پٛض ٝواس
..........................
اداس ٜوُ آٔٛصش  ٚپشٚسش استاٖ:
سمنان
اداس ٜآٔٛصش  ٚپشٚسش ضٟشستاٖ:
شاهرود
٘اْ ٚاحذ آٔٛضی:
..........................
ساَ تحػیّی:
..........................
پای: ٝ
..........................
٘اْ آٔٛصٌاس :
..........................
فشص٘ذ ٌّٓ ت ٝدَ خٛا ٜدس وادس صیش یه ٘ماضی تىص
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فٟشست ٔحتٛا
یىی اص ٕٟٔتشیٗ خضء اص اخضاء  ٚػٙاغش پٛض ٝواس فٟشست ٔحتٛا است  .فٟشست ٔحتٛا  ،صتاٖ ٌٛیای ضٛاٞذ خٕغ آٚسی
ضذ ٜدا٘ص آٔٛص  ٚسایش ٔستٙذاتی ؤ ٝؼّٓ ٔٙاسة تطخیع داد ٚ ٜدس پٛض ٝواس لشاس دادٔ ٜی تاضذ  ،ت ٝػثاستی
تاص تا تا٘ٙذ ٜی ٔٙظٛس ٞای ٔؼّٓ اص ا٘تخاب ٕ٘ ٝ٘ٛواسٞا  ٚضٛاٞذ پیطشفت تحػیّی دا٘ص آٔٛصاست  .اتضاسی است
تشای خٛد وٙتشِی  ،تذاٖ ٔؼٙا ؤ ٝؼّٓ ٞش ٚلت تخٛاٞذ اثشی اص پیطشفت تحػیّی – تشتیتی دا٘ص آٔٛص سا دس پٛضٝ
لشاس دٞذ ّٔضْ ت ٝثثت آٖ اثش خٛاٞذ تٛد ٕٞ ٚیٗ واس سثة خٛاٞذ ضذ تا ٔؼّٓ اص خٛد تپشسذ و ٝآیا ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛواس
ٞذفٕٙذ ا٘تخاب ضذ ٜ؟  ... ٚپیذا ست و ٝتا ایٗ تٛخ ٝپٛض ٝواس ت ٝتایٍا٘ی اٚسالی تی سشا٘داْ  ،تثذیُ ٘خٛاٞذ ضذ
... ٚ
 ٓٞچٙیٗ ٌاٞی الصْ است ٔؼّٓ تا غشف وٕتشیٗ صٔاٖ ٕٔىٗ  ،تتٛا٘ذ ٚضؼیت ٔٛخٛد ضٛاٞذ ا٘تخاتی سا تشسسی ٚ
تاصخٛسد اسائٕ٘ ٝایذ؛  ٚیا ٕٞچٙیٗ تشای ایٙىٔ ٝؼّٓ تذا٘ذ چٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛواس اص ٞش دسسی دس پٛض ٝواس ٚخٛد داسد  ٚآٖ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ٔشتٛط ت ٝچ ٝصٔا٘ی است  ٚچ ٝتؼذاد اص آٖ ٞا خایٍضیٗ ضذ ٜاست ضشٚست داسد ٕ٘ای ٝای اص ػّٕىشد دا٘ص
آٔٛصتشای ٞش ػٛٙاٖ دسس ٔ ،ا٘ٙذ  :ػّ ، ْٛسیاضی  ،سیاضی  ،تٛٙیسیٓ  ... ٚیه فٟشست خذاٌا٘ ٝتٟیی ٚ ٝتٙظیٓ ٕ٘ٛدٜ
ٍٙٞ ٚاْ لشاس دادٖ ٕ٘ ٝ٘ٛواس دس پٛضٔ ، ٝطخػات آٖ ٕ٘ ٝ٘ٛواسٞا سا دس تشي فٟشست دسج ٕ٘ایذ  .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ ،
ػٙاٚیٗ فٟشست ٔحتٛای ضأُ :
