جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پرورش
معاونت آموزش متوسطه
دفتر آموزش متوسطه نظری
فرم بازدیدازکالس

بدون تدریس همکار

گروه آموزشی درس جغرافیا

ًبحیِ :

استبى :
ردیف

ًبم دثیز :

دثیزستبى :

ارسیبة :

هحَرّب

تبریخ :
ثبرم

ضبخص ّب

امتیاز

الف -ثخص ػوَهی تذریس
ثَدجِ ثٌذی  ،عزح درس سبالًِ ٍ رٍساًِ ،حضَرغیبة

عزاحی فضبی کالس

1

فؼبلیتْبی همذهبتی

2

فؼبلیتْبی یبددّی -

تَجِ ثِ هحتَای کتبة لحبػ کزدى اّذاف ثزًبهِ درس هلی

یبدگیزی

ثجت هَارد تطَیك یب ثبسدارًذگی در دفتز کالسی یب پَضِ کبری ثبسخَرد ثوَلغ

4

گزٍُ ثٌذی) ثجت اػضبی گزٍُ در دفتز کالس)

غٌی سبسی هحتَا ارائِ تکبلیف

پژٍّص هحَری

3

فؼبلیتْبی تکویلی

4

تَاًبیی ّبی ػلوی

5

هذیزیت کالسی

هذیزیت هٌبست کالس هذیزیت سهبى

6

کبرثزد تجْیشات ٍ رسبًِ

استفبدُ اس اهکبًبت ٍ هٌبثغ اهَسضگبّی (سبیت ،کبرگبُ  ،کتبثخبًِ  ،آسهبیطگبُ  ،هزاکش

ّبی آهَسضی

یبدگیزی ٍ  )...استفبدُ اس رسبًِ ّبی آهَسضی هؼتجز ٍ استبًذارد استفبدُ اس اهکبًبت

تسلظ ػلوی

پیگیزی تکبلیف ٍ فؼبلیتْبی خبرج اس کالس

تَجِ ثِ ارتجبط ػوَدی ٍ افمی

هْبرتْبی حزفِ ای

هحتَای ارتمبی داًص ٍ

5
3
4

ّوکبری ثب گزٍُ ّبی اهَسضی
تَجِ ثِ ّوِ فزاگیزاى

3
5

َّضوٌذسبسی ٍ فضبی هجبسی استمبدُ اس رسبًِ ّبی ثَهی یب تَلیذ آى تَجِ ثِ
کبرایی ٍ اثز ثخطی استمبدُ اس رسبًِ ّب
7

ارسضیبثی

8

رٍاًطٌبسی آهَسش ٍ

اجزای اًَاع ارسضیبثی (آغبسیي  ،تطخیصی  ،تکَیٌی  ،پبیبًی ٍ یب تأییذی )رػبیت

5

استبًذردّبی عزاحی سئَال استفبدُ اس اًَاع سَاالت اػالم ثِ هَلغ ًوزات ارائِ
ثبسخَرد
تَجِ ثِ تفبٍتْبی فزدی

ثزلزاری ارتجبط ثب اٍلیبء ثزلزاری ارتجبط ػبعفی

3

یبدگیزی
حضَر هٌظن

ثجت ٍلبیغ اهَسضی هثل ًوزات

لبًًَوٌذی  ،رػبیت لَاًیي ٍ

3

9

اًضجبط ضغلی

10

اخالق ٍ رفتبر حزفِ ای

11

هیشاى جذة ٍ افشایص ػاللِ داًص آهَساى ثِ ػلن جغزافیب

15

12

استفبدُ اس فؼبلیت ّبی اثتکبری ٍ رٍضْبی ًَ در ًحَُ تذریس (ثب تَضیح هَضَع هَرد ًظز)

15

13

هیشاى ٍ ًحَُ ارتجبط ػلوی – اهَسضی ثب ّوکبراى هزتجظ ثب رضتِ جغزافیب

10

14

ارائِ ثزًبهِ ثبسدیذ ػلوی داًص آهَساى

10

15

ثزرسی ٍ تَجِ ثِ هسبئل ٍ هطکالت رٍس جبهؼِ ٍ ارتجبط آى ثب جغزافیب

10

همزرات هذرسِ ٍ هصَثبت ضَرای هذرسِ ٍدثیزاى
داضتي تؼبهل خَش رفتبری ٍ رػبیت هَاسیي اخاللی ٍ اسالهی  ،داضتي ظبّز ٍ

5

پَضطی هٌبست هٌظن ثَدى تَجِ ثِ رضبیت هٌذی فزاگیزاى
ة -ثخص تخصصی درس .......

جوغ کل

100

هٌبثغ جوغ آٍری اعالػبت  :هطبّذُ ثخطی اس فؼبلیت دثیز ( پَضِ کبری)،اظْبرات دثیز ،هؼبًٍیي  ،سزگزٍُ هٌغمِ ،گزٍّْبی درسی دثیزستبى  ،داًص
آهَساى  ،ثزرسی اسٌبد هبًٌذ لیست ّبی حضَر غیبة ٍ ًوزات  ،تحمیك پژٍّص ّبی ارایِ ضذُ تَسظ داًص آهَساى دفتز ثبسدیذ اس هکبًْبی
جغزافیبیی در صَرت اهکبى ،پزًٍذُ ّبی حزفِ ای تخصصی  ،گشارضبت ٍ هستٌذات غیزهکتَة  ،دفبتز ٍ کتت داًص آهَساى  ،پَرتبل یب ٍة سبیت
دثیزستبى  ،ثزرسی سبیت کبرگبّی  ،آسهبیطگبُ  ،کتبثخبًِ  ،تبثلَّبی اػالًبت تخصصی  ٍ ،سبیز هَارد هؼتجز .

