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 1399-1400ایجان شرقی در سال تحصیلی  انسان و محیط زیست استان آذرب -برنامه عملیاتی گروه زمین شناسی

 زمان اجرا زيرمعيار  معيار محور
گستره  

 فعاليت
 شيوه اجرا 

ي
ي و يادگير

ي به فرآيند يادده
ش

ت بخ
كيفي

 

 نياز سنجي

 شهريور احصاي  وضعيت موجود گروه درسي  
گروه   

ي درس  

از طريق كارشناسي گروه   

 تکنولوژي استان

نيازسنجي و نظرسنجي از همکاران و سرگروههاي نواحي و مناطق  براي  

 شناسايي اولويت ها 
 شهريور

سطح  

 استان
 از طريق فضاي مجازي  

تنظيم برنامه ساالنه  

 گروه

 شهريور تنظيم برنامه ساالنه گروه با محوريت نيازهاي آموزشي استان
سطح 

 ستانا
براساس دستورالعمل ارائه   

 شده استان

 شهريور تنظيم تقويم اجرايي برنامه عملياتي
سطح 

 همفکري اعضا گروه   استان

ر  و دفت كشوري دبيرخانه عملياتي بعد از تاييد به ارسال يك نمونه از برنامه

 آموزش متوسطه نظري  
 مهر  

سطح 

 استان
از طريق اداره كل   

 تکنولوژي و گروههاي

 آموزشي استان

 مهر   اطالع رساني و تبيين برنامه گروه درسي به نواحي و مناطق

سطح 

 استان
 بارگذاري در سايت  

اشتراک گذاري در كانال 

 سرگروهها در فضاي مجازي 

گروههاي درسي  

 نواحي و مناطق 

 مهر  پيگيري تشکيل گروههاي آموزشي نواحي و مناطق
سطح 

يكارشناسي گروه تکنولوژ  استان  

 آبان  برگزاري وب كنفرانس 
سطح 

 كارشناسي گروه تکنولوژي استان

 طول سال تحصيلي  راهبري و نظارت مستمر بر فعاليت گروههاي درسي نواحي و مناطق
سطح 

 ارائه مستندات  استان

 طول سال تحصيلي  اطالع رساني بخشنامه ها و فراخوان ها  
سطح 

 بارگذاري در سايت   استان

 مهر  درسنامه و محتواهاي آموزشي به مدارس الزم التوجه ارسال 
سطح 

 استان
از طريق كارشناسي گروه  

 تکنولوژي

 خرداد  -دي  ارزيابي از عملکرد نواحي و مناطق در دوره هاي مشخص  
سطح 

 ارائه مستندات   استان

تجزيه و تحليل  

 نمرات

 مهر  تجزيه و تحليل نمرات و استخراج وضعيت موجود استان
سطح 

 استان
باهماهنگي امتحانات  

 استان

 اعالم وضعيت موجود هر ناحيه / منطقه  در اول سال تحصيلي  

سطح  مهر 

 استان
ز طريق كارشناسي گروه  ا

 تکنولوژي

 شناسايي و برنامه ريزي براي مناطق الزم التوجه 

سطح  مهر 

 استان
ز طريق كارشناسي گروه  ا

 تکنولوژي

 همکاران و استخراج دبيران تخصصي ، مرتبط ، غير مرتبط  تهيه بانك اطالعات از

سطح  مهر 

 استان
ز طريق كارشناسي گروه  ا

 تکنولوژي

 آسيب شناسي  افت تحصيلي احتمالي ، بررسي و ارائه راهکار بهبود
سطح  مهر 

 گروههاي درسي   استان

 تان  برنامه ريزي براي  بهبود ميانگين نمرات داخلي  درس مربوطه در سطح اس
سطح  مهر 

 گروههاي درسي   استان

