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 :هقذهِ 

هؼلن ثب كؼت هْبسسْبي الصم دس اثؼبد ؿٌبخشي .ثي ؿك سكي ٍدبيِ اكلي ًظبم سؼلين ٍسشثيز خوَْسي اػالهي ايشاى هؼلن اػز 

هؼلن ثشاي سػيذى ثِ چٌيي ّذفي .،ادساكي ٍهْبسسي هي سَاًذ اًؼبًْبي خالق ،هشؼبدل ،اًذيـوٌذ ،هشفكش ٍثبلٌذُ سا دشٍسؽ دّذ 

 .ًيبص هٌذ كبسثؼز سٍؽ ّبي هَثش ٍهَفك ؿيَُ ّبي آهَصؿي ٍسشثيشي اػز

يبدگيشي هي سَاًذ ػجت ؿكَفب ؿذى اػشؼذاد ّبي داًؾ آهَصاى ٍسمَيز – سذسيغ هَثش ٍاػشفبدُ اص ؿيَُ ّبي ًَيي يبددّي

 .هْبسر ّب ٍلبثليز ّبي آًبى ؿَد

آًچِ كِ اص آى ثِ ػٌَاى سذسيغ يبد هي ؿَد، سذثيش سوْيذار ٍثشلشاسي سؼبهالسي اػز كِ اص ػَي هؼلن ثش اػبع هْبسر ٍسدبسة 

ٍي دس يك خلؼِ ي دسػي سٍي هي دّذ، لزا هدوَػِ ي ايي سٍيذاد ّب اص ػَي هؼلوبى ٍدثيشاى گٌديٌِ اسصؿوٌذي اػز كِ 

 .اًشمبل آى دس فشايٌذ آهَصؽ ، اثشثخؾ ٍكبسآهذ خَاّذ ثَد

 :اّذاف

 .فشاّن آٍسدى صهيٌِ ي اسسمبي كالحيز ّبي ػلوي ٍ حشفِ اي دثيشاى -1

 .ثْجَد  ػولكشد آهَصؿي ٍ سذسيغ دثيشاى دس كالع دسع  2-

 .ؿٌبػبيي ٍسشٍيح سٍؽ ّبي هَفك ٍكبسآهذ سذسيغ   -3 

 .كبسثشدي ػبخشي ًظشيِ ّبي يبدگيشي ٍآهَصؽ -4

 .فشاّن آٍسدى صهيٌِ ّبي هٌبػت ثِ هٌظَس ثشٍص خالليز ًٍَ آٍسي دثيشاى-5

 .ايدبد سلبثز ػبلن ثيي دثيشاى ثب سكيِ ثش سٍؽ ّبي هَثشٍفؼبل-6

 .يبدگيشي-ثْشُ هٌذي َّؿوٌذاًِ اص فٌبٍسي ّبي ًَيي دس فشآيٌذ يبددّي-7

 :هخاطبيي جطٌَاسُ

 هؼبًٍيي آهَصؽ هشَػغِ  اػشبًْب ٍ هٌبعك -

كبسؿٌبع هؼئَالى ٍ كبسؿٌبػبى  گشٍُ ّبي آهَصؿي هشَػغِ /سٍػبي اداسار سكٌَلَطي ٍ گشٍُ ّبي آهَصؽ هشَػغِ -

 ًظشي اػشبًْب ٍ هٌبعك

 كبسؿٌبػبى آهَصؽ هشَػغِ ًظشي اػشبًْب ٍ هٌبعك/كبسؿٌبع هؼئَالى/سٍػبي اداسار  -

 هؼئَليي دثيشخبًِ ّبي ساّجشي دسٍع -

 ػشگشٍُ ّبي دسػي اػشبًْب ٍ هٌبعك -

 هذيش ٍهؼبًٍيي آهَصؿي دثيشػشبًْبي هشَػغِ دٍم -

 كليِ دثيشاى هشَػغِ دٍم -

 



 : هشاحل اجشايي

 : بخص علوي جطٌَاسُ - 

 :خـٌَاسُ الگَّبي سذسيغ ثشسش دس ثخؾ ػلوي ثِ دٍكَسر صيش اًدبم هي ؿَد

 :بخص تجارب (الف

 :تذييه تجارب مًفق ي بزتز آمًسضي مذيزان مذارس-1-الف

خـٌَاسُ سدبسة ثشسش هذيشاى ٍاحذّبي آهَصؿي هشَػغِ ثب ّذف دػشيبثي ثِ سدبسة ٍ اًذٍخشِ ّبي سدشثي هذيشاى دس 

اػشفبدُ ثْيٌِ اص ظشفيشْبي هَخَد دس ساػشبي گؼششؽ فشٌّگ سفكش ٍ ) ػٌذ سحَل ثٌيبديي 23-1ساػشبي اخشاي ساّكبس 

دظٍّـي ثب ؿشكز دس –سـَيك ٍ سشغيت ايي ّوكبساى ثشاي حضَس دس ػشكِ ّبي ػلوي . عشاحي ؿذُ اػز  (دظٍّؾ 

ايي خـٌَاسُ گبهي هْن دس ساػشبي كيفيز ثخـي ثِ اهش آهَصؽ خَاّذ ثَد ٍ دش ٍاضح اػز كِ سدبسة ثشسش هذثشاى ثِ 

كِ اص ػَي ّوكبساى ثِ كبس گشفشِ ؿذُ ٍ حضَس فؼبل هذيشاى ؿشكز كٌٌذُ ٍ كبحت ًظشاى  ٍالغ سذاثيش ٍ سؼبهالسي اػز

 . ػلن هذيشيز ايي خـٌَاسُ سا ثِ يك فشكز هغلَة دس ساػشبي اّذاف ػبلي ٍصاسر آهَصؽ ٍدشٍسؽ سجذيل ًوبيذ 

 

