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 مقدمه:

دهد كه مدرسهه و كه د درد اسهاد     مي رشد و توسعه حرفه اي كارگزاران آموزش نشانه زمين بين المللي درهاي  پژوهش

بنهابراین  پاسخگوي نيازهاي آموزشي متغير عصر جدید نيست. به طور حتم شيوه هاي آموزشي جاري . تحول در آموزش است

را فهراروي   ههایي دارد  ویژگهي  همواره این سوال اساسي كه آمهوزش و پهرورش بها كي يهت  هه      هاي جدیدتر به شيوه با توجه

 ،آموزشهي و ایاهاد كهارایي   ههاي   دشواري پاسخگویي به این سوال به عنوان پي ساخت نظام. آموزشي قرار داده استهاي  نظام

ههاي   روش هها و فنهاوري   ،بنيادي در حل مشك ت موجود نيازمنهد بهازنگري در محتهوا   هاي  پویایي مداوم و مستمر و راه حل

 . آموزشي است

توسعه زمينه پژوهشگري و افزایش توانمنهدي ههاي    11-7 راهكاردر  در سند تحول بنيادین آموزش و پرورشهمانگونه كه   

حرفه اي به شكل فردي و گروهي ميان معلمان و تبادل تاارت و دستاوردها در سطح محلي و ملي و ایااد فرصت ههاي بهاز   

و  ريه تغيشهو  ایاهاد ایهن    و ي جشنواره الگوي تدریس برتر تاكيد شده آموزي مستمر علمي و تحقيقاتي و مطالعاتي و برگزار

ههاي   برنامه. اط عاتي و ارتباطي آموزشي استهاي  آموزشي متوجه رشد و توسعه فناوريهاي  تحول درهزاره سوم بيشتر نظام

فراینهد تعامهل پ پهژوهش     مند سازي معلهم و كي يهت  ندرسي به تواهاي  همزمان با تحول در محتوا و برنامه ،بهسازي آموزش

 . در فرایند تدریس را اجتناب ناپذیر ساخته است (مشاركتي 

      نگهر  و آینهده  هوشهمند اغلب تحوالت بزرگ در آموزش و پرورش ریشه در تاربيهات و ته ش علمهي و عملهي معلمهان             

اتي ابزار و روش هایي نو خلق كنند و ك د جدید اط عهاي  كارگيري علم و فناوريه امروزه معلمان توانسته اند با ب. ندا  داشته

تهوان از   نمهي  از ایهن رو دیگهر  . لهويي قهرار دهنهد   رج كنند و در فضهایي جدیهد از تكنو  ي  هار دیواري خا ودهدرد را از محد

ات بنابر این یكي از نمودهاي ورود فناوري اط ع. معمول آموزش سنتي انتظار معازه داشت و به آن ها پاي بند بودهاي  روش

انعطها    ،در دسهترد  ،آسهان ي  به حوزه آموزش تغيير ماهيت آموزشي و پيدایش محتواي الكترونيكي است كه انتخاب شيوه

 . سازد مي پذیر و ارزان و در نهایت قابل سناش در یك جامعه اط عاتي را ميسر

تمهامي ت شهگران عرصهه آمهوزش و      یادگيري فرصت مغتنمهي اسهت تها    –راستا جشنواره الگوهاي برتر یاددهي دراین        

پهرورش   پرداخته و از این طریق ارتقاي كي يت آموزش و، بينش و نگرش خود شكل خاص ،پرورش استثنایي به تقویت دانش

 این گروه از كودكان و دانش آموزان حاصل گردد .

شرایط بحراني مانند شيوع ویهرود   یادگيري در –یاد آور مي شود همكاران شركت كننده در جشنواره الگوهاي برتر یاددهي 

نامه در این  توانند به صورت ماازي با رعایت تمامي قوانين ذكر شده در شيوه ، تعطي ت غيرمترقبه و ... ميآلودگي هوا كرونا،

 برنامه شركت نمایند.

برگهزاري   69/99/31به تاریخ  9269/37999و بر اساد بخش نامه شماره  1937-1931با توجه به این كه در سال تحصيلي 

، در پي درخواست استان ها و در راستاي توسعه همكاران و اجراي بسته تحولي مشاركت جشنواره به استان ها ت ویض گردید

 به صورت كشوري برگزار مي گردد.  1933-1099یادگيري در سال تحصيلي  –افزایي جشنواره الگوهاي برتر یاددهي 
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 جشنواره اهداف  -0

 همكاران در آموزش و پرورش استثنایي در زمينه حرفه اي هاي  ع انساني از طریق تقویت مهارتتوسعه كي ي مناب

 تدریس 

 و رقابت سازنده نوآوري  ،مناسب به منظور بروز خ قيتهاي  زمينه فراهم نمودن 

  یادگيري  –ایااد زمينه است اده بيشتر از فناوري اط عات و ارتباطات در فرآیند یاددهي 

 یادگيري به صورت ماازي در شرایط بحران -صت هاي یاددهيردن ففراهم نمو 

 و تربيت بدنيتوان بخشي  ،پرورشي ،آموزشيهاي  پژوهشي در زمينه روشهاي  كارگيري یافتهه ب 

  تسهيل و بهبود یادگيري دانش آموزان 

 یادگيري  –پرورشي وتوان بخشي در فرآیند یاددهي  ،تشویق و ترغيب كاركنان آموزشي 

 وان بخشي پرورشي، تربيت بدني وت ،ل از برترین دستاوردهاي آموزشيتالي    

 جشنواره  شركت كنندگان -2

 توان بخشي مشك ت ویژه یادگيري فراگير و مراكزآموزشي و -شاغلين دردوره هاي مختلف تحصيلي وآموزش تل يقي -

لمان رابط در مدرسه پشهتيبان مربهو    آموزگار، دبير، دبيرراهنما، هنرآموز، استادكار و معلمان رابطپمحل آموزش مع -

 مي باشد.(

 مدیر، معاون، سرپرست آموزشي  -

 مربيان امور توان بخشي، مشاوره و مددكاري  -

 مربيان پرورشي ، تربيت بدني و مراقبين  س مت -

 دانشاو معلمان دانشگاه فرهنگيان -

 عوامل اجرايي و شرح وظايف آن ها  -3

بهه منظهور برگهزاري كارآمهدتر      و درسال تحصيلي جهاري یادگيري -یاددهيرتر الگوهاي بجشنواره  با عنایت به برگزاري

 ذیل ضروري است: تشكيل شوراهايجشنواره 

یادگيري در معاونت برنامه ریزي -سياست گذاري جشنواره الگوهاي برتر یاددهي الزم بذكر است دبيرخانه اجرایي نظارت و   

 آموزشي وتوان بخشي سازمان تشكيل مي گردد.

 برنامه ريزي و ستادي در سازمان آموزش و پرورش استثنايي  شوراي  -0-3

  :  اعضا

  معاون برنامه ریزي آموزشي و توان بخشي 

  تشخيص، پيشگيري و تربيت بدني نماینده معاونت 

  نماینده اداره كل توسعه مدیریت و پشتيباني 

  مدیرآموزش 

  مدیر توان بخشي 

 آموزشي، توان بخشي و پرورشي مختلف هاي  درگروه نمایندگان منتخب  از واحدهاي كارشناسي 
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 وظايف : 

  یادگيري اب غ آن به استان ها  –تدوین شيوه نامه اجرایي جشنواره الگوهاي برتریاددهي 

  برنامه ریزي در جهت اختصاص اعتبارات الزم به هر استان 

  برتر از استان هاهاي  و تيمرات داوران كشوري به منظور بررسي آثار ن شوراي برنامه ریزي در جهت تشكيل 

  استثنایي آموزشگروه ها و بخش هاي در هر یك از دریافتي از استان ها منتخب بررسي آثار 

 استان هابه  با نيازهاي ویژه گروه هاي دانش آموزانیك از وري درهرهبرتر كشهاي  تيم وامي ن رات همعرفي اس 

 برترهاي  يمو ت ن راتاز  برنامه ریزي در جهت تقدیر و تشكر 

 

 شوراي برنامه ريزي واجرايي در استان    -2-3

 اعضا:

 اداره آموزش و پرورش استثنایي استان / معاون رئيس 

 كارشناد مسئول آموزش كودكان ودانش آموزان استثنایي 

 استثنایي آموزش هاي  كارشناسان آموزشي هر یك از گروه 

 ،تربيت بدني پيشگيري و كارشناد مسئول تشخيص 

 پرورشي، فرهنگي و تربيت بدني  كارشناد 

  مشاوره و مددكاري كارشناد كارشناد توان بخشي و 

 استثنایي آموزش هاي  ن ر در هر یك از گروه 1/ توان بخشي استان  آموزشيهاي  نماینده سرگروه 

 وظايف:

  ستانا استثنایيبه مدارد و مراكزیادگيري  –جشنواره الگوهاي برتریاددهي شيوه نامه اجرایي اب غ 

 جهت  گونگي اناام هزینه اعتبارات اختصاص یافته  برنامه ریزي در 

  آموزشي ویژه مدیران مدارد تابعه  –برگزاري جلسات توجيهي 

 در جشنواره شركت كننده هاي  برگزاري جلسات آموزشي ویژه افراد و تيم 

 داوريشوراي شركت كننده و ارسال آنها به هاي  تيم ،ن راتهاي  جمع آوري طرح 

  علمي به همراه طرح درد شوراي دریافت اسامي از 

 علمي به منظور بررسي نقا  قوت و شوراي برتر با همراهي آثار انتخاب  و ،برنامه ریزي در جهت اجراي عملي تدریس

 ضعف در جهت اص ح نواقص احتمالي

 زش و پرورش استثنایيتدوین شده آنان به سازمان آموهاي  ارسال اسامي منتخبين به همراه لوح فشرده و طرح  
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 در ستاد داوري  شوراي -0-2-3

 اعضا:

  معاون 

  مدیرآموزش 

 مدیر توانبخشي 

  مدیر پرورشي  

 / آموزشي، توان بخشي، پرورشي و بهداشت  مربو  هايكارشناد هر یك از واحدكارشناد مسئول / رئيس گروه 

 یك ن ر از اساتيد دانشگاه با توجه به رشته تحصيلي مرتبط 

 ايف:وظ 

 ههاي   ارائه شده از سوي شركت كنندگان برابر با ضوابط و مه   ي هر یك از طرح ها در مورد ارزیابي و قضاوت

 پيش بيني شده در این شيوه نامه 

 مربو هاي  تعيين منتخبين و اع م اسامي آنان به همراه طرح 

 ر برت وتيم هاي انتخاب افراد ،آثار توليد شده ،شدهاجرا هاي  بررسي تدریس 

 

 استاندر  داوريشوراي  -2-2-3

 اعضا:

  معاون 

 كارشناد مسئول آموزش و توان بخشي 

  آموزشي، توان بخشي، پرورشي و بهداشت كارشناد هر یك از واحدهاي مربو 

 یك ن ر از اساتيد دانشگاه با توجه به رشته تحصيلي مرتبط 

 وظايف:

 ههاي   ز سوي شركت كنندگان برابر با ضوابط و مه   ارزیابي و قضاوت در مورد هر یك از طرح هاي ارائه شده ا

 پيش بيني شده در این شيوه نامه 

  ارائه بازخورهاي الزم به منظور اص ح و رفع نواقص احتمالي 

 هاي مربو  تعيين منتخبين و اع م اسامي آنان به همراه طرح 

 ر تيم هاي برت هاي اجرا شده، آثار توليد شده، انتخاب افراد و بررسي تدریس 

  بهه صهورت حضهوري یها     هاي الزم به افراد شركت كننهده   آموزشي و ارائه آموزش –شركت در جلسات توجيهي

 ماازي 

  تهيه و ارائه گزارش به رئيس شوراي برنامه ریزي و اجرایي استان جهت تكميل و ارسال گزارش نهایي به ستاد

 كشوري
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 د اجراي شیوه نامه جشنوارهفراين دينب زمانتقويم جدول  0-0جدول شماره          

  يادگیري –ياددهي الگوهاي برتر
 

 تاريخ مسئوول پیگیري فعالیت

بالفاصله پس از دريافت شیوه نامه  رئیس اداره ابالغ شیوه نامه به واحدهاي آموزشي

 مذكور

 6/01/0311 // داوريتشكیل شوراي كارشناسي و شوراي 

راد شركت برگزاري جلسات توجیهي مديران مراكز و اف

 حضوري / مجازي  كننده

معاون/ كارشناس مسئول آموزشي و 

 توان بخشي

7/01/0311 

)در صورت اوطلبان و جمع آوري طرح درس ها ثبت نام د

 حضور دانش آموز (

// 25/01/0311 

 00/00/0311 شوراي علمي برتر هاي  انتخاب طرح بررسي طرح ها و

 27/02/0311 مربوط هر واحدهاي  كارشناس  برنامه ريزي در جهت اجراي عملي تدريس

 30/10/0411 مربوط / شوراي علميهاي  كارشناس اجرا شدههاي  بررسي تدريس

 05/12/0411 // برگزاري جلسات توجیهي با منتخبین و اصالح نهايي

ارسال اسامي منتخبین به همراه لوح فشرده تدريس آنان به 

 سازمان آموزش و پرورش استثنايي

اداره آموزش وپرورش استثنايي رئیس 

 استان

05/13/0411 

 

اعالم نتیجه نهايي نفرات وتیم هاي برتر جشنواره و اهداء 

 جوايز 

 21/15/0311  آموزش وپرورش استثنايي سازمان
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 طرح ي  گستره

یي سازمان آموزش و پهرورش اسهتثنا  مدارد و مراكز آموزشي در تمامي  1933-1099این طرح در سال تحصيلي  

 در سراسر كشور اجرا خواهد شد.