برنامه ريزي  براي  بهبود درصد قبولي نمرات داخلي درس مربوطه در سطح 

 استان

سطح  مهر 

 گروههاي درسي   استان



رسانه هاي كمك 

 آموزشي 

حتواي آموزشي كتاب زمين شناسي و انسان و محيط زيست  توليد مفراخوان 

 پايه يازدهم 
 بهمن

سطح 

 استان
س تقسيم بندي بر اسا

 نواحي و مناطق 

معرفي رسانه هاي مناسب كمك آموزشي مورد تاييد سازمان پژوهش براي 

 استفاده در مدارس

سطح  طول سال تحصيلي 

 گروههاي آموزشي استان   استان

 بروز رساني مستمر  سايت گروههاي آموزشي 
سطح  طول سال تحصيلي 

 گروه استان   استان

رآموزان جهت استفاده از فناوري اطالعات در فرآيند ترغيب دبيران و هن 

 يادگيري -ياددهي

سطح  طول سال تحصيلي 

 استان
شبکه  -كارگاههاي آموزشي 

 مجازي 

 برنامه ريزي براي استفاده همکاران از مجالت رشد عمومي و تخصصي 
سطح  طول سال تحصيلي 

 با همکاري مديران مدارس   استان

ي 
نقدو بررس

 

 كتب درسي

ب درسي و محتواهاي آموزشي،شناسايي نقاط ضعف و  انقد و بررسي كتان فراخو

 قوت و ارجاع به دفتر تاليف
 آذرماه 

سطح 

 استان
بر اساس شيوه نامه دفتر   

 تاليف 

نيازسنجي و نظرسنجي از همکاران و پيشنهاد برگزاري دوره ها و كارگاههاي 

 توانمندسازي 
 طول سال تحصيلي 

سطح 

 استان
شبکه  -وزشيكارگاههاي آم

 مجازي 

 طول سال تحصيلي  بين رشته اي انسان و محيط زيست برنامه ريزي و نظارت  بر كتب  
سطح 

 گروه استان   استان

 آبان  قرار دادن در سايت تهيه بودجه بندي و بارم بندي  كتب درسي و 
سطح 

 بارگذاري در سايت   استان

ي 
ش و ارزشياب

سنج
 

 آموزش

 ته هاي آموزشي براي آموزش مهارت سنجش و ارزشيابيبس دانش افزايي و ارائه

 در فضاي مجازي 
 طول سال تحصيلي 

سطح 

  استان

بارگذاري در سايت و  

 فضاي مجازي 

 آخرآذرماه  تهيه بانك سواالت استاندارد و بارگزاري در سايت  فراخوان 
سطح 

 استان
جمع بندي آثار ارسالي و   

 بارگذاري در سايت 

 ارديبهشت ماه  ويژه دبيران  ينآنالآزمون  فراخوان
سطح 

 استان
تدوين سوال توسط گروه   

 استان و اخذ آزمون آنالين

آموزش و ترغيب و توجيه همکاران جهت استفاده از ارزشيابي هاي نوين 

 )فرآيندي، عملکردي،..(
 طول سال تحصيلي 

سطح 

 آموزش در فضاي مجازي   استان

 دي ماه  ي شده در نواحي و مناطقبررسي تصادفي نمونه سواالت طراح
سطح 

 بر اساس فرم هاي مربوطه   استان

 دي ماه  تجزيه و تحليل نمرات در سامانه تحليل نمرات 
سطح 

 بر اساس اطالعات سامانه  استان

ي 
ش آموز

ي دان
ش سرا

ش با پژوه
ل اثربخ

تعام
 

تبيين اهداف 

 پژوهشسرا

 طول سال تحصيلي  و.. ي در كارگاههاانش آموزتشريح برنامه ها و اهداف پژوهشسراهاي د
سطح 

 استان
با همکاري مديريت  

 پژوهشسراها

 طول سال تحصيلي  تعامل با پژوهشسراهاي دانش آموزي در برگزاري مسابقات و جشنواره هاو...
سطح 

