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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

بخص عولي جطٌَاسُ
حضَسي
اسائِ تذسيس با تأكيذ بش هْاست ّاي هعلّن

ثخؾ حضَسي  :فشآيٌذ تذسيغ،هجوَعِ اعوالي اػت ػٌجيذُ،هٌطقي ٍ پيَػتِ كِ تِ هٌظَس اسائِ دسع اص طشف هعلن تِ
داًش آهَصاى صَست هي گيشد.تَاًايي ّايي كِ هعلن تشاي اجشاي ايي اعوال كؼة هي كٌذً،قش تؼضايي دس تْثَد فشايٌذ
ياددّي ٍ يادگيشي داسد.
هعلن تشاي اسائِ يك دسع هطلَب تايذ هْاست ّاي تذسيغ كِ خَد تِ ػِ دػتِ تقؼين هي شًَذ سا تذاًذ ايي هْاستْا
عثاستٌذ اص:
هْاستْاي قثل اص تذسيغهْاستْاي ضوي تذسيغهْاستْاي تعذ اص تذسيغتشا يي اػاع سٍيكشد چْاسدّويي دٍسُ جشٌَاسُ الگَّاي تذسيغ تشتش دس تخش حضَسي آشٌا ػاختي دتيشاى تا هْاستْاي
تذسيغ خَاّذ تَد.لزا تش اػاع هطالعات صَست گشفتِ ٍ پيشٌْادات هتخصصاى ٍ صاحة ًظشاى ،تخش حضَسي جشٌَاسُ تِ
شكل ريل دس ػال تحصيلي  1396-97دس درس رياضي 1پايِ دّن اجشا هي گشدد.

مزاحل اجزايي بخص حضًري جطىًارٌ:
 - 1هشحلِ اٍل  :دس ايي هشحلِ اص كليِ ششكت كٌٌذگاى دس جشٌَاسُ آصهَى علوي اص تشًاهِ دسع هلّي ٍ ساٌّواي تشًاهِ
دسػي دسع سياضي پايِ دّن كِ اص ػَي هَلفاى كتة دسػي تذٍيي گشديذُ ٍ تَػط ػاصهاى پظٍّش ٍ تشًاهِ
سيضي دسػي اسائِ شذُ اػت تِ عول خَاّذ آهذ.دسايي هشحلِ ششكت كٌٌذگاى تِ تعذادي ػَال دس هذت هشخص
پاػخ خَاٌّذ دادٍ.ظيفِ تْيِ ٍ دس اختياس قشاس دادى ساٌّواي تشًاهِ دسػي سياضيات ٍ طشاحي ػَاالت تش عْذُ
دتيشخاًِ ساّثشي كشَسي دسع هشتَطِ ٍ ػشگشٍّْاي دسػي هٌطقِ ٍ اػتاى خَاّذ تَد.
 - 2هشحلِ دٍم :دس ايي هشحلِ ًَشتي طشح دسع صَست هي گيشد.تِ ايي شكل كِ تِ قيذ قشعِ تِ ششكت كٌٌذگاى يكي
اص هَضَعات كتاب درس رياضي  1دادُ هي شَد تا دس هذت صهاى تعييي شذُ اقذام تِ ًَشتي طشح دسع
اػتاًذاسد آى دسع (طشح دسع سٍصاًِ) ًوايٌذ.
 - 3هشحلِ ػَم :دس ايي هشحلِ تَليذ هحتَاي الكتشًٍيكيٍ ،ػيلِ كوك آهَصشي  ،كاسافضاس ٍ ...تش اػاع طشح دسع ٍ
هَضَع اًتخاب شذُ اًجام خَاّذ شذكِ ششكت كٌٌذگاى تا اػتفادُ اص اهكاًاتي كِ دس اختياسشاى قشاس هي گيشد ٍ تا
اػتفادُ اص ًشم افضاسّاي هحتَي ػاص،هحتَاي هَسد ًظش خَد سا كِ قاتليت اسائِ تِ داًش آهَصاى ٍ هتٌاػة تا دسع
هي تاشذ سا دس هذت صهاى تعييي شذُ تَليذ هي ًوايٌذ.
 - 4هشحلِ چْاسم :هشحلِ اسصشياتي اص تذسيغ دس قالة طشاحي ػَال تَػط ششكت كٌٌذگاى هي تاشذ  .ششكت
گٌٌذگاى تايذ تش اػاع دسع اًتخاتي خَد ًؼثت تِ طشح ػَال اػتاًذاسد  ،شاهل اًَاع ػَاالت تِ هٌظَس اسصشياتي
اص اّذاف تعييي شذُ دس طشح دسع اقذام ًوايٌذ.دس طشاحي ػَاالت ،اًَاع اسصشياتي شاهل اسصشياتي
ٍسٍدي(تشخيصي)تكَيٌي(هؼتوش) ٍ تشاكوي (پاياًي)هَسد تَجِ قشاس گيشد.
 - 5هشحلِ پٌجن:هشحلِ پاياًي اسائِ دسع خَاّذ تَد كِ ششكت كٌٌذگاى دس جشٌَاسُ پغ اص گزساًذى هشاحل چْاسگاًِ
قثل 15 ،الي  20دقيقِ فشصت داسًذ كِ تذسيغ خَد سا تشاي داًش آهَصاى ٍ تا حضَس ّيات داٍساى ٍ حضاس اسائِ
ًوايٌذ.
ًكات قابل تَجِ :