 یادگيري  –ي جشنواره الگوهاي برتر یاددهي اجرا ي  نحوه

تحصيلي قابليت اجرا خواهد هاي  استثنایي و دورههاي  در تمامي گروهیادگيري  –یاددهي برترالگوهاي جشنواره  (1

 داشت.

و ل به تدریس و فعاليههت در مدرسه تمهامي همكاران رسمهي، پيماني، حق التهدریهس و طرحي در صهورت اشتهغا (6

 درد پژوهي شركت نمایند.و  توانند در یكي از رویكردهاي ان رادي ميدانشاو معلمان دانشگاه فرهنگيان 

هاي  كاربرگ رعایت بندهايدرد پژوهي( ملزم به  ،ان راديرویكردها پ شركت كنندگان در صورت انتخاب یكي از (9

 .باشند مي هارزیابي مربوط

 یكي از رویكردهاي و و بهداشتي توان بخشي ،پرورشي،ز شركت كنندگان فقط در یك موضوع درسي هر یك ا (0

 امكان حضوردر این جشنواره را دارند.درد پژوهي(  ،ان رادي پ 

 گيرد. مي براساد طرح درد صورتدرد پژوهي  و در رویكردهاي ان راديطراحي آموزشي  (5

 اناام گردد. حضوري يا آنالينتمامي تدریس ها به صورت  (2

 الزامي مي باشد  حضوري يا آنالينتبصره: حضور دانش آموزان در تدریس 

رویكرد و  یادگيري –فعال یاددهي هاي  روش،طرح دردپشایسته است استان ها در خصوص برگزاري كارگاه آموزشي (7

  .به عمل آورندبرنامه ریزي الزم را  حضوري/ ماازي به صورت (درد پژوهي

ساني دقيق و به موقع به صورت فراخوان طبق شيوه نامه ارسالي با موضهوعات منهدرج در آن توسهط    اط ع رتبصره :  -

 صورت گيرد.مربو  مسوول 

بهر روي   چسباندن هر گونه كاغذذ الزم به ذكر است فقط با مايیك مخصوص بر روي لوح فشرده نوشته شود و از   -

 لوح فشرده جداً خودداري شود. 

ارسذال  ارسهال گهردد. از     PDFتایپ و بهه صهورت    wordه صورت لوح فشرده در فضاي هاي ارسالي صرفاً ب طرح  (1

 .خودداري نمایيد نسخه مكتوب

نهام و نهام   –گهروه معلوليهت    –پایهه   –دوره  -موضهوع درد   -درسهي مهاده  شده داراي مشخصات كامل پ ارائهطرح  (3

 و ... ( باشد. كز آموزشيمر نام مدرسه / -شهر –نام استان  –خانوادگي همكاران به ت كيك نقش 

 مل روي جلد لوح فشرده الزامي است.تبصره : درج مشخصات كا
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در مراحل استاني به عهده كارشناد مربهو  در هریهك از   در جشنواره  ه سئواالت ن رات شركت كنندهاسخ گویي بپ (19

 استان خواهد بود.آموزشي استثنایي هاي  گروه

ضروري است كه با اب غ رسمي از سوي رئيس اداره آمهوزش و پهرورش   به عنوان داور  حضور كارشناد گروه مربو  (11

 دهند. مي این فعاليت را اناام ،استاناستثنایي 

 داريشرایط فيلم بر (16

 .توجه به نكات زیر در اجراي فيلم برداري ضروري است

 نظر قرار گيرد. مد از جمله پوشش مناسب و ....شعائر اس مي اصول اخ قي و  

 صورت پذیرد. DVDس همكاران بر روي ضبط اجراي تدری 

ت هفعاليه  باشهد پ  مهي  از بهه حركهت دوربهين   هواردي كه نيهان فيلم برداري ثابت و در صورت ضبط مهدوربين زم 

ي و ... ( با هماهنگي قبلي آموزگار فيلم برداري شود. مشرو  بر اینكه حركت آن موجب مزاحمت و حواد هگروه

 پرتي دانش آموزان نگردد. 

 .خودداري شوددي كه فيلم را غيرواقعي نشان دهد، س، افكت، تيتراي و هر موراز ميك 

 باشد. مي دقيقه 05تا  99 حضوري مدت زمان تدریس 

  دقيقه باشد. 19-15مدت زمان تدریس به صورت ماازي  

 مهم تدریس و تعام ت معلم و دانش آموز به نحو مطلوب فيلم برداري آموزشي صورت پذیرد. هاي  از صحنه 

ضهروري اسهت    مربهو  ههاي   مشاوره و مددكاري و آموزش بهداشت توسهط گهروه   ،توان بخشيهاي  طرح ارائههنگام  (19

مهدار  مسهتدل،    ارائهه بها  والهدین  و ....   اقدامات اناام شده در روند كار و تعامهل آنهان بها كهادر آموزشهي و     تمامي

 مستندسازي شود.

خود را با یك دانش آموز یا جمعي از آنان هاي  توانند طرح مي تبهداش  توان بخشي، مشاوره و مددكاري وهاي  گروه (10

 دهند. ارائهو یا به صورت آموزش خانواده پ برحسب موضوعات مشخص شده ( 

 مي توانند به عنوان اعضاي تيم در رویكرد درد پژوهي عضویت داشته باشند. بخشي همكاران توانتبصره: 

هاي  و مددكاري ن رات منتخب استان ها به همراه لوح فشرده و كاربرگگروه  مشاوره  درد طرحهاي  ارسال كاربرگ (15

 ارزشيابي طرح مربو  به مرحله كشوري الزامي است.

باشد.كه توسط صهاحب اثهر    مي شده ارائهاط عات در خصوص اثر  جمع آوريتبصره : كاربرگ طرح درمان به منظور 

در كهاربرگ  كند تا از یك نگاه كلي به ارزیابي اثهر   مي ي كمكستاد گردد. این كاربرگ به داوران استاني و مي تكميل

 ارزشيابي طرح توان بخشي ومشاوره بپردازند.
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 ارزیهابي درد پژوههي  ههاي   یها كهاربرگ  اجراي تهدریس و مهدیریت كه د     ،ارزیابي طرح دردهاي  ارسال كاربرگ (12

بهه مرحلهه    ي فهيلم و طهرح درد(  پحهاو ن رات منتخب استاني به همراه لوح فشهرده   رویكرد(هرپدرصورت انتخاب 

 زامي است.هكشوري ال

شهركت كننهده   هاي  استثنایي براساد تعداد ن رات و تيم آموزشيهاي  برتر هر یك از گروههاي  انتخاب ن رات و تيم (17

 باشد.  مي در جشنواره در همان گروه

در صورت دارا بودن كي يت آموزشي دوم  واول آثار  ،اثر باشد 19آثار ارسالي آن ها زیر گروه هایي كه تعداد :  0 تبصره

 توانند به مرحله كشوري راه یابند. مي الزم

گروه هایي كه شركت كنندكان آن داراي فراواني باالیي است انتخاب ن رات برتر در هاي  : انتخاب ن رات وتيم 6تبصره 

 باشد. مي نشركت كنندگا % 19برتر براي راه یابي به مرحله كشوري براساد 

   : مقررات انتخاب رويكرد درس پژوهي بط وضوا  

، حضهوري شركت در جشهنواره بهه صهورت     پدر شرایط بحراني واست.ن ر  5تا  9تعداد اعضاي گروه درقالب یك تيم  

 رعایت تمام پروتكل هاي بهداشتي الزامي است.(

 حذ  خواهد شد. كار در مرحله كشوري  قيد شده باشد، اعضا كمتر یا بيشتر از تعداد تعداددر صورتي كه  

 .وجود ندارد هيچ گونه محدودیتي در انتخاب اعضاي تيم به لحاظ اشتغال در یك پایه 

شركت در جشنواره  پدر شرایط بحراني و دپذیر مي اناامتدریس در ك د درد با حضور اعضاي تيم و دانش آموزان  

اعضاي تيم در  و موزان در نقش فراگيردانش آ كه.(به صورت ماازي، رعایت تمام پروتكل هاي بهداشتي الزامي است

 تدریس و ناظرین بر اجرا خواهد بود. اننقش ماری

مرحلهه داوري   در فراگيران ،كار صورت تغيير در. مراحل اول ودوم درد پژوهي الزامي است فراگيران ثابت در حضور 

 شد. حذ  خواهد

 است تا وسایل كمك آموزشي از توليدات اعضاي تيم باشد. شایسته 

موجب ، اند نقشي نداشتهیا ذكر اسامي افراد دیگر كه در تيم  وران بدون داشتن نقش مهم و قابل توجه عضویت همكا 

 كسر امتياز خواهد شد.

 .ادارات آموزش و پرورش عادي ب مانع است به ارسال آثار منتخب 

هيچ كدام.  بهدیهي   درد پژوهي مركز مربوطه عضویت داشته یا درهاي  مدیر مركز آموزشي یا درهمه گروه ها و تيم 

 ،نماینهد  مهي  شهركت هها  رویكرد سایر وحمایت از افرادي كه در  رود مدیران با حضور در همه تيم ها مي است انتظار

 فعاليت ها باشند.كي يت موجب افزایش 

توانند در  نهد تهيم عضهو     ميتوان بخشي كادرراهنما، مشاور، معاون و  سایر نيروها از جمله سرپرست آموزشي، دبير 

 اشند.ب
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از نيروهاي مهذكور در سهایر مراكهز اسهت اده      توانند ، ميتوان بخشي و مشاوره و مددكاري است كادرمدارسي كه فاقد 

 نمایند.

 وگزارش نهایي درد پژوهي شامل هشت بخش به شرح ذیل تدوین گردد:ضروري است پژوهي  مراحل دردرعایت  

  تبيين مساله / انتخاب موضوع 

 يبرنامه ریزي درد پژوه 

  آموزش درد 

   ارزشيابي تدریس و بازتاب تاثيرآن در برنامه ریزي مادد درد 

 تادیدنظر درتدریس 

 آموزش درد تادیدنظر شده 

 ارزشيابي و باز اندیشي 

 ضمایم ومستندات 

 پفيلم مرحله سوم وششم( عكس ها وفيلم ها گزارش نهایي درد پژوهي در دو حلقه لوح فشرده شامل گزارش نهایي، 

بایگهاني   مركز آموزشهي ك نسخه ازآن به اداره آموزش و پرورش استثنایي استان ارسال و نسخه دیگر در تهيه كه ی

 گردد.

 . ز صحافي و مالد نمودن كارها خودداري شودا 

موجب كسهر   زیراخودداري گردد.  ،دهد مي درج مطالب غير ضروري كه صرفا حام گزارش نهایي را افزایش بيان و از 

 امتياز خواهد شد.
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 يادگیري  –تعداد نفرات شركت كننده مرحله استاني جشنواره الگوهاي برتر ياددهي  0-2جدول شماره                     

 با رويكرد )انفرادي (

 11-0411سال تحصیلي     استان : ................................  

 

ف
دي

ر
 

 گروه نام و نام خانوادگي

 علولیتم

ماده درسي و  پايه مدرسه شهر

موضوع  

 تدريس

امتیاز  امتیاز كسب شده

 نهايي
ول

ر ا
داو

وم 
رد

داو
وم 

 س
ور

دا
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 يادگیري  –شركت كننده مرحله استاني جشنواره الگوهاي برتر ياددهي ي  تعداد تیم ها 0 -3رهجدول شما

 با رويكرد )درس پژوهي (
 

 11-0411سال تحصیلي     استان : ................................  

