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راﻫﻨﻤﺎى ﺛﺒﺖﻧﺎم در
آزﻣﻮنﻫﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮔﺰﯾــﻨﻪ دو
وﯾـﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ٩٨-٩٩

ﻓﺼﻞ  ١ﺗﺎرﯾﺨﭽــﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺰﯾﻨـﻪ دو

١

ﻓﺼﻞ  ٢ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪﻫﺎى دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ
دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

٤
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٢-٢
٢-٣
٢-٤
٢-٥
٢-٦
٢-٧

ﻓﺼﻞ ٣

ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف
ﭼﺮا ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ؟
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎى آزﻣﻮنﻫﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو

٤
٥
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٨
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١٧

 (٣-١ﻣﺸﺎورۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﻔﺮادى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ)اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(

٢٠

 ٢-٣ﻣﺸﺎورهاى ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪاى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(

٢٥

اﺟﺰاى اﺻﻠﯽ آزﻣﻮنﻫﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺸﺨﺼﺎت آزﻣﻮنﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ آزﻣﻮنﻫﺎ
ﺛﺒﺖﻧﺎم

اول
ﻓﺼــﻞ
1

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪوﻣﻌﺮﻓﻰﮔﺰﯾــﻨﻪدو
ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴــﻪ آﻣﻮزﺷــﯽ-
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺸﻮرى
در ﺳﺮاﺳــﺮ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎى
ﮔﺰﯾﻨــﻪدو در زﻣﯿﻨﻪهﺎى ﺑﺮﮔــﺰارى آزﻣﻮنهﺎى
هﻤﺎهﻨــﮓ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾــﺰى ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺸــﺎورۀ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ هﻮﺷــﻤﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاهﺎى ﮐﻤﮏ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸــﺎورﻩاى در دورﻩ هﺎى اول و دوم
دﺑﺴﺘﺎن ،اول و دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن
ﺳﺮاﺳﺮى اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو از ﺳﺎل  1379ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ
از  500ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن و ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در338
ﺷﻬﺮ در ﺳﺮاﺳــﺮ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎى
ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﯾﮑﺮد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮ اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸــﺎورهاى ﻧﻮﯾﻦ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
و ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزى ﺷﺪه اﺳــﺖ .هﻤﭽﻨﯿــﻦ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮى ﻣﺆﺳﺴــﻪ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ،
ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺮﮔــﺰارى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎى آﻣﻮزﺷﯽ روز دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪدو
ﺑﺮﮔﺰارى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ در ﺧﺪﻣــﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﺮاى
دورﻩ هﺎى ﻏﯿﺮ از داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر را در راﺳﺘﺎى
هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮى از ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 93-94
ﺑﻪ ﺧﺪﻣــﺎت ﺧﻮد اﻓﺰودﻩ اﺳــﺖ .روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ
ﻣﺆﺳﺴﻪ در اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ" ،ارﺗﻘﺎى ﯾﺎدﮔﯿﺮى
داﻧﺶ آﻣﻮزان" اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎى
ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 79-80
ﺷﺮوع ﮐﺮد .هﺴــﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎورﻩاى ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺪارس ﻣﻤﺘﺎز ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان هﻤﮑﺎرى ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾــﻦ ﮔﺮوﻩ در ﺳــﺎل  79از ﻃﺮﯾــﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎى
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﺳــﻄﺢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى و ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ
ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﮐﻨﺎر
آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎى ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در
ﺳــﺎلهﺎى اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻪ اراﺋﻪ آنهﺎ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼــــﺎپ ﺑﯿــﺶ از  1000ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻄﻠﺐ آﻣﻮزﺷــــﯽ و ﻣﺸﺎورﻩاى وﯾﮋۀ داوﻃﻠﺒﺎن
آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم
ﺟــﻢ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﮥ ﻧﻮارهــﺎى وﯾﺪﺋﻮﯾﯽCD ، ،
 VCDو DVDهﺎى آﻣﻮزﺷــﯽ و ﻣﺸﺎورﻩاى و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدآورى و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﯿﺶ از  20ﻋﻨﻮان
ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷــﯽ و ﺻﺪهــﺎ ﺟﺰوۀ ﮐﻤﮏ
درﺳﯽ اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪهــﺎى ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴــﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ ﻣﺆﺳﺴــﻪاى
ﭘﯿﺸــﺮو در اراﺋــﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ :ﻣﺎ هﺴــﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزﺷــﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزى
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸــﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .در
اﯾــﻦ راﻩ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮى از ﺗﺨﺼــﺺ و داﻧﺶ روز،
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿــﺮى روشهﺎى ﻧﻮآوراﻧــﻪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى ﺑﻪ
اﺧﻼق ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﺳﺖ.
ﻣﺤﺼـﻮﻻت

آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸــﯽ وﯾﮋۀ داوﻃﻠﺒــﺎن آزﻣﻮن
ﺳﺮاﺳــﺮى :اﯾــﻦ آزﻣﻮنهﺎ ﻃﯽ دو ﺑــﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﺳــﺎل ﯾﺎزدهــﻢ )ﮔﺎم اول( و ﺳــﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠــﯽ در ﭼﻨﺪﯾــﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺣﻀــﻮرى و
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮرى )اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ( ﺑﻪﺻﻮرت هﻤﺎهﻨﮓ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﯾﮋه
داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره اول و دوم ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ
و ﺑﺴــﺘﻪ هﺎى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮى
وﯾﮋﻩ ﻣﺪارس دورﻩ دﺑﺴــﺘﺎن :اﯾﻦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎ ﺑﺎ
هﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددهﯽ -ﯾﺎدﮔﯿﺮى ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺮﺳﺶهﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺣﺬف ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﻨﮑﻮر
در ﺳــﺎلهﺎى ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻃﻮﻟﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ
ﺧﻮدش ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﺮﺿﯽ
ﺑﺎ ﺳــﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاز و رﺗﺒﻪ ﺣﺬف ﺷــﺪﻩاﻧﺪ.
ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ

اﺿﻄﺮابآور ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺷــﺪن ،ﺳــﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳــﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ آنهﺎ را
در ﺳﺎلهﺎى ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪ دو
ﺷــﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎى ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در
 338ﻧﻘﻄﻪ ﺷــﻬﺮى در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮهﺎ ﭘﻮﺷﺶدهﻨﺪﻩ ﺣﺪودا
 ٪96ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزى ﮐﺸﻮر هﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔــﺰارى آزﻣﻮنهﺎى
ﺳﺮاﺳﺮى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ،و اراﺋﮥ ﮐﻠﯿﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺣﻀﻮرى ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس و داﻧﺶآﻣﻮزان را
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ دو

ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷــﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺄﻣﻮرﯾــﺖ ﺧﻮد وﻇﯿﻔــﻪ دارد در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎى
ﺳــﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺗﻼش
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاى
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوﻩ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮى از روشهﺎى
ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷــﯽ ﻣﺤﺼــﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻩ و در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

 داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﺪارس
 دورۀ اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى اوﻟﯿﺎى ﻣﺪارس و ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ
 دﺑﯿﺮان ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎدر اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺪارس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ هﺎى دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ و
دورﻩ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮاهﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

1

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪدو

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮاهﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

• ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﻣﺆﺳﺴــﻪ آﻣﻮزﺷــﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧــﻮد وﻇﯿﻔــﻪ دارد در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎى
ﺳــﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺗﻼش
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاى اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوﻩ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﯾﺸــﺎن و ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮى از روشهﺎى ﻧﻮﯾﻦ
آﻣﻮزﺷــﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﻤﻮدﻩ و در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو

وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﯾﮑﯽ از ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ
و ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وبﺳــﺎﯾﺖهﺎى آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﺮان
اﺳﺖ.

ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد دو ﺧﺪﻣﺖ
اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

• آزﻣﻮنﻫﺎ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽﻫﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪدو
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﭘُﺮﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻃﺮاﺣــﯽ و ﺑﺮﮔﺰارى
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺑﺮاى اراﺋـﻪ
ﺧﺪﻣﺎت:

اﯾــﻦ آزﻣﻮنهﺎ و ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎ ﺑﺎ هﺪف ﺳــﻨﺠﺶ
آﻣﻮﺧﺘﻪهﺎى داﻧﺶآﻣﻮزان ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزﺧﻮردهﺎ و ﮔﺰارشهﺎى ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
و ﻣﺸــﺎورﻩاى در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮز ،ﺧﺎﻧﻮادۀ
او و اوﻟﯿﺎى ﻣﺪرﺳــﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﮔﺰارشهﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در آﻣﻮﺧﺘﻪهﺎى داﻧﺶآﻣﻮز
ﮐﺸﻒ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد آنهﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و اﺟﺮا ﮔﺮدد.

