَقؼیتی( -گرایی ٍ اجتواػی

 
 

 یشغل اوضباط 8

   حضَر هٌظن

   ، گسارغ تذریط، ...ثثت ٍقایغ آهَزؼی هثل ًورات

   قاًًَوٌذی، رػایت قَاًیي ٍ هقررات هذرظِ ٍ هصَتات ؼَرای هذرظِ ٍ دتیراى 

 یا حرفٍ اخالق 9

   داؼتي تؼاهل

   خَغ رفتاری ٍ رػایت هَازیي اخالقی ٍ اظالهی

   داؼتي ظاّر ٍ پَؼؽی هٌاظة

   هٌذی فراگیراى تَجِ تِ رضایت

   تخػ پایاى اًرشی

10 

 ساتیتجُ کاربرد

 یَا رساوٍ ي

 یآمًزش

)در صَرت ٍجَد 

 اهکاًات(

هراکس یادگیری ٍ ت، کارگاُ، کتاتخاًِ، آزهایؽگاُ، )ظایدُ از اهکاًات ٍ هٌاتغ آهَزؼگاّیاظتفا

)... 
 

 

  ّای آهَزؼی هؼتثر ٍ اظتاًذارد اظتفادُ از رظاًِ
 

  اظتفادُ از اهکاًات َّؼوٌذظازی ٍ فضای هجازی
 

  ّای آهَزؼی هؽارکت فراگیراى در کارترد رظاًِ
 

  ّای تَهی یا تَلیذ آى اظتفادُ از رظاًِ
 

 ویاز بٍ بازدید مجدد دارد؟ بلی              خیر

 

 :واظر گاٌقابل پیگیری از دید /مثبت مُمتریه وکات 

 

 
 

 

 
 

 دبیر مربًطٍ: گاٌوکات قابل پیگیری از دیدمُمتریه 

 

 

 

 :دبیرستانمدیر  گاٌمُمتریه وکات قابل پیگیری از دید

 

 

 

 

 دبیرستانمحل مُر ي امضای مدیر         : .................................. سمت .......................  امضا...........             واظروام ي وام خاوًادگی 

 

 تَجِ: لغفا یک کپی از فرم تکویل ؼذُ تِ ّوکار هذرض ارائِ ؼَد.

 ای معلمان َای حرفٍ ارتقای مُارتکشًری دبیرخاوٍ تُیٍ شدٌ در 


