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هقذهِ :
ثي ؿك سكي ٍدبيِ اكلي ًظبم سؼلين ٍسشثيز خوَْسي اػالهي ايشاى هؼلن اػز .هؼلن ثب كؼت هْبسسْبي الصم دس اثؼبد ؿٌبخشي
،ادساكي ٍهْبسسي هي سَاًذ اًؼبًْبي خالق ،هشؼبدل ،اًذيـوٌذ ،هشفكش ٍثبلٌذُ سا دشٍسؽ دّذ .هؼلن ثشاي سػيذى ثِ چٌيي ّذفي
ًيبص هٌذ كبسثؼز سٍؽ ّبي هَثش ٍهَفك ؿيَُ ّبي آهَصؿي ٍسشثيشي اػز.
سذسيغ هَثش ٍاػشفبدُ اص ؿيَُ ّبي ًَيي يبددّي – يبدگيشي هي سَاًذ ػجت ؿكَفب ؿذى اػشؼذاد ّبي داًؾ آهَصاى ٍسمَيز
هْبسر ّب ٍلبثليز ّبي آًبى ؿَد.
آًچِ كِ اص آى ثِ ػٌَاى سذسيغ يبد هي ؿَد ،سذثيش سوْيذار ٍثشلشاسي سؼبهالسي اػز كِ اص ػَي هؼلن ثش اػبع هْبسر ٍسدبسة
ٍي دس يك خلؼِ ي دسػي سٍي هي دّذ ،لزا هدوَػِ ي ايي سٍيذاد ّب اص ػَي هؼلوبى ٍدثيشاى گٌديٌِ اسصؿوٌذي اػز كِ
اًشمبل آى دس فشايٌذ آهَصؽ  ،اثشثخؾ ٍكبسآهذ خَاّذ ثَد.

اّذاف:
 - 1فشاّن آٍسدى صهيٌِ ي اسسمبي كالحيز ّبي ػلوي ٍ حشفِ اي دثيشاى.
-2ثْجَد ػولكشد آهَصؿي ٍ سذسيغ دثيشاى دس كالع دسع.
- 3ؿٌبػبيي ٍسشٍيح سٍؽ ّبي هَفك ٍكبسآهذ سذسيغ.
- 4كبسثشدي ػبخشي ًظشيِ ّبي يبدگيشي ٍآهَصؽ.
-5فشاّن آٍسدى صهيٌِ ّبي هٌبػت ثِ هٌظَس ثشٍص خالليز ًٍَ آٍسي دثيشاى.
-6ايدبد سلبثز ػبلن ثيي دثيشاى ثب سكيِ ثش سٍؽ ّبي هَثشٍفؼبل.
-7ثْشُ هٌذي َّؿوٌذاًِ اص فٌبٍسي ّبي ًَيي دس فشآيٌذ يبددّي-يبدگيشي.

هخاطبيي جطٌَاسُ:
 هؼبًٍيي آهَصؽ هشَػغِ اػشبًْب ٍ هٌبعك سٍػبي اداسار سكٌَلَطي ٍ گشٍُ ّبي آهَصؽ هشَػغِ/كبسؿٌبع هؼئَالى ٍ كبسؿٌبػبى گشٍُ ّبي آهَصؿي هشَػغًِظشي اػشبًْب ٍ هٌبعك
 سٍػبي اداسار /كبسؿٌبع هؼئَالى/كبسؿٌبػبى آهَصؽ هشَػغِ ًظشي اػشبًْب ٍ هٌبعك هؼئَليي دثيشخبًِ ّبي ساّجشي دسٍع ػشگشٍُ ّبي دسػي اػشبًْب ٍ هٌبعك هذيش ٍهؼبًٍيي آهَصؿي دثيشػشبًْبي هشَػغِ دٍم -كليِ دثيشاى هشَػغِ دٍم

الف-2-تذٍيي تجاسب تذسيس :دس ايي ثخؾ ثِ سَكيف سحليلي اص سدشثِ اي ػولي دس صهيٌِ سذسيغ دس حَصُ اي كِ خَد دثيش
سدشثِ ًوَدُ خَاّذ دشداخز ٍّذف آى اًشمبل سدشثِ ّبي ػولي ثِ ػبيش هؼلوبى ثب ركش ًكبر اكلي ٍساّجشدي دس آى سدشثِ
ٍسبثيشي كِ دس يبدگيشي ٍيبددّي ٍديـجشد ثْجَد ػولكشد فشد داؿشِ اػز هي دشداصد .اصايي سٍ اص سوبهي دثيشاى دٍسُ هشَػغِ
ًظشي دػَر هي ؿَد سب سدشثِ ّبي خَد سا دسايي صهيٌِ دس لبلت كبس ثشگ (فشم ؿوبسُ 1ديَػز) اسائِ ٍسكويل ًوبيٌذ .سدبسة ثشسش
دس هدوَػِ اي ثب ًبم افشاد اسائِ دٌّذُ چبح ؿذُ ٍ اص هٌشخجيي آًْب سدليل خَاّذ ؿذ.
دثيشاى هحششم هي سَاًٌذ حذاكثش سب سبسيخ  97/02/20ثشسشيي سدبسة خَد دس دسٍع دٍسُ هشَػغِ ًظشي سا ثب هشاخؼِ ثِآدسع الكششًٍيكي دثيشخبًِ خـٌَاسُ سدبسة سذسيغ هؼشمش دساداسُ كل آهَصؽ ٍ دشٍسؽ خشاػبى سضَي ثِ
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هغبثك ًوَى ثشگ ديَػز ثجز ٍ اسػبل ًوبيٌذٍ.دس كَسر ّش گًَِ اؿكبل

ثب ؿوبسُ سلفي  051-32240331 :سوبع حبكل فشهبيٌذ.

بخص علوي جطٌَاسُ

با سوِ تعالي

فشم ضواسُ 1:كارربگ ثبت تجارب تدريس و آمىزشي دبيران

جطٌَاسُ الگَُ ّاي تذسيس بشتش
شماره رپسنلي :

انم و انم خانىادگي :

رشتو تدريس:

تلفن تماس :اتبت :

انم واحد آمىزشي :

مح
منطقو ل خدمت:

تحص
مدرك و رشتو يلي:

سابقو تدري:س

تلفن همراه:

آردس پست الكترونيك:
عنىان تجرهب :

شرح خالهص اي از تجرهب :

دامنو كارربد تجرهب :
نقاط ضعف تجرهب:

نقاط قىت تجرهب:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذیش دثيشػتبى
هْش ٍ اهضبء

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی دثيش
تبسیخ ٍ اهضبء