 – 1سدیف () .... ،1 ،2 ، 3
 ٕٝ٘ٛ٘ – 2اتضاس (ٞش ٘ٛع سٙذی ٔثُ  :آصٔ ٖٛػّٕىشدی  ،آصٔٔ ٖٛذاد – واغزی  ،تىّیف  ،فٟشست ٚساسی  )... ،وٝ
ٔشاحُ فشآیٙذیادٌیشی  ٚپیطشفت سا ٘طاٖ دٞذ
 -3تاسیخ ( تٙٔ ٝظٛس ٘طاٖ دادٖ صٔاٖ ا٘تخاب ٕ٘ ٝ٘ٛواس)
ٔ – 4الن ٞای ا٘تخاب  .ایٗ لسٕت ٔٙظٛس ٔؼّٓ اص ا٘تخاب ٞش اثش سا ٘طاٖ ٔی دٞذ  .یؼٙی ٚلتی یىی خٛاست تذا٘ذ
و ٝایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛواس ت ٝچٙٔ ٝظٛسی دس ایٗ پٛض ٝواس  ،لشاس ٌشفت ٚ ٝاٌش لشاس ٕ٘ی ٌشفت چ ٝاتفالی ٕٔىٗ تٛد و ٝتیفتذ
؟  ،تشای یافتٗ خٛاب خٛد ٘یاص ٘یست و ٝتٔ ٝؼّٓ ٔشاخؼٙٔ ٚ ٝظٛس ٞ ٚذف ا ٚسا خٛیاضٛد و ٝتا تىٕیُ ایٗ تخص ٘یاص
تاصدیذ وٙٙذ ٜسا پاسخٍٔ ٛی ضٛد .ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاٌش ٔؼّٓ لػذ داضت ٝتاضذ ؤ ٝیضاٖ یادٌیشی ٔف ْٟٛچپ ٚ
ساست سا دا٘ص آٔٛص سا ٔستٙذ ٌشدا٘ذ  ٚتػٛیشی اص آٖ سا دس آِث ْٛپیطشفت دا٘ص آٔٛص دسج ٕ٘ایذ ٍٙٞاْ ثثت دس
تخص ٔالن ٞا ٔی ٘ٛیسذ ضٙاخت ٔف ْٟٛچپ  ٚساست
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 – 5اسصیاتی  ٚتاصخٛسد  .و ٝت ٝضىُ ٔمیاس دسخ ٝتٙذی تٙظیٓ ٔی ٌشدد  ٚتیاٍ٘ش ٔیضاٖ تحمك اٞذاف  ٚا٘تظاسات
ٔؼّٓ خٛاٞذ تٛد  .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ ٔؼّٓ دس لضاٚت خٛد دس خػٛظ ٔیضاٖ یادٌیشی دا٘ص آٔٛص دس ٔف ْٟٛساست ٚ
چپ سغحی اص سغٛح ٔٛخٛد و ٝتیاٍ٘ش ٔیضاٖ یادٌیشی دا٘ص آٔٛص است سا تیه ٔی ص٘ذ ( تٙٔ ٝظٛس تشسیٓ پاصَ
پیطشفت دسسی دا٘ص آٔٛص ) خٛاٞذ تٛد ٖٕٛ٘( .تشي ٕٞ ) 1چٙیٗ ٔؼّٓ ٔی تٛا٘ذ تا ا٘تخاب یه فٟشست ٔحتٛای
وّی و ، ٝپطت سش ( ٓٞتا تشتیت تاسیخ ا٘تخاب ضٛاٞذ ) ساصٔا٘ذٞی ضذ ، ٜدس ٘ظش ٌشفت ٝضٛد  .و ٝدس ایٗ حاِت تؼذ
اص سدیف  ،ػٛٙاٖ دسس لشاس ٔی ٌیشد ٖٕٛ٘( .تشي  ، )2و ٝاِثتٔ ٝؼّ ْٛاست ٕ٘ ٖٛتشي یه ثثت  ٚدستشسی آساٖ تش
 ،عثم ٝتٙذی ٔٙظٓ  ٚتشسسی ٔٙاسة تش  ٚاخضای ٔذیشیت صٔاٖ  ،تٟتش است.
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ٕ٘ ٖٛتشي ( )1فٟشست ٔحتٛا
ػٛٙاٖ دسس :
تاسیخ