 -2ﻣﺆﺛـﺮان ﺑﺮ داﻧﺶآﻣـﻮزان

اﯾﻦ آزﻣﻮنهﺎ در دو ﻗﺎﻟﺐ آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮاى
آﻣﺎدﮔﯽ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى ،ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاى داﻧﺶآﻣﻮزان دورﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
و ﺑﺴﺘﻪهﺎى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﺮاى
دورۀ دوم دﺑﺴــﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷــﻮد .در
ﻓﺼﻞهﺎى ﺑﻌﺪى اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آزﻣﻮنهﺎى
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮاهﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 -1داﻧﺶآﻣﻮزان
داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
داﻧﺶآﻣــﻮزان ﭘﺎﯾﻪهﺎى دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ دورۀ دوم
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳـﺮى
دﺑﯿـﺮان
ﻣﺸـﺎوران
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس
ﺧﺎﻧـﻮادﻩهﺎ
در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
داﻧﺶآﻣــﻮزان ﭘﺎﯾﻪهﺎى دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ دورۀ دوم

اﯾــﻦ وبﺳــﺎﯾﺖ ﺑــﺎ اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ داراﺳــﺖ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣــﻮزان ،ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ ،دﺑﯿﺮان ،ﻣﺸــﺎوران و
ﻣﺪارس ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ آنهﺎ در ﺟﻬﺖ
ارﺗﻘﺎى ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددهﯽ -ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨــﻪدو ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧــﯽ
www.gozine2.ir

و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

@gozine2

و رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام

@gozine2irbot

و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

@gozine2.ir

از ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو هﺴــﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ آنهﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
و ﻣﺸــﺎورﻩاى ﻓﺮاواﻧﯽ در اﺧﺘﯿــﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ هﻤﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎورﻩ اى ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دادﻩ اﺳــﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ هﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ،
دﺑﯿﺮ و ﻣﺸــﺎورى در هﺮ ﻧﻘﻄﻪ از اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑــﺪون هﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾــﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﯾﻨﻪاى از
ﺑﺴﯿﺎرى ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﮔﺰﯾﻨـﻪ دو ﺑﺮاى داﻧﺶ آﻣﻮزان و داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ  98-99در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
اوﻟﯿــﻦ ﮔﺮوﻩ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺆﺳﺴــﻪ آﻣﻮزﺷــﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨــﻪدو هﻤﻮارﻩ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮدﻩاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴــﻪ در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺮاى داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ ،دورﻩ اول ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ )هﻔﺘﻢ ،هﺸﺘﻢ ،ﻧﻬﻢ(،
دورﻩ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ و دوازدهﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( و داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن
ﺳﺮاﺳﺮى ) 99ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ و ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ( اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻃﻮل ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﻧﯿﺰ آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸــﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻃﯽ
 15ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى و  4ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﻏﯿﺮﺣﻀﻮرى ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷــﻮد.
داوﻃﻠﺒﺎن ﭘــﺲ از هﺮ آزﻣﻮن )ﺣﻀﻮرى و ﻏﯿﺮﺣﻀــﻮرى( در هﺮ دو ﻃﺮح،
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ و ﻣﺸﺎورﻩاى هﻮﺷﻤﻨﺪى درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﻘــﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داوﻃﻠﺐ در هــﺮ درس و اراﺋﻪ راهﮑﺎرهﺎى ﻣﻔﯿﺪ ﺟﻬﺖ
ارﺗﻘﺎى ﻋﻤﻠﮑﺮد او ﻣﯽﭘﺮدازد .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارﺳــﯽ ﮐــﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد را
ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوهــﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از هﺮ آزﻣﻮن ﻣﺸــﺎورﻩ هﺎى وﯾﮋﻩاى
ﺟﻬــﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮاى ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.

آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاى داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى  99ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل دوازدهﻢ و داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ آزﻣﻮنهﺎ در دو ﻃﺮح وﯾﮋﻩ )از  7ﺗﯿﺮ  98ﺗﺎ آزﻣﻮن
ﺳﺮاﺳﺮى  (99و ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت ﻣﺠﺰا ﺑﺮاى ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮاى داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99آزﻣﻮنهﺎى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮنهﺎ ﺑﺎ هﺪف ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ د ر ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو
در ﺳــﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ اﺳــﺖ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان
ﭘﺎﯾﻪ دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ ﺑﺎ  10ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى در ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﺳﻨﺠﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯽﺗــﻮان ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن و ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴــﻪ
ﮔﺰﯾﻨــﻪدو ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳــﺘﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،در دو ﮔﺮوﻩ آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸــﯽ و
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮاى آن دﺳــﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺎﯾــﮥ دوازدهﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد را از
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  98آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن  98ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى دﻗﯿﻖ ﻃﯽ 6
ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى)وﯾﮋﻩ ﺳﺎل دوازدهﻢ( ﺑﻪ ﻣﺮور و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى درسهﺎى
ﭘﺎﯾﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد.
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داﻧﺶآﻣــﻮزان ﭘﺲ از هــﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ،
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ و ﻣﺸــﺎورﻩاى هﻮﺷــﻤﻨﺪى
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸــﺎورﻩاى آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸــﯽ در
اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎهﯿﻤﯽ هﻤﭽﻮن ﺗﺨﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ
و رﺷﺘﻪهﺎى ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﻨﮑﻮرى داﺷﺘﻪ
و ﺑﺮاى داﻧﺶآﻣــﻮز دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و
اﺳﺘﺮسزا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﺬف ﺷــﺪﻩاﻧﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ در
ﺻﻮرت ﺛﺒﺖﻧــﺎم ﮔﺮوهﯽ ﻣﺸــﺎورﻩهﺎى ﮐﺎﻣﻞ و
ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺪرﺳﻪاى اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت دورﻩ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
در اداﻣــﻪ اﯾــﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﺻﻮرت ﺟ ﻊ
ﺑﺑﻪ ﻮر
ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ
ﺳﺖ.
ﺖ.
ﺷﺪﻩ اﺳ
اﺳﺖ.

ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاى
داﻧﺶآﻣﻮزان دورﻩ اول ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﻃــﯽ  6ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از هﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ،
ﺑﺎزﺧﻮردهﺎ و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ هﻮﺷﻤﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﮐﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى دارﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑــﻮدﻩ و ﺑﻪ هﯿﭻ ﻋﻨﻮان
ﺗﺮاز ،رﺗﺒﻪ و هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﺪدى ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در
آنهﺎ دﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺟﺎى
ﮐﺎرﻧﺎﻣــﻪ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﺎزﺧــﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﮔﺮوهﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد
وهﯽ
ﮔﺮوه
ﻧﺎم ﮔﺮ
ﺖﻧﺎﻧﺎم
ﺛﺒﺖ
ﺛﺒﺖ
اﯾﻦ ﻣﻘ
در اﯾﻦ
در
ﻣﻘﺎﻃــﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورﻩاى ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪاى
را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮ در
ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت دورۀ اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
در دﻓﺘﺮﭼــﻪ ﻣﺪارس وﯾﮋۀ هﻤﯿــﻦ دورﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﻓﺼــــﻞ دوم

ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋة داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾـﻪﻫﺎى
دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ
 (2-1ﻣﻘﺪﻣـﻪ و اﻫـﺪاف
در ﺳــﺎلهﺎى اﺧﯿــﺮ ﺑﻪﺻــﻮرت ﮐﺎذب اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻩ اﺳــﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز
در ﺳــﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦﺗــﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑــﺎ ﻣﻼكهﺎ و
ﻣﻌﯿﺎرهﺎى ﮐﻨﮑﻮر ﻣــﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺻﻞ و ﻣﺤﺘﻮاى آﻣﻮزﺷــﯽ در ﺳﺎﯾﮥ
ﺣﺎﺷﯿﻪهﺎى ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪﻩ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
داﻧﺶآﻣﻮز از ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻔﺎهﯿﻢ
درﺳــﯽ و ﻣﻬﺎرتهﺎى ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻬﺎرتهﺎى ﺗﺴــﺖزﻧﯽ ﺳﻮق دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺛﺮات
ﻣﺨﺮﺑــﯽ ﺑﺮ ﺳــﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻧﻮﺟــﻮان دارد و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷــﯿﻮﻩ ﺑﺮاى ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮد
در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ او ﺑﺎ ﺧﻮدش و ﻧﺸﺎن دادن
ﺷﻔﺎف ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻔﺶ ﺑﻪ اوﺳﺖ.
ﻧﯿــﺎز روزاﻓﺰون ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﺸــﺎوران ،دﺑﯿﺮان
و ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ªارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠــﯽ« داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪوﯾــﮋﻩ در دروس
اﺳﺎﺳــﯽ هﺮ ﭘﺎﯾﻪ و ﺿﺮورت ﺑﻬﺴﺎزى و اﺻﻼح
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهــﺎ و روشهﺎى آﻣﻮزش از ﯾﮏ ﺳــﻮ و
آﮔﺎهﯽ از ﻣﻼكهﺎ و ﺷﺎﺧﺺهﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاى
ارﺗﻘــﺎى ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳــﻪ از
ﺳــﻮى دﯾﮕﺮ ،اﻧﮕﯿﺰۀ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو از ﺑﺮﮔﺰارى ªارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« ﺑﺎ هﺪف و ﺷﻌﺎر ªارزﺷﯿﺎﺑﯽ
در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎدﮔﯿــﺮى« در ﭘﺎﯾﻪهﺎى دورۀ دوم
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ( اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺟﺮاى ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺗﺨﺎذ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮنهﺎى دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را
از روﯾﮑﺮد ﮐﻨﮑﻮر ﻣﺤﻮر ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ªارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« ﺑﺎ هﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط
ﺿﻌــﻒ و ﻗــﻮت داﻧﺶآﻣﻮز و ﺑﻬﺒــﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﯾﺎددهﯽ -ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺗﻐﯿﯿﺮ دهﺪ.
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هــﺪف از اﻧﺠﺎم ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ و ﮐﺸــﻒ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
و ﻗــﻮت داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺗﻼش ﺑــﺮاى ارﺗﻘﺎى
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠــﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و
ﻣﺪارس اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴــﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪدو اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﺎرى و
ﮐﻤﮏ ﻣﺪارس و ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑــﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺎمهﺎى ﻣﺆﺛﺮى را در زﻣﯿﻨﮥ
ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﺮدارد.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽﻫﺎ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪى
آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ
زﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺪارس و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎى
آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ:
 (١اﻃﻼع ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ درﻣﻮرد آﻧﭽﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در
درسﻫﺎى اﺳﺎﺳــﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮدﻩﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾﻦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ روﻧﺪ آﻣﻮزش درسهﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى هﺮ ﻣﺪرﺳﻪاى ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