 استان
با همکاري مديريت 

 پژوهشسراها

 مشاركت

هدايت آنها به پژوهشي در مدارس و  -همکاري در تشکيل انجمن هاي علمي 

 پژوهشسرا
 طول سال تحصيلي 

سطح 

 استان
با همکاري مديريت 

 پژوهشسراها

 تعامل با پژوهشسراهاي دانش آموزي در برگزاري مسابقات و جشنواره ها و ..
سطح  طول سال تحصيلي 

 استان
با همکاري مديريت 

 پژوهشسراها

را در پيشبرد اهداف استفاده از ظرفيت فضا ، تجهيزات و نيروي انساني پژوهشس

 گروه

سطح  طول سال تحصيلي 

 استان
با همکاري مديريت 

 پژوهشسراها

ي  
توسعه شايستگ

ي  
ي حرفه ا

ها

معلمان
 

 نطارت 

ر  از كالس هاي درس اجراي الگوي نظارت باليني به صورت هدفمند و مستم

 با فرم هاي گروه ارتقامجازي يا حضوري 
 طول سال تحصيلي 

سطح 

يران و دبيرانباهمکاري مد  استان  

نظارت بر تدوين و  استفاده همکاران از طراحي آموزشي در فرآيند ياددهي و 

 يادگيري 

سطح  طول سال تحصيلي 
 گروههاي آموزشي  



 استان

 نوين آموزش نظارت بر نحوه استفاده همکاران از شيوه هاي 
سطح  طول سال تحصيلي 

 گروههاي آموزشي   استان

بر روش هاي تدريس نوين و تلفيقي در كالس هاي نظارت بر آموزش مبتني 

 حضوري و مجازي  درس

سطح  طول سال تحصيلي 

 گروههاي آموزشي   استان

ي معلمان
ي حرفه ا

ي ها
توسعه شايستگ

 

 آموزش

 آبان  محتواي كتب  با محوريت مجازي تشکيل كارگاههاي آموزشي
سطح 

 گروه استان   استان

 مهر  ه اجراي الگوي نظارت باليني توجيه مديران و همکاران نسبت به نحو
سطح 

 گروه استان   استان

 آبان  آموزش طرح درس نويسي منطبق با برنامه درس ملي  
سطح 

 استان
از طريق وب كنفرانس و   

 فضاي مجازي 

روش هاي  نوين  در فرآيند ياددهي و  ي مجازيتشکيل كارگاههاي آموزش

 يادگيري 
 آبان 

سطح 

 استان
س و  از طريق وب كنفران 

 فضاي مجازي 

 فراخوان ارسال تجربيات آموزشي همکاران در فضاي مجازي 
سطح  طول سال تحصيلي 

 استان
جمع آوري آثار ارسالي و  

 بارگذاري در سايت 

 درفضاي مجازي  به همکاران  و كليپ هاي آموزشيفيلم هاارائه 
سطح  طول سال تحصيلي 

 ارائه در فضاي مجازي   استان

هاي دبيرخانه هاي كشوري و برنامه ريزي براي انتقال مطالب به  شركت در همايش 

 همکاران 
 طول سال تحصيلي 

سطح 

 دبيرخانه كشوري  استان

 لي طول سال تحصي پاسخگويي مستمر به سواالت همکاران از طريق بستر فضاي مجازي  
سطح 

 گروه استان   استان

ي آثار و بارگذاري در جلب مشاركت همکاران با ارسال فراخوان ها و جمع بند

 سايت
 اسفند

سطح 

 گروه استان   استان

 مديريت دانش

 اسفند مشاركت در مستندسازي و اشاعه تجربيات موفق دبيران در ارائه روشهاي نوين تدريس 
سطح 

 استان
و جمع آوري آثار ارسالي 

 بارگذاري در سايت 

 اسفند ريت كالس درس مشاركت در مستندسازي و اشاعه تجربيات موفق دبيران در مدي
سطح 

 استان
مع آوري آثار ارسالي و ج

 بارگذاري در سايت 

 رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی:                                 سرگروه زمین شناسی استان: 

 لقائیان  عالمی                                                  


