برناهه ي عولياتي دبيرخانه کشوري کيفيت بخشي به فرآينذ آهوزش درس علوم تجربي هستقر در استاى قن
سال تحصيلي 96-97
برگساري هسابقات آزهايشگاهي ويژه ي دبيراى علوم تجربي

عنوان برنامه

ضرورت برنامه
و مستنذات

ضرٍرت :
 اظتفادُ از ٍظایل آزهایؽگاّی ٌّگام تذریط تَظط دتیراى علَم تجرتیهعتٌذات :
ظٌذ تحَل تٌیادیي ،فصل  7راّکار 11
دظتٍردّا در ظطح
– تَظعِ زهیٌِ ی پصٍّػ گری ٍ افسایػ تَاًوٌذی ّای حرفِ ای تِ ؼکل فردی ٍ گرٍّی هیاى هعلواى ٍ تثادل تجارب ٍ ا
هحلی ٍ هلی ٍ ایجاد فرصت ّای تازآهَزی هعتور علوی ٍ/....
- 1تقَیت هْارتّای حرفِای دتیراى علَم تجرتی تا تأكیذ تر فعالیتّای آزهایؽگاّی؛

کیفی
اهذاف

- 2تَظعِ فعالیتّای آزهایؽگاّی از طریق دظتٍرزی دتیراى؛
 -3تقَیت اًگیسُ دتیراى تر اجرای آزهایػّای كتاب علَم تجرتی در كالض درض.

کمی
پیشینه اجرا و
توصیف وضع
موجود
تعریف عملیاتی

 -ؼركت تواهی دتیراى علَم تجرتی (تر اظاض ؼیَُ ًاهِ ارظالی از طرف دتیرخاًِ )

 طراحی ٍ اجرای هَفقیت آهیس طرح ترای اٍلیي تار در كؽَر تَظط ادارُ تکٌَلَشی ٍ گرٍُ ّای آهَزؼی هتَظطِ اظتاى قن در ظال 95 – 96ٍ تأییذ آى از طرف دفتر آهَزغ دٍرُ اٍل هتَظطِ ٍزارت هحترم هتثَع
ً -یاز ظٌجی ٍ ارائِ هطالة هَرد ًیاز ترای فعالیت ّای آزهایؽگاّی هَجَد در كتاب ّای علَم تجرتی دٍرُ اٍل هتَظطِ

برنامه
(شرح اجراي برنامه)

گستره برنامه
مخاطبین/

 -تواهی دتیراى درض علَم تجرتی(پایِّای ّفتنّ ،ؽتن ٍ ًْن) دٍرُ اٍل هتَظطِ هذارض (عادیً ،وًَِ دٍلتی ،اظتعذادّای درخؽاى ٍ)...

جغرافیایی

تقویم اجرایی
برنامه

ارزشیابی

هْر
آتاى
آرر
آرر
دی
دی
اظفٌذ
اظفٌذ
اردیثْؽت 97

ّواٌّگی ٍ ترًاهِ ریسی
تذٍیي ؼیَُ ًاهِ ٍ ارظال تخؽٌاهِ تِ اظتاى ّا
قرار دادى ًوًَِ ظؤاالت هؽاتِ آزهَى كتثی هعاتقات آزهایؽگاّی در ظایت دتیرخاًِ
ترگساری كارگاُ هجازی جْت آهادگی دتیراى ظراظر كؽَر از طریق ظایت دتیرخاًِ
اجرای هرحلِ هٌطقِ ای
ارظال اظاهی تین هٌتخة هٌطقِ ای تِ اظتاى تا پایاى دی هاُ
اجرای هرحلِ اظتاًی
ارظال اظاهی تین هٌتخة اظتاى ّا تِ دتیرخاًِ كؽَری تا  20اظفٌذ هاُ
اجرای هرحلِ كؽَری

 -طراحی فرم ارزؼیاتی هعاتقات آزهایؽگاّی