 (٢ﻧﺤﻮۀ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﮐﻠــﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮى
درسﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﺘﺎﯾــﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪهــﺎى اﯾﻦ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورﻩ اى هﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﺸﺎوران و دﺑﯿﺮان ﻣﺪارس
ﻗــﺮار ﻣﯽﮔﯿــﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖهﺎ و
واﮐﻨﺶهﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺴﺘﺮۀ اﯾﻦ واﮐﻨﺶهﺎ از ﺣﺪ اﻃﻼعﯾﺎﺑﯽ ﺻﺮف
ﺗــﺎ اهﺘﻤﺎم هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑــﺮاى اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت
آﻣﻮزﺷــﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪهﺎى آن و ﻓﺮاﺗﺮ
از آن ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ و راهﺒﺮدهﺎى ﮐﻼن
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

 (٣ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻣﻮزﺷﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درسﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺆﺳﺴــﮥ آﻣﻮزﺷــﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در
درازﻣــﺪت ﺗــﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐــﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣﺪﻩ از اﯾﻦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ هﺎ و
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐــﻪ روى آنهﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷــﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷــﯽ ﻣــﺪارس ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺪارس ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ و ﯾﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪۀ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددهﯽ -ﯾﺎدﮔﯿﺮى را ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺆﺳﺴــﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪدو اﯾﻦ روﯾﮑــﺮد را از اﺑﺘﺪاى
ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  92 - 93در ﭘﺎﯾﻪهﺎى دهﻢ و
ﯾﺎزدهﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 94-95در ﭘﺎﯾﻪهﺎى دورۀ اول ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ و از
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  96-97در ﭘﺎﯾﻪهﺎى دورۀ دوم
دﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎ و ﻣــﺪارس ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﺑﻪ اهﺪاف ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻃﯽ ﺳــﺎل هﺎى آﯾﻨﺪﻩ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ
هﺎى دهــﻢ و ﯾﺎزدهﻢ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ ﮐ ً
ﻼ ﺑﺎ ﻧﺎم و
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ªارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ«
اﻧﺠــﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎ در
ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮى اﺳــﺖ و ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددهﯽ -ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.

 (2-2ﭼﺮا ارزﺷﯿﺎﺑﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ؟
دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

ﻣﺎﺟﺮاى ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘــﺮورش ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻔﺼﻞ و
داﻣﻨﻪدارى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﺒﺴﻮط
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را از زواﯾﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داد ،اﻣﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺎل و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻪ رﯾﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنهﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ رﯾﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ªدورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ« اﺳﺖ.
دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺳــﺎس ªﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« و
ªﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ«
وﯾﮋﮔﯽهﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ªروﯾﮑﺮدهﺎى ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ«
ﺟﺎﯾــﮕﺎﻩ و ªﮐﺎرﮐﺮد واﻗﻌﯽ« از ﻧﮕﺎﻩ اوﻟﯿﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آﻣﻮزﺷــﯽ
ﻣﺪارس
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮥ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺑﺮ هﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺳــﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دورۀ دوم
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از وﯾﮋﮔﯽهﺎى ªﻗﺎﻧﻮﻧﯽ«ª ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ« و ªواﻗﻌﯽ«
اﯾﻦ دورﻩ را ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ªﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ« ﺑﺎ اﯾﻦ دورﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮕﺎﻩﻣﺎن
را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪاى ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدىﺗﺮى ﺧﻮاهﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎ و دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎى آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎورﻩاى و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از
آن دارد ﮐﻪ ورود ﺑﻪ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش و ﻧﮕﺎهﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ روﯾﮑﺮدهﺎى آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎورﻩاى آﻣﺎدﮔﯽ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ و درﺧﺸﺎن در ﺑﺮﮔﺰارى
آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸــﯽ وﯾﮋﻩى داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى دارد و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬارى
ﺑﺴﯿﺎرى از اﺑﺰارهﺎ ،اﻟﮕﻮهﺎ و روشهﺎى ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع و
ﮔﺴــﺘﺮدۀ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮى و ﺣﻀﻮر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﺒﮑﻪهﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎى
ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎورﻩاى در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎى ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ؛
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد و در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎدﻩﺳﺎزى ﺟﻬﺖﮔﯿﺮىهﺎى
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،در ﺳﺎلهﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺗﻔﺎوت روﯾﮑﺮدهﺎى وﯾﮋۀ دورۀ
دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎورﻩاى ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ دورﻩ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﻮرى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ داراﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺهﺎى دﻗﯿﻖ آﻣﻮزﺷﯽ،

اﻋﻢ از ﻣﺪﯾﺮ ،دﺑﯿﺮ،
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﯿﺮ در ﻣﻮﺿﻮ ِع آﻣﻮزش ّ ِ
ﻣﺸــﺎور ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،داﻧﺶآﻣﻮز و  ...ﺗﺤﺮك آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻔﺼﻞ و
ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷــﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ªارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽهﺎى ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮرى را دارد.
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎى آن

اﻟﻒ( ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪى ﻧﻈﺎمدار ﺑﺮاى ﺟﻤﻊآورى ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف و ﻣﯿﺰان دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آنهﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ب( ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ داورى ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ.
ج( در ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :داورى در ﻣﻮرد
داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرتهﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددهﯽ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود.
د( ﭼﻮن ﯾﺎددهﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪى دو ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮاى داورى درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوﻩ
ﺑــﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﻩ  ،ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﻓﺮد ﻣﻮرد ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
هـ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددهﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺸــﺘﺮك ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪﻗﺪرى ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮاى
آنهﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮﻣﺸﺘﺮك اﯾﻦ ﻧﻘﺶ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدى ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮى
آنﻗﺪر ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ هﯿﭻ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺑﯿﻦ آنهﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
و( ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددهﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻮﺿﻮع درس ،ﮐﺘﺎب درﺳﯽ،
ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻀﺎى ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس ،ﺷﺨﺺ داﻧﺶآﻣﻮز و ﻣﻌﻠﻢ ،اﺑﺰارهﺎى ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ.
ز( ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﺮدى در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددهﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﺒﮏ و ﺷﯿﻮۀ
ﯾﺎدﮔﯿﺮى ،ﺳﻄﻮح ﯾﺎدﮔﯿﺮى ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻟﮕﻮهﺎى ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رﻓﺘﺎرى ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﻩ،
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮى از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻣﻬﺎرتهﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎى ﺟﺬب
در ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ،ﻧﺤﻮﻩ و ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتهﺎى ﯾﺎدﮔﯿﺮى
و . ...
ح( آزﻣﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮑﯽ از روشهﺎى ﺟﻤﻊآورى اﻃﻼﻋﺎت در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاى اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮى
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد.
ط( ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮﻩهﺎى ﻣﺘﻨﻮع آزﻣﻮنهﺎى ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ى( در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮى ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻬﺎرتهﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎى ﻓﻨﯽ )آﻣﻮﺧﺘﻪهﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎ( اﺳﺖ.
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ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮى

ﺗﺤﻘﯿـﻖ :ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
در ﻋﺮﺻﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎهﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﻣﺘﻔﺎوت
دارد .ﺑﺮرﺳﯽهﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎرى در ﻋﺮﺻﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺄت
ﮔﺮﻓﺘﻪ از آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى اﺳــﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن در ﭘﺎﯾﺎن دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ،
ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽهﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼشهﺎى آﻣﻮزﺷﯽ در
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪۀ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺣﺲ ﮐﺎذب :ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎذب اﯾﻦ اﺣﺴــﺎس ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ هﻤﺎن ﻣﻼكهﺎ و ﻣﻌﯿﺎرهﺎى آزﻣﻮن
ﺳﺮاﺳﺮى ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از هﻤﯿﻦ رو ﻣﻌﯿﺎرهﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﺗﺒﻪ  ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
و  ...ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً اﺑﺰارهﺎى ﺳﻨﺠﺶ و ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﻪهﺎ و
ﺗﺴﺮى ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ّ
ﻏﻔﻠﺖ از اﺻﻞ :ﺑﺮرﺳﯽهﺎ ﻧﺸﺎن داد در ﻓﻀﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،اﺻﻞ و ﻣﺤﺘﻮاى
آﻣﻮزﺷــﯽ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﺷــﯿﻪهﺎى ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ
آﻣﻮزﺷــﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان روز ﺑﻪ روز ﭘﺮ رﻧﮓ و ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ ﺷــﺪﻩاﻧﺪ .درﺳﺖ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻔﺎهﯿﻢ درسهﺎ را درك ﻣﯽﮐﺮدﻩ اﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ
ﺑﺮ آن ﻣﻔﺎهﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتهﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
از ﻋﻬﺪۀ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﺑﺮآﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻤﺖ ﺳﻮق دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻣﻬﺎرتهﺎى ﺗﺴﺖزﻧﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮى
ﻧﮑﺎت ﺗﺴﺘﯽ ﺑﭙﺮدازد .درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏ
و ﺷــﯿﻮﻩاى ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﻬﺘﺮى ﺧﻮاهﺪداﺷﺖ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺳﻮق دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان )واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯽ( ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل روشهﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﺗﻮﻓﯿﻖ آﻧﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﺑﻪ آن روشهﺎ هﺮﮔﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وى ﻧﻤﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـــﺪ :ﺑﺮرﺳﯽهﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪاى ﮐﻪ
روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ
از آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮددارى از ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
آﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن هﻤﻮارﻩ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐــﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧــﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ و روزﻣﺮﻩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎ و
رﻓﺘﺎرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺧﻮدﺷــﺎن )ﻓﺮزﻧﺪ( ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺸــﺎهﺪۀ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎى هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار دهﻨﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﮥ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽهﺎ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎﯾﯽ را
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ و
ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴـــﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻔﺼﻞ روانﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺑﺮاى ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن دادن
ﻧﻘﺎط داراى اﺷﮑﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺮى ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﻤﺎم آزﻣﻮنﻫﺎ :هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﺴﯿﺮ
آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد ،راهﮑﺎرهﺎ و
اﺑﺰار رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ؛ از ﺗــﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در هﺮ
آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﺪﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاى آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺗﺪارك وﯾﮋﻩاى اﺳــﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن درﺳﺖ در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻗﺮاردارد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزى ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﺳــﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر آﻣﻮﺧﺘﻦ روشهﺎى وﯾﮋۀ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳــﺮى ﺑﻪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮى ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴــﺖ در ﭘﺎﯾﻪهﺎى ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮى اﺳــﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ آﻣﺎدﮔــﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ دور از
ﺗﻨﺶهﺎ ،اﺳــﺘﺮسهﺎ و اﺿﻄﺮابهﺎى ﻣﻌﻤــﻮل ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﺧﻮاهﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻃﻌﻢ ﺷــﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش در رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاهﺪ ﭼﺸﯿﺪ.