ٔالن ٞای ا٘تخاب

سدیف ٘ٛع اتضاس

1

فٟشست ٚاسسی

ٟٔ1ش

تؼییٗ ٔٛفؼیت

2

آصٔٔ ٖٛذاد

ٔ 20/7ف ْٟٛخٕغ

اٞذاف  ٚا٘تظاسات سا ٔحمك ٕ٘ٛد ٜاست
 ; 1تسیاس وٓ  ; 5 ٚتسیاس صیاد

5

4

3

2

1

واغزی
// 27/7

3

//

4

تىّیف

7/8

خّٕ ٝساصی

ٕ٘ ٖٛتشي 2
اسصیاتی ٔؼّٓ

ٔالن ٞای ا٘تخاب
ػٛٙاٖ دسس

سدیف

تاسیخ

ٕ٘ ٝ٘ٛواس یا سٙذ

اٞذاف  ٚا٘تظاسات سا ٔحمك ٕ٘ٛد ٜاست
 1تسیاس وٓ  5 ٚتسیاس صیاد
5
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4

3

2

1

تشي ضشح حاَ
سٚیىشدٞای خذیذ دس ػّ ْٛتشتیتی تشای ٔؼّٓ دس خشیاٖ آٔٛصش ٘ ،مص یاسی ٌش  ،تسٟیُ وٙٙذ ٚ ٜفشا ٓٞآٚس٘ذ ٜی
فشغت ٞا سا  ،لایُ ٞستٙذ؛ ِزا ٔؼّٓ دس ا٘داْ  ٚایفای ایٗ ٘مص ٞا ت ٝضٙاخت ػٕیك تش  ٚلاتُ دستشس تش ٚ ،
ٕٞچٙیٗ آٌاٞی اص تفاٚت ٞای فشدی دا٘ص آٔٛصاٖ ٘یاصٔٙذ است  .تٙاتشایٗ دس ٞش پٛض ٝواس الصْ است ٕ٘ ٖٛتشي
ضشح حاَ تىٕیُ ضذ ٜی دا٘ص آٔٛصٛٔ ،خٛد تاضذ و ٝتٛغیٔ ٝی ٌشدد ٔؼّّٕٗ ٌشأی  ٖٕٛ٘ ،تشي ضشح حاَ سا تا
حضٛس ٚاِذیٗ  ٚدس غٛستی و ٝأىاٖ پزیش ٘ثاضذ ت ٝاتفاق دا٘ص آٔٛص ،دس یه ٘طت غٕیٕی ٙٔ ٚاسة تىٕیُ
ٕ٘ایٙذ.
ٕ٘ ٖٛتشي ضشح حاَ
٘اْ ٘ٚاْ خا٘ٛادٌی :
تاسیخ تِٛذ:
فشص٘ذ چٙذْ خا٘ٛادٜ
ضغُ پذس :
ٔیضاٖ تحػیالت پذس:
ضغُ ٔادس :
ٔیضاٖ تحػیالت ٔادس:
ضٕاس ٜی تٕاس:
پای ٝی تحػیّی :
آیا دا٘ص آٔٛص تیٕاسی یا ٔطىُ خاغی داسد ؟ خیش