 

ف
دي

ر
 

 گروه نام و نام خانوادگي

 معلولیت

ماده درسي و  پايه مدرسه شهر

موضوع  

 تدريس

امتیاز  از كسب شدهامتی

 نهايي
ول

ر ا
داو

وم 
رد

داو
وم 

 س
ور

دا
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 فصل دوم
 يابي ش كارربگ اهي ارز

 الگواهي ربرتجشنواره  ارجايي شيوه انهم
 يادگيري -ياددهي
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 كاربرگ ارزشیابي طرح درس

 گروه استثنايي / دوره تحصیلي :           نام خانوادگي :                                                        نام و 

 ماده درسي / موضوع درسي :      استان / شهرستان :                                                             

 پايه :                                                 نام مركز آموزشي :                   

 طرح درسهاي  مولفه

ف
دي

ر
 

 امتیاز مقیاس  شاخص 

3 2 0 1 

      تدوين هدف كلي با رعايت كلیت موضوع و به صورت غیر رفتاري  1

      تدوين اهداف جزئي به صورت غیر رفتاري و آشكار صريح  6

      ري با استفاده از فعل رفتاري متناسب با موضوع درسرفتاهاي  تدوين هدف 9

      يادگیريهاي  رفتاري متناسب باحیطههاي  تدوين هدف 0

      رفتاري متناسب با سطوح يادگیريهاي  تدوين هدف 5

      رعايت توالي منطقي در تدوين اهداف رفتاري متناسب با موضوع درس 2

      رفتاريهاي  ومواد آموزشي متناسب با هدفوسايل  ،پیش بیني رسانه ها 7

      پیش بیني رسانه ها،وسايل ومواد آموزشي به صورت جذاب در جهت تسهیل آموزش 1

      ITپیش بیني رسانه آموزشي براساس  3

      برقراري ارتباط عاطفي و ... ،ايجاد انگیزه ،قبل از تدريسهاي  طراحي مهارت 19

      آماده سازي در جهت ايجاد تمركز وجلب توجه دانش آموزانهاي  تفعالیي  نحوه 11

      ) تعیین سطح عملكرد و نفاط قوت و ضعف(ارزشیابي تشخیصي ي  طراحي مناسب نحوه 16

      میزان تنظیم محتوا از ساده به مشكل و از آسان به پیچیده 19

      دانش آموزان میزان مطابقت محتواي تدريس شده با سطح يادگیري  10

      میزان برقراري ارتباط بین  معلومات و تجارب دانش آموزان با اهداف آموزشي 15

      تدريس متناسب با اهداف آموزشي هاي  پیش بیني روش 12

      طراحي روش تدريس با در نظر گرفتن تعامل و مشاركت دانش آموزان  17

      محتوا متناسب با اهداف پیش بیني توالي منطقي در ارائه  11

      پیش بیني نظام ارزشیابي مرحله اي در مراحل تدريس 13

      پیش بیني نظام ارزشیابي پاياني متناسب اهداف درس و  ويژگي هر يك از دانش آموزان 69
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 طرح درسهاي  مولفه

ف
دي

ر
 

 امتیاز مقیاس  شاخص 

3 2 0 1 

      توان بخشي و تربیتي دانش آموزان  ،اي خاص آموزشيپیش بیني توجه به نیازه 61

      اصالح رفتار به منظور مديريت كالس درسهاي  پیش بیني استفاده از تكنیك 66

      پیش بیني تجهیزات ووسايل توان بخشي مناسب با نیاز ويژه دانش آموزان 69

س و پیوسذتگي و تسلسذل   جمع بندي مطالب با در نظر گرفتن نكذات اصذلي در   ،طراحي 60

 مناسب 

     

      نحوه تنظیم محتوا با مدت زمان تدريس  65

      فردي دانش آموزانهاي  خارج از كالس متناسب با تفاوتهاي  پیش بیني فعالیت 62

خارج از كالس با توجه به اهذداف درس و كاربسذت يذادگیري در    هاي  پیش بیني فعالیت 67

 جديد هاي  موقعیت

     

      ITخارج از كالس با توجه به هاي  پیش بیني فعالیت 61

      جمع كل

 
 دم. طرح مذكور امتیاز اينجانب ......................................طرح درس را باعنوان ........................................... با دقت بررسي نمو             

 ................. به حروف .......................................................................... را كسب كرده است.به عدد .....             

 امضاء : ...........................................   تاريخ :  ...........................................           
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جراي تدريس و مديريت كالس درسكاربرگ ارزشیابي ا  

 نام و نام خانوادگي :                                                              گروه استثنايي / دوره تحصیلي :

 استان / شهرستان :                                                                 ماده درسي / موضوع درسي :

 آموزشي :                                                                  پايه : نام مركز

 اجراي تدریس و مدیریت ك د درد هاي  مول ه

ف
دي

ر
 

 امتیاز ضريب مقیاس  شاخص 

3 2 0 1 

  0     قبذل از شذروع درسهاي  انجذام فعذالیتي  نحذوه 1

  9     جهت آماده سازي وايجاد انگیزهمناسب هاي  انجام فعالیتي  نحوه 6

  6     آماده سازي وموضوع درسهاي  برقراري ارتباط بین فعالیتي  نحوه 9

  9     مناسب با محتويتدريس هاي  میزان توانايي آموزگاردر استفاده از روش 0

  0     آموزشيهاي  میزان تسلط آموزگار براجراي مراحل وگام 5

  9     گار برارائه صحیح )علمي( محتواي آموزشيمیزان تسلط آموز 2

  0     دانش آموزان هاي  وسايل و مواد آموزشي متناسب با ويژگي ،بهینه از رسانه هااستفاده  7

  IT     9میزان تسهیل فرايند يادگیري براساس  1

  IT     9ابداع و نوآوري در جريان تدريس براساس  3

  IT     9آموزشي براساس هاي  ش آموزان با استفاده از رسانهباال بردن مشاركت دان 19

  6     مشاركت دانش آموزان در فرآيند تدريسمیزان  11

  9     فرصت الزم جهت دست ورزي با مواد آموزشي براي دانش آموزان ارائه 16

  9     دانش آموزان به صورت كالمي و غیر كالسيو ترغیب تشويق ي  نحوه 19

  6     یوه بیان و حركات معلمش 10

  6     میزان توانايي معلم در ايجاد فضاي شاد و جذاب براي دانش آموزان  15

  9     توان بخشي وتربیتي دانش آموزان ،آموزشي خاص توجه به نیازهاي 12

  9     اصالحي به منظور تعديل رفتارهاي  میزان استفاده از تكنیك 17

  6     ز تجهیزات و وسايل توان بخشي مناسب با نیاز ويژه دانش آموزانمیزان استفاده ا 11

  9     جمع بندي مطالب با در نظر گرفتن نكات اصلي درسي  نحوه 13
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 گروه استثنايي / دوره تحصیلي :             نام و نام خانوادگي :                                                    

 / شهرستان :                                                                 ماده درسي / موضوع درسي :استان 

 پايه :       نام مركز آموزشي :                                                            

 اجراي تدريس و مديريت كالس درس هاي  مولفه

ف
دي

ر
 

 امتیاز بضري مقیاس  شاخص 

3 2 0 1 

  9     انجام ارزشیابي مرحله اي در حین تدريس   69

  9     انجام ارزشیابي پاياني متناسب با ويژگي دانش آموزان   61

  0     فردي دانش آموزان هاي  خارج از كالس متناسب با تفاوتهاي  ارائه فعالیت 66

بذه اهذداف درس و كاربسذت يذادگیري در           خذارج از كذالس بذا توجذه     هاي  ارائه فعالیت 69

 جديد  هاي  موقعیت

    0  

  IT     6خارج از كالس با توجه به هاي  ارائه فعالیت 60

  6     بهره گیري بهتر از زمان ) مديريت زمان ( در حین آموزش  65

  6     میزان انطباق تدريس با برنامه ريزي انجام شده  62

       جمع كل

 

 دقت بررسي نمودم. طرح مذكور امتیاز  هاينجانب ......................................تدريس را باعنوان ........................................... ب        

 ............... را كسب كرده است.به عدد ...................... به حروف ...........................................................       

 امضاء : ...........................................   تاريخ :  ...........................................      
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 یابي گزارش درس پژوهي زشبرگ ار كار

 نام و نام خانوداگي مجري:

 سمت:

 همكاران برنامه:

       سمت:                            

 گروه استثنايي: موزشي:آنام مركز  شهرستاناستان/ 

 ماده درسي: پايه: دوره تحصیلي:

 موضوع درس:

 
 بخش

ف
دي

ر
 

 امتیاز ضريب امتیازهاي  گزينه شاخص

3 2 0 1 

ول
ا

 

وع
وض
ب م

خا
انت
 و 
له
سئ
ن م

يي
تب

 

 تبین مسئله و انتخاب موضوع  1

  2     لهتشریح ویژگي ها و شرایط  خاص مسا 1-1

بيان ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع از طریهق   6-1

 درد پژوهي

    3  

نظري و پژوهشهي مهرتبط بها    هاي  بهره گيري از یافته 9-1

 موضوع

    2  

وم
د

 

ي
يز

ه ر
ام

رن
ب

 

 تدوين الگوي طرح درس 6

تدوین هد  كلي با رعایت كليت موضوع بهه صهورت    1-6

 غير رفتاري

    -  

آشهكار و  غير رفتاري وتدوین اهدا  جزیي به صورت  6-6

 صریح

    -  

بها اسهت اده از فعهل رفتهاري     تدوین اههدا  رفتهاري    9-6

 موضوع دردمتناسب با 

    -  

  -     یادگيريهاي  تدوین اهدا  رفتاري متناسب با حيطه 0-6

  -     تدوین اهدا  رفتاري متناسب با سطوح یادگيري 5-6

رعایههت تههوالي منطقههي در تههدوین اهههدا  رفتههاري    2-6

 متناسب با موضوع درد

    -  

وسایل و مواد آموزشي متناسب  ،پيش بيني رسانه ها 7-6

 رفتاريهاي  با هد 

    -  

وسایل و مواد آموزشي متناسب  ،پيش بيني رسانه ها 1-6

 به صورت جذاب در جهت تسهيل آموزش

    -  

  -     ITبر اسادانه آموزشي پيش بيني رس 3-6

 ،ایاهاد انگيهزه   ،قبهل از تهدریس  ههاي   طراحي مهارت 19-6

 و ... برقراري ارتبا  عاط ي

    -  

 ،در جههت ایاهاد انگيهزه   نحوه فعاليت آمهاده سهازي    11-6

توجه و تمركز دانش آمهوزان   ،برقراري ارتبا  عاط ي

 ...   و

    -  

پ تعيين  شيابي تشحيصيارز ي  نحوه طراحي مناسب 16-6

 سطح عملكرد و نقا  قوت و ضعف (

    -  
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 شاخص 

ف
دي

ر
 

 امتیاز ضريب امتیازهاي  گزينه شاخص

3 2 0 1 

وم
د

 

ي
یز
ه ر
نام
 بر
مه
ادا

 

  -     ميزان تنظيم محتوا از ساده به مشكل و از آسان به پيچيده 19-6

دگيري دانهش  ميزان مطابقت محتواي تدوین شده با سطح یا 10-6

 آموزان

    -  

ميزان برقراري ارتبا  بين معلومات و تاارب دانش آموزان با  15-6

 اهدا  آموزشي 

    -  

  -     تدریس متناسب با اهدا  آموزشي هاي  پيش بيني روش 12-6

طراحي روش تدریس با در نظهر گهرفتن تعامهل و مشهاركت      17-6

 دانش آموزان

    -  

  -     ش بيني توالي منطقي در ارائه محتوا متناسب با اهدا پي 11-6

  -     در حين تدریس مرحله ايپيش بيني نظام ارزشيابي  13-6

و  پيش بيني نظام ارزشيابي پایاني متناسب با اههدا   درد  69-6

 ویژگي هر یك از دانش آموزان

    -  

 تهوان               ،پيش بيني توجه به نيازهاي خاص آموزشي 61-6

 بخشي و تربيتي دانش آموزان

    -  

اص ح رفتار به منظور هاي  است اده از تكنيكپيش بيني  66-6

 مدیریت ك د

    -  

تاهيزات و وسایل توان بخشي مناسب با نيازهاي پيش بيني  69-6

 ویژه دانش آموزان 

    -  

فتن نكات اصلي جمع بندي مطالب با در نظر گر،طراحي 60-6

 و پيوستگي و تسلسل مناسب درد

    -  

 تنظيم مناسب تنظيم محتوا با مدت زمان تدریس ي  نحوه 65-6

 با محتوي تدریسزمان 

    -  

هاي  متناسب با ت اوتخارج از ك د هاي  پيش بيني فعاليت 62-6

 فردي دانش آموزان 

    -  

بها توجهه بهه اههدا       ك دخارج از هاي  پيش بيني فعاليت 67-6

 جدید  هاي  درد و كاربست یادگيري در موقعيت

    -  

  -     ITبا توجه با  خارج از ك دهاي  پيش بيني فعاليت 61-6

  -     نحوه تقسيم كار   63-6

  -     برنامه تشكيل جلسات  99-6

م 
سو

 

س 
در

ش 
وز

آم
 

 اجراي اولیه  9

س م و  ،روع دردپ يدمان ك دقبل از شهاي  فعاليت 1-9

 احوالپرسي،بررسي وضعيت روحي و جسماني دانش آموزان(

    -  

  -     نحوه اناام فعاليت جهت آماده سازي و ایااد انگيزه 6-9

نحوه برقراري ارتبا  معني دار بين فعاليهت آمهاده سهازي و     9-9

 مطالب جدید درد

    -  

تدریس مناسهب   هاي  است اده از روش درميزان توانایي معلم  0-9

 با محتوي
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 شاخص 

ف
دي

ر
 

 امتیاز ضريب امتیازهاي  گزينه شاخص

3 2 0 1 

م 
سو

 

س 
در

ش 
وز

آم
ه 

دام
ا

 

  -     آموزشيهاي  تسلط معلم بر  اجراي مراحل و گامميزان  5-9

  -     تسلط آموزگار بر ارائه  صحيح پ علمي ( محتواي آموزشي ميزان  2-9

وسایل و مهواد آموزشهي متناسهب بها      ،است اده بهينه از رسانه ها 7-9

 دانش آموزانهاي  ویژگي

    -  

  -     ITميزان تسهيل فرایند یادگيري بر اساد  1-9

  -     ITابداع و نو آوري در جریان تدریس بر اساد  3-9

آموزشي هاي  از رسانهباال بردن مشاركت دانش آموزان با است اده  19-9

 ITبر اساد 

    -  

  -     ارائه فرصت الزم جهت مشاركت دانش آموزان در فرایند تدریس 11-9

  -     ارائه فرصت الزم جهت دست ورزي با مواد آموزشي 16-9

  -     تشویق دانش آموزان به صورت ك مي و غير ك مي 19-9

  -     شيوه بيان و حركات معلم 10-9

 ميزان توانایي معلم در ایااد فضاي شاد و جذاب براي  15-9

 دانش آموزان

    -  

 توان بخشي و تربيتي ،خاص آموزشيهاي  توجه به نياز 12-9

 دانش آموزان

    -  

ميزان است اده از تاهيهزات و وسهایل تهوان بخشهي مناسهب بها        17-9

 نيازهاي ویژه دانش آموزان

    -  

  -     جمع بندي مطالب با در نظر گرفتن نكات اصلي دردي  نحوه 11-9

  -     اناام ارزشيابي مرحله اي در حين تدریس 13-9

  -     متناسب با ویژگي دانش آموزان اناام ارزشيابي پایاني 69-9

خهارج از كه د بها توجهه بهه اههدا  درد و       ههاي   ارائه فعاليت 61-9

 جدیدهاي  در موقعيتكاربست یادگيري 

    -  

  -     ITخارج از ك د با توجه به هاي  ارائه فعاليت 66-9

  -     بهره گيري بهتر از زمان پمدیریت زمان ( در حين آموزش 69-9

  -     ميزان انطبا  تدریس با برنامه ریزي اناام شده 60-9
رم
ها
 

 