 :هحَسّاي تجشبيات هَفق ٍ بشتش هذيشاى 

 یبفتِ ّب ٍ تجبسة اسصؿوٌذ هذیشاى دس ساػتبی تؼبلی هذیشیت دس ّش یك اص هحَسّبی ریل ؛-1

 .تَػؼِ هـبسكت كبسكٌبى دس هذسػِ   (الف

 .تَػؼِ هـبسكت داًؾ آهَصاى دس هذسػِ   (ة

 .تَاًوٌذ ػبصی كبسكٌبى  (ج

 . یبدگيشی –اػتمشاس ًظبم یبددّی  (د

 یبفتِ ّب ٍ تجبسة اسصؿوٌذ هذیشاى دس ساػتبی هذیشیت آهَصؿگبّی دس ّش یك اص هحَس ّبی ریل؛-  2

 .ایذُ ّب ٍ تجبسة خالق هذیشاى ثشای تَػؼِ فضبی سلبثتی ػبصًذُ   (الف

 .  كبسثشدی دس حَصُ هذیشیت هذسػِ– پظٍّـی –آثبس ٍ تجبسة ثشتش ثش پبیِ یبفتِ ّبی ػلوی  (ة

 .داًؾ هذیشیتی هذیشاى دس همبثلِ ثب چبلؾ ّبی هَجَد دس ٍاحذّبی آهَصؿی  (ج

 .  ٍ اسائِ سٍؿْبی هٌغمی ٍ هؼتٌذ ثشای هذیشیت هذسػِ  (هؼبلِ یبثی)الذام پظٍّی  (د

 

 



 :ضاخص ّاي پزيشش تجشبيات بشتش 

 . سدشثِ ثذيغ ٍداساي خالليز ٍ اثشكبس ثبؿذ  

 .كبسثشدي ٍ داساي اسصؽ افضٍدُ دس ساػشبي اّذاف ٍ سؼبلي هذيشيز ثبؿذ  

 .لبثل سؼوين ثِ ػبيش هذاسع ٍ فشاگيش دس حَصُ ّبي هخشلف آهَصؽ ٍ دشٍسؽ ثبؿذ  

 .ػٌَاى اثش كَسبُ ، سٍؿي ، لبثل فْن ٍ هشسجظ ثب هحشَاي سدشثِ ثبؿذ  

 .ؿشح سدشثِ هي ثبيؼز سػب ، لبثل فْن ٍاص لَاػذ ًگبسؿي ٍ ًظن هٌغمي دس هغبلت ثشخَسداس ثبؿذ  

 . سدشثِ هي ثبيؼز هثوش ثوش ثَدُ ٍ دس خْز ثْجَد ٍ ايدبد سغييشار ػبصًذُ دسٍى ػبصهبًي ثبؿذ  

 .ثِ سٍص ثبؿذ ، سكشاسي ًجبؿذ ٍ دس هٌبثغ ٍ ػبيشْب ٍ كشبة ّب يبفز ًـَد  

 . سدشثِ اسػبلي هي ثبيؼز هٌغجك ثش ًظشيِ ّبي ػلوي ٍ دظٍّـي ثبؿذ  

 : هخاطبيي

 هذيشاى ، هؼبًٍيي آهَصؿي ٍ دشٍسؿي دٍسُ دٍم هشَػغِ ًظشي 

 : بشًاهِ صهاى بٌذي جطٌَاسُ 

 تاسيخ اًجام عٌاٍيي فعاليتْا

  9/10/96  حذاكثر تا  ارسال شیُي وامً 
 20/1/97حذاكثرتا  ارسال تجارب بً سایت دبیرخاوً 

 20/02/97حذاكثر تا  بررسی تجارب در کار گرٌٍَای تخصصی 
 15/3/97حذاكثر تا  اعالم وتایج َ اوتشار در سایت دبیرخاوً 

 

 :ًكبر لبثل سَخِ

اسائِ گَاّي ؿشكز ٍ لَح سمذيش ثِ سوبهي ؿشكز كٌٌذگبًي كِ اثشؿبى دس خـٌَاسُ هَسد دزيشؽ ٍ  

 .داٍسي لشاس گشفشِ اػز 

 . آثبس ثشگضيذُ ثِ اػن ؿخق اسػبل كٌٌذُ دس كشبثي هٌشـش خَاّذ ؿذ  

ٍ يب ثب ؿوبسُ  modiran.gam2.medu.irخْز كؼت اعالػبر ثيـشش ثِ ػبيز دثيشخبًِ ثِ آدسع  

 .  سوبع ثگيشيذ 33331652-023

 

 



 دس ايي ثخؾ ثِ سَكيف سحليلي اص سدشثِ اي ػولي دس صهيٌِ سذسيغ دس حَصُ اي كِ خَد دثيش :تذٍيي تجاسب تذسيس-2-الف

سدشثِ ًوَدُ خَاّذ دشداخز ٍّذف آى اًشمبل سدشثِ ّبي ػولي ثِ ػبيش هؼلوبى ثب ركش ًكبر اكلي ٍساّجشدي دس آى سدشثِ 

اصايي سٍ اص سوبهي دثيشاى دٍسُ هشَػغِ . ٍسبثيشي كِ دس يبدگيشي ٍيبددّي ٍديـجشد ثْجَد ػولكشد فشد داؿشِ اػز هي دشداصد

سدبسة ثشسش . اسائِ ٍسكويل ًوبيٌذ (ديَػز1فشم ؿوبسُ )ًظشي دػَر هي ؿَد سب سدشثِ ّبي خَد سا دسايي صهيٌِ دس لبلت كبس ثشگ 

 .دس هدوَػِ اي ثب ًبم افشاد اسائِ دٌّذُ چبح ؿذُ ٍ اص هٌشخجيي آًْب سدليل خَاّذ ؿذ

 ثشسشيي سدبسة خَد دس دسٍع دٍسُ هشَػغِ ًظشي سا ثب هشاخؼِ ثِ 20/02/97دثيشاى هحششم هي سَاًٌذ حذاكثش سب سبسيخ -