وﯾﮋﮔـﻰ ﻫﺎى
آزﻣـﻮن ﻫﺎى
ارزﺷــــﯿﺎﺑﻰ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﻰ

 (2-3وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آزﻣﻮنﻫﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﮔﺰﯾﻨﻪ دوو
در ﯾــﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗــﻮان ﮔﻔﺖ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ دو در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 98-99ﺿﻤــﻦ رﻋﺎﯾــﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑــﺎﻻ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى
ﮔﺰﯾﻨﻪدو وﯾﮋﮔﯽهﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدى دارد ﮐﻪ آنهﺎ
را از آزﻣﻮنهﺎى دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽهﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 (١ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳــﺖ ﺧﻮدت را ﺑﺮاى ﮐﺎرى آﻣﺎدﻩ ﮐﻨﯽ
ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽهﺎى ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد آن آﺷﻨﺎ
ﺷﻮى .اﺳﺎﺳﺎً آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﮔﺎهﯽ از هﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
و وﯾﮋﮔﯽهﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽهﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ªاﺳﺘﺎﻧﺪارد« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﭘﺮﺳــﺶهﺎى آن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ ﮐﺎر و
ﺎﻟﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ داراى ﺷــﺎﺧﺼﻪهﺎى ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﻩ
ﻓ ّﻌ ّ
و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردهﺎى وﯾﮋﻩاى هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آنهﺎ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو هﻤﻮارﻩ
ﺗﻼش ّ
اﯾﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻟﺐ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮا در ﮐﻠّﯿﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷــﺎﺧﺼﻪهﺎى ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺆالهﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪﺻﻮرت هﺪفﻣﻨﺪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﯾﺎدﮔﯿﺮى و ﺣﯿﻄﻪهﺎى ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﺠﺸــﯽ هﺪفﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮔﺮدد.
 (٢ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ

ﺷــﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼــﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟــﻮد اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮى ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان

ﻣﺤﺼﻮﻻت و
و ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ت
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را از ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻮد
ﺧﻮد
ﺣﺬف ﻧﻤﻮدﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ رﺿﺎﯾﺖ دهﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳــﺎس رﺳﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸــﺎﺑﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اراﺋﻪ
ﺧﻮاهﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
 (٣ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ

ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮔﺮوهﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋﻩ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷــﺪ .اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳــﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪهﻤﺮاﻩ
ﺧﺪﻣــﺎت وﯾــﮋﻩاى از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸــﺎورﻩاى
هﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻣﺘﻨﻮع ،ﭘﻨﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺪرﺳــﻪ در
وبﺳــﺎﯾﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋﻩ ﺑﺮاى دﺑﯿﺮان و ﻣﺸﺎوران
و  ...ﺑﻪ ﻣﺪرﺳــﻪهﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷــﺪ .ﻣﺪرﺳــﻪهﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪى از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن،
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺷــﻬﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 (٤ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪى ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺤﻮر(

اﻣﺴﺎل ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو
در  10ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى داﻧﺶآﻣﻮزان دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﺑﺮﮔــﺰار ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺤﺪودۀ آزﻣﻮنهﺎى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪﻧﺤﻮى ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ
اﺳــﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤــﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪون و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﺎم
ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در
ﻓﺎﺻﻠﻪهﺎى زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺑﺮﺧﻮردارى

از ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰارى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ،رﻋﺎﯾــﺖ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزهﺎ
و هﻢﻧﯿﺎزهــﺎى ﯾﮏ درس و هﻤﺎهﻨﮕــﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻣﺪرﺳﻪ هﺎ از وﯾﮋﮔﯽهﺎى ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﻩﺑﻨﺪى دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎبﺷﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (٥ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﯾﻊ

ﮐﺎرﻧﺎﻣــﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸــﺎورﻩ اى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع
ﮔﺰﯾﻨﻪدو از ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰارى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
و در ﻫﻤﺎن روز از ﻃﺮﯾﻖ ﺳــﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن اﺳﺖ.
ﺳــﺮﻋﺖ و اراﺋﮥ ﻣﺸﺎورﻩهﺎى آﻣﻮزﺷﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽهﺎى
ﻣــﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣــﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 (٦ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در  338ﺷﻬﺮ از ﺷﻬﺮهﺎى ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻓﻌﺎل ﺣﻀﻮر
دارد .ﺗﺮدﯾﺪى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭘﺎﯾﮕﺎهﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﺆﺳﺴﻪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ داوﻃﻠﺒﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺑﻪ
آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﺪﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت
دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰﯾﻨـﻪدو ﮐﻪ از ﺗﻼﺷﮕﺮان ﻋﺮﺻﮥ ﻓﺮهﻨﮓ،
ﻋﻠﻢ و آﻣﻮزش هﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
را در  338ﺷــﻬﺮ از ﮐﺸﻮر ﻋﻬﺪﻩدار ﺷﺪﻩاﻧﺪ .وﺟﻮد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳــﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ
ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎدﻩﺳﺎزى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
در دﺳﺘﺮس داوﻃﻠﺒﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
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 (2-4اﺟــﺰاى اﺻﻠــﻰ آزﻣﻮنﻫــﺎى ارزﺷــﯿﺎﺑﻰ
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠــﻰ
 (٢-٤-١ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت
در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت هﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح
ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺳﺆاﻻت ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ و
آﻣﺎدﻩ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ هﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩ
درﺳﯽ و دﺑﯿﺮان دﯾﮕﺮ در هﻤﺎن ﮔﺮوﻩ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .هﺮ ﮐﺪام از دﺑﯿﺮان ﮔﺮوﻩهﺎى درﺳــﯽ ﺑﻪهﻤﺮاﻩ ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﯽ
ﮔﺮوﻩ ،ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﺆاﻻت ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎﻩهﺎى ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ
دارﻧﺪ ،اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز درﺑﺎرۀ هﺮ ﺳﺆال را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳــﺆاﻻت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻠﺴﻪاى
ﮔﺮوهﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوﻩ درﺳﯽ ،دﺑﯿﺮان ﻃﺮاح ﺳﺆال و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩ
درﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ و اراﺋﮥ دﯾﺪﮔﺎﻩهﺎ ،ﺳﺆاﻻت
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻩ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽﺳﺎزى
ﺳﺆاﻻت ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳــﺆاﻻت ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮرى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﯾﺰ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﻮنهﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ:
ﻣﻼﺣﻈﮥ روﯾﮑﺮدﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺘﺐ درﺳﯽ
ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﮑﺮدهــﺎى ﺗﺎزﻩ ،در ﮐﺘﺎبهﺎى ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺄﻟﯿــﻒ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻣــﯽ ﺣﻮزﻩهﺎى ﯾﺎدﮔﯿﺮى و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖهﺎ و ﻓﺮﺻﺖهﺎ ﺷــﮑﻞ ﺗﺎزﻩ و
ﺟﺪﯾﺪى را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪى اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖهﺎى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ،ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﺆﺳﺴــﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﯿﺶﺗﺮ و
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺳﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺆاﻻت ﺑﺎ روﯾﮑﺮدهﺎى
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ،ارﺗﻘﺎى ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددهﯽ -ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻧﯿﺰ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ
ﺳﺆالهﺎ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارشهﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﻪ روش ﺳﺆالﭘﮋوﻫﯽ
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽهﺎى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪدو ،ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺑﻮدن ﺳــﺆاﻻت اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺳــﺆاﻻت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد .ﻟﺬا ﺳــﺆاﻻت
ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﮑﺮارى ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت ﻣﺴﯿﺮى را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩاﯾﻢ ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﺮادى ﺧﺎرج و
ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوهﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮوﻩهﺎى درﺳﯽ ﺳﺆاﻻت
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷــﺪﻩ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ،اﺻﻼح و ﯾﺎ رد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺳﺆاﻻت هﺮ آزﻣﻮن در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺎﻇــﺮان ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوﻩهﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ
روش ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﺨﺼﺺﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆال
در ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺳــﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت،
از اﻓﺮادى ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷــﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،داراى ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎﻓﯽ و ﺳــﺎﺑﻘﮥ
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﺎﻇﺮان ﻋﻠﻤﯽ و هﻤﮑﺎرى دﺑﯿﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳــﺆال ،ﺳﺎلهﺎى
ﺑﺴــﯿﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ و داراى ﺳــﺎﺑﻘﮥ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺴﺮ
ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﻰ در
ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺆال

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى ﻋﻠﻤﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ روز ﺳــﻨﺠﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ،ﺑﺮاى اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى هﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎ و ﻣﻼكهﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
دارد و ﻣﻼك ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺑﺮاى ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
در ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮدن ﺷــﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺸــﺨﺼﻪهﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ در ﺳﺆاﻻت
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
در ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺷﺎﺧﺼﻪهﺎى ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳــﺆاﻻت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﺳﺆاﻻت هﺮ درس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺨﺘﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻤﯿﺰ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎى اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺨﺘﯽ :در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ هﺮ ﺳﺆال ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎندهﻨﺪﻩ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺳﺆال ﺳﺨﺖ ﺑﻮدﻩ ،آﺳﺎن ﺑﻮدﻩ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﺷﻮارى آن ﻣﻄﻠﻮب )ﻣﺘﻮﺳﻂ(
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻤﯿﺰ :اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎندهﻨﺪﻩ آن اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳــﺖ ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺐ ﻗﻮى و ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد و ﭼﻘﺪر
ﻧﺸــﺎندهﻨﺪﻩ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺖ .اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻨﺠﺶ و
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺆاﻻﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ
را ﺑﯿــﻦ داﻧﺶآﻣﻮزى ﮐﻪ درس را ﺑﻠﺪ اﺳــﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزى ﮐﻪ درس را ﺑﻠﺪ
ﻧﯿﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ :در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ
آزﻣﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮد ،آﯾﺎ هﺮ ﺑﺎر هﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را
ﻣﯽدهﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرهﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاهﺪ داﺷــﺖ .ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً
ﯾﮑﯽ از ﻣﻼكهﺎى ﺳﻨﺠﺶ اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺴﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺑﺎرهﺎ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺷﻮد ،هﻤﻪ دﻓﻌﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎى اﻧﺤﺮاﻓﯽ :در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪازاى هﺮ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺳــﺆال ﮐﻪ
ﭘﺎﺳــﺦ ﺻﺤﯿﺢ )ﮐﻠﯿﺪ( ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳــﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
داوﻃﻠﺒــﺎن ﺿﻌﯿﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻢ ﺳــﻨﺠﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﮥ
اﻧﺤﺮاﻓﯽاى ﻣﻄﻠﻮب اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺿﻌﯿﻒ را ﺑﯿﺶ از داوﻃﻠﺒﺎن
ﻗــﻮى در آن درس ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﺬب ﮐﻨــﺪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ٪1از ﮐﻞ
داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ،آن ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ رواﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳــﺆاﻻت آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
روشهﺎى دﯾﮕﺮى ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺟﺰو ﻣﻼكهﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﯾﮏ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در راﺳﺘﺎى رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ
ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،روﻧﺪهﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬارى ﻧﻤﻮدﻩ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ً
آن آزﻣﻮنهﺎ و ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻩ و ﻧﮕﺎﻩ دارد و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮى ﺑﺮاى ارزﯾﺎﺑﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽهﺎ در ﺳــﺆاﻻت ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿــﺮد .اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽهــﺎ در ﺑﺎزﺧﻮردهﺎ و
ﮔﺰارشهﺎى اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰىهﺎى
هﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎى ﯾﺎدﮔﯿﺮى
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺣﯿﻄﻪهﺎى ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از هﺮ ﻣﻮﺿﻮع و
ﻣﻔﻬﻮم آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدهﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽهﺎى آزﻣﻮنهﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪن اﯾﻦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎ از ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى دﯾﮕﺮ ﺷﺪﻩ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت در
ﺣﯿﻄﻪهﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮى اﺳﺖ؛ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮنهﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻃﺮاﺣﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﻮن ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را از ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ
و ﺣﯿﻄﻪى ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﻃﺮح آن ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﺷــﮑﺎل واﻗﻌﯽ داﻧﺶآﻣﻮز در ﮐﺪام ﺳــﻄﺢ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺸﺎورﻩهﺎى ﻧﻬﺎﯾﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﯾﺎ
ﻧﻘــﺎط ﻗﻮت اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎى آنهﺎ ،ﻗﺪمهﺎى
ﻻزم را ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﺷــﮑﺎل داﻧﺶآﻣﻮز در ﯾﮏ ﺳﺆال ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺣﯿﻄﮥ داﻧﺴﺘﻦ
اﺳــﺖ ،داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺠﺪد درس ﺑﭙﺮدازد و ﯾﺎ اﮔﺮ در ﺣﯿﻄﮥ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ داراى اﺷﮑﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮى ﺑﭙﺮدازد.
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺣﯿﻄﻪﻫﺎ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼــﻮب آزﻣﻮنهﺎى ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﯿﻤﺰ( ﺳﺆالهﺎ در هﺮﯾﮏ از دروس ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و هﺮ ﮔﺮوﻩ
ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻄﻮح از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
داﻧﺶ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒهﺎ،

ا
ﺳ
ﺘﺪ

ﻻل
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ﻣﻔﺎهﯿﻢ ،روش اﺳــﺘﻔﺎدﻩ از اﺑﺰارهﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﮏ روﯾﺪاد و
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳــﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧــﻮع درس و ﻣﺤﺪودﻩﺑﻨﺪى هﺮ آزﻣﻮن ،ﺗﻌﺪادى از
ﭘﺮﺳﺶهﺎ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎى ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى،
اﺳــﺘﻔﺎدﻩ از اﻟﮕﻮهﺎ و ﻣﺪل هﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎهﯿﻢ و ﭘﺪﯾﺪﻩهﺎ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﻣﻮلهﺎ و ﻣﻌﺎدﻟﻪهﺎ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺪﯾﺪﻩهﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎى ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ از
ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ را در ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدهﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ
ﯾﺎدﮔﯿﺮى داﻧﺶآﻣﻮز را در هﺮ درس ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ داﻧﺴﺘﻦ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دهﻨﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل
ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳــﺶهﺎى اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺗﻌﻤﯿﻢ
دادن ،ﺗﺮﮐﯿــﺐ و ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ و ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ اﺳــﺎس ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪهﺎى
داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷــﺪن ﺣﯿﻄﮥ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪهﺎى داﻧﺶ
و ﮐﺎرﺑﺮد ،اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻌﺪادى از ﭘﺮﺳــﺶهﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ در ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ،ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮى داﻧﺶآﻣﻮز را در هﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺸــﺨﺺ و ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪى او
روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺎ
ر
ﺑ
ﺮد

داﻧ

ﺶ

 (٢-٤-٢ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺳــﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در
ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اوﻟﯿﻪ ﺷــﺎﻣﻞ درﺻﺪهﺎ ،رﺗﺒﻪ و ﻧﻤﺮﻩ را از ﻃﺮﯾﻖ
وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آنهﺎ
ارﺳﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ )ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  19:00هﻤﺎن روز(،
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳــﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸــﺎهﺪﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷــﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ از وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮز و ﺳﺎﯾﺮ ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ .در

ﺟﺪاول اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ و ﺗﺮاز داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺸــﻮر و ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺮات
ﺑﺮﺗﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ
داﻧﺶآﻣﻮز در آزﻣﻮن اﺳــﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ رﻓﻊ اﺷﮑﺎل
هﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺆاﻻت ﻏﻠﻂ و ﻧﺰدﻩ ﺧﻮد را
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮدﻩ و هﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﻤﺮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ آن
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد.
دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺷﺨﺼﯽ در ﺳــﺘﻮنهﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت
درﺳﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺰدﻩ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺐ ﻗﺮار دارد.
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 (٢-٤-٣ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺷﺨﺼﯽ

ﮔﺰﯾﻨــﻪ دو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ زﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺗﻼف وﻗﺖ در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋﻩ اى ﺑﺮاى داوﻃﻠﺒﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮى )ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از آزﻣﻮنهﺎى ﺣﻀﻮرى( و ﺑﺨﺶ)ﻣﺸﺎورﻩ هﺎى هﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮدى( ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت هﻮﺷــﻤﻨﺪ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪﻩ را رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎورﻩ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن و
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ازاء هﺮ درس )ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ( ﺳﺆاﻻت ﻏﻠﻂ و ﻧﺰدﻩ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺸﺎن در هﻤﺎن ﻣﺸﺎورﻩ ﯾﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ
آزﻣﻮن ﻣﺠﺪدا ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳــﺦ ﺗﺸــﺮﯾﺤﯽ ﮐﺎﻣﻞ آزﻣﻮن در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﻨﻮى ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از آزﻣﻮنهﺎى ﺣﻀﻮرى ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺎﯾﻞ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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 -2-5ﻣﺸﺨﺼﺎت آزﻣﻮنﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ،ﻣﺤﺪوده و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ آزﻣﻮنﻫﺎ

ﻫﺎ

آزﻣﻮنهﺎى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99در  10ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎ اردﯾﺒﺸﻬﺖ  99وﯾﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دهﻢ
و ﯾﺎزدهﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺸﺎورﻩهﺎى
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﮐﻨﻨﺪ.
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﺷﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰارى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺷﺨﺼﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪى

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰارى

ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى

ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ١

98/07/19

98/07/04

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٢

98/08/10

98/07/25

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٣

98/09/01

98/08/16

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٤

98/09/22

98/09/07

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٥

98/10/27

98/10/12

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٦

98/12/02

98/11/17

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٧

98/12/23

98/12/08

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٨

99/01/22

98/12/15

 8ﺻﺒﺢ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ٩

99/02/05

99/01/21

 8ﺻﺒﺢ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ١٠

99/02/19

99/02/04

 9ﺻﺒﺢ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درسﻫﺎى ﻧﯿﻤﺴﺎل اول
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ارزﺷﯿﺎﺑﻰ ﻗﺒﻞ