برن
در 
ن 
ر آ
أثي
ب ت
زتا
 با
س و

دری
ي ت
ياب
زش
ار

د 
اد
ي م

یز
ه ر
ام

د 
در

 

 ارزشیابي تدريس و بازتاب تأثیر آن در برنامه ريزي مجدد درس  0

نحوه جمع آوري اط عات در خصوص تاثير آموزش بهر عملكهرد    1-0

 دانش آموزان  

      

       نحوه جمع آوري اط عات از طریق فيلم برداري و ... 6-0

       وي همكارانطرح مسائل و مشك ت  تدریس از س 9-0

       تازیه و تحليل اط عات جمع آوري شده 0-0

پژوهشهي پتغييهر در كهدام    ههاي   ارائه پيشنهادات مبتني بر یافته 5-0

 بخش و  گونه(
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 شاخص 

ف
دي

ر
 

 امتیاز ضريب امتیازهاي  گزينه شاخص

3 2 0 1 

ام
پن

 

در 
ر 

نظ
د 

دي
تج

س
ري

تد
 

 يسنظر در تدر تجديد 5

نحوه اعمال نظر ها و نكات اص حي به منظور ارتقا تدریس و اجهراي   1-5

 مادد

      

م 
شش

 

ده
 ش

ظر
د ن

دي
تج

س 
در

ش 
وز

آم
ه 

دام
ا

 

 پاياني اجراي  2

سهه م و  ،قبههل از شههروع دردپ يههدمان كهه د   هههاي  فعاليههت 1-2

 دانش آموزان( احوالپرسي،بررسي وضعيت روحي و جسماني 

    0  

  9     اناام فعاليت جهت آماده سازي و ایااد انگيزه نحوه 6-2

نحوه برقراري ارتبا  معني دار بين فعاليهت آمهاده سهازي و مطالهب      9-2

 جدید درد

    6  

  9     تدریس مناسب با محتواهاي  در است اده از روشميزان توانایي معلم  0-2

  0     آموزشيي ها تسلط معلم بر  اجراي مراحل و گامميزان  5-2

  9     تسلط آموزگار بر ارائه  صحيح پ علمي ( محتواي آموزشي ميزان  2-2

وسهایل و مهواد آموزشهي متناسهب بها       ،است اده بهينهه از رسهانه هها    2-2

 دانش آموزانهاي  ویژگي

    0  

  IT     9ميزان تسهيل فرایند یادگيري بر اساد  7-2

  IT     9در جریان تدریس بر اساد ابداع و نو آوري  1-2

آموزشي بهر  هاي  باال بردن مشاركت دانش آموزان با است اده از رسانه 3-2

 ITاساد 

    9  

  6     مشاركت دانش آموزان در فرایند تدریسميزان  19-2

  9     ارائه فرصت الزم جهت دست ورزي با مواد آموزشي 11-2

  9     دانش آموزان به صورت ك مي و غير ك ميترغيب و تشویق ي  نحوه 16-2

  6     شيوه بيان و حركات معلم 19-2

  6     دانش آموزان ر ایااد فضاي شاد و جذاب براي ميزان توانایي معلم د 10-2

  9     دانش آموزان توان بخشي و تربيتي،خاص آموزشيهاي  توجه به نياز 15-2

ت اده از تاهيزات و وسایل توان بخشي مناسب بها نيازههاي   ميزان اس 12-2

 ویژه دانش آموزان

    9  

  6     جمع بندي مطالب با در نظر گرفتن نكات اصلي دردي  نحوه 17-2

  9     اناام ارزشيابي مرحله اي در حين تدریس 11-2

  9     متناسب با ویژگي دانش آموزان اناام ارزشيابي پایاني 13-2

فهردي دانهش   هاي  خارج از ك د متناسب با ت اوتهاي  ارائه فعاليت 69-2

 آموزان

    9  

خارج از ك د با توجه به اههدا  درد و كاربسهت   هاي  ارائه فعاليت 61-2

 جدیدهاي  یادگيري در موقعيت

    0  

  IT     0خارج از ك د با توجه به هاي  ارائه فعاليت 66-2

  6     هره گيري بهتر از زمان پمدیریت زمان ( در حين آموزشب 69-2

  6     ميزان انطبا  تدریس با برنامه ریزي اناام شده 60-2
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ف
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 امتیاز ضريب امتیازهاي  گزينه شاخص

3 2 0 1 

م 
 ت
ه

ي 
یاب

زش
ار

 
 

ي
ش

د ي
ز ان

 با

 گزارش نهايي 7

 هرا و  گونهه    ،نكهاتي تعيين دقيق این كه  ه بخهش و   1-7

 تغيير و اص ح شود

    9  

  9     درد پژوهيهاي  پيشنهادهاي مبني بر یافته 6-7

م 
شت
ه

 

ت 
دا

تن
س

و م
م 

مائ
ض

 

 ضمائم و مستندات 1

ارجاعات و منابع  ،تنظيم گزارش با شيوه صحيح پ كيده 1-1

 و ...(

    4  

  3     رعایت آیين نگارش   6-1

  3     ارش براساد مراحل درد پژوهي ارائه گز 9-1

قابليت است اده براي سایر همكاران به عنوان یك مستند  0-1

 م يد آموزشي 

    2  

  3     مشاركت اعضاي گروه و عوامل مربوطه 5-1

ميزان اسهت اده از نظهرات اسهاتيد دانشهگاه هها و مراكهز        2-1

 آموزش عالي در فرایند درد پژوهي  

    3  

  3     راكز آموزشي م تعامل با آموزشگاه ها و 7-1

  3     تعامل با والدین دانش آموزان  1-1

   جمع كل
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 و  اختالل طیف اتیسم  كاربرگ ارزشیابي طرح درس مشكالت ويژه يادگیري

 نام و نام خانوادگي :                                                              گروه استثنايي / دوره تحصیلي :

 ماده درسي / موضوع درسي :                                                          استان / شهرستان :       

 نام مركز آموزشي :                                                                  پايه :

 هاي طرح درد مول ه

ف
دی
ر

 

 امتیاز مقیاس  شاخص 

3 2 0 1 

      كليت موضوع و به صورت غير رفتاري تدوین هد  كلي با رعایت  1

      تدوین اهدا  جزئي به صورت غير رفتاري و آشكار صریح  6

      هاي رفتاري با است اده از فعل رفتاري متناسب با موضوع درد تدوین هد  9

      هاي یادگيري هاي رفتاري متناسب باحيطه تدوین هد  0

      با سطوح یادگيريهاي رفتاري متناسب  تدوین هد  5

      هاي رفتاري متناسب بامشك ت فرایندي تدوین هد  2

      رعایت توالي منطقي در تدوین اهدا  رفتاري متناسب با موضوع درد 7

      هاي رفتاري پيش بيني رسانه ها، وسایل ومواد آموزشي متناسب با هد  1

      صورت جذاب در جهت تسهيل آموزشپيش بيني رسانه ها،وسایل ومواد آموزشي به  3

      ITپيش بيني رسانه آموزشي براساد  19

      هاي قبل از تدریس، ایااد انگيزه، برقراري ارتبا  عاط ي و ... طراحي مهارت 11

      هاي آماده سازي در جهت ایااد تمركز وجلب توجه دانش آموزان ي فعاليت نحوه 16

      ل از تدریس، تحليل نتایج ارزیابي هاي غير رسمي پ اوليه(هاي قب طراحي مهارت 19

      هاي قبل از تدریس، تحليل نتایج ارزیابي هاي رسمي  پ استاندارد( طراحي مهارت 10

      ي ارزشيابي تشخيصي پ تعيين سطح عملكرد و ن ا  قوت و ضعف( طراحي مناسب نحوه 15

براساد نتایج ارزیابي ها و تهوالي منطقهي گهام ههاي      پيش بيني و تنظيم محتواي آموزشي 12

 ((IEPبرنامه 

     

      ميزان مطابقت محتواي آموزشي با سطح عملكردي دانش آموز در مهارت هاي فرایندي 17

(بهر اسهاد نيهاز    (IEPي ارزشيابي تكویني و اص ح و ویهرایش برنامهه    طراحي مناسب نحوه 11

 دانش آموز

     

      معلومات و تاارب دانش آموزان با اهدا  آموزشييزان ارتبا  بين برقراري م 13

      طراحي روش تدریس با رویكرد آموزش مهارت هاي فراینديپ دقت، توجه، حافظه و...( 69

(، متناسهب بها   (IEPطراحي و تدوین طرح درد در قالب برنامه آمهوزش ویهژه فهردي شهده     61

 نيازهاي خاص دانش آموز

     

      هاي تدریس متناسب با اهدا  آموزشي و توان بخشي پيش بيني روش 66

      طراحي روش تدریس با در نظر گرفتن تعامل و مشاركت دانش آموزان  69

      پيش بيني توالي منطقي در ارائه محتوا متناسب با اهدا  آموزشي و توان بخشي 60

      ن بخشي و تربيتي دانش آموزانپيش بيني توجه به نيازهاي خاص آموزشي، توا 65



25 
 

 

 هاي طرح درد مول ه

ف
دی
ر

 

 امتیاز مقیاس  شاخص 

3 2 0 1 

      هاي اص ح رفتار به منظور مدیریت ك د درد پيش بيني است اده از تكنيك 62

      پيش بيني تاهيزات ووسایل توان بخشي مناسب با نياز ویژه دانش آموزان 67

بندي مطالب با در نظر گرفتن نكات اصلي درد و پيوستگي و توالي مناسهب  طراحي، جمع  61

 آن

     

      نحوه تنظيم محتوا با مدت زمان تدریس   67

هاي خارج از ك د متناسب با توجه به سهطح عملكهرد فراینهدي دانهش      پيش بيني فعاليت 61

 آموز

     

ههدا  درد و كاربسهت یهادگيري در    هاي خارج از ك د بها توجهه بهه ا    پيش بيني فعاليت 63

 هاي جدید   موقعيت

     

      ITهاي خارج از ك د با توجه به  پيش بيني فعاليت 99

      ن ر 9طراحي اجرا ي آموزش ویژه در گروه هاي كو ك تا  91

      جمع كل

 
 ان ........................................... به دقت بررسي نمودم. طرح مذكور امتیاز اينجانب ......................................طرح درس را باعنو             

 است.به عدد ...................... به حروف .......................................................................... را كسب كرده              

 ..................................   تاريخ :  ...........................................امضاء : .........           
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  و  اختالل طیف اتیسم كاربرگ ارزشیابي اجراي تدريس و مديريت كالس درس گروه آموزشي مشكالت ويژه يادگیري

 گروه استثنايي / دوره تحصیلي :                         نام و نام خانوادگي :                                     

 استان / شهرستان :                                                                 ماده درسي / موضوع درسي :

 نام مركز آموزشي :                                                                  پايه :

 هاي اجراي تدریس و مدیریت ك د درد   همول

ف
دی
ر

 

 امتیاز ضريب مقیاس  شاخص 

3 2 0 1 

 هاي قبهل از شهروع درد ي اناهام فعهاليت نحهوه 1

پس م واحهوالپهرسي، بهررسهي وضعهيت روحي وجسمانهي دانش آموزان،  يدمان كه د و  

) ... 