آدسع الكششًٍيكي دثيشخبًِ خـٌَاسُ سدبسة سذسيغ هؼشمش دساداسُ كل آهَصؽ ٍ دشٍسؽ خشاػبى سضَي ثِ 

ٍدس كَسر ّش گًَِ اؿكبل .هغبثك ًوَى ثشگ ديَػز  ثجز ٍ اسػبل ًوبيٌذ amoozesh.razavi.medu.irآدسع

 . سوبع حبكل فشهبيٌذ051-32240331: ؿوبسُ سلفي ثب 

دس ايي ثخؾ سالؽ هي ؿَد ثب ّوكبسي ّوِ ي هؼلوبى ،اػبسيذ ،كبحت ًظشاى ، :اسائِ هقالِ علوي هشتبط با تذسيس(ب 

دظٍّـگشاى ٍداًـگبّْب ثِ خلَف داًـگبُ فشٌّگيبى ػشكِ اي ثشاي ػشضِ ي آخشيي هغبلت ٍدظٍّؾ ّبي ػلوي دس صهيٌِ 

ٍاص همبلِ ّب ٍهغبلت دظٍّـي اكيل كِ دس ثشداسًذُ يبفشِ ّبي خذيذ دس اثؼبد هخشلف . يبدگيشي ٍسذسيغ فشاّن گشدد–يبددّي 

ػالٍُ ثش دزيشؽ ٍاسائِ همبالر ،ثشگضاسي كبسگبّْبي آهَصؿي ٍ ًـؼز ّبي ػلوي ٍ .سذسيغ ٍآهَصؽ اػز اػشمجبل خَاّذ ؿذ

 .سخللي ًيض دس دػشَس كبس لشاس گيشد

 :ضشايط هقالِ ّا

 .همبلِ ثبيذ هؼشخشج اص فؼبليز اكيل دظٍّـي ًگبسًذگبى ثبؿذ -1

 .دزيشؽ همبالر ثش اػبع ًشبيح داٍسي خَاّذ ثَد -2

 .هٌشـش خَاّذ ؿذ(كبغزي، الكششًٍيكي )همبلِ ّبي دزيشفشِ ؿذُ ثِ كَسر  -3

 :هحَس ّاي هقاالت 

 .تبثيشاػتفبدُ اص الگَی ّبی تذسیغ  فؼبل دس پيـشفت تحصيلی داًؾ آهَصاى  ( الف

 .هذیشیت اثش ثخؾ كالع دسع   (ة

 . یبدگيشی –تأثيش اجشای ثشًبهِ تؼبلی هذیشیت هذسػِ دس كيفيت ثخـی ثِ فشآیٌذ یبددّی   (ج

 .ًمؾ ًظبست ثبليٌی دس ثْجَد فشآیٌذ تذسیغ هؼلوبى  (د

 . یبدگيشی ٍ پيـشفت تحصيلی داًؾ آهَصاى–تأثيش دسع پظٍّی دس ثْجَد فشآیٌذ یبددّی   (ُ

 .تأثيش ثشگضاسی جـٌَاسُ الگَّبی تذسیغ ثشتش دس ثْجَد فشآیٌذ تذسیغ هؼلوبى دس كالع دسع  (ٍ

 .ًمؾ هؼلن دس خَد ؿكَفبیی داًؾ آهَصاى    (ص

 .ساّكبسّبی استمبی اًگيضُ تحصيلی داًؾ آهَصاى دس كالع دسع  (ح

 .هْبس ت ّبی الصم ثشای فشاّن ػبختي هحيغی هٌبػت ٍ ؿَق اًگيض ثشای آهَصؽ ٍ یبدگيشی    (ط



 

 :ساٌّواي ًگاسش هقالِ

 كِ دس ػبل ...هؼلوبى ٍ داًـدَ هؼلوبى سػوي ، ديوبًي ٍ  دثيشاى ، سؼلين ٍ سشثيز ثَيظُ سوبهي دظٍّـگشاًي كِ دس حَصُ -1

.  دس هذاسع دٍلشي ٍ غيش دٍلشي اؿشغبل داؿشِ ثبؿٌذ هي سَاًٌذ دس فشاخَاى ؿشكز ًوبيٌذ96-97سحليلي 

 .سػبيز ؿَدخْز سبيخ هغبلت  BNzanin14 اػشفبدُ اص فًَز-2 

سٌظين گشدد  A4 كفح10ِهغبلت حذاكثش دس -3 

/ ًبم ًبم خبًَادگي، كذ دشػٌلي، ًبم دذس ، هحل خذهز، دبيِ سحليلي ، ػبثمِ خذهز ،  )دسج هـخلبر كبهل كبحت اثش -4

 .ضشٍسي اػز (ؿوبسُ سوبع ٍ هذسػِ / هٌغمِ 

 . هٌبثغ سػبيز گشدد ٍهمذهِ، هشي اكلي،ًشيدِ گيشي، ديـٌْبدار ،چكيذُ  :دس سذٍيي همبالر سشسيت هؼوَل آى اص لجيل -5

 .دغ اص داٍسي همبالر اسػبلي ثِ دثيشخبًِ اص ًفشار ثشسش ثب كذٍس سمذيش ًبهِ ٍ اّذاي ّذايب لذسداًي ثِ ػول خَاّذ آهذ-6 

خْز اسػبل همبالر ٍدسيبفز ساٌّوبيي ٍ اعالػبر سكويلي ثِ آدسع 20/02/1397دثيشاى هحششم هي سَاًٌذ سب سبسيخ 

ٍ يب ثب .هشاخؼِ فشهبئيذ www.Qomgt.irالكششًٍيكي دثيشخبًِ خـٌَاسُ  ٍالغ دساداسُ كل آهَصؽ ٍدشٍسؽ اػشبى لن

 .سوبع حبكل فشهبييذ  025-37715045ٍ37715350ٍ37757214: ؿوبسُ سلفي ّبي

 :بخص عولي جطٌَاسُ - 2

دس ايي فشايٌذ  داًؾ آهَص دس . يكي اص ًمؾ ّبي اػبػي ٍهْن هؼلن سؼْيل ٍآػبى ػبصي فشايٌذ يبدگيشي ثشاي فشاگيشاى اػز