تّٝ

تٛضیح دٞیذ:
آدسس :
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ٔحتٛا
ٔحتٛای پٛض ٝواس تایذ ٔدٕٛػ ٝای اص ٕ٘ ٝ٘ٛواسٞای ٔشتثظ  ،ت ٓٞ ٝپیٛست ٚ ٝفشایٙذی دا٘ص آٔٛص ٘ ٚح ٜٛی سفغ
ٔطىالت  ٚاغالحات آٟ٘ا سا ٘یض ٘طاٖ دٞذ  .ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٔ ، ٝ٘ٛؼّٓ تا ٞذف ضٙاخت ا٘ٛاع سً٘ ٞا  ٚتاثیش ٜفػُ پاییض
تش دسختاٖ  ،دس فػُ پاییض اص دا٘ص آٔٛصاٖ ٔی خٛاٞذ یه دسخت پاییضی٘ ،ماسی تىطٙذ  .تؼذ اص آ٘ى٘ ٝماضی ٞا سا
خٕغ آٚسی ٕ٘ٛد؛ ٘ظشات خٛد سا تا دسج تاسیخ تش سٚی تشي ٞای دسیافتی ثثت ٔی ٕ٘ایذ  ٚتا اػٕاَ ٔذیشیت  ،دا٘ص
آٔٛصیا دا٘ص آٔٛصاٖ ٘سثت ت ٝضٙاخت ا٘ٛاع سً٘ ٞای تشي دسختاٖ پاییضی ٔ ،طىُ داسد یا تا فشا ٓٞساصی ضشایظ ٚ
ٔٛلؼیتی ٔٙاسة دس والس ٕٞ ،دٕ٘ ٖٛایص فیّٓ  ،اسالیذ ،ػىس  ... ٚاص دا٘ص آٔٛصاٖ ٔی خٛاٞذ تا ا٘ٛاع سً٘
ٞایی سا ؤ ٝی تیٙٙذ یادداضت ٕ٘ایٙذ .سپس دس صً٘ ٙٞش  ،دیٍش تاس اص آٟ٘ا ٔی خٛاٞذ دسختی پاییضی ٘ ،ماضی
تىطذ .سپس ٘ماضی ٞای خذیذ سا خٕغ آٚسی  ٚضٕٗ ٔمایس ٝی ٘ماضی ٞای فؼّی ٚلثّی ٘ ،ظشات  ٚسٕٛٙٞدٞای ویفی
خٛد سا تا دسج تاسیخ تش سٚی تشي ٞا ثثت  ٚت ٝاعالع دا٘ص آٔٛصاٖ تشي ٞا سا دس پٛض ٝواسٞا لشاس ٔی دٙٞذ  .اوش
چٙا٘چ ٝتؼذاد ٔحذٚدی اص دا٘ص آٔٛصاٖ ت ٝاٞذاف  ٚا٘تظاسات ٔؼّٓ سا ٔحمك ٕ٘ٛٙد ٜتاضٙذ دسایٗ حاِت ٔؼّٓ تشای
ایٗ ٌش ٜٚتا تؼییٗ تىّیف دس خا٘ ٝآٟ٘ا سا تىّیف خٛد سا تحٛیُ ٔؼّٓ داد ،ا ٚتا عشح چٙذ پشسص ضفاٞی  ،اٌش تٝ
خٛاٞذ و ٝتىاِیف خٛد سا دس پٛض ٝواس لشاس دٞذ ... ٚ
روش ایٗ تزوش ضشٚست داسد و ٝاٌش ٔؼاْ خٛد ضٛاٞذ پیطشفت تحػیّی دا٘ص آٔٛصسا دس پٛض ٝواسٞا لشاس دٞذ ایٗ
فشؼ تٙیادیٗ تؼّیٓ  ٚتشتیت و(( ٝدا٘ص آٔٛص ٔی تٛا٘ذ)) سا تا خٛد ت ٝوالس دسس ٘ثشد ٜاست  .تشای آٌاٞی اص
ٔحتٛای پٛض ٝواس  ،تٔ ٝشحّ ٝی دٔ ْٚشاحُ تٟی ٝی پٛض ٝواس  ،یؼٙی خٕغ آٚسی  ٚا٘تخاب ضٛاٞذ و ٝدس ادأ ٝخٛاٞذ
آٔذٔ ،شاخؼ ٝفشٔاییذ.
ٕ٘ ٖٛتشي خٛداسصیاتی دا٘ص آٔٛص
صٔا٘ی و ٝدا٘ص آٔٛصت ٝپٛض ٝواس خٛد ٔشاخؼٔ ٝی ٕ٘ایذ  ٚیا ٕ٘ ٝ٘ٛواسٞای خٛد سا دس پٛض ٝلشاس ٔی دٞذ ،یا تا وٙتشَ
ٔحتٛای پٛض ٝواس ،ضٛاٞذ ضؼیف خٛد سا تٟثٛد ٔی تخطذ  ،اٌاٞا٘ ٝت ٝاسصیاتی اصواس خٛد ٔی پشداصد  ٚخٛداسصیاتی سا
 ،ؤٟ ٝاست ٕٟٔی تشای پیطشفت یادٌیشی است  ،فشا ٔی ٌیشد  .أا تشای ایٗ و ٝخٛداسیاتی ٞذفٕٙذ غٛست ٌیشد
ٍ٘اس٘ذٌاٖ تٙاتش تداستی ؤ ٝؼّٕاٖ ٌضاسش وشد ٜا٘ذ تٛغیٕ٘ ْ ٝایٙذ ٞشٔا ٜدا٘ص آٔٛصاٖ سا ٞذایت ٕ٘ایٙذ تا ٘سثت
ت ٝاسصیاتی پٛض ٝواس خٛد  ،تشاتش ٕ٘ ٖٛتشي پیطٟٙادی یا ٞش ٕ٘ ٝ٘ٛدیٍشی وٕٞ ٝىاساٖ اسخٕٙذ تِٛیذ ٔی ٕ٘ایٙذ ،
الذاْ فشٔایٙذ.
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ٕ٘ ٖٛتشي  13خٛداسصیاتی دا٘ص آٔٛص
٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی :
٘اْ دسس