    0  

  9     آماده سازي وایااد انگيزههاي مناسب جهت  ي اناام فعاليت نحوه 6

  0     نحوه گزارش ارزیابي هاي رسمي و غير رسمي و تحليل و نتياه گيري آنها 9

  0     ميزان توانایي آموزگار در است اده از روش هاي مداخله اي متناسب با محتواي تدریس 0

  IEP) )     0ردي شده ميزان توانایي و تسلط براجراي گام به گام برنامه آموزش ویژه ف 5

  0     و اص ح و ویرایش گام ها در خ ل تدریس با توجه به نياز دانش آموز IEPارزیابي برنامه  2

  6     هاي آماده سازي وموضوع برنامه آموزش ویژه ي برقراري ارتبا  بين فعاليت نحوه 7

  9     بخشي هاي آموزشي و توان ميزان تسلط آموزگار براجراي مراحل وگام 1

  9     ميزان توانایي آموزگاردر است اده از رویكردهاي آموزش ویژه،متناسب با نياز دانش آموز 3

  9     ميزان تسلط آموزگار برارائه صحيح پعلمي و عملي( محتواي آموزشي و توان بخشي 19

  9     ميزان سرعت و دقت در تحليل فعاليت ها و خدمات آموزشي 11

  9     است اده بهينه از رسانه ها، وسایل و مواد آموزشي متناسب با سطوح عملكردي و فرایندي  16

  IT     9ميزان تسهيل فرایند یادگيري براساد  19

  IT     9ابداع و نوآوري در جریان تدریس براساد  10

  6     ره و..(تعامل با متخصصان جهت بهره مندي از خدمات تخصصي دیگرپتوان بخشي،مشاو 15

  IEP))     9 توانایي بررسي و تحليل گزارش متخصصان وارتقاء برنامه آموزش ویژه 12

  IT     9هاي آموزشي براساد  باال بردن مشاركت دانش آموزان با است اده از رسانه 17

 ميزان مشاركت دانش آموزان در فرآیند تدریس 11
 

    9  

  9     ورزي با مواد آموزشي براي دانش آموزانارائه فرصت الزم جهت دست  13
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 هاي اجراي تدریس و مدیریت ك د درد  مول ه

ف
دی
ر

 

 امتیاز ضريب مقیاس  شاخص 

3 2 0 1 

  9     ي تشویق و ترغيب دانش آموزان به صورت ك مي و غير ك مي نحوه 69

  6     شيوه بيان و حركات معلم 61

  6     در ایااد فضاي شاد و جذاب براي دانش آموزان  ميزان توانایي معلم 66

  9     توجه به نيازهاي خاص آموزشي، توان بخشي وتربيتي دانش آموزان 69

  9     هاي اص حي به منظور تعدیل رفتار ميزان است اده از تكنيك 60

  9     هدایت دانش آموز به سوي خود كنترلي و خود اكت ایي 65

  9     تحليل رفتار و ارائه مداخ ت مناسب توانایي 62

  9     توانایي گزارش به والدین و جلب مشاركت و همكاري آنان در اجراي برنامه آموزش ویژه 167

  6     ميزان است اده از تاهيزات و وسایل توان بخشي مناسب با نياز ویژه دانش آموزان  61

  9     فتن نكات اصلي برنامه آموزش ویژهي جمع بندي مطالب با در نظر گر نحوه 63

 

 . طرح مذكور امتیاز اينجانب ......................................تدريس را باعنوان ........................................... به دقت بررسي نمودم        

 ......................................................... را كسب كرده است.به عدد ...................... به حروف .................       

 امضاء : ...........................................   تاريخ :  ...........................................      
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 اختالل طیف اتیسم  و مشكالت ويژه يادگیري گروه برنامه ريزي آموزشي یابي گزارش درس پژوهيزشبرگ ار كار

 نام و نام خانوداگي ماري:

 سمت:

 همكاران برنامه:

 سمت:                                   

 گروه استثنایي: موزشي:آنام مركز  شهرستاناستان/ 

 ماده درسي: پایه: دوره تحصيلي:

 موضوع درد:
 

بخ

ف ش
دی
ر

 

 امتياز ضریب هاي امتياز گزینه شاخص

3 2 0 1 

ول
ا

 

وع
وض
ب م

خا
انت
 و 
له
سئ
ن م

يي
تب

 

 تبین مسئله و انتخاب موضوع  1

  2     تشریح ویژگي ها و شرایط  خاص مساله 1-1

  3     درد پژوهي بيان ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع از طریق 6-1

  2     هاي نظري و پژوهشي مرتبط با موضوع بهره گيري از یافته 9-1

د
وم

 

ي
يز

ه ر
ام

رن
ب

 

 تدوين الگوي طرح درس 6

  -     تدوین هد  كلي با رعایت كليت موضوع به صورت غير رفتاري 1-6

  -     آشكار و صریح غير رفتاري وتدوین اهدا  جزیي به صورت  6-6

 متناسب با  با است اده از فعل رفتاري تدوین اهدا  رفتاري  9-6

 موضوع درد

    -  

  -     هاي یادگيري وین اهدا  رفتاري متناسب با حيطهتد 0-6

  -     تدوین اهدا  رفتاري متناسب با سطوح یادگيري 5-6

رعایت توالي منطقي در تدوین اهدا  رفتاري متناسب با موضوع  2-6

 درد

    -  

برقراري ارتبا   ایااد انگيزه، هاي قبل از تدریس، طراحي مهارت 7-6

 و ... عاط ي

    -  

طراحي برنامه ارزیابي هاي رسمي و غير رسمي و تدوین گزارش  1-6

 هاي مربوطه بر اساد نوع مشكل و تعيين سطح عملكرد

 دانش آموز 

    -  

       ((IEP طراحي برنامه آموزش ویژه فردي شده 3-6

برنامه ریزي براي است اده از روش هاي مداخلهه اي متناسهب بها     19-6

 ((IEP ي برنامه آموزش ویژه فردي شدهمحتوا

    -  

( (IEPطراحي گهام بهه گهام برنامهه آمهوزش ویهژه فهردي شهده          11-6

 متناسب با سطح عملكرد  

    -  

و اص ح و ویرایش گام هها   IEPطراحي روش هاي ارزیابي برنامه  16-6

 در خ ل تدریس با توجه به نياز دانش آموز

    -  

پيش بيني راهكارهاي جایگزین در تهدوین برنامهه بها     وطراحي   19-6

 توجه به مشك ت احتمالي در جریان آموزش ویژه 

    -  
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 شاخص 

ف
دي

ر
 

 امتیاز ضريب هاي امتیاز گزينه شاخص

3 2 0 1 

وم
د

 

ي
یز
ه ر
نام
 بر
مه
ادا

 

پيش بيني ارائه خهدمات  تخصصهي مهرتبط و  نحهوه تعامهل بها        10-6

 متخصصان
      

توجه به نيازهاي خاص آموزشي، تهوان بخشهي وتربيتهي دانهش      15-6

 آموزان
    -  

هاي  پيش بيني رسانه ها،وسایل و مواد آموزشي متناسب با هد  12-6

 رفتاري

    -  

بهه صهورت   پيش بيني رسانه ها،وسایل و مواد آموزشي متناسهب   17-6

 جذاب در جهت تسهيل آموزش

    -  

  -     ITبر اسادرسانه آموزشي پيش بيني  11-6

پ تعيهين سهطح    ارزشهيابي تشحيصهي  ي  نحهوه  طراحي مناسهب  13-6

 عملكرد و نقا  قوت و ضعف (

    -  

هاي آموزش ویژه  متناسب با اههدا    پيش بيني رویكردها وروش 69-6

 برنامه آموزشي و توان بخشي

    -  

عامهل و مشهاركت دانهش    با در نظر گهرفتن ت  IEP برنامهطراحي  61-6

 و والدین آنها آموزان

    -  

  -     پيش بيني توالي منطقي در ارائه محتوا متناسب با اهدا  66-6

اجهراي گهام ههاي    در حين  مرحله ايپيش بيني نظام ارزشيابي  69-6

 IEP برنامه

    -  

امه آموزش برنپيش بيني نظام ارزشيابي پایاني متناسب با اهدا   60-6

 و ویژگي هر یك از دانش آموزان

    -  

بخشهي و   تهوان  توجه به نيازهاي خهاص آموزشهي،  و پيش بيني  65-6

 تربيتي دانش آموزان

    -  

هاي اص ح رفتار به منظور مدیریت  است اده از تكنيكپيش بيني  62-6

 ك د

    -  

يازههاي  تاهيزات و وسایل توان بخشهي مناسهب بها ن   پيش بيني  67-6

 ویژه دانش آموزان 

    -  

و  جمع بندي مطالب با در نظر گرفتن نكات اصلي درد طراحي، 61-6

 پيوستگي و توالي مناسب محتوا

    -  

       IEPپيش بيني برنامه زماني متناسب با اجراي گام هاي برنامه  63-6

ههاي   متناسهب بها ت هاوت   هاي خارج از ك د  پيش بيني فعاليت 99-6

 فردي دانش آموزان 

    -  

بها توجهه بهه اههدا       ههاي خهارج از كه د    پيش بيني فعاليهت  91-6

 هاي جدید   آموزشي و كاربست یادگيري در موقعيت

    -  

م 
سو

 

س 
در

ش 
وز

آم
 

 اجراي اولیه  9

سهه م و ، هههاي قبههل از شههروع دردپ يههدمان كهه د  فعاليههت 1-9

 دانش آموزان( اني بررسي وضعيت روحي و جسم احوالپرسي،

    -  

، برقهراري  نحوه اناام فعاليت جهت آماده سازي و ایاهاد انگيهزه   6-9

 ارتبا  عاط ي و ...

    -  
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 شاخص 

ف
دی
ر

 

 امتياز ضریب هاي امتياز گزینه شاخص

3 2 0 1 

م 
سو

 

س 
در

ش 
وز

آم
 

نحوه برقراري ارتبا  معني دار بين فعاليت آمهاده سهازي و مطالهب     5-9

 دید  ج

    -  

در جهت ایااد تمركز و جلب توجه دانش نحوه فعاليت آماده سازي  2-9

 آموزان 

    -  

ميزان توانایي در تدوین و اجراي گزارش ارزیابي هاي رسمي و غيهر   7-9

 رسمي و تحليل و نتياه گيري آنها
    -  

ع برنامهه  هاي آماده سازي وموضو ميزان برقراري ارتبا  بين فعاليت 1-9

 آموزش ویژه
    -  

با سطح یادگيري دانش برنامه آموزش ویژه ميزان مطابقت محتواي  3-9

 آموزان

    -  

ميزان برقراري ارتبا  بهين معلومهات و تاهارب دانهش آمهوزان بها        19-9

 اهدا  آموزشي و توان بخشي

    -  

مه آموزش ویژه هاي برنا گام ميزان تسلط آموزگار براجراي مراحل و 11-9

 فردي شده

    -  

ميزان توانایي است اده از رویكردهاي آموزش ویژه،متناسهب بها نيهاز     16-9

 دانش آموزان
    -  

  -     ي تنظيم محتوا با مدت زمان  مناسب تدریس نحوه 19-9

موضهوع   ههاي آمهاده سهازي و    ي برقراري ارتبا  بهين فعاليهت   نحوه 10-9

 هبرنامه آموزش ویژ
    -  

ميزان توانایي درراهنمایي و ارجهاع دانهش آمهوزان جههت دریافهت       15-9

 سایر خدمات تخصصيپ توان بخشي، روانشناختي و...(
      

ههاي  تهدریس مناسهب بها      در اسهت اده از روش ميزان توانایي معلم  12-9

 محتوي آموزشي و توان بخشي

      

صهحيح پ علمهي و عملهي ( محتهواي       ارائه ربتسلط آموزگار ميزان  17-9

 برنامه آموزشي و توان بخشي

    -  

است اده بهينه از رسهانه هها، وسهایل و مهواد آموزشهي متناسهب بها         11-9

 هاي دانش آموزان ویژگي

    -  

  -     ITميزان تسهيل فرایند یادگيري بر اساد  13-9

  -     IT ابداع و نو آوري در جریان تدریس بر اساد 69-9

هاي آموزشي بر  باال بردن مشاركت دانش آموزان با است اده از رسانه 61-9

 ITاساد 

    -  

  -     ارائه فرصت الزم جهت مشاركت دانش آموزان در فرایند تدریس 66-9

  -     ارائه فرصت الزم جهت دست ورزي با مواد آموزشي 69-9

  -     ورت ك مي و غير ك ميتشویق دانش آموزان به ص 60-9

  -     شيوه بيان و حركات معلم 65-9

  -     ميزان توانایي معلم در ایااد فضاي شاد و جذاب براي دانش آموزان 60-9

  -     هاي خاص آموزشي،توان بخشي و تربيتي دانش آموزان توجه به نياز 65-9
ل توان بخشي مناسب با نيازهاي ميزان است اده از تاهيزات و وسای 92-9  

 ویژه دانش آموزان

    -  
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  -     ي جمع بندي مطالب با در نظر گرفتن نكات اصلي درد نحوه 97-9

اناام ارزشيابي مرحله اي در حين تهدریس و ارزشهيابي پایهاني بها      91-9

 تدوین شده IEP توجه به برنامه

    -  

رم
ها
 

 

تأث
ب 
زتا
 با
س و

دری
ي ت
ياب
زش
ار

د 
در
د 
اد
ي م

یز
ه ر
نام
 بر
در
ن 
ر آ
ي

 

 ارزشیابي تدريس و بازتاب تأثیر آن در برنامه ريزي مجدد درس  0

نحوه جمع آوري اط عات در خصهوص تهاثير آمهوزش بهر عملكهرد       1-0

 دانش آموزان  

      

       نحوه جمع آوري اط عات از طریق فيلم برداري و ... 6-0

       تدریس از سوي همكاران  طرح مسائل و مشك ت 9-0

       تازیه و تحليل اط عات جمع آوري شده 0-0

هاي پژوهشي پتغيير در كدام بخش  ارائه پيشنهادات مبتني بر یافته 5-0

 و  گونه(
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 امتیاز ضريب هاي امتیاز گزينه شاخص

3 2 0 1 

ام
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نظ
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تد
 

 د نظر در تدريستجدي 5

نحوه اعمال نظر ها و نكات اص حي به منظور ارتقا تدریس و اجراي  1-5

 مادد

      

م 
شش

 

ده
 ش

ظر
د ن

دي
تج

س 
در

ش 
وز

آم
ه 

دام
ا

 

 اجراي  پاياني 2

 س م و احوالپرسي،، هاي قبل از شروع دردپ يدمان ك د فعاليت 1-2

 دانش آموزان( بررسي وضعيت روحي و جسماني

    4  

  3     نحوه اناام فعاليت جهت آماده سازي و ایااد انگيزه 6-2

موضهوع   ههاي آمهاده سهازي و    ي برقراري ارتبا  بهين فعاليهت   نحوه 9-2

 برنامه آموزش ویژه

    2  

در جهت ایاهاد انگيهزه، برقهراري ارتبها      نحوه فعاليت آماده سازي  0-2

 عاط ي و ...  