هؼلن ثِ داًؾ آهَصاى اخبصُ هي دّذ سب داًؾ سا ثؼبصًذ ًٍِ . هشكض يبدگيشي اػز ٍهؼلن ًمؾ ساٌّوب ٍّذايشگش سا ثبصي هي كٌذ

 .ايٌكِ داًؾ ٍيبدگيشي اص عشيك آهَصؽ ثِ اٍ اسايِ ؿَد

هؼلوبى ثب آگبّي اص ًظشار .دس ايي سٍيكشد كِ ثش اػبع ًظشيِ ّبي يبدگيشي ثِ هذل الگَّبي فؼبل سذسيغ ؿٌبخشِ هي ؿَد 

 .ٍسدبسة لجلي فشاگيشاى هَلؼيز ّبيي سا عشاحي هي كٌٌذ كِ فشاگيشاى ثشَاًٌذ ثِ ثبصػبصي داًؾ  خَد ثذشداصًذ 

هؼلوبى اص عشح ػَاالر ثِ ػٌَاى داسثؼز يبدگيشي اػشفبدُ ٍثب سَخِ ثِ اّذاف ديؾ ثيٌي ؿذُ ،دشػؾ ّبيي سا عشح    هي كٌٌذ 

 .كِ فشاگيشاى سا ثِ دشػؾ كٌٌذگبًي هبّش سجذيل هي ًوبيٌذ

 :بخص عولي دس دٍ قسوت بِ ضشح ريل بشگضاس هي گشدد    

 :]با سٍيكشد الگَّاي تذسيس فعال [( هجاصي)غيش حضَسي  (الف

كليِ دثيشاى ػاللوٌذ كِ دس دٍسُ  هشَػغِ ًظشي اثالؽ اداسي سذسيغ داسًذ ثب سَخِ ثِ هحَس ّب ٍ هَضَػبر اػالم ؿذُ هدبص  -1

 .ثِ ؿشكز دس خـٌَاسُ هي ثبؿٌذ هي ثبؿٌذ

 .خَاّذ ثَد (ثش اػبع فيلن ّبي اسػبلي )خـٌَاسُ ثِ كَسر هدبصي ٍغيش حضَسي  -2

 .لزا عشح دسع هي ثبيؼز ثب سَخِ ثِ صهبى سؼييي ؿذُ سْيِ گشدد.  دليمِ هي ثبؿذ 30صهبى اسائِ سذسيغ حذاكثش  -3

http://www.qomgt.ir/
http://www.qomgt.ir/
http://www.qomgt.ir/


خـٌَاسُ دس ػِ هشحلِ ي هٌغمِ اي ،اػشبًي ٍكـَسي ثشگضاس هي گشدد ٍاص ّش هشحلِ سؼذاد يك  ًفش ثشسش دس ّش صهيٌِ ٍ  -4

 (هغبثك فشم ّبي داٍسي ديَػز).كِ حبئض  ؿشايظ داٍسي ثبؿٌذ ثِ هشحلِ ثؼذ ساُ ديذا هي كٌٌذ (ثِ ؿشح خذٍل ريل)هحَس

 ...اػشبى /خذٍل هؼشفي دثيش هٌشخت ؿشكز كٌٌذُ دس خـٌَاسُ   هٌغمِ

ًبم ًٍبم 

 خبًَادگي

ًبم 

 دذس

كذ 

 دشػٌلي

سؿشِ  ػغح سحليالر

 سحليلي
ًبحيِ هحل  آهَصؿگبُ  ؿوبسُ ّوشاُ

 خذهز

هَضَع هَسد 

 سذسيغ

         

ػكغ دثيش ؿشكز كٌٌذُ (فشم ثبال)سوبهي هؼشٌذار هشثَط ثِ فشد هٌشخت اص خولِ فيلن سذسيغ ، عشح دسع ،فشم هـخلبر -5

 .ثِ هشحلِ ثؼذ اسػبل گشدد (DvD)ُ  دس لبلت يك لَح فـشد.... ٍ

دس هشحلِ ي هٌغمِ اي ٍاػشبًي گشٍُ ّبي آهَصؿي ثش اػبع فشهْبي داٍسي فيلن ّبي اسػبلي سا داٍسي ًوَدُ ٍثشسشيي ّب سا -6

 .اًشخبة ٍهَسد سمذيش لشاس دادُ ٍثِ هشحلِ ي ثؼذ  هؼشفي خَاٌّذ ًوَد

اداسار سكٌَلَطي . هي ثبؿذ20/12/96هْلز هؼشفي ًفشار ثشسش  ٍاسػبل هؼشٌذار ًفشار هٌشخت هٌغمِ اي ثِ اػشبًي سب سبسيخ -7

  ضوي داٍسي آثبس اسػبلي اػبهي ًفشار ثشسش سا ثِ ّوشاُ هؼشٌذار  20/02/97ٍ گشٍُ ّبي آهَصؿي هشَػغِ اػشبًْب ًيض سب سبسيخ 

 .ثِ دثيشخبًِ كـَسي ساّجشي فٌّبٍسي هؼشمش دس اػشبى آرسثبيدبى ؿشلي  اػالم هي ًوبيٌذ

 هؼشمش دس اػشبى آرسثبيدبى ؿشلي ٍظيفِ داٍسي ٍهؼشفي ًفشار ثشسش ثش اػبع فشم ّبي فٌّبٍسيدس هشحلِ كـَسي دثيشخبًِ ساّجشي -8

 اص ًفشار ثشسشثب كذٍس سمذيش سبهِ ٍصاسسي ٍ اّذاي ّذايب سمذيش خَاّذ ؿذ.داٍسي سا ثش ػْذُ خَاّذ داؿز