 9ﺻﺒﺢ
 9ﺻﺒﺢ
 9ﺻﺒﺢ

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى ﻧﯿﻤﺴﺎل اول

 9ﺻﺒﺢ
 9ﺻﺒﺢ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درسﻫﺎى ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ارزﺷﯿﺎﺑﻰ ﻗﺒﻞ

ارزﺷﯿﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻊ

 9ﺻﺒﺢ

 8ﺻﺒﺢ

وﺟﻮد ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﺤﺪودﻩﺑﻨﺪى و ﻧﯿﺰ اﺟﺮاىªآزﻣﻮنهﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩاى ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
* ﻧﮑﺘﻪ  :1ﺑﻪﻟﺤﺎظ اهﺪاف ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﻮﻟﯽ
ﺗﺄﮐﯿــﺪ دارد ،ﺣﺘﯽاﻻﻣــﮑﺎن ﻣﺤﺪودﻩﺑﻨﺪىهﺎ از هﻢ ﻣﺠــﺰا ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد )ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾ ِﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد( ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮى داﻧﺶآﻣﻮز
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺑﺎﺷﺪ.
* ﻧﮑﺘﻪ  :2اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳــﺎزى رﯾﺎﺿﯽ )رواﻧﺴــﻨﺠﯽ( و ﯾﺎدﮔﯿﺮى
)ﺣﯿﻄﻪهﺎى ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( در ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺳﺒﺐ
ﺷﺪﻩ اﺳــﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اراﺋﮥ روﯾﮑﺮدى ﺗﺎزﻩ در آزﻣﻮنهﺎى ﮐﺸﻮرى ،ﺣﻮزﻩهﺎﯾﯽ
ﺗﺎزﻩ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺪﯾﻊ در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﭘﯿﺶروى دﺑﯿﺮان
و ﻣﺸــﺎوران ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮد .آﮔﺎهﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزﻩهﺎ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ّاﻃﻼﻋﺎت
ﺳﺒﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد و روشهﺎى ﻣﺆﺛّﺮﺗﺮى ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺳﺮﻓﺼﻞهﺎى درﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮد.
* ﻧﮑﺘﻪ  :3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آﻣﻮزشوﭘﺮورش در ﻧﯿﻤﮥ اول ﺳﺎل ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺤﺪودﻩ  4ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

* ﻧﮑﺘــﻪ  :4ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴــﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺗﮑﯿﻪ
ﺑــﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻋﻤﻘﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ درسهﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑــﺎ ﮐﺘﺎبهﺎى ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ
درﺳــﯽ دارد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺮاى ﺷــﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳــﺮى ﻧﯿﺰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﺧﺼــﻮص در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﻮاهﺪ داﺷــﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﯾﮥ ﯾﺎزدهﻢ
روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎرتهﺎى ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳــﺮى را
در ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺧﻮد در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮى ﭘﯿﺶروﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روﯾﮑﺮدهﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎرهﺎى آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در ªﺳــﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« و ªﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ«
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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 -2-6ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﻰ آزﻣﻮنﻫﺎ
در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،٩٨-٩٩داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﺪارس ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در آزﻣﻮنﻫﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪدو ،ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ وﯾﮋهاى را ﺑﻪﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺤﺖ
 ٢ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﺳﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮى ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در
ﺟﺪول زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ردﯾﻒ

ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﻰ ارزﺷﯿﺎﺑﻰ

1

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهاى
)اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ(

ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺸﺎورة ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ اﻧﻔﺮادى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ)اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ(

داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻣﺸﺎورة ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ

ﻣﺪرﺳﻪ

ﻣﺸﺎورة ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﻣﺪرﺳﻪ اى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ)اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ(
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال وﯾﮋة داﻧﺶ آﻣﻮزان)اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺗﺤﺖ وب(
ﺗﺴﺖ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ

2

ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ
)اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ(

داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺸﺮﯾﺤﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ارزﺷﯿﺎﺑﻰ ﻫﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪ دو
ﻣﺪرﺳﻪ
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ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال وﯾﮋة ﻣﺪارس)ﺗﺤﺖ وب(

 -٢-٦-١ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهاى )اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(

 -٢-٦-١-١ﻣﺸﺎورۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﻔﺮادى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )وﯾﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان(:

 -٢-٦-١-٤ﻣﺸﺎورۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪاى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )وﯾﮋۀ ﻣﺪرﺳﻪ(:

ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺑﻪ
آنهﺎ ﻣﺸﺎورۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﻔﺮادى هﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﭘﺲ از هﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ در
ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﺧﻮد ﻣﺸﺎورۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪاى در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩ در  8زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎ هﺪف ﻣﺪﯾﺮ،
ﻣﺸﺎور و دﺑﯿﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﺸــﺎورﻩ ﭘﺲ از هﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ،ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺳﺆالهﺎﯾﯽ را اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺟﻮاب دادﻩ ﯾﺎ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ
دادﻩ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺆالهﺎ هﺮﯾﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ از آن درس ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗــﯽ هﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺧــﻮد را ﭘﺲ از آزﻣﻮن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻩ و در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح آن ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺪارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ  PDFﮔﺰارشهﺎى
ﻣﺸﺎورﻩاى وﯾﮋﻩ ﺧﻮد را در ﭘﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩهﺎ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ هﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺸﺎورۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ:

ﻣﺸﺎورۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮى:
اﯾﻦ ﻣﺸــﺎورﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ از هﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى داﻧﺶآﻣﻮز از
اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﻪ ،ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪهﺎى اﯾﺸﺎن و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻔﺶ
اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد.
در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩ ،ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺮ درس در ﻃﻮل ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎ ﺑﻪ او دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺎورۀ ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:
ﺑﺮرﺳــﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ هﺮ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از
اهﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺲ از هﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﻧﺴﺨﮥ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻤﻮدار ﺗﺤﺼﯿﻠﯽاش
ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎرى ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﺜ ً
ﻼ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎورۀ آﻣﻮزﺷﯽ:
اﯾﻦ ﻣﺸﺎورۀ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ
آﻣﻮزﺷﯽ از هﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﻧﻤﺮات ﺧﻮد در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢-٦-١-٢ﻣﺸﺎوره ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )وﯾﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان(:
ﯾﮑــﯽ از روﯾﮑﺮدهﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪدو اراﺋﻪ ﻣﺸــﺎورﻩهﺎى ﮐﺎرﺑــﺮدى در ﺣﻮزﻩهﺎى
درﺳﯽ و ﻏﯿﺮدرﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩهﺎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﮐﻤــﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴــﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﯾﺎ زﻧﺪﮔــﯽ ﺧﻮد را اﺻــﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ .در
ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،98-99ﺗﺴﺖ رﻏﺒﺖ ﺳــﻨﺠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ وﯾﮋﻩ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪهﺎى دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -٢-٦-١-٣ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )وﯾﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان(:
در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ روزاﻧﻪ وﯾــﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﭘﺎﯾﻪهﺎى دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو
اراﺋﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﻮﺷﺶدهﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ )وﯾﮋۀ ﻣﺪﯾﺮ(:
در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎورﻩاى ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
درﺻﺪ و ﺗﺮاز داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ در هﺮ درس ﺑﻪهﻤﺮاﻩ رﺗﺒﮥ ﻣﺪرﺳﻪ در آن
درس ﻧﻤﺎﯾﺶ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان )وﯾﮋۀ دﺑﯿﺮ(:
در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎورﻩاى ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ دﺑﯿﺮ هﺮ درس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،درﺻﺪ،
ﺗﺮاز ،رﺗﺒﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳــﺦهﺎى درﺳﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺰدﻩ هﺮ داﻧﺶآﻣﻮز در آن
درس اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶهﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ )وﯾﮋۀ دﺑﯿﺮ(:
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎورﻩاى ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﺺ دﺑﯿﺮ هﺮ درس اﺳﺖ ﮐﻪ در آن وﺿﻌﯿﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳــﻪ در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ هﺮ ﺳــﺆال آن درس ﻧﺸﺎن دادﻩ
ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﺰﻧﻤﺮات داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ )وﯾﮋۀ ﻣﺸﺎور(:
در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸــﺎورﻩاى ،درﺻﺪهﺎ و ﺗﺮازهﺎى ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ
در درسهﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﮥ ﮐﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺪارس )وﯾﮋۀ ﻣﺸﺎور(:
در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎورﻩاى ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪهﺎ و ﺗﺮازهﺎى
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ در هﺮ درس ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ )وﯾﮋۀ ﻣﺸﺎور(:
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸــﺎورﻩاى ﺑﺎ هﺪف ﻣﺸﺎوران ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار
وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺮﮐﺰ در ﻣﺠﻤﻮع را در ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽدهﺪ.
ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ )وﯾﮋۀ ﻣﺸﺎور(:
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ هﺪف اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺸــﺎور ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در آن ﻏﯿﺒﺖ
هﺮ ﮐﺪام از داﻧﺶآﻣﻮزان در هﺮﯾﮏ از ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ و ﻧﻤﺎﯾﺶ
دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﯾﻞ هﺎى اﮐﺴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﯿﺎﺑﯽ:
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﮔﺰارشهﺎى ﻣﺸﺎورﻩاى ﻓﻮق اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
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-٢-٦-٢ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ )اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(