    2  

  در جههت ایاهاد تمركهز و جلهب توجهه     آماده سهازي  نحوه فعاليت  5-2

 دانش آموزان 

    3  

ميزان توانایي در تدوین و اجراي گزارش ارزیابي هاي رسمي و غيهر   2-2

 ها رسمي و تحليل و نتياه گيري آن
    4  

موضوع برنامه  هاي آماده سازي و ميزان برقراري ارتبا  بين فعاليت 2-2

 آموزش ویژه
    3  

  2     ميزان تنظيم محتوا از ساده به مشكل و از آسان به پيچيده 7-2

با سطح یادگيري دانش برنامه آموزش ویژه ميزان مطابقت محتواي  1-2

 آموزان

    4  

ميزان برقراري ارتبا  بهين معلومهات و تاهارب دانهش آمهوزان بها        3-2

 اهدا  آموزشي و توان بخشي

    3  

هاي برنامه آموزش ویهژه   آموزگار براجراي مراحل وگام ميزان تسلط 19-2

 فردي شده

    4  

ميهههزان توانهههایي اسهههت اده از رویكردهههها و روش ههههاي آمهههوزش  11-2

 ویژه،متناسب با نياز دانش آموزان
    4  

  3     ي تنظيم محتوا با مدت زمان  مناسب تدریس نحوه 16-2

ارجهاع دانهش آمهوزان جههت دریافهت       ميزان توانایي درراهنمایي و 19-2

 سایر خدمات تخصصيپ توان بخشي، روانشناختي و...(
    3  

تسلط آموزگار بر ارائه  صهحيح پ علمهي و عملهي ( محتهواي     ميزان  10-2

 برنامه آموزشي و توان بخشي

    3  

است اده بهينه از رسهانه هها، وسهایل و مهواد آموزشهي متناسهب بها         15-2

 دانش آموزانهاي  ویژگي

    3  

  IT     3ميزان تسهيل فرایند یادگيري بر اساد  12-2

  IT     2ابداع و نو آوري در جریان تدریس بر اساد  17-2

هاي آموزشي بر  باال بردن مشاركت دانش آموزان با است اده از رسانه 11-2

 ITاساد 

    3  

  3     موزان در فرایند تدریسارائه فرصت الزم جهت مشاركت دانش آ 13-2
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  3     ارائه فرصت الزم جهت دست ورزي با مواد آموزشي 69-2

  3     تشویق دانش آموزان به صورت ك مي و غير ك مي 61-2

  4     شيوه بيان و حركات معلم 66-2

  3     ميزان توانایي معلم در ایااد فضاي شاد و جذاب براي دانش آموزان 69-2

  4     هاي خاص آموزشي،توان بخشي و تربيتي دانش آموزان توجه به نياز 60-2

ميزان است اده از تاهيزات و وسایل توان بخشي مناسب با نيازهاي  65-2

 ویژه دانش آموزان

    3  

  3     ي جمع بندي مطالب با در نظر گرفتن نكات اصلي درد نحوه 62-2

 IEP يابي مرحله اي در حين تدریس با توجه بهه برنامهه  اناام ارزش 67-2

 تدوین شده

    4  

متناسب با ویژگي دانش آموزان بها توجهه بهه     اناام ارزشيابي پایاني 61-2

 تدوین شدهIEP برنامه

    4  

هاي فردي دانش  خارج از ك د متناسب با ت اوتهاي  ارائه فعاليت 63-2

 آموزان

    3  

هاي خهارج از كه د بها توجهه بهه اههدا  آموزشهي و         ه فعاليتارائ 99-2

 هاي جدید كاربست یادگيري در موقعيت

    3  

هاي اص حي به منظهور تعهدیل    ميزان توانایي در است اده از تكنيك 91-2

 رفتار
    3  

  2     نحوه هدایت دانش آموز به سوي خود كنترلي و خود اكت ایي  96-2
  3     تحليل رفتار و ارائه مداخ ت مناسبنحوه  99-2
  3     گيري بهتر از زمان پمدیریت زمان ( در حين آموزش بهره 90-2

  IEP     4 در برنامه ميزان انطبا  تدریس با برنامه ریزي اناام شده 95-2

ههاي  تهدریس مناسهب بها      در اسهت اده از روش ميزان توانایي معلم  92-2

 ي و توان بخشيمحتوي آموزش

      

توانایي گزارش بهه والهدین و جلهب مشهاركت و همكهاري آنهان در        97-2

 اجراي برنامه آموزش ویژه

    3  

اناام ارزشيابي هاي تكویني حهين تهدریس و ارزشهيابي پایهاني بها       91-2

 تدوین شده IEPتوجه به برنامه 
    4  

 
 . طرح مذكور امتیاز ......................تدريس و گزارش نهايي درس پژوهي را باعنوان ........................................... به دقت بررسي نمودماينجانب ................                

 ................ را كسب كرده است.به عدد ...................... به حروف ..........................................................               

 امضاء : ...........................................   تاريخ :  ...........................................              
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 كار برگ نهايي ارزشیابي طرح توان بخشي

 .........       نام آموزشگاه: ........................................      شهر/ استان:.........................................نام ونام خانوادگي : ........................................

 ....................................جرا:.ا ....................... تاریخ.......    موضوع جلسه:  ............رشته: ...................................................................      گروه استثنایي: ...............................
 

ف
دي

ر
 

 امتیازات شاخص 

4 3 2 0 1 

       نوآوري در انتخاب موضوع طرح خ قيت و 0
      زدانش آمو بررسي اط عات در خصوص تاریخچه و علل احتمالي اخت ل نوآموز/ 2
      و ارجاعات داده شده متناسب با نوع اخت ل بخشي تواني اط عاتي از سوابق برنامه ي  هبررسي و ارائ 3
ارائه ي اط عات از همه ي ارزیابي هاي تخصصي اناام شده پاز ابتداي سال تحصيلي( متناسب با نوع  4

 اخت ل

     

      ت ارائه شده با نياز دانش آموزبلند مد بخشي توان -متناسب بودن اهدا  آموزشي 5

      كوتاه مدت ارائه شده با نياز دانش آموز بخشي توان -متناسب بودن اهدا  آموزشي 6
      جلسه ي آموزشي با نياز دانش آموز بخشي توان -متناسب بودن اهدا  آموزشي 7
      پيش بيني فضا، مكان، وسایل، تاهيزات و مواد الزم متناسب با اهدا  8
پيش بيني وارائه ي فعاليت هاي متناسب با توانمندي هاي نوآموز/دانش آموز  جهت برقراري ارتبا   1

 موثر

     

      اجراي ارزیابي پيش ازآموزش و معرفي مشكل و اخت ل 01
      بخشي توان -پيش بيني فعاليت هاي مبتكرانه و خ قانه جهت ارائه ي خدمات آموزشي 00
      بخشي توان  -سخت افزار(مناسب در ارزیابي آموزشي-از فناوري پنرم افزار است اده 02
در فعاليت هاي  دانش آموز توالي مراحل متناسب با نياز نوآموز/ اولویت بندي و رعایت روند و 03

 بخشي توان -آموزشي

     

كاري وي در پيش بيني و اجراي فعاليت هاي مناسب با توجه به ع قه ي دانش آموز براي جلب هم 04

 بخشي توان -رسيدن به اهدا  آموزشي

     

      پيش بيني روش هاي ایااد انگيزه و تشویقي مناسب 05
      بخشي توان -تدوین و اجراي روش هاي ارزیابي مرحله اي حين ارائه ي خدمات آموزشي 06
      يني شدهبخشي با زمان پيش ب توان -تناسب اهدا  موضوع و فعاليت هاي برنامه ي آموزشي 07
براي تعيين ميزان دستيابي به اهدا   بخشي توان -تدوین روش هاي ارزیابي پایاني برنامه ي آموزشي 08

 مورد نظر

     

      پيش بيني و ارائه ي فعاليت هاي الزم و تكميلي براي دانش آموز جهت اجرا در ك د یا منزل 01
ین براي جلب مشاركت آن ها و تكميل فرآیند پيش بيني و ارائه ي خدمات مشاوره به والد 21

 بخشي در منزل توان

     

پيش بيني و پيشنهاد فعاليت هاي الزم براي آموزگار مربوطه و اولياي مدرسه جهت تكميل فرآیند  20

 بخشي توان -آموزشي

     

      ، مشاوره، آموزش و...بخشي توانپيش بيني و  گونگي اناام كار گروهي با همكاران  22
      بخشي توان -تسلط علمي و عملي درمانگر در هنگام ارائه ي خدمات آموزشي 23
      بخشي وانت  -پيشبيني و توجه به مشك ت احتمالي در جریان جلسه ي آموزشي 24
      بخشي توان -جمع بندي و نگارش گزارش از برنامه ي اجرا شده ي آموزشي 25

      جمع كل
 .به عدد ...............................  به حرو    .........................................................   را كسب كرده است اجراي طرح مذكور امتياز

 ...    تاریخ:  ..........................................امضاء:  .................................................. نام و نام خانوادگي داور:   ..........................................



35 
 

 كار برگ نهايي ارزشیابي طرح گروه مشاوره و مددكاري
 شهر/ استان:............................................                                     .............    نام ونام خانوادگي : ..............................................                  نام آموزشگاه: ...........................

 .......................................تاریخ اجرا: ...........................................................موضوع جلسه:  ...       ...................   رشته: ...................................................................                گروه استثنایي: .....................
 

ف
دي

ر
 

 امتیازات شاخص 

4 3 2 0 1 

      مصاحبه و ....(   ،توجه به فعاليت هاي قبل از شروع برنامه مشاوره و مددكاري پ مشاهده 0
      رزیابي اوليه / تشخيصي متناسب با مشكل دانش آموز/ والدینطراحي مناسب نحوه ا 2
نحوه اناام فعاليت مناسب جهت شروع جلسه و آماده سازي دانش آموز/ والدینپآرام سهازي، يدمان   3

 و...(
     

      ایااد انگيزه براي دانش آموز/ والدین قبل شروع برنامه از مشاوره و مددكاري   4
      ي كلي برنامه مشاوره و مددكاري  تدوین هد  ها 5
      تدوین هد  هاي جزئي برنامه مشاوره و مددكاري   6
      تدوین روش هاي مشاوره و مددكاري متناسب با نياز دانش آموز / والدین 7
      وسایل و مواد آموزشي متناسب با برنامه مشاوره و مددكاري و اهدا  مورد نظر   ،پيش بيني رسانه ها 8
نحوه گزینش و تنظيم محتوا و برنامه مشاوره و مددكاري متناسب با هد  هاي و زمان پهيش بينهي    1

 شده
     

      اوليت بندي مراحل اجراي برنامه مشاوره و مددكاري متناسب با نياز دانش آموز/ والدین 01
كاركنهان آموزشهگاه،    ،وان بخشيفراهم سازي و است اده بهينه از موقعيت ها مانند هماهنگي با تيم ت 00

 صورت نياز ارجاع به متخصص و .... براي ارائه خدمات مشاوره و مددكاري   در
     

      اهدا  پيش بيني شده طبق برنامه و آموزش مناسب بر توانایي انتقال اط عات و 02
      ابتكار و نو آوري در است اده از شيوه هاي مشاوره و مددكاري    03
      تشویقي مناسب جهت ارائه به دانش آموز هنگام اجراي برنامههاي  گيري روشبكار 04
ميزان بهره گيري از امكانات موجود در جامعه و ارائه خدمات مشهاوره و مهددكاري  از طریهق جلهب      05

 همكاري بين بخشي از سازمان ها، ارگان ها، نهادها و ...
     

      ن در اجراي برنامهميزان مشاركت دانش آموزان/ والدی 06
      اي پتكویني( پس از یك دوره اجراي كوتاه مدت برنامه مشاوره و مددكاري   اناام ارزشيابي مرحله 07
      توان بخشي /تربيتي دانش آموزان در برنامه مشاوره و مددكاري   توجه به نيازهاي ویژه آموزشي/ 08
      امه فرآینهد مشهاوره و مهددكاري در خهارج از آموزشهگاه     پيش بيني راهكارهاي مناسب در راستاي اد 01

 پ مانند بازدید از منزل و ...(  
     

      پيش بيني مشك ت احتمالي در جریان حل مشكل 21
      تكميلي وجبراني براي رفع نيازهاي دانش آموزهاي  پيش بيني فعاليت 20
      مشاوره و مددكاري ارائه شده در برنامههاي  جمع بندي مطالب و فعاليت 22
      اناام ارزشيابي پایاني پتكميلي( 23
      الزم و ارائه تكليف منزل براي دانش آموز پبه طور مستقل و یا همراه والدین(هاي  پيش بيني فعاليت 24
      تهيه گزارش پایاني از روند آموزش مشاوره و مددكاري   25

      جمع كل
 

 را كسب كرده است....................... تیاز به عدد ...............................  به حروف   ....................................اجراي طرح مذكور ام

 نام و نام خانوادگي داور:   .............................................