 :جْت كيفي ضذى فيلن اسائِ تذسيس هَاسد صيش هذ ًظش قشاس گيشد-9

 .  ثبؿذHD  يب MPEG4  يب  DVD-AVIفيلن ثب فشهز (9-2.                              دليمِ ضجظ ؿَد30فيلن ثذٍى ٍلفِ ٍدس صهبى (1-9

 .اص هيكشٍفَى يمِ اي حذالل ثشاي  دثيش اػشفبدُ ؿَد(9-4.       فيلن سذسيغ ثذٍى هيكغ ، ثذٍى هًَشبط ٍسذٍيي ًـذُ ثبؿذ(3-9

ديؾ ثيٌي ٍاخشاي كبسگبّْبي آهَصؿي ،ًـؼز ّبي ػلوي سخللي ٍثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصؿي ضوي خذهز دس ساػشبي  (10

اسسمبي هْبسسْبي  حشفِ اي هؼلوبى ثب سٍيكشد خـٌَاسُ دس هشاحل هٌغمِ اي ٍاػشبًي هي سَاًذ ثِ ػٌَاى يكي اص ساّكبسّبي 

 .اًگيضؽ خْز خلت هـبسكز دثيشاى دس ايي حَصُ  هَسد اػشفبدُ لشاس گيشد

دثيشخبًِ ّبي ساّجشي دسٍع ثب ّوكبسي ػشگشٍُ ّبي دسػي اػشبًْب هَظف هي ثبؿٌذ دس اسسجبط ثب ًظشيِ ّبي يبدگيشي ثِ (11

خلَف الگَّبي سذسيغ فؼبل هغبلت ػلوي،كبسثشدي ٍ آهَصؿي سا ثِ ؿكل هؼشفي هٌبثغ ٍ ًكبر آهَصؿي دس ػبيز دثيشخبًِ 

 (هؼئَليز ًظبسر ثش ايي ثخؾ ثش ػْذُ دثيشخبًِ سايبًِ هي ثبؿذ).ثبسگزاسي ًوبيٌذ

 

 

 

 

 



 :(غيش حضَسي)هحَسّا ٍ هَضَعات جطٌَاسُ الگَّاي تذسيس  بشتش بخص هجاصي 

مًضًعات درس رضتٍ رديف 

 

 

1 

 
 

ادتيات ٍ 

علَم 

 اًساًي

 
  2جغرافي 

 ًَاحي اب ٍَّایي ۳درس -۱

 ًَاحي زیستي ۵ درس _۲

 مشَر یل ٍاحذ سياسي ۱۰ درس_۳

 
 اقتصاد

 پَلۺفصل اٍل از تخش دٍ-1
     تازارۺفصل سَم از تخش یل -2

آشٌایي تا شاخص ّای اقتصادی ۺفصل چْارم از تخش یل -3

رٍاى 

 شٌاسي 

  (                 85 الي 81از صفحِ )   3فصل -1

  (            104 الي 98از صفحِ )  4فصل -2

 (179 الي 173از صفحِ )   7فصل -  3 

 

2 

علَم 

 تجرتي

 2شيوي 

 

 ۱۴ تا ۱۰ ُصفح                رفتار عٌصرّا ٍ شعاع اتن ّا -۱
  ۸۰ تا ۷۷صفحِ                                   اٌّگ ٍامٌش -  ۲
 ۱۱۲ تا۱۰۹صفحِ                               النل ّا ٍ اسيذّا- ۳

 

3 

علَم 

-تجرتي

ریاضي 

 فيسیل

دیي ٍ 

 2زًذگي 

 (هعجسُ جاٍیذاى)درس سَم -1
 (تعصر غية )درس ًْن -2
 (پيًَذ هقذس)درس دٍازدّن -3

 

4 

اًساى ٍ  هشترك

هحيط 

 زیست 

 14 تب آخش10صفحِ                            (هذیشیت هٌبثغ آة )آة ، ػشچـوِ ی صًذگی                                    -1

 71 تب آخش 68صفحِ                                    (هذیشیت پؼوبًذ)صثبلِ ، فبجؼِ ی هحيظ صیؼت                               -2

 109 تب آخش106صفحِ                    ((اكَتَسیؼن)ثَم گشدؿگشی )هحيظ صیؼت ثؼتش گشدؿگشی هؼئَالًِ               -3

 93تب آخش88صفحِ                                  (تٌَع صیؼتی دس خغشاػت)تٌَع صیؼتی ، تبثلَی صیجبی آفشیٌؾ                   
 

 (اسائِ تذسيس با تأكيذ بش هْاست ّاي هعلّن):  حضَسي –ب 

فشآيٌذ تذسيغ،هجوَعِ اعوالي اػت ػٌجيذُ،هٌطقي ٍ پيَػتِ كِ تِ هٌظَس اسائِ دسع اص طشف هعلن تِ : ثخؾ حضَسي

تَاًايي ّايي كِ هعلن تشاي اجشاي ايي اعوال كؼة هي كٌذ،ًقش تؼضايي دس تْثَد فشايٌذ .داًش آهَصاى صَست هي گيشد

 .ياددّي ٍ يادگيشي داسد

هعلن تشاي اسائِ يك دسع هطلَب تايذ هْاست ّاي تذسيغ كِ خَد تِ ػِ دػتِ تقؼين هي شًَذ سا تذاًذ ايي هْاستْا 

 :عثاستٌذ اص

 هْاستْاي قثل اص تذسيغ-

 هْاستْاي ضوي تذسيغ-

 هْاستْاي تعذ اص تذسيغ-

تشا يي اػاع سٍيكشد چْاسدّويي دٍسُ جشٌَاسُ الگَّاي تذسيغ تشتش دس تخش حضَسي آشٌا ػاختي دتيشاى تا هْاستْاي 

لزا تش اػاع هطالعات صَست گشفتِ ٍ پيشٌْادات هتخصصاى ٍ صاحة ًظشاى ،تخش حضَسي جشٌَاسُ تِ .تذسيغ خَاّذ تَد