-٢-٦-٢-١ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﺗﺤﺖ وب )وﯾﮋه داﻧﺶآﻣﻮز(
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮاى داﻧﺶآﻣــﻮزان ﭘﺎﯾﻪهﺎى دهﻢ و ﯾﺎزدهــﻢ از ﻣﻬﺮ  ،98اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺳــﺆال هﻮﺷﻤﻨﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو و
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى ﺳﺆال اﺳــﺘﺎﻧﺪارد از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .ﻧﺴﺨﮥ
داﻧﺶآﻣــﻮزى ﻧﺮماﻓﺰار از ﻣﻬﺮ  98هﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳــﺎﯾﺖ و هﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .در ﻧﺴــﺨﮥ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال داﻧﺶآﻣﻮز
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ و دﺑﯿﺮان ﺧﻮد وﺻﻞ ﺷﻮد و از آنهﺎ ﻧﯿﺰ آزﻣﻮن درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -٢-٦-٢-٣ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنﻫﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪدو )وﯾﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮز(:

هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﺖهﺎى ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از هﺮ آزﻣﻮن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ
اراﺋــﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در ﺑﺎﻧﮏ ﺑــﺮاى داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .در دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ در ﺳــﺎل  98-99ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪاى از ﻣﻬﺮ  98وﯾﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان اراﺋﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنهﺎى ﺳــﺎلهﺎى ﮔﺬﺷــﺘﮥ ﭘﺎﯾﻪهﺎى دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪﺻﻮرت وﯾﮋﻩ ﺑﺮاى داﻧﺶآﻣﻮزان ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪﻩ در آزﻣﻮنهﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪدو
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آزﻣﻮنهﺎى ﺳﺎل  98-99ﻧﯿﺰ در هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺨﺶ آزﻣﻮنهﺎى
ﺣﻀﻮرى در ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

-٢-٦-٢-٢ﺗﺴﺖﻫﺎى ﭘﯿﺶآزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ )وﯾﮋه داﻧﺶآﻣﻮز(

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنهﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
آزﻣﻮنهﺎ و ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ و دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺑﻪ آنهﺎ
آزاد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﮥ ﻗﺴﻤﺖهﺎى
ﭘﯿﺶآزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ.
اﯾــﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﻬﺘﺮ دروس و آزﻣﻮدن آﻣﻮﺧﺘﻪهﺎ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎبهﺎى درﺳــﯽ ﭘﯿﺶ از آزﻣﻮن اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺳﺎل 98-99
ﺳــﺆاﻻت هﺮ درس ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ از هﺮ آزﻣﻮن در ﺑﺎﻧﮏ ﺳــﺆال
ﮔﺰﯾﻨﻪدو اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ از هﺮ آزﻣﻮن ﺗﺎ هﺮ زﻣﺎن
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ از اﯾﻦ آزﻣﻮنهﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاى آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭘﯿﺶرو آﻣﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ
از اﯾﻦ ﺗﺴــﺖهﺎ در ﻧﺮماﻓﺰار از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮاهﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺗﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ وى دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﯾﻦ ﺗﺴﺖهﺎ هﻢزﻣﺎن ﺑﻪﺻﻮرت  PDFهﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ
در ﻓﺎﯾﻞهﺎى ﻣﺠﺰا ﺑﺮ روى ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔﺰارى ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
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 -٢-٦-٢-٢ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاى اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎل
و ﭘﺎﯾﺎن ﺳــﺎل در ﭘﺎﯾﻪهﺎى دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ ،ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻧﯿﺰ در درسهﺎى ﻣﻬﻢ
در هﺮ رﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮاى ﻧﯿﻢﺳﺎل اول و ﻧﯿﻢﺳﺎل دوم اراﺋﻪ
ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و دﺑﯿﺮان ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى داوﻃﻠﺒﺎن ارزﺷﯿﺒﺎﺑﯽهﺎى
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻓﺮاهﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

 -٢-٦-٢-٤ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺳــﺆالﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﺖ وب )وﯾﮋۀ
ﻣﺪارس(:
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪارس ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪﻩ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال را اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ.
اﯾــﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاى ﻣﺪرﺳــﻪ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
درﺳﯽ ﺧﻮد از ﺳﺆالهﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ هﺮ ﻣﺒﺤﺚ درﺳﯽ ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮى داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻼﺳــﯽ ،آزﻣﻮنهﺎى ﮐﻼﺳﯽ ،ﻧﯿﻢﺳﺎل و ...را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﺤﺚ درﺳﯽ ،ﺗﻌﺪاد
ﺳﺆالهﺎ ،وﻣﯿﺰان ﺳــﺨﺘﯽ ﺳﺆال و  ...ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆال ﺑﺎ هﺪف ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ( 2-7ﺛﺒﺖﻧﺎم
 (2-7-1ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم
هﺰﯾﻨــﮥ ﺛﺒﺖﻧــﺎم در آزﻣﻮنهــﺎى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨــﻪ دو در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﺑــﺮاى داﻧﺶآﻣــﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دهــﻢ و ﯾﺎزدهﻢ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ ،ﺑﺮاى
ﻫﺮ آزﻣﻮن  ٤١/٥٠٠ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮاى ﻫﺮ  ١٠ﻣﺮﺣﻠﻪ  ٤١٥/٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺟﺪول ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
هﺰﯾﻨﻪاى ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ هﺰﯾﻨﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ هﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰارى و اﺟﺮا و دﻓﺘﺮﭼﻪهﺎى ﺳﺆال و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و  ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎورﻩاى
ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ روى ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  www.gozine2.irﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ هﺰﯾﻨﻪاى درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖهﺎى
اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮ  98اﻋﺘﺒﺎر دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدى و ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮم ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎمهﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ارزﺷﯿﺎﺑﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى

ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى 1

98/07/19

98/07/04

آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى 2

98/08/10

98/07/25

آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى 3

98/09/01

98/08/16

آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى 4

98/09/22

98/09/07

آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى 5

98/10/27

98/10/12

آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى 6

98/12/02

98/11/17

آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى 7

98/12/23

98/12/08

آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى 8

99/01/22

98/12/15

آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى 9

99/02/05

99/01/21

آزﻣﻮن ﺣﻀﻮرى 10

99/02/19

99/02/04

 (٢-٧-٢ﻧﺤﻮۀ ﺛﺒﺖﻧﺎم

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم در آزﻣﻮنهﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روشهﺎي زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
 (1ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
 (2ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎي ﮔﺰﯾﻨﻪدو
 (١ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ:

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
 (1ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪ آدرس  www.gozine2.irوارد ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آزﻣﻮنهﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 (2ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﮐﻪ در هﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 (3هﺰﯾﻨﮥ ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﮐﻪ در هﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﺎرتهﺎى ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﮥ ﺷﺘﺎب
در ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 (٢ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎي ﮔﺰﯾﻨﻪدو:

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
 (1ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دهﻨﺪ.
 (2هﺰﯾﻨﮥ ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﻃﺒﻖ ﺟﺪولهﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 (3ﮐﺪ داوﻃﻠﺒﯽ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاى داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺛﺒﺖﻧﺎمﻫﺎى ﮔﺮوﻫﯽ:
ﻣﺪرﺳﻪهﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮔﺮوهﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺗﺨﻔﯿﻒهﺎى وﯾﮋﻩ ،اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدى ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎى ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋﻩاى ﺑﺮاى ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮔﺮوهﯽ ﻣﺪارس درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎى اﯾﻦ ﺷﻬﺮهﺎى ﺧﺎص ﺑﻪ آنهﺎ
اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﯿﺶ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
 (1هﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮاى ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ،اﻣﮑﺎن ﺣﺬف و ﺗﻐﯿﯿﺮ در آن ﻓﺮم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 (2ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ رهﮕﯿﺮي ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ هﺎ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 (3از ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ و ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﯾﮏ روﻧﻮﺷﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 (٤ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻟﺬا در ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 (5ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 (٦ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ آزﻣﻮن )از ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ( ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 (7داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬـــﻢ:
ﻣﺸــﺨﺼﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎى رﺳــﻤﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.gozine2.irﯾﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺆﺳﺴﻪ (021) -22239392-22688011اﻋﻼم
و ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸــﺨﺼﺎت در ﭘﺎﯾﺎن
هﻤﯿﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﯿﺰ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،هﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﮥ دﯾﮕﺮى
داراى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠــــﯽ
 98-99در ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنهﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ
و ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ و ﺛﺒﺖﻧﺎم
در ﻣﺮاﮐﺰى ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺆﺳﺴﻪ هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎمهﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳــﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖﻧﺎم و
ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ،ﺣﺘﻤﺎً در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دارد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺷــﻬﺮهﺎى دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺎﺗﺒﻪاى ،ﺑﺴﺘﻪاى ارﺳﺎل
ﻧﻤﯽﮔﺮدد و آزﻣﻮن ﻣﮑﺎﺗﺒﻪاى ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻟﺰوم ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﯿﻖ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ
ﺷــﻤﺎرۀ  ،1ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﮐﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺖ
هﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در هﯿﭻ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻼس
ﯾﺎ ﻣﺸﺎورۀ ﺣﻀﻮرى و آﻣﻮزﺷﮕﺎﻩ ﻧﺪارد ،ﻟﺬا هﺮﮔﻮﻧﻪ
اراﺋــﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻏﯿﺮ
ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪدو
هﯿــﭻ وﺟﻬــﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧــﻪ ﻣــﻮارد درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷــﯽ و ﻣﺸﺎورﻩاى
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردى اﺳــﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺎﯾــﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘــﯽ  www.gozine2.irاراﺋــﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﭘــﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﻓﻮق ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد ﺑﺮاى آزﻣﻮن
ﺷﻤﺎرۀ  1ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ دادﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ دﻓﺘﺮﭼﮥ ﺛﺒﺖﻧﺎم را از ﻣﺪرﺳﻪهﺎ
ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪهﺎى آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
راهﻨﻤﺎﯾﯽهﺎى ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻓﻘﻂ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺣﻀﻮرى و در ﺷــﻬﺮهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

 (٢-٧-٣ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖﻧﺎم

ﺛﺒﺖﻧﺎم در آزﻣﻮنهﺎى ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو از اردﯾﺒﻬﺸﺖ  98آﻏﺎز ﻣﯽﺷــﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ آزﻣﻮنهﺎ ﺑﺮاى
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪهﺎى دهﻢ و ﯾﺎزدهﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ٤ﻣﻬﺮ  ٩٨اﺳﺖ.

