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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 علوي جطٌَاسُ
خـٌَاسُ الگَّبي سذسيغ ثشسش دس ثخؾ ػلوي ثِ دٍكَسر صيش اًدبم هي ؿَد:

الف)بخص تجارب :
الف-1-تذييه تجارب مًفق ي بزتز آمًسضي مذيزان مذارس:
خـٌَاسُ سدبسة ثشسش هذيشاى ٍاحذّبي آهَصؿي هشَػغِ ثب ّذف دػشيبثي ثِ سدبسة ٍ اًذٍخشِ ّبي سدشثي هذيشاى دس
ساػشبي اخشاي ساّكبس  23-1ػٌذ سحَل ثٌيبديي (اػشفبدُ ثْيٌِ اص ظشفيشْبي هَخَد دس ساػشبي گؼششؽ فشٌّگ سفكش ٍ
دظٍّؾ ) عشاحي ؿذُ اػز  .سـَيك ٍ سشغيت ايي ّوكبساى ثشاي حضَس دس ػشكِ ّبي ػلوي

–دظٍّـي ثب ؿشكز دس

ايي خـٌَاسُ گبهي هْن دس ساػشبي كيفيز ثخـي ثِ اهش آهَصؽ خَاّذ ثَد ٍ دش ٍاضح اػز كِ سدبسة ثشسش هذثشاى ثِ
ٍالغ سذاثيش ٍ سؼبهالسي اػز كِ اص ػَي ّوكبساى ثِ كبس گشفشِ ؿذُ ٍ حضَس فؼبل هذيشاى ؿشكز كٌٌذُ ٍ كبحت ًظشاى
ػلن هذيشيز ايي خـٌَاسُ سا ثِ يك فشكز هغلَة دس ساػشبي اّذاف ػبلي ٍصاسر آهَصؽ ٍدشٍسؽ سجذيل ًوبيذ .

هحَسّاي تجشبيات هَفق ٍ بشتش هذيشاى :

-1یبفتِ ّب ٍ تجبسة اسصؿوٌذ هذیشاى دس ساػتبی تؼبلی هذیشیت دس ّش یك اص هحَسّبی ریل ؛
الف) تَػؼِ هـبسكت كبسكٌبى دس هذسػِ .
ة) تَػؼِ هـبسكت داًؾ آهَصاى دس هذسػِ .
ج) تَاًوٌذ ػبصی كبسكٌبى .
د) اػتمشاس ًظبم یبددّی – یبدگيشی .
 -2یبفتِ ّب ٍ تجبسة اسصؿوٌذ هذیشاى دس ساػتبی هذیشیت آهَصؿگبّی دس ّش یك اص هحَس ّبی ریل؛
الف) ایذُ ّب ٍ تجبسة خالق هذیشاى ثشای تَػؼِ فضبی سلبثتی ػبصًذُ .
ة) آثبس ٍ تجبسة ثشتش ثش پبیِ یبفتِ ّبی ػلوی – پظٍّـی – كبسثشدی دس حَصُ هذیشیت هذسػِ.
ج) داًؾ هذیشیتی هذیشاى دس همبثلِ ثب چبلؾ ّبی هَجَد دس ٍاحذّبی آهَصؿی .
د) الذام پظٍّی (هؼبلِ یبثی) ٍ اسائِ سٍؿْبی هٌغمی ٍ هؼتٌذ ثشای هذیشیت هذسػِ .

ضاخص ّاي پزيشش تجشبيات بشتش :
سدشثِ ثذيغ ٍداساي خالليز ٍ اثشكبس ثبؿذ .
كبسثشدي ٍ داساي اسصؽ افضٍدُ دس ساػشبي اّذاف ٍ سؼبلي هذيشيز ثبؿذ .
لبثل سؼوين ثِ ػبيش هذاسع ٍ فشاگيش دس حَصُ ّبي هخشلف آهَصؽ ٍ دشٍسؽ ثبؿذ .
ػٌَاى اثش كَسبُ  ،سٍؿي  ،لبثل فْن ٍ هشسجظ ثب هحشَاي سدشثِ ثبؿذ .
ؿشح سدشثِ هي ثبيؼز سػب  ،لبثل فْن ٍاص لَاػذ ًگبسؿي ٍ ًظن هٌغمي دس هغبلت ثشخَسداس ثبؿذ .
سدشثِ هي ثبيؼز هثوش ثوش ثَدُ ٍ دس خْز ثْجَد ٍ ايدبد سغييشار ػبصًذُ دسٍى ػبصهبًي ثبؿذ .
ثِ سٍص ثبؿذ  ،سكشاسي ًجبؿذ ٍ دس هٌبثغ ٍ ػبيشْب ٍ كشبة ّب يبفز ًـَد .
سدشثِ اسػبلي هي ثبيؼز هٌغجك ثش ًظشيِ ّبي ػلوي ٍ دظٍّـي ثبؿذ .
هخاطبيي:
هذيشاى  ،هؼبًٍيي آهَصؿي ٍ دشٍسؿي دٍسُ دٍم هشَػغِ ًظشي
بشًاهِ صهاى بٌذي جطٌَاسُ :
عٌاٍيي فعاليتْا
ارسال شیُي وامً

تاسيخ اًجام
حذاكثر تا

96/10/9

ارسال تجارب بً سایت دبیرخاوً

حذاكثرتا 97/1/20

بررسی تجارب در کار گرٌٍَای تخصصی

حذاكثر تا 97/02/20

اعالم وتایج َ اوتشار در سایت دبیرخاوً

حذاكثر تا 97/3/15

ًكبر لبثل سَخِ:
اسائِ گَاّي ؿشكز ٍ لَح سمذيش ثِ سوبهي ؿشكز كٌٌذگبًي كِ اثشؿبى دس خـٌَاسُ هَسد دزيشؽ ٍ
داٍسي لشاس گشفشِ اػز .
آثبس ثشگضيذُ ثِ اػن ؿخق اسػبل كٌٌذُ دس كشبثي هٌشـش خَاّذ ؿذ .
خْز كؼت اعالػبر ثيـشش ثِ ػبيز دثيشخبًِ ثِ آدسع  ٍmodiran.gam2.medu.irيب ثب ؿوبسُ
 023-33331652سوبع ثگيشيذ .

فشم ضواسُ3:كارربگ ثبت

باسمٍ تعالي

فشم ثجز سدبسة ثشسشهذيشاى
الف) اطالعات شخصی َ شغلی
وام َ وام خاوُادگی :
سابقً خذمت :
شماري تماس ثابت :

شماري پرسىلی :
سابقً مذیریت :
شماري تلفه ٌمراي :

ب) فرم ثبت تجربً:
عىُان تجربً

شرح تجربً

دامىً کاربرد تجربً :

پیشىٍادات تُ سعً ی تجربً

مىابع َ مراجع مُرد استفادي از تذَیه تجربً

مستىذات

مذرک َ رشتً تحصیلی:

مىطقً آمُزشی  :استان
پست الکترَویکی :

شٍرستان

وام َاحذ آمُزشی