 .پايِ دّن اجشا هي گشدد1 درس رياضي دس 1396-97شكل ريل دس ػال تحصيلي 



 :مزاحل اجزايي بخص حضًري جطىًارٌ

دس ايي هشحلِ اص كليِ ششكت كٌٌذگاى دس جشٌَاسُ آصهَى علوي اص تشًاهِ دسع هلّي ٍ ساٌّواي تشًاهِ :هشحلِ اٍل  -1

دسػي دسع سياضي پايِ دّن كِ اص ػَي هَلفاى كتة دسػي تذٍيي گشديذُ ٍ تَػط ػاصهاى پظٍّش ٍ تشًاهِ 

دسايي هشحلِ ششكت كٌٌذگاى تِ تعذادي ػَال دس هذت هشخص .سيضي دسػي اسائِ شذُ اػت تِ عول خَاّذ آهذ

ٍظيفِ تْيِ ٍ دس اختياس قشاس دادى ساٌّواي تشًاهِ دسػي سياضيات ٍ طشاحي ػَاالت تش عْذُ .پاػخ خَاٌّذ داد

 .دتيشخاًِ ساّثشي كشَسي دسع هشتَطِ ٍ ػشگشٍّْاي دسػي هٌطقِ ٍ اػتاى خَاّذ تَد

تِ ايي شكل كِ تِ قيذ قشعِ تِ ششكت كٌٌذگاى يكي .دس ايي هشحلِ ًَشتي طشح دسع صَست هي گيشد:هشحلِ دٍم  -2

 دادُ هي شَد تا دس هذت صهاى تعييي شذُ اقذام تِ ًَشتي طشح دسع 1درس رياضياص هَضَعات كتاب 

 .ًوايٌذ (طشح دسع سٍصاًِ)اػتاًذاسد آى دسع 

تش اػاع طشح دسع ٍ ... دس ايي هشحلِ تَليذ هحتَاي الكتشًٍيكي، ٍػيلِ كوك آهَصشي ، كاسافضاس ٍ: هشحلِ ػَم -3

هَضَع اًتخاب شذُ اًجام خَاّذ شذكِ ششكت كٌٌذگاى تا اػتفادُ اص اهكاًاتي كِ دس اختياسشاى قشاس هي گيشد ٍ تا 

اػتفادُ اص ًشم افضاسّاي هحتَي ػاص،هحتَاي هَسد ًظش خَد سا كِ قاتليت اسائِ تِ داًش آهَصاى ٍ هتٌاػة تا دسع 

 .هي تاشذ سا دس هذت صهاى تعييي شذُ تَليذ هي ًوايٌذ

ششكت . هشحلِ اسصشياتي اص تذسيغ دس قالة طشاحي ػَال تَػط ششكت كٌٌذگاى هي تاشذ :هشحلِ چْاسم  -4

گٌٌذگاى تايذ تش اػاع دسع اًتخاتي خَد ًؼثت تِ طشح ػَال اػتاًذاسد ، شاهل اًَاع ػَاالت تِ هٌظَس اسصشياتي 

دس طشاحي ػَاالت ،اًَاع اسصشياتي شاهل اسصشياتي .اص اّذاف تعييي شذُ دس طشح دسع اقذام ًوايٌذ

 .هَسد تَجِ قشاس گيشد(پاياًي)ٍ تشاكوي  (هؼتوش)تكَيٌي(تشخيصي)ٍسٍدي

هشحلِ پاياًي اسائِ دسع خَاّذ تَد كِ ششكت كٌٌذگاى دس جشٌَاسُ پغ اص گزساًذى هشاحل چْاسگاًِ :هشحلِ پٌجن -5

 دقيقِ فشصت داسًذ كِ تذسيغ خَد سا تشاي داًش آهَصاى ٍ تا حضَس ّيات داٍساى ٍ حضاس اسائِ 20 الي 15قثل، 

 .ًوايٌذ

 

 :ًكات قابل تَجِ 

 دس پبیِ ًظشی هتَػغِ دس دٍس1ُ رياضيدرس جـٌَاسُ الگَُ ّبی تذسیغ ثشتش ثخؾ حضَسی دس ػبل جبسی ثشای  -1
 .دّن ثشگضاس هی ؿَد

ایي جـٌَاسُ دس ػِ هشحلِ هٌغمِ ای، اػتبًی ٍ كـَسی اجشا هی گشدد ٍ دس پبیبى ّش هشحلِ تؼذادی اص ثشگضیذگبى ثِ هشحلِ ثؼذ ساُ خَاٌّذ  -2
 .یبفت

 .كليِ دثيشاى ػاللوٌذ كِ داسای اثالؽ سػوی اص آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هی ثبؿٌذ هی تَاًٌذ دس ایي جـٌَاسُ ؿشكت ًوبیٌذ -3

پيؾ ثيٌی ٍ اجشای دٍسُ ّبی آهَصؽ ضوي خذهت ٍ استمبء هْبستْبی حشفِ ای دثيشاى ثب ّوكبسی ٍاحذ ثشًبهِ سیضی ٍ آهَصؽ ًيشٍی اًؼبًی - 4
اداسات كل دس هشحلِ هٌغمِ ای ٍ اػتبًی هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یكی اص ساّكبسّبی اًگيضؿی ثشای جلت هـبسكت دثيشاى دس ایي حَصُ هَسد اػتفبدُ لشاس 

 .گيشد
 عشاحی ٍ دٍسُ ّبی هزكَس هی تَاًذ دس حَصُ ّبی سٍؽ تذسیغ، تكٌَلَطی آهَصؿی، سٍاًـٌبػی تشثيتی ٍ هْبستْبی پيـشفتِ حَصُ فٌبٍسی- 4-1

  (دٍسُ ّبی كذ داس ضوي خذهت ثب هحتَاّبی هتٌبظش ).اجشا گشدد



سـكيل دٌل ّبي سخللي سَػظ ػشگشٍُ ّبي هحششم دسػي دس هشحلِ هٌغمِ اي ٍ اػشبًي ثب حضَس هشخللبى ٍ كبحت -4-2