 .    تاريخ:  ..........................................امضاء:  ............................................
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 گروه مشاوره و مددكاري درس كاربرگ طرح 

 ............................      شهر/ استان:..................نام ونام خانوادگي : ..............................................       نام آموزشگاه: ......................................

 ................   تاریخ اجرا: ..................................گروه استثنایي: ..................................................        موضوع جلسه:  .......................................

 

 شرح  مراحل كلي طرح 

  مصاحبه. از طريق مشاهده،  شناخت دانش آموز

  طراحي ارزيابي اولیه/ تشخیصي

  اهداف كلي 

  اهداف جزيي و رفتاري

  روش ها و راهبردهاي انتخابي 

 زمان   پیش بیني وسايل و تجهیزات

را
م

را
اج

ل 
ح

 

   كارهاي مقدماتي

   ايجاد انگیزه

   ارائه آموزش درماني

   ارزيابي مرحله اي 

   فعالیت هاي تكمیلي هاپیش بیني 

   مشكالت احتمالي 

   ابتكار و نو آوري

   جمع بندي برنامه آموزش درماني 

   ارزشیابي پاياني 

   تعیین تكلیف 

   گزارش پاياني 

 

 امضاء  :

 



37 
 

  آموزش خانواده اجرايكار برگ  ارزشیابي 

 .................................................       نام آموزشگاه: ........................................ شهر/استان:....................نام ونام خانوادگي مشاور یا مددكار : .............

 ....................    موضوع جلسه:  ..........................................رشته: ...................................................................      گروه استثنایي: ....................

 تاریخ اجرا: ...........................................................
 

ف
دي

ر
 

 امتیازات شاخص 

4 3 2 0 1 

      مخاطبان در انتخاب موضوع(ط عاتي/عملكردي/نگرش اپتوجه به نياز  0
       خ قيت و نوآوري در انتخاب موضوع 2
      كلي و جزئيهاي  تدوین هد  3
      پيش بيني تنظيم و توليد محتواي جلسه متناسب با هد  ها 4
      نگرش ( –عملكرد  –طراحي مناسب نحوه ارزشيابي تشخيصي پدر سه بعد اط عات  5
      تراكت و ... (  –ه پدعوت نامه وسایل و مواد الزم جلس پيش بيني فضا، مكان، 6
      يني فعاليت مناسب جهت شروع جلسه پانگيزه سازي براي شروع فعاليت(پيش ب 7    

      موثر ك مي و غير ك مي پيش بيني و ارائه ي فعاليت مناسب جهت برقراري ارتبا  8
      تقال م اهيم آموزشياست اده ي منطقي و به هنگام از وسایل و امكانات موجود در ان 1
      خ قيت، ابداع و نوآوري در اجراي فعاليت 01
      ارائه مناسب با اهدا  پدر سه بعد (هاي  پيش بيني روش 00
      پيش بيني مراحل متناسب و منطقي براي جلسه 02
      مناسب جهت فعال نمودن فراگيرانهاي  پيش بيني روش 03
      هت ایااد انگيزه و حضور فعال مخاطبانتمهيدات مناسب ج 04

      تناسب پيش بيني شده در جلسه طبق زمان پيش بيني شده پمدیریت زمان(  05    
      تسلط علمي و عملي در هنگام انتقال م اهيم آموزشي 06
      ميزان مشاركت فعال مخاطبان  07
      مهارت در  نحوه جمع بندي و نتياه گيري مطالب 08
      تدوین نظام مناسب ارزشيابي مرحله اي، بازخورد و رفع اشكال 01
      تدوین نظام مناسب ارزشيابي پایاني 21
      مهارت در  نحوه جمع بندي و نتياه گيري مطالب 20
      تكميليهاي  پيش بيني فعاليت 22
      راهي خانواده(ارائه ي تكاليف مناسب در منزل پبه طور مستقل یا با هم 23
      تهيه گزارش پایاني از روند آموزش خانواده 24
      اناام ارزشيابي پایاني متناسب با محتواي آموزشي ارائه شده 25

      جمع كل
 

 

 ..........................   را كسب كرده است.اجراي طرح مذكور امتیاز به عدد ...............................  به حروف   ..................................

  نام و نام خانوادگي داور:   .................................................. 
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 كار برگ ارزشیابي طرح بهداشت

 شهر/ استان:............................................    ونام خانوادگي : ..............................................       نام آموزشگاه: ........................................  نام 

 ...........................    موضوع جلسه:  .................................   تاریخ اجرا: ......................رشته: ........................................      گروه استثنایي: ....
 

ف
دي

ر
 

 امتیازات شاخص 

4 3 2 0 1 

      قبل از شروع برنامه آموزش بهداشتپمشاهده،مصاحبه و ...(هاي  توجه به فعاليت 0
      ن در انتخاب موضوعتوجه به نياز دانش آموزا 2
      توجه به مشك ت بهداشتي روز جامعه در انتخاب موضوع 3
      طراحي مناسب نحوه ارزیابي اوليه/تشخيصي 4
      پيش بيني فعاليت مناسب جهت شروع جلسه  5
      پيش بيني  فعاليت مناسب جهت آماده سازي دانش آموزان /والدین 6
      ي دانش آموز/والدین قبل شروع برنامه آموزشي ایااد انگيزه برا 7
      كلي برنامه آموزش اصول بهداشتيهاي  تدوین هد  8
      جزیي برنامه آموزش اصول بهداشتيهاي  تدوین هد  1
      آموزش بهداشت متناسب با نياز دانش آموز/ والدینهاي  تدوین روش 01
      تناسب با برنامه آموزش بهداشت و اهدا  موردنظرپيش بيني وسایل و مواد آموزشي م 00
      نحوه گزینش و تنظيم محتوا و برنامه آموزش بهداشت متناسب با هد  ها و زمان پيش بيني شده 02
      اولویت بندي مراحل اجراي برنامه آموزش بهداشت متناسب با نياز دانش آموز/والدین 03
كاركنهان   ،نه از موقعيتها به طریقي ماننهد همهاهنگي بها تهيم تهوان بخشهي      فراهم سازي و است اده بهي 04

 در صورت نياز ارجاع به مشخص و .... براي ارائه نكات بهداشت مورد نظر  ،آموزشگاه مشاوره مددكار
     

      آموزش بهداشت هاي  ابتكار و نوآوري در است اده از شيوه 05
      جهت ارائه به دانش آموز هنگام اجراي برنامهتشویقي مناسب هاي  بكارگيري روش 06
          بهداشههتي از طریههق بههردنهههاي  ميههزان بهههره گيههري از امكانههات موجههود در جامعههه و ارائههه آمههوزش 07

 دانش آموزان به مراكز درماني و ...
     

      تناسب موضوع و محتواي برنامه آموزشي با زمان پيش بيني شده   08
      ارزشيابي مرحله اي پتكویني( پس از یك دوره اجراي كوتاه مدت برنامه آموزش بهداشتاناام  01
      توجه به نيازهاي ویژه آموزشي/توان بخشي /تربيتي دانش آموزان در برنامه آموزش بهداشت 21
        ارجیهادگيري اصهول بهداشهتي در خه    -پيش بيني راهكارهاي مناسب در راستاي ادامه فرآیند یهاددهي  20

 از آموزشگاه پمانند بازدید از منزل و.. (
     

      تكميلي براي رفع نيازهاي ویژه دانش آموزهاي  پيش بيني فعاليت 22
      پيش بيني مشك ت احتمالي در جریان حل مشكل  23
      جمع بندي مطالب ارائه شد در برنامه آموزش بهداشت 24
      پتكميلي( اناام ارزشيابي پایاني 25
      ارائه تكليف منزل به دانش آموز پبه طور مستقل و یا با همراهي والدین( 26
      تهيه گزارش پایاني از روند آموزش بهداشت  27

      جمع كل
 را كسب كرده است.   .................................اجراي طرح مذكور امتياز به عدد ...............................  به حرو    ....................

 امضاء:  .............................................    تاریخ:  .......................................... نام و نام خانوادگي داور:   .................................................. 
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ريس تربیت بدنيكار برگ ارزشیابي اجراي تد  

..      شهر/ استان:............................................نام ونام خانوادگي : ..............................................       نام آموزشگاه: ......................................  

..........................        موضوع جلسه:  .......................................................   تاریخ اجرا: .....................گروه استثنایي: .....................................  
 

مراحل 

ف اصلي
دي

ر
 

 امتیاز مقیاس  شاخص 

4 3 2 0 1 

ي
از

 س
ده

ما
آ

 

       حضور و غياب  0

       نحوه استقرار دانش آموزان  2

       نحوه گرم كردن پعمومي واختصاصي( 3

       آماده سازي و موضوع درد هاي  ميزان ارتبا  بين فعاليت 4

       ارزشيابي تشخيصي  5

ش 
وز

آم
 

       انتقال م اهيم نظري پیكي از فاكتورهاي آمادگي جسماني ( 6

       جسماني است اده از وسایل آموزشي در انتقال م اهيم آمادگي  7

       شيوه ارائه محتواي آموزشي پدانش آموز محور( 8

       انتقال م اهيم نظري پ یك مهارت ورزشي( 1

       است اده از وسایل آموزشي در انتقال م اهيم آموزشي  01

ن
ري

تم
 و 

رار
تك

 

       است اده از تمرینات متنوع وجذاب  00

       با اهدا    ميزان انطبا  و تمرینات 02

       تمرین آمادگي جسماني پتقویت فاكتور آمادگي جسماني ( 03

       مناسب هاي  است اده از استقرار 04

       شاد و متنوع و مرتبط با اهدا   هاي  است اده از بازي 05 بازي 

ت 
الی

فع

ي
يان

پا
 

       اناام شده  هاي  جمع بندي مطالب و فعاليت 06

       ركت دانش آموزان در جمع آوري وسایل ورزشي مشا 07

       بازگشت به حالت اوليه  08

ي
كل

د 
وار

م
 

       خ قيت و نوآوري  ،ابتكار 01

       فردي هاي  توجه به ت اوت 21

       رعایت اصول ایمني و بهداشت  20

       مدیریت زمان  22

       است اده مطلوب از فضاي آموزشي  23

       ميزان تسلط ماري به طرح درد  24

       ارتبا  ك مي و غيرك مي موثر  25

       ميزان انطبا  كليات طرح درد با اجرا 26

       بازخورد و رفع اشكال  ،ارزشيابي مرحله اي 27

       ميزان مشاركت فعال دانش آموزان  28

       نشا  و شادابي در ك د  21

       ترغيب دانش آموزان به رعایت نكات تربيتي پاخ قي و اجتماعي( 31

       كل  جمع

 

 ..............  را كسب كرده است.اجراي تدريس مذكور امتیاز به عدد   ...............................  به حروف ..................................................

 امضاء و تاريخ : ...............................   م خانوادگي داور  : ...............................  نام و نا
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پرورشي هاي  كار برگ ارزشیابي اجراي فعالیت  
 

..................      شهر/ استان:............................................نام ونام خانوادگي : ..............................................       نام آموزشگاه: ......................  

..............................   تاریخ اجرا: ....................گروه استثنایي: ..................................................        موضوع جلسه:  .......................................  
  

ف
دي

ر
 

 امتیاز مقیاس  شاخص

4 3 2 0 1 

       ميزان اهميت و ضرورت محتواي پرورشي ارائه شده  0
       انگيزه سازي براي شروع فعاليت   2
ایااد محيط فيزیكي مناسب جهت ارائه فعاليت به منظور افزایش یهادگيري و   3

 سهولت در تبادل نظر دانش آموزان 
      

       ابداع و نوآوري در اجراي فعاليت  ،خ قيت 4
       است اده منطقي و به هنگام از وسایل و امكانات موجود 5
فهردي و  ههاي   دانش آموزان در فعاليتي  ای اي نقش راهنماي و هدایت كننده 6

 گروهي  
      

       فردي  هاي  ارائه فعاليت براساد ت اوت 7
       ت مطلوب شيوه بيان و حركا 8
ترغيب دانش آموزان به منظور توجه و رعایت در طول ارائه فعاليهت بهه نكهات     1

 اخ قي و اس مي  
      

       بروز و شكوفایي استعدادها و خ قيت دانش آموزان   ایااد فرصت الزم 01
ههاي   هدایت دانش آموزان به سوري خود كنترلي و خهود نظهارتي در فعاليهت    00

 رموردنظ
      

       رعایت وقت در اجرا  02
       مهارت در ایااد شرایط مطلوب دانش آموزان  03
       برنامه ریزي و سازماندهي دقيق فعاليت ها از قبل  04
       دانش آموزان هاي  تسلط بر اداره فعاليت 05
       مهارت در نحوه جمع بندي و نتياه گيري از فعاليت  06
فردي هاي  مناسب براساد توان مندي ها وت اوتهاي  ئه فعاليت ها و تكليفارا 07

 یا گروهي پ اجتناب از ارائه تكاليف یكسان(
      

       رعایت برنامه ها و سلسه مراتب محتواي پرورشي  08
       ميزان پایداري و ماندگاري محتواي ارائه شده  01
       د نسبت به انتقال اهدا  آن ميزان ابتكار و كارایي در طرح در 21
       ميزان مرتبط بودن فعاليت ها با محتواي طرح درد واهدا  پرورشي  20

       جمع كل

 

 .....   را كسب كرده است.............اجراي فعالیت مذكور به عدد ...............................  به حروف   ........................................................