ٔا: ٜ
ٚضؼیت ػّٕىشد ٔٗ دس ایٗ ٔاٜ
تالش ٞایی و ٝا٘داْ

پیطشفت ٞایی و ٝداضتٝ

تالش ٞایی و ٝتشای تٟتش ضذٖ تایذ

دادٞاْ

اْ

ا٘داْ دٓٞ

تخٛا٘یٓ  ٚتٛٙیسیٓ
لشآٖ
سیاضی
ػّْٛ
ٙٞش
تشتیت تذ٘ی

ٕ٘ ٖٛتشي خٛد اسصیاتی ٔؼّٓ دس تٙظیٓ پٛض ٝواس
خیّی ٚلت ٞا ٘یاص است ؤ ٝؼّٓ ٘یض ٔیضاٖ ػّٕىشد خٛد سا دس ساتغ ٝتا پٛض ٝواسٞاٛٔ ،سد اسصیاتی لشاسدٞذ  .و ٝتشای
ایٗ ٔٙظٛس ٔالن ٞایی سا تش اساس اٞذاف  ٚسساِت پٛض ٝواس تٙظیٓ ٞ ٚش سٔ ٝا ٜیه تاس خٛد اسصیاتی سا ا٘داْ
خٛاٞذ داد  .ایٗ ٕ٘ ٖٛتشي دس تشي دس داخُ پٛض ٝواس ٔؼّٓ لشاس ٔی ٌیشد.
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نمون برگ خود ارزیابی معلم
ٞیچ خیّی وٓ

سدیف ٔالن

وٓ
1

استٕشاس ٔٙغمی ضٛاٞذ سػایت ضذ ٜاست.

2

تش سٚی ضٛاٞذ خٕغ آٚسی ضذ ٜتاسیخ دسج ضذ ٜاست

3

اسصیاتی ٔاٞا٘ ٝدا٘ص أٛص ٚخٛد است

4

خٛداسصیاتی ٔاٞا٘ ٝدا٘ص آٔٛص ٚخٛد داسد

5

اسصیاتی فػّی اِٚیاء اص واس دا٘ص آٔٛصٚخٛد است

6

تش سٚی ضٛاٞذ خٕغ آٚسی ضذ ٜدا٘ص آٔٛص٘ ،ظشٞا ٚتاص
خٛسدٞای تٛضیفی ٔؼّٓ دسج ضذ ٜاست

7

ضٛاٞذ الصْ دس صٔی ٝٙی آصٔٞ ٖٛای دا٘ص آٔٛصٔٛخٛداست

8

ضٛاٞذ الصْ دس صٔی ٝٙی تىاِیف دا٘ص آٔٛصٔٛخٛداست

9

ضٛاٞذ الصْ دس صٔی ٝٙی تِٛیذات دا٘ص آٔٛصٔٛخٛداست
ضٛاٞذ الصْ دس صٔی ٝٙی سایش ٔٛاسد دا٘ص آٔٛصٔٛخٛداست

10

ظاٞش ٛ٘ٚع پٛض ٝواس ٔٙاسة ٔحتٛا است
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ٔتٛسظ صیاد

خیّی
صیاد

ٕ٘ ٖٛتشي اسصیاتی ٔؼّٓ 14
ٔؼّٓ دس ایٗ ٕ٘ ٖٛتشي ٘ ،تید ٝی اسصش ٞای ادٚاسی (دٔ ٚا ٜیه تاس ) اص س٘ٚذ پیطشفت دا٘ص آٔٛص سا ٔغاتك ٕٖ٘ٛ
تشي صیش ،دسج ٔی ٕ٘ایذ.