ًظشاى ٍ دثيشاى دسع ٍ ثشگضيذگبى،ثِ هٌظَس ًمذ ٍ ثشسػي عشح دسع ّبي اسػبلي ٍ سذسيغ ّبي اسائِ ؿذُ ّوكبساى ؿشكز 

 .كٌٌذُ هَسد اًشظبس اػز

، تؼييي داٍساى ، اًجبم ًظبست، تْيِ گضاسؽ اجشا، تَصیغ ٍ اسػبل فشم هـخصبت ًفشات (...،اسػبل پَػتش)اعالع سػبًی هٌبػت ثِ ؿيَُ ّبی هتٌَع-5
 .ؿْشػتبى ٍ اداسُ كل هی ثبؿذ/ ؿشكت كٌٌذُ ٍ اسػبل صَستجلؼة داٍساى اص ٍظبیف هٌغمِ

ِ ای ثبؿذ كِ هـخصبت ًفش ثشتش تب تبسیخ / ثشًبهِ سیضی اجشا دس هشحلِ هٌغمِ - 6  . ثِ اداسُ كل هشثَط اسػبل ؿَد20/12/96ؿْشػتبى ثِ گًَ
 سئيغ هٌغمِ هَظف هی ثبؿذ تشتيجی فشاّن ًوبیذ تب ثِ ًحَ ؿبیؼتِ كليِ افشاد ؿشكت كٌٌذُ كِ عشح دسع آًبى هَسد تبئيذ لشاس گشفتِ ٍ تذسیغ خَد 

 .سا اجشا ًوَدُ اًذ  هَسد تمذیش ٍ تـكش لشاس گيشًذ ٍ گضاسؽ الذاهبت ثِ ػول آهذُ دس ایي خصَف سا ثشای اداسُ كل هتجَع اسػبل ًوبیذ
هـخصبت كبهل ًفش هٌتخت اػتبى سا ّوشاُ ثب عشح دسع ًفش 30/2/97حذاكثش تب تبسیخ  (اػتبًی)اداسُ كل هَظف اػت پغ اص اجشای هشحلِ دٍم - 7

 .هٌتخت اػتبى ثِ دثيشخبًِ ری سثظ اسػبل ًوبیذ
ِ ّبی ساّجشی كـَسی دسٍع هزكَس اًجبم - 8 هشحلِ كـَسی جـٌَاسُ دس صَست تبهيي اػتجبس ثب هذیشیت دفتش آهَصؽ هتَػغِ ًظشی تَػظ دثيشخبً

ؿْشػتبى ٍ كليِ هؼتٌذات هٌتخت هٌبعك / خَاّذ گشفت ٍ الصم اػت كليِ فشهْبی اسصؿيبثی اص اجشای تذسیغ دثيشاى اسایِ ؿذُ دس هشحلِ هٌغمِ ای 
 .كِ ثِ هشحلِ اػتبًی هؼشفی ؿذُ اًذ دس اداسُ كل تب پبیبى هشحلِ كـَسی ًگْذاسی ؿًَذ

 هشحلِ اجشایی ، ثِ ّوشاُ عشح دسع ، هحتَا ، اسصؿيبثی  ٍ فيلن هشحلِ پبیبًی 5ؿبیؼتِ اػت پغ اص هؼشفی ًفشات ساُ یبفتِ ثِ هشحلِ كـَسی، اهتيبص - 9
 .ثِ دثيشخبًِ كـَسی دسع سیبضی هؼتمّش دس اػتبى اصفْبى اسػبل ًوبیٌذCDلبلت سا دس 

 : موارد مهم اجرايي
اػتجبسات هَسد ًيبص ثشگضاسی هشحلِ كـَسی جـٌَاسُ اص هحل اػتجبسات  كيفيت ثخـی هؼبًٍت آهَصؽ هتَػغِ  ٍصاست هتجَع تبهيي  -1

 .ٍ ایي ثخـٌبهِ دس ػمف اػتجبسات تبهيي ؿذُ لبثل اجشا اػت.ٍپشداخت  خَاّذ ؿذ
اداسات كل آهَصؽ ٍ پشٍؽ اػتبًْب ٍ هٌبعك هی تَاًٌذ ثِ هٌظَس اػتفبدُ اص هـبسكت ثخؾ خصَصی ًؼجت ثِ تبهيي اػتجبسات هشحلِ هٌغمِ  -2

 .ای ٍ اػتبًی ثب ّوبٌّگی حبهيبى هبلی ٍ جزة اػپبًؼش  دس ایي خصَف ثب سػبیت كليِ ضَاثظ ٍ همشسات هشثَعِ الذام ًوبیٌذ

 یبدگيشی سا دس چٌذیي جلؼِ ؿَسای دثيشاى عشح ٍثب دػَت اص –هذیشاى هحتشم آهَصؿگبّْبی هتَػغِ هَضَع جـٌَاسُ الگَ ّبی ثشتش یبددّی -3
 .صبحت ًظشاى ثِ تـشیح سٍؽ ّبی تذسیغ ًٍظشیِ ّبی یبدگيشی ثِ خصَف سٍیكشد ػبختي گشایی الذام ًوبیٌذ

 .دربخش حضوري جشنواره شركت يك نفر ازدبيران آموزشگاه درمرحله منطقه اي السامي است-4

دثيشخبًِ ساّجشی كـَسی دسع سیبضی هَظف هی ثبؿذ عی اعالػيِ هجؼَعی هٌبثغ ساٌّوبی ثشًبهِ دسػی ، حَصُ ّبی یبدگيشی دسع سیبضی  -5
 .سا جْت اػتفبدُ ػاللوٌذاى دس ػبیت تخصصی دثيشخبًِ لشاس دّذ... ثشًبهِ دسػی هلّی ، فشم ّبی داٍسی دس ّش ثخؾ ٍ 