    نام و نام خانوادگي داور:   .................................................. 

 امضاء:  .............................................    تاريخ:  ..........................................
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 پيشنهاديموضوعات 
 الگواهي ربرتجشنواره  ارجايي شيوه انهم

 يادگيري -ياددهي
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 موضوعات گروه دانش آموزان آسیب ديده بینايي
 

 گروه موضوعات پیشنهادي

 بینايي آسیب ديده  هاي تحصیليآموزش مجازي خط بريل و جهت يابي و حركت در تمامي دورهروشهاي  -

 

 

 

 

 موضوعات گروه دانش آموزان آسیب ديده شنوايي

 

 گروه موضوعات پیشنهادي

 ازي واحد كار  پیش از دبستانروشهاي آموزش مج -

 نگارش فارسي وديكته خالقانه به صورت مجازي دوره ابتدايي -

 دوره هاي متوسطه اول و دوم آموزش ادبیات فارسي به صورت مجازي

 آسیب ديده شنوايي

 

 

 

 

 موضوعات گروه دانش آموزان باكم توان ذهني و چند معلولیتي

 

 گروه موضوعات پیشنهادي

نیازهاي اساسي يادگیري متناسب با اهداف كتب آمادگي پايه هاي مقدماتي و تكمیلي آموزش پیش  -

 )نوآموزان پیش دبستاني كم توان ذهني چندمعلولیتي(

 آموزش راهبردهاي خواندن به دانش آموزان )پايه هاي اول تا ششم ( -

كم توان ذهني )پايه  آموزش مهارت هاي اجتماعي متناسب اهداف درس مطالعات اجتماعي دانش آموزان -

 هاي سوم تا ششم(

ضرب و تقسیم به دانش  آموزش مفاهیم رياضي شامل عدد نويسي، پول، جمع و تفريق، حل مسئله و -

 آموزان كم توان ذهني

 كم توان ذهني

 و چند معلولیتي

 

 

 

 حركتي–موضوعات گروه دانش آموزان جسمي 

 

 گروه موضوعات پیشنهادي

 و علوم در دوره هاي ابتدايي و اول متوسطهدروس فارسي، رياضي  -

 درس مهارت هاي اجتماعي و زبان انگلیسي در دوره دوم متوسطه -
 حركتي -جسمي 
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 دوره دوم متوسطه حرفه ايو  موضوعات گروه دانش آموزان دوره اول متوسطه پیش حرفه اي

 گروه موضوعات پیشنهادي

 پايه  هفتمكار  و فناوري) فصل رايانه( -

 پايه هشتم ضيريا -

 پايه نهم  اقتصادي-مهارتهاي اجتماعي -

 متوسطه پیش حرفه اي

 رياضي پايه دهم -

 مطالعات اجتماعي پايه يازدهم -

 فارسي پايه دوازدهم -

 موضوع دروس مهارتي، آزاد است -

 متوسطه حرفه اي

 

 

 

 موضوعات گروه دانش آموزان با مشكالت ويژه يادگیري
 

  

 
 
 
 
 
 

 موضوعات گروه دانش آموزان با اختالل طیف اتیسم

  

 

 

 

 

 

 

 

 گروه موضوعات پیشنهادي

 حركتي –و تقويت مهارتهاي حسي آموزش -

 آموزش و تقويت مهارتهاي ادراكي-

 آموزش و تقويت مهارتهاي شناختي و فراشناختي-

 پرورش مهارتهاي حافظه )حافظه فعال( -

 مشكالت ويژه يادگیري

 گروه موضوعات پیشنهادي

اساسي يادگیري متناسب با اهداف كتب آمادگي پايه هاي مقدماتي و تكمیلي آموزش پیش نیازهاي  -

 )نوآموزان پیش دبستاني اختالل طیف اتیسم(

 آموزش راهبردهاي خواندن به دانش آموزان دوره هاي ابتدايي )پايه هاي اول تا ششم( -

ارت آموزي پايه اول تا آموزش مهارتهاي خودياري، تعامل و ارتباط و مديريت رفتار براساس كتاب مه -

 ششم

 جمله سازي پايه هاي اول تا سوم -

آموزش مفاهیم رياضي شامل عدد نويسي، پول، جمع و تفريق، حل مسئله و ضرب و تقسیم به دانش  -

 آموزان طیف اتیسم پايه هاي چهارم تا ششم

 

 اختالل طیف اتیسم
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 موضوعات گروه توان بخشي

 
 

 رايه روش هاي گفتاردرماني مدرسه اي با رويكرد آموزشي و درماني مجازيخالقیت ونوآوري درا -

 توصیف راهبردهاي ياري رسان به خانواده در راستاي افزايش عملكرد زباني ارتباطي كودك  -

واستفاده از نقش توانبخشي در  محیطي و فیزيولوژي ارگونوميطراحي همراه با توصیف مدل فضاهاي آموزشي از لحاظ  -

 الیزورهاي آموزشي و محیطي جهت تسهیل در بهره برداري بیشترارتباطي از محیط از ديد آسیب شناسي گفتار وزبانكات

 گفتاردرماني

 case study   ASDتبیین مداخله بهنگام توالي رشدي حسي حركتي درقالب -

دك كذم تذوان ذهني)توجذه    بینذايي در كذو  –بیان فاكتورهاي موثر ويافته هاي مداخالتي در رشد عملكذرد دريذافتي   -

 بینايي/حافظه بینايي/تمايز بینايي/درك شي/درك فضا/تصور فضايي(

توصیف مدل واستراتژي كه به آموزگار دانش آموز با اختالل نوشتن در راستاي افزايش دامنه حركات ظريف دست وامر -

 نوشتن كمك كند

واستفاده از نقش توانبخشي در  محیطي و فیزيولوژي ارگونوميطراحي همراه با توصیف مدل فضاهاي آموزشي از لحاظ  -

 كاتالیزورهاي محیطي جهت تسهیل حركتي وكاهش محدوديت جابجايي با راهبرد كارشناسان كاردرماني

توصیف مدل وتبیین استراتژي خالقانه درجهت ارتباط بین بذازي درمذاني ورشذد مهذارت هذاي حسذي حركتذي در         -

 يژهنوآموز/دانش آموز با نیازهاي و

 كاردرماني

هذاي ايجذاد   تعديل تونوس عضالت ، تامین قدرت عضالت ، تسهیل رفلكس  position,postureروش هاي اصالح  -

 رفلكس هاي مرضي هارنشده ، م
 فیزيو تراپي

 روش هاي نوين توان بخشي شنوايي دانش آموزان داراي سمعك يا پروتز كاشت حلزون و چند معلولیتي -

 استفاده از وسايل كمك شنوايي و ارتباط آن با آموزش  اهمیت-

 روش هاي ارتباطي كالمي و غیر كالمي در آموزش دانش آموزان آسیب شنوايي -

 آموزشي –( در چارچوب برنامه توان بخشي  IEPبرنامه ريزي فردي شده )-

 شنوايي شناسي

 

 

 

 موضوعات گروه مشاوره و مددكاري

 

،بهداشت –روش هاي تعامل اولیا با دانش آموزان در دوره كرونا و پسا كرونا-ده مجازي روشهاي نوين آموزش خانوا

روش هذاي   رواني خانواده ،آموزش هاي خودمراقبتي ، آموزش راهبردهاي مقابله اي خانواده ها در دردوره كرونا ،

 و احساساتكاهش اضطراب /استرس كودكان و دانش آموزان دردوره كرونا ، آموزش مديريت هیجانات 

 

 خدمات

 راهنمايي

 و مشاوره

در دوره كرونا  در برابر آسیب هاي فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعيدانش آموزان  نظارتمراقبت و راهكارهاي  

و پسا كرونا، كنترل و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي، مداخالت موثر حمايتي و توانمندسازي دانش آمذوزان و  

 ي اجتماعي و توسعه ي خدمات اجتماعي، كسب مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي، مشاركت هاخانواده ها

 

 مددكاري اجتماعي
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 تربیت بدنيموضوعات 

 

گروه 

 استثنايي

 دوره تحصیلي
 مفاهیم و موضوعات درسي پايه

تمامي 

 گروه ها

 ابتدايي

مت به همراه هاي آمادگي جسماني مرتبط با سال شامل :يك روش آموزشي خالق در  قابلیت اول

حركتي)شامل مفاهیم ساده حركت: نوع  -هاي ادراكي يك روش  آموزشي خالق توانايي

 حركت، سطوح حركت، جهت حركت و...(

 دوم

 سوم

 چهارم
يك  به همراه سالمت با مرتبط جسماني آمادگيهاي  قابلیت خالق آموزشي يك روش: شامل

 مل حركات جابجايي، غیر جابجايي و كنترلي(بنیادي ساده شا حركات خالق آموزشي روش
 پنجم

 ششم

متوسطه اول پیش 

حرفه اي و متوسطه 

 دوم حرفه اي 

اول ، دوم و 

 سوم
 يك روش آموزش خالق بر اساس موضوعات ايمني، بهداشت و تغذيه در فعالیت هاي بدني

اول ، دوم و 

 سوم

 ورزشي  ضروريهاي  جسماني به همراه يكي از مهارتهاي آمادگي  يكي از قابلیتجهت آموزش موضوعات درس تربیت بدني انتخاب 

 

 موضوعات پرورشي  

 

گروه 

 استثنايي

 دوره تحصیلي
 مفاهیم و موضوعات درسي پايه

تمامي 

 گروه ها

 ابتدايي

 كم توان ذهني  

 چهارم
 جتماعيروش آموزش آموزش خالق تاتر و بازي ها بر اساس موضوعات  ديني ، هنري و ا

 
 پنجم

 ششم

 گروه

 حركتي-حسي

 دهم
شامل: آموزش الگوي نقش اجتماعي دانش آموزان بر اساس دستور العمل هر دانش آموز يك 

 نقش ، يك مهارت
 يازدهم

 دوازدهم

 تلفآموزش در خصوص  پیشگیري از آسیب هاي فردي و اجتماعي در ابعاد و شرايط مخ همه پايه ها همه گرو ها

 

 

 موضوعات مربوط به گروه بهداشت 

 

 گروه موضوعات پیشنهادي

 تمامي گروه ها  بهداشت محیط–بهداشت فردي  –بهداشت دهان و دندان  -بهداشت مواد غذايي

 دوره  پیش دبستان و ابتدايي 

 –پیشگیري از ايدز  –بهداشت دوران بلوغ )با توجه به جنیست( بهداشت رواني 

 موزش مهارتهاي زندگيآ –تغذيه سالم  

 تمامي گروه ها 

 دوره متوسطه اول و دوم  

 پیش حرفه اي و متوسطه حرفه اي

تغذيذه و اخذتالالت    –بهداشت مواد غذايي  –بهداشت رواني  -بهداشت رواني دردوران بلوغ

 پیشگیري از بیماري ها -ژنتیكي موثر در ايجاد معلولیت ها

هاي  آموزش خانواده براي تمامي گروه

 استثنايي
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 سومفصل  
 ليدستور العمل ما
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پرورشهي و   ،یادگيري و حضور فعال همكاران آموزشي -یاددهيالگوهاي برتر هجشنوار بهدر راستاي كي يت بخشي          

 توان بخشي دستور العمل مالي برگزاري جشنواره به شرح ذیل ارسال مي گردد: 

 تان الف( حق الزحمه اعضاي شوراي برنامه ريزي و اجرايي در اس

  یابد. ميریال بابت حق الزحمه به اعضاي شوراي برنامه ریزي و اجرایي اختصاص  999/199/1مبلغ 

 ب( حق الزحمه اعضاء كمیته علمي و داوري

یهادگيري   –فعال یهاددهي  هاي  توجيهي روشهاي  بابت برگزاري كارگاه آموزشي و ك د ریال 999/999/1مبلغ  -

 یابد. مي اختصاصها  استان

پشههرتهران، خراسهان رضهوي(    ههاي   به ازاي داوري تدریس و بهاز بينهي طهرح درد و لهوح فشهرده بهراي اسهتان        -     

كرمانشاه پ فارد، اص هان، شهرستانهاي تهران، خوزستان، كرمان، گلستان، لرستان، هاي  ریال و استان999/999/61.مبلغ

 یابد. مي ریال اختصاص999/699/13.مبلغ ریال و مابقي استان ها 999/999/60مبلغ همدان(  هرمزگان و، 

 ج( هزينه تبلیغات واطالع رساني

ط ع رسهاني،  اریال است كه شامل هزینه هاي 999/699/13هزینه ي تبليغات براي جشنواره در مرحله استاني مبلغ           

  اپ آن هام ویدئویي، عكاسي وظهورید نوارهاي خافيلم و فيلم برداري مراسم، تكثير نوارهاي آموزشي، تهيه پوستر و رضبط

 مي باشد.  

 د( هديه

 یابد. مي منتخب در مرحله استاني اختصاصهاي  ر یال بابت هدیه به ن رات وتيم 999/999/09مبلغ 

 
 یهادگيري بهراي   –پرورش استثنایي استان گواهي حضور در كارگاه آموزشي الگوهاي برتر یاددهي  اداره آموزش و

 ادر نماید.شركت كنندگان ص يتمام
 در هر گروه اسهتثنایي لهوح    % شركت كنندگان (19پ با توجه به اول تا سوم استانيهاي  تيم ضمن به ن رات و در

 ارسال خواهد شد. و صادر تقدیر از سوي سازمان آموزش وپرورش استثنایي
 
 

  