18

19

ﻓﺼــﻞ ﺳﻮم
) (3-1ﻣﺸﺎورة ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ اﻧﻔﺮادى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ(
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدى را هﻤﺮاﻩ آزﻣﻮنهﺎى ﺧﻮد اراﺋﻪ
ﻣﯽدهﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
و ﻣﺪارس ﺑﺮاى ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و رﻓﻊ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎزهﺎى هﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ هﺮ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋۀ
اﯾﺸﺎن درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎ و ﮔﺰارشهﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ هﻤﺎن اﺳﺎس و ﺑﻪﺻﻮرت
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ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزى ﺷﺪﻩ اراﺋﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد هﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎوت از
دﯾﮕﺮى اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺧﻮردهﺎى ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎورﻩهﺎى
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺲ از هﺮ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪ آدرس
 www.gozine2.irدر اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰارى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮز
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ داوﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از درﺻﺪ ،ﺗﺮاز و و رﺗﺒﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﭘﺲ از هﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورﻩاى را ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎورۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ هﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﻔﺮادى ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ
ﻣﯽدهﺪ.
 (١ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷــﯽ ﺑﺮاى هﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰارى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ او ﺑﺎﯾﺪ
اﺑﺘﺪا وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺿﻮع
و ﻣﺤﺘﻮاى هﺮ ﭘﺮﺳــﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آنﮔﺎﻩ
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ هﺮ ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى و ﺗﺴﻠﻂ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم دهﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روﺷــﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ وﻗﺖﮔﯿﺮ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺳــﺖ.

درﺳــﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ هﻤﯿﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ،اﻏﻠﺐ
داﻧﺶآﻣﻮزان و داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺆﺳﺴــﮥ
آﻣﻮزﺷــﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮاى ﺗﺴــﻬﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮ
داﻧﺶآﻣﻮزان اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎورﻩ ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺘﻮاى
ﭘﺮﺳــﺶ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﺷــﺪﻩ اﺳــﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ دﻟﯿﻞ ﻧﺤﻮۀ
ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ
ﻋﻼﻣﺖﮔﺬارى ،آﻣﺎدۀ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن ﺳﺎدﻩﺳﺎزى ﺷﺪﻩ و داﻧﺶآﻣﻮز و
داوﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮى ﺑﺮاى ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد
ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  98-99ﺑﺮاى ﺗﺴــﻬﯿﻞ در ﮐﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺳﺘﻮنهﺎى ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺷــﺨﺼﯽ و رﻓﻊ اﺷﮑﺎل هﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﺗﻼف وﻗﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﺪ
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 (٢ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮى

ﺑﺴــﯿﺎرى از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻃﻮل ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻗﻮت ﯾﺎ
ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳــﺆاﻻت ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ درﺳﯽ
ﺧﺎص را ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ ﻣﯽدهﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺴــﯿﺎرى از داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﻗﻮت ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﻠﯽ درس ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ داوﻃﻠﺐ ﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز
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ﺑﺪاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎً در ﮐﺪام ﻣﺒﺤﺚ درﺳــﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى
ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﻧﺤﻮى ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮىاش
در ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺸــﺎورۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿــﺮى ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داوﻃﻠﺐ /داﻧﺶ آﻣﻮز در هﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺰﺋﯽ درﺳﯽ در ﻃﻮل
ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪهﺎى او و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
و ﺿﻌﻔﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد.

 (٣روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺑﺮاى هﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ در ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ اهﻤﯿﺖ دارد ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺲ
از هﺮ ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷــﺘﮥ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮐﻨﺎر هﻢ ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از
ارزﺷــﯿﺎﺑﯽهﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮى ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم دهﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاى ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرى ﺑﺮ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﺗﻼف

وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎرى اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎورﻩ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ هﺪف اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﯾﺎ داوﻃﻠﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻓﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺻﺪ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴــﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻘﺎﯾﺴــﮥ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻧﺴــﺨﻪاى ﮐﻪ ﺑﺮ روى وبﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ دو ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ،داﻧﺶآﻣﻮز
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎرى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽاش
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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 (٤ﻣﺸﺎورۀ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد هﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺷﺮاف ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم دروس،
ﻣﺤﺘﻮاى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮۀ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶهﺎى ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﺣﻀﻮرى ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﺪم اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد آزﻣﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﺣﻀﻮرى ﺑﺮاى هﻤﮕﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
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ﺗﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎورۀ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺸــﺎورﻩ وﺿﻌﯿﺖ هﺮ داﻧﺶآﻣﻮز از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮدى و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاى
ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻗــﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدى و ﻣﻔﯿﺪ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ راهﺒﺮدهﺎﯾﯽ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺷــﺮاﯾﻂ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﺷﮑﺎﻻت اراﺋﻪ
ﺷﻮد .در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎورۀ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺐ و
داﻧﺶآﻣﻮز راهﮑﺎرهﺎ و راهﺒﺮدهﺎﯾﯽ ﺑﻪ وى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎدۀ از اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز ،در ارزﺷﯿﺎﺑﯽهﺎى ﺑﻌﺪى ﺷﺎهﺪ
رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺎﺷﺪ.

 (3 -2ﻣﺸﺎورة ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﻣﺪرﺳﻪاى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ(
داﻧﺶآﻣﻮزان و داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﺑــﺮاى آﻧﺎن داراى اهﻤﯿﺖ اﺳــﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮنهﺎ ﺑــﺮاى داﻧﺶآﻣﻮزان و
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﺰءﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺻﺮﻓﺎً از ﻧﻈﺮ ﻓﺮدى داراى اهﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺸــﺎورﻩهﺎى هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎوى اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاى ﻧﯿﺰ هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮى آنهﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
هﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎز داوﻃﻠﺒﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان و داوﻃﻠﺒﺎن ،ﮔﺮوﻩ دﯾﮕﺮى ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان ،دﺑﯿﺮان
و ﻣﺸــﺎوران ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنهﺎى آزﻣﺎﯾﺸــﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاى آﻧﺎن از اﺑﻌﺎد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاى و اﻃﻼﻋﺎت رﯾﺰ آزﻣﻮﻧﯽ داراى اهﻤﯿﺖ
اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼــﻪ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ اﻃــﻼع از ﻧﻤﺮات و ﻋﻤﻠﮑﺮد آزﻣﻮﻧــﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و
داوﻃﻠﺒﺎن داراى اهﻤﯿﺖ اﺳــﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪﺗﺮى ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳــﺶهﺎى آزﻣﻮن ،وﺿﻌﯿﺖ درس ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼس،
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و  ...ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ داراى اهﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮى اﺳﺖ.

از ﻣﺸﺎورﻩهﺎى ﻣﺪرﺳﻪاى هﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﮥ وﯾﮋۀ ﻣﺪارس در ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  www.gozine2.irدر اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪارس ﻗﺮار دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧــﺎم ﮐﺎرﺑﺮى و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑــﺮى از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳــﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺪارس در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺎورۀ وﯾﮋهﻣﺪﯾﺮ
 (1وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﺸﺎورهﻫﺎىوﯾﮋهﻣﺸﺎور
 (2رﯾــﺰ ﻧﻤــﺮات  (3روﻧــﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳــﻪ  (4ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻣﺪارس
 (5ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ آزﻣﻮن
ﻣﺸﺎوره ﻫﺎى وﯾﮋۀ دﺑﯿﺮ
 (6وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﺮات داﻧﺶآﻣﻮزان  (7وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن

ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳــﺘﮥ ﻣﺪﯾﺮان ،دﺑﯿﺮان و ﻣﺸﺎوران ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى
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 (١وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﻣﺸــﺎورﻩ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳــﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد
ﺗــﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺪرﺳــﻪ  /ﻣﺮﮐــﺰ در هﺮ درس از ﻧﻈــﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ،
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاز ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳــﻬﻤﯿﻪ و ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ
و ﻧﯿﺰ رﺗﺒﮥ ﻣﺪرﺳــﻪ در ﺷــﻬﺮ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .وﺟﻮد ﻧﻤﻮدارهﺎى
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاى ﺗﺮازهﺎى دروس و ﻧﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داوﻃﻠﺒﺎن
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ در آزﻣﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻘﯽ از وﺿﻌﯿﺖ هﺮ درس
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در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪۀ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ اﻃﻼع از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﯾﻦ ﻣﺸــﺎورﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ
آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داوﻃﻠﺒﺎن در هﺮ درس آﮔﺎهﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳــﭙﺲ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺑﯿﺮ و ﻣﺸﺎور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﺟﻮد هﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎورﻩ ﮐﺎﻓﯽ اﺳــﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺷﺮاف ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷــﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎورﻩهﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩ در هﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺸﺎورﻩهﺎى دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

 (٢رﯾﺰ ﻧﻤﺮات

ﻣﺸــﺎوران ﻣﺪارس ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩ هﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﺎن
ﺑﺎﯾــﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى ﻧﻤﺮات هــﺮ داﻧﺶآﻣﻮز و داوﻃﻠﺐ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﺮ اﺳــﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎى ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻣﺨﺎﻃﺐﺷﺎن ﺑﺮاى وى اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺸــﺎورﻩ ﺿﻤﻦ درج ﺗﺮاز