ٕ٘ ٖٛتشي اسصیاتی ٔؼّٓ اص ػّٕىشد دا٘ص آٔٛص دس پٛض ٝواس
٘اْ دسسی ٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی دا٘ص آٔٛص:

ٔاٞ ٜای:

ٔالن ٞا

ٔمیاس ٞا
خیّی خٛب لاتُ
خٛب

٘یاص تٝ

لث َٛتالش ،
آٔٛصش
تیطتش

تخٛا٘یٓ

تا ٟٔاست ٞای ص٘ذٌی تا حذٚدی آضٙاست

ٚتٛٙیسیٓ لّٓ سا ت ٝدس دست ٔی ٌیشد
وّٕات  ٓٞآغاص  ٓٞ ٚپایاٖ سا تطخیع ٔی دٞذ
وّٕات  ٓٞآغاص  ٓٞ ٚپایاٖ سا تطخع ٔی دٞذ
تٛا٘ایی سسٓ خغٛط  ٓٞضىُ تا حشٚف سا پیذا وشد ٜاست
سیاضی

... ٚ
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ٕ٘ ٖٛتشي اسصیاتی ٚاِذٖ
اص آ٘دا و ٝاستثاط ٘ضدیه ٔ ،ذأ ٚ ْٚستٕش دا٘ص آٔٛص تا ٚاِذیٗ فشغتی ٔغت ٓٙت ٝضٕاس ٔی سٚد ؛ تایست ٝاست
صٔی ٝٙای تشای ٕٞاٍٙٞی ٕٞ ٚىاسی آٌاٞا٘ ٝتیٗ دا٘ص آٔٛص ٔ ،ؼّٓ ٚ ٚاِذیٗ فشاٌ ٓٞشدد .پٛض ٝواس یىی اص ایٗ
صٔیٞ ٝٙاست و ٝتٚ ٝاِذیٗ أىاٖ ٔی دٞذ تا اص س٘ٚذ آٔٛصش  ٚیادٌیشی فشص٘ذضاٖ ٔغّغ ض٘ٛذ ٘ ٚ ،مص ٔثثت ،
ساص٘ذ ٚ ٜفؼاِی دس ٞذایت تحػیّی ا ٚداضت ٝتاضٙذ ِ .زا ا٘تظاس ٔی سٚد اِٚیاء ٔحتشْ حذالُ ت ٝغٛست فػّی  ،تا
ػٙایت ت ٝضٙاخت خٛد اص فشص٘ذضاٖ ٔ ٚحتٛیات پٛض ٝواس  ٖٕٛ٘ ،تشي صیش سا تىٕیُ فشٔایٙذ.
ٕ٘ ٖٛتشي اسصیاتی ٚاِذیٗ اص پٛض ٝواس
فػُ :

٘اْ ٘ٚاْ خا٘ٛادٌی :
تٟتشیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛواسٞای فشص٘ذْ

دسس ٞا  ٚصٔیٞ ٝٙایی و ٝدس آٟ٘ا پیطشفت
داضت ٝا٘ذ
دسس ٞا  ٚصٔیٞ ٝٙایی و ٝدس آٟ٘ا ت ٝتالش
تیطتش ٘یاص داس٘ذ
تٛغیٞ ٝا

أضاء تاسیخ:

٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی ِٚی دا٘ص آٔٛص:

ٕ٘ ٖٛتشي پیطشفت
اسصش  ٚاػتثاس پٛض ٝواس ت ٝسٙدص غحیح  ٚػّٕی آٖ تٛسظ ٔؼّٓ تستٍی داسد و ٝایطاٖ تایذ تا اتخار ضی ٜٛی
ٔٙاسة ضٕٗ ایداد ضشایظ خٛداسصیاتی تشای دا٘ص آٔٛصاٖ  ٚاسصیاتی ٚاِذیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ تا ا٘داْ اسصیاتی ٞای ٔشحّٝ
ای و ٝاص سٚش تحّیّی ٔ ٚثتٙی تش ٔالن ٞا ٘ ٚطاٍ٘ش ٞای سٚضٗ استفادٔ ٜی وٙذ  ،ت ٝاسصیاتی وّی اص پٛض ٝتا تٟشٜ
ٌیشی اص تٕاْ ٔشاحُ لثّی الذاْ ٕ٘ایذ.
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ٔؼّٓ تا تٛخ ٝت ٖٕٛ٘ ٝتشي ٞای تىٕیُ ضذ ٜخٛداسصیاتی دا٘ص آٔٛص ٖٕٛ٘ ،تشي اسصیاتی ٚاِذیٗ  ٖٕٛ٘ ،تشي اسصیاتی
ٔؼّٓ  ،ضٛاٞذ ٔٛخٛد دس پٛض ٝواس دا٘ص آٔٛص ٘ ٚتایح ٔشحّ ٝی س ْٛتٟی ٝی پٛض ٝواس یؼٙی (( اسصیاتی  ٚاسائ ٝی تاص
خٛسد ))و ٝدس ادأ ٝی تٛضیحات الصْ دس ایٗ خػٛظ اسائ ٝخٛاٞذ ضذ  ٚتٙٔ ٝظٛس اسائ ٝی خٛسچیٗ ٟ٘ایی دا٘ستٗ ،
تٛا٘ستٗ  ٚت ٝواس تستٗ دا٘ص آٔٛص  ،آٖ سا تا ػٙایت تٚ ٝضؼیت وّی دا٘ص آٔٛص  ٚعثم ٝتٙذی حیغٞ ٝای آٔٛصضی ،
دس پایاٖ ساَ تحػیّی تىٕیُ ٔی ٕ٘ایذٔ .حتٛای ایٗ فشْ تػٛیشی اص لٛت ٞا  ٚضؼف ٞای دا٘ص آٔٛص دس  ٕٝٞاتؼاد
ضخػیتی ا ٚت ٝضىُ تخػػی  ،اسئ ٝخٛاٞذ ٕ٘ٛد  .ت ٝعٛسی وٚ ٝلتی ٔؼّٓ ساَ تؼذ  ،آٖ سا ٔغاِؼ ٝخٛاٞذ وشد ؛
تتٛا٘ذ تػٛیشی اص س٘ٚذ سضذ پیطشفت ٛٔ ٚفمیت دا٘ص آٔٛص دس ر ٗٞخٛیص تشسیٓ ٕ٘ایذ  ٚساٞىاسٞای تاص ٜای تٝ
ٔٙظٛس پیطشفت ٞشچ ٝتیطتش دا٘ص آٔٛص اسائ ٝدٞذ  ٚسا ٜسسیذٖ ت ٝضشایظ ٔغّٛب سا تشای دا٘ص آٔٛص وٛتاٜ
ٌشدا٘ذ .دس ایٗ لسٕت ٔؼّٕاٖ اسخٕٙذ ت ٝیمیٗ دس تىٕیُ ٕ٘ ٖٛتشي پیطشفت دا٘ص آٔٛص  ،خٕالت  ٚػثاستی سا  ،تٝ
واس خٛاٙٞذ تشد و ٝتاس ٔؼٙایی ٔثثتی سا دس ر ٗٞایداد ٔی ٕ٘ایذ  ٚاص ٘طا٘ ٝص٘ی (ٔاسن )  ٚتشچسة صدٖ تش پیطا٘ی
تٛا٘ایی ٞای دا٘ص آٔٛص ،خذاً خٛدداسی خٛاٙٞذ ٕ٘ٛد؛ چشا و – ٝچٙا٘ى ٝدس اتتذای ایٗ تخص اضاس ٜضذ – ٜتاٚس
داس٘ذ یادٌیش٘ذٌاٖ ٔخاعة آ٘ٛٙٞ ،ٝص دس حاَ ((ضذٖ)) ٔی تاضٙذ  ٚفشدا  ،ت ٝیمیٗ  ،وسا٘ی غیش اص أشٚص خٛاٙٞذ
تٛد  .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ :
دس دسس سیاضی ٔ :فاٞیٓ ٔٛسد ٘ظش دس سیاضی سا خٛب دسن وشد ٚ ٜتشای ا٘داْ تٕشیٗ تیطتش  ٚایداد ػالل ٚ ٝاٍ٘یض، ٜ
ت ٝتطٛیك  ٚتٛخٔ ٝذا٘ ْٚیاص داسد.
دس دسس تشتیت تذ٘ی  :ػٕٔٛاً ت ٝفؼاِیت ٞای پش تحشن ػالل٘ ٝطاٖ ٕ٘ی دٞذ
دسٔشاحُ تحِٛی دیىتٛ٘ ٝیسی  ،تٚ ٝیژ ٜدس ٔشحّ(( ٝآٚایی)) ٘یاص تٕٞ ٝشاٞی  ٚتٛخ ٝخاظ داسد.
... ٚ
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ٕ٘ ٖٛتشي پیطشفت دا٘ص آٔٛص
پای: ٝ