 - 1جـٌَاسُ الگَُ ّبی تذسیغ ثشتش ثخؾ حضَسی دس ػبل جبسی ثشای درس رياضي 1دس دٍسُ هتَػغِ ًظشی دس پبیِ
دّن ثشگضاس هیؿَد.
 - 2ایي جـٌَاسُ دس ػِ هشحلِ هٌغمِ ای ،اػتبًی ٍ كـَسی اجشا هیگشدد ٍ دس پبیبى ّش هشحلِ تؼذادی اص ثشگضیذگبى ثِ هشحلِ ثؼذ ساُ خَاٌّذ
یبفت.
 - 3كليِ دثيشاى ػاللوٌذ كِ داسای اثالؽ سػوی اص آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هی ثبؿٌذ هی تَاًٌذ دس ایي جـٌَاسُ ؿشكت ًوبیٌذ.
 -4پيؾ ثيٌی ٍ اجشای دٍسُ ّبی آهَصؽ ضوي خذهت ٍ استمبء هْبستْبی حشفِ ای دثيشاى ثب ّوكبسی ٍاحذ ثشًبهِ سیضی ٍ آهَصؽ ًيشٍی اًؼبًی
اداسات كل دس هشحلِ هٌغمِ ای ٍ اػتبًی هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یكی اص ساّكبسّبی اًگيضؿی ثشای جلت هـبسكت دثيشاى دس ایي حَصُ هَسد اػتفبدُ لشاس
گيشد.
 -1-4دٍسُ ّبی هزكَس هی تَاًذ دس حَصُ ّبی سٍؽ تذسیغ ،تكٌَلَطی آهَصؿی ،سٍاًـٌبػی تشثيتی ٍ هْبستْبی پيـشفتِ حَصُ فٌبٍسی عشاحی ٍ
اجشا گشدد (.دٍسُ ّبی كذ داس ضوي خذهت ثب هحتَاّبی هتٌبظش)

