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oدانشآموزیکیادگیرندۀفعالباشد.
oتمامفعالیتهابهگونهایتعریفشوندکهدانشآموزانرابهفکرکردنوادارکنیم.
oبرنامههایفردیباتوجهبهتفاوتهایهردانشآموزتدوینشود.
oکنکورهمبهعنوانیکهدفمهمدنبالشود-بهمعنیواقعیکلمه-درعینتوجهبهیادگیری.

oبهتدریجدرفرایندیادگیریحاکمگردد«خودارزیابی»و« آموزش ترکیبی»رویکرد.

سیاستهایحاکمبرآموزش





چرخۀیادگیریبلوم



یانگیزه،احساسنیازوجرقۀکنجکاو

.و اصلی ترین هنر معلم است. پیش از شروع فرآیند تدریس این بخش در کالس درس اتفاق می افتد

در نیم سال دوم، برنامه ای تنظیم خواهدشد تا بیشتر به این
.موضوع بپردازیم



ارائهوتدریس

پلتفورم برگزاری کالس آنالین(LMS)سامانۀ مدیریت آموزشی 

http://https/www.skyroom.online/
http://https/www.karsanj.net/login.php
http://https/nasir.netedu.ir/


ارائهوتدریس



ارائهوتدریس



تمرینوترمیم



تمرینوترمیم



تمرینوترمیم

 تمرین در نیم سال اول در بستر سامن تعریف شده است319تعداد.
 عدد از این تمارین تصحیح شده است283تعداد.



کاربست

استفاده از آزمون های مبتنی بر تفکر نقادانۀ دانش آموزان
تاریخ، تفکر و سوادرسانه ای

استفاده از ارزیابی های مبتنی بر پژوهش
ارزیابی در دروس برنامه سازی، طراحی وب، انسان و مدل این 

شبکه، محیط زیست، سیستم های اطالعاتی، جغرافیا، نصب تجهیزات
حتوا، راه اندازی و مدیریت شبکه، هوش مصنوعی، دانش فنی، تولیدم

.در نیم سال اول اجرا شده استالزامات محیط کار 



سنجش

:پرسش های تکوینی در کالس درس
oپرسش های شفاهی
oآزمون ساز سامن
oآزمونک ها



ارزیابی



ارزیابی

o در سامن تعریف شده است... آزمون هفتگی، میان ترم و 114تعداد.
o (رشتۀ ریاضی و تجربی)دورۀ آزمون های گزینۀ دو 4در شرکت
o4 (رشتۀ کامپیوتر)دورۀ آزمون های قلمچی
o پایۀ دهم دو آزمون و پایۀ یازدهم )شرکت در آزمون های گزینۀ دو ویژۀ دانش آموزان گروه سبز

(چهار آزمون
oاستفاده از امکان سایت طراحی سوال مونتا در تمامی دروس



برنامۀآموزشتکمیلی

فیتحصیلی کاپیشینۀ فیپیشینۀ تحصیلی ناکا

+اولویت اول مشاوره
تقویتیکالس

+اولویت دوم مشاوره
تقویتیکالس تحصیلی کمانگیزۀ

2گزینه آزمون های ویژۀ کالس های تقویتی قابل قبولانگیزۀ تحصیلی



وجوددرسکالسدردانشآموزانحضورامکانکهدورانیدر
زیادیحدودتاترکیبیآموزشمفهومکهاستطبیعیندارد

صورتهبترکیبیآموزشقسمتیکچون.باشدتغییردستخوش
دداروجودکهمهمینکتۀاما.میافتداتفاقچهرهبهجهرهورودررو

اتفاقمجازیکالسهایدرمدتایندرکهروشیکهاستاین
درکهتفاوتاینبااستحضوریآموزشمدلهمانمیافتد

هاییمحدودیتو.میشودانجامتدریسآنالینکالسپلتفورمهای
یزیادموارددرکهآموزشیافتمیرسدنظربه.دارددنبالبهرا

عنیی.باشدمعلمانعملکردهمینازناشیمیتواندمیشود،گزارش
حالتدرمیشدانجامحضوریحالتدرکهکارهاییهمان

.نیستامکانپذیرطبعاًکهمیدهیمانجامغیرحضوری

...درادامه



وخودارزیابیترکیبییادگیری

آموزش در 
اسکای روم

آموزش در 
خارج از 

کالس

ونایییادگیری ترکیبی در شرایط شبه کر



یادگیریترکیبی



آموزشدبیران

o (آنالین)دورۀ آموزشی یادگیری الکترونیکی
o11جلسۀ دبیران تا پایان دی ماه
o صفحۀ ویژۀ دبیران در سامن، برای آموزش های مربوط به سامانه



ارزیابیعملکرددبیران

عملکرد 
دبیر

نظرگروه
درسی
مرتبط

گزارش
فرآیند
تدریس

گزارش
نظمحضور
درکالس

گزارش
فعالیتدر

نظرسنجیسامن
دانشآموزان

نظرمدیر

نظردفتر
آموزش

نظر
مسئولپایه

درجه360



گزارشهزینههاینرمافزاری

هزینه تقریبی شرح خدمات
هزارتومان300میلیونو11 آزمونهایگزینۀدو

میلیونتومان16 آزمونهایقلمچی

میلیونتومان11 مدارسبرترآزمونهای

میلیون5 هزینهتهیهجزواتآموزشی

میلیون16 کتابهایکمکدرسی

میلیونتومان4 خریدخدماتازموسسهمونتا

میلیون1 کارسنج

میلیونتومان15 سامانۀمودل

میلیونتومان9 پلتفورماسکایروم

هزارتومان300میلیونو88 مجموع



هزینه تقریبی سخت افزاریتجهیزات
میلیونتومان24 ...(کابل،سوئیچواینترنت،)تجهیزاتشبکه

میلیونتومان23 (عدد2)وایکوئیل(عدد6)نوریقلم

میلیونتومان9 (عدد6)ومیکروفندوربین

میلیونتومان24 سروراختصاصی

میلیونتومان15 عددلپتاپویکعددتبلتیک

میلیونتومان10 دوعددسیستم

تومانمیلیون105 مجموع

گزارشهزینههایسختافزاری



ا مشتاق شنیدن نظرات ارزشمند و سازندۀ شم
.بزرگواران هستیم

دفتر آموزش