٘اْ ٘ٚاْ خا٘ٛادٌی :

یاَ تحػیّی :

تخٛا٘یٓ  ٚتٛٙیسیٓ
لشآٖ
سیاضی
ػّْٛ
ٙٞش
تشتیت تذ٘ی
استؼذاد  ٚتٛإ٘ٙذی
 ٚیژ ٜی دا٘ص آٔٛص
أضا ٚتاسیخ

٘اْ ٘ٚاْ خا٘ٛادٌی ٔؼّٓ :

سٕٛٙٞدٞایی تشای ایداد پٛض ٝواس


تٟتش است پٛض ٝای چٙذ الی ٝای ٔ ٚتٙاسة تا اٞذاف  ،ا٘تخاب ضٛد.



تٙظیٓ ٔ ٚذیشیت پٛض ٝواس ت ٝػٟذ ٜی ٔؼّٓ است  .دس ػیٗ حاَ دس ایٗ واس ٔؼّٓ تٟتش است اص دا٘ص آٔٛص
 ٓٞوٕه تٍیشد .



تایذ اص حدیٓ ضذٖ تی ٔٛسد پٛض ٝخٛدداسی وشد.



اٚساق ٞش دسس دس وٙاس ٍٟ٘ ٓٞذاسی ضٛد .



ٔؼّٓ ٞش اص چٙذ ٌاٞی (حذالُ ٞش فػُ یه تاس ) پٛض ٝواس دا٘ص آٔٛصاٖ سا ت ٝسٚیت ٚاِذیٗ تشسا٘ذ  ٚاص
آٟ٘ا تخٛا٘ذ و٘ ٝظشضاٖ سا دستاس ٜی فؼاِیت وٛدوا٘طاٖ دس فشْ ٔخػٛظ تٛٙیسٙذ.



غاحة پٛض ٝواس دا٘ص آٔٛصاست ِ ،زا دس پایاٖ ساَ تحػیّی  ،پٛض ٝواس ٔ ٚحتٛیات آٖ تایذ ت ٝاِٚیاء
دا٘ص آٔٛص تحٛیُ داد ٜضٛد.



ضٛاٞذی و ٝدس پٛض ٝواس لشاس ٔی ٌیشد تایذ داسای تاسیخ تاضٙذ ٘ ٚظش ٔؼّٓ ٘یض سٚی آٖ ثثت ضٛد.
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ٔؼّٓ دستاس ٜی ػٙاغش ٔختّفی و ٝدا٘ص آٔٛصاٖ ٔی تٛا٘ٙذ دس پٛض ٝواس لشاس دٙٞذ دس والس تحث ٕ٘ایذ ٚ .
اص آٟ٘ا تخٛاٞذ لسٕت ٞایی اص واسٞای خٛد سا ؤ ٝؼشف لٛت  ،تٛٙع  ،خاللیت  ٚوٛضص آٟ٘است  ،ا٘تخاب
وٙٙذ.



ٔؼّٓ دس ا٘تخاب ٕ٘ ٝ٘ٛواسٞا  ٚدسج دس پٛض ٝواس اص ٔطاسوت دا٘ص آٔٛصاٖ استفادٕ٘ ٜایذ.



ٔؼّٓ اص پٛض ٝواسٞا ٔغاتك فشْ ٔخػٛظ اسصیاتی ت ٝػُٕ آٚسد.



ٞش دا٘ص آٔٛص ضىُ ظاٞشی پٛض ٝواسخٛد سا ت ٝوٕه ٚاِذیٙص  ٚتا سإٙٞایی ٚتٛغیٞ ٝای ٔؼّٓ  ،تؼییٗ
وٙذ.
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