اسائِ گَاّي حضَس ٍ گَاّي ؿشكز دس خـٌَاسُ الگَّبي سذسيغ ثشسش ثِ كليِ دثيشاى ؿشكز كٌٌذُ دس خـٌَاسُ دس ّش هشحلِ -6

 .اص ػَي هٌبعك يب اداسار كل اػشبى ّب ضشٍسي اػز

 

 :شرايط داوري 
 دسصذ اهتيبص ًحَُ داٍسی  ػٌَاى  هشاحل اجشایی  سدیف 

  دسصذ 15 آصهَى  آصهَى ػولی اص ساٌّوبی ثشًبهِ دسػی ٍ ثشًبهِ دسع هلّی اٍل 1

  دسصذ15 داٍس تخصصی عشح دسع ًَیؼی  دٍم 2

  دسصذ15 داٍس تخصصی تَليذ هحتَا ػَم 3

  دسصذ15 داٍس تخصصی (عشاحی ػؤال )اسصؿيبثی  چْبسم 4

  دسصذ40 ّيأت داٍساى  اسئِ تذسیغ  پٌجن 5

 

 

 

 



 :تمَین صهبًی اجشای جـٌَاسُ
 تبسیخ اًجبم ػٌبٍیي فؼبليتْب

 20/12/96حذاكثش تب  اجشای هشحلِ هٌغمِ جـٌَاسُ 

 20/1/97حذاكثشتب  هؼشفی ًفشات ثشتش هٌغمِ ثِ اداسُ كل

 20/2/97حذاكثش تب  اجشای هشحلِ اػتبًی 

 30/2/97حذاكثش تب  هؼشفی ًفشات ثشتش اػتبى ثِ دثيشخبًِ هشثَعِ

 هتؼبلجبً اػالم هی گشدد اجشای هشحلِ كـَسی 

 دفتش آهَصؽ  هتَػغِ  ًظشی توبع حبصل 88305558 ٍ 82285176،88381037 ، 82285178 ، 82285177جْت كؼت اعالػبت ثيـتش ثب تلفٌْبی  

 :آدسس سايت ٍاحذ بشًاهِ سيضي گشٍّْاي آهَصضي دفتش هتَسطِ ًظشي.فشهبئيذ

   WWW.gam2.medu.ir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gam2.medu.ir/
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    با سوِ تعالي                                                                     

   كارربگ ثبت تجارب تدريس و آمىزشي دبيران 1:فشم ضواسُجطٌَاسُ الگَُ ّاي  تذسيس بشتش                                       
:                                                                                                                                                                                 سابقو تدريس :                                                                                                  مدرك و رشتو تحصيلي:                                                                                                                     شماره رپسنلي :                                                                                                                                      انم و انم خانىادگي 

:     منطقو محل خدمت:                                                                                                                                                                                               رشتو تدريس
: تلفن      همراه:                                                                                                                                                                                                   اتبت:تلفن تماس :                              انم واحد آمىزشي

 :آردس پست الكترونيك

 

: شرح خالهص اي از تجرهب 

 

 

 :نقاط ضعف تجرهب  :نقاط قىت تجرهب

   

                      ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذیش دثيشػتبى                                                                                   ًبم ٍ ًبم خبًَادگی دثيش
                                    هْش ٍ اهضبء                                                                                                             تبسیخ ٍ اهضبء

 

 

 : عنىان تجرهب 

 :دامنو كارربد تجرهب 



 

 با سمٍ تعالي

 كارربگ ثبت 2:         فشم ضواس96ُ-97درسال تحصيلي ............  فزم آمار ضزكت كىىذگان درجطىًارٌ تذريس ادارٌ كل آمًسش يپزيرش استان 

 

 رديف

 

 درس 

  معرفي شدگان  بٍ مرحلٍ كشًري تعداد شركت كىىدگان

 استاوي مىطقٍ اي جمع 

 زن مرد زن مرد زن مرد

        تجارب تدريس  1

        فراخًان مقالٍ تدريس 2

        تجارب مديران  3

 

 

ي 4
ضًر

س غيرح
جشىًارٌ تدري

 

        2جغرافي 

        اقتصاد

        ريان شىاسي 

        2شيمي 

        2ديه ي زودگي 

اوسان ي محيط 

 زيست

       

 

5 

جشىًارٌ 

س 
تدري

ي
ضًر

ح
  

 رياضي پايٍ دَم 

       

6  

 جمع كل 

       

 

                              ًام ًٍام خاًَادگي 

 سئيغ اداسُ تكٌَلَطي ٍگشٍّْاي آهَصشي هتَػطِ 

 بٍ آدرس پست الكتزيويكي دفتز آمًسش 97فزم آمارضزكت كىىذگان درجطىًارٌ تذريس استان تاپايان ارديبُطت ماٌ :تذكز

 .                                                  ارسال گزدد Gam2.medu.irمتًسطٍ

 

 

                                                                                                                                     ياحذ بزوامٍ ريشي گزيَُاي آمًسضي دفتز آمًسش متًسطٍ

mailto:������dnp@medu.ir
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 كارربگ ثبت3:فشم ضواسُ                                                                                    باسمٍ تعالي                                                    

 هذيشاىفشم ثجز سدبسة ثشسش

 اطالعات شخصی َ شغلی ( الف

 

 

 

: فرم ثبت تجربً( ب

 

 

 

 

 عىُان تجربً  

:  مذرک َ رشتً تحصیلی:                                شماري پرسىلی :                                وام َ وام خاوُادگی 

 استان         شٍرستان              وام َاحذ آمُزشی : مىطقً آمُزشی:                             سابقً مذیریت :           سابقً خذمت

 : پست الکترَویکی :                            شماري تلفه ٌمراي :              شماري تماس ثابت 

 شرح تجربً  

 :   دامىً کاربرد تجربً 

 پیشىٍادات تُ سعً ی  تجربً    

 مىابع َ مراجع مُرد استفادي از تذَیه تجربً    

 مستىذات   