-2-4سـكيل دٌل ّبي سخللي سَػظ ػشگشٍُ ّبي هحششم دسػي دس هشحلِ هٌغمِ اي ٍ اػشبًي ثب حضَس هشخللبى ٍ كبحت
ًظشاى ٍ دثيشاى دسع ٍ ثشگضيذگبى،ثِ هٌظَس ًمذ ٍ ثشسػي عشح دسع ّبي اسػبلي ٍ سذسيغ ّبي اسائِ ؿذُ ّوكبساى ؿشكز
كٌٌذُ هَسد اًشظبس اػز.
-5اعالع سػبًی هٌبػت ثِ ؿيَُ ّبی هتٌَع(اسػبل پَػتش  ، )...،تؼييي داٍساى  ،اًجبم ًظبست ،تْيِ گضاسؽ اجشا ،تَصیغ ٍ اسػبل فشم هـخصبت ًفشات
ؿشكت كٌٌذُ ٍ اسػبل صَستجلؼة داٍساى اص ٍظبیف هٌغمِ /ؿْشػتبى ٍ اداسُ كل هیثبؿذ.
 -6ثشًبهِ سیضی اجشا دس هشحلِ هٌغمِ  /ؿْشػتبى ثِ گًَِای ثبؿذ كِ هـخصبت ًفش ثشتش تب تبسیخ  96/12/20ثِ اداسُ كل هشثَط اسػبل ؿَد.
سئيغ هٌغمِ هَظف هی ثبؿذ تشتيجی فشاّن ًوبیذ تب ثِ ًحَ ؿبیؼتِ كليِ افشاد ؿشكت كٌٌذُ كِ عشح دسع آًبى هَسد تبئيذ لشاس گشفتِ ٍ تذسیغ خَد
سا اجشا ًوَدُ اًذ هَسد تمذیش ٍ تـكش لشاس گيشًذ ٍ گضاسؽ الذاهبت ثِ ػول آهذُ دس ایي خصَف سا ثشای اداسُ كل هتجَع اسػبل ًوبیذ.
 -7اداسُ كل هَظف اػت پغ اص اجشای هشحلِ دٍم (اػتبًی) حذاكثش تب تبسیخ 97/2/30هـخصبت كبهل ًفش هٌتخت اػتبى سا ّوشاُ ثب عشح دسع ًفش
هٌتخت اػتبى ثِ دثيشخبًِ ری سثظ اسػبل ًوبیذ.
 -8هشحلِ كـَسی جـٌَاسُ دس صَست تبهيي اػتجبس ثب هذیشیت دفتش آهَصؽ هتَػغِ ًظشی تَػظ دثيشخبًِّبی ساّجشی كـَسی دسٍع هزكَس اًجبم
خَاّذ گشفت ٍ الصم اػت كليِ فشهْبی اسصؿيبثی اص اجشای تذسیغ دثيشاى اسایِ ؿذُ دس هشحلِ هٌغمِ ای  /ؿْشػتبى ٍ كليِ هؼتٌذات هٌتخت هٌبعك
كِ ثِ هشحلِ اػتبًی هؼشفی ؿذُاًذ دس اداسُ كل تب پبیبى هشحلِ كـَسی ًگْذاسی ؿًَذ.
 -9ؿبیؼتِ اػت پغ اص هؼشفی ًفشات ساُ یبفتِ ثِ هشحلِ كـَسی ،اهتيبص  5هشحلِ اجشایی  ،ثِ ّوشاُ عشح دسع  ،هحتَا  ،اسصؿيبثی ٍ فيلن هشحلِ پبیبًی
سا دس لبلت  CDثِ دثيشخبًِ كـَسی دسع سیبضی هؼتمّش دس اػتبى اصفْبى اسػبل ًوبیٌذ.
موارد مهم اجرايي:
 - 1اػتجبسات هَسد ًيبص ثشگضاسی هشحلِ كـَسی جـٌَاسُ اص هحل اػتجبسات كيفيت ثخـی هؼبًٍت آهَصؽ هتَػغِ ٍصاست هتجَع تبهيي
ٍپشداخت خَاّذ ؿذ ٍ.ایي ثخـٌبهِ دس ػمف اػتجبسات تبهيي ؿذُ لبثل اجشا اػت.
 - 2اداسات كل آهَصؽ ٍ پشٍؽ اػتبًْب ٍ هٌبعك هی تَاًٌذ ثِ هٌظَس اػتفبدُ اص هـبسكت ثخؾ خصَصی ًؼجت ثِ تبهيي اػتجبسات هشحلِ هٌغمِ
ای ٍ اػتبًی ثب ّوبٌّگی حبهيبى هبلی ٍ جزة اػپبًؼش دس ایي خصَف ثب سػبیت كليِ ضَاثظ ٍ همشسات هشثَعِ الذام ًوبیٌذ.
-3هذیشاى هحتشم آهَصؿگبّْبی هتَػغِ هَضَع جـٌَاسُ الگَ ّبی ثشتش یبددّی – یبدگيشی سا دس چٌذیي جلؼِ ؿَسای دثيشاى عشح ٍثب دػَت اص
صبحت ًظشاى ثِ تـشیح سٍؽ ّبی تذسیغ ًٍظشیِ ّبی یبدگيشی ثِ خصَف سٍیكشد ػبختي گشایی الذام ًوبیٌذ.
-4دربخش حضوري جشنواره شركت يك نفر ازدبيران آموزشگاه درمرحله منطقه اي السامي است.
 -5دثيشخبًِ ساّجشی كـَسی دسع سیبضی هَظف هی ثبؿذ عی اعالػيِ هجؼَعی هٌبثغ ساٌّوبی ثشًبهِ دسػی  ،حَصُ ّبی یبدگيشی دسع سیبضی
ثشًبهِ دسػی هلّی  ،فشم ّبی داٍسی دس ّش ثخؾ ٍ  ...سا جْت اػتفبدُ ػاللوٌذاى دس ػبیت تخصصی دثيشخبًِ لشاس دّذ.
-6اسائِ گَاّي حضَس ٍ گَاّي ؿشكز دس خـٌَاسُ الگَّبي سذسيغ ثشسش ثِ كليِ دثيشاى ؿشكز كٌٌذُ دس خـٌَاسُ دس ّش هشحلِ
اص ػَي هٌبعك يب اداسار كل اػشبى ّب ضشٍسي اػز.

شرايط داوري:
ػٌَاى

ًحَُ داٍسی

دسصذ اهتيبص

سدیف هشاحل اجشایی
1

اٍل

آصهَى ػولی اص ساٌّوبی ثشًبهِ دسػی ٍ ثشًبهِ دسع هلّی

آصهَى

 15دسصذ

2

دٍم

عشح دسع ًَیؼی

داٍس تخصصی

 15دسصذ

3

ػَم

تَليذ هحتَا

داٍس تخصصی

 15دسصذ

4

چْبسم

اسصؿيبثی (عشاحی ػؤال )

داٍس تخصصی

 15دسصذ

5

پٌجن

اسئِ تذسیغ

ّيأت داٍساى

 40دسصذ

تمَین صهبًی اجشای جـٌَاسُ:
ػٌبٍیي فؼبليتْب

تبسیخ اًجبم

اجشای هشحلِ هٌغمِ جـٌَاسُ

حذاكثش تب 96/12/20

هؼشفی ًفشات ثشتش هٌغمِ ثِ اداسُ كل

حذاكثشتب 97/1/20

اجشای هشحلِ اػتبًی

حذاكثش تب 97/2/20

هؼشفی ًفشات ثشتش اػتبى ثِ دثيشخبًِ هشثَعِ

حذاكثش تب 97/2/30

اجشای هشحلِ كـَسی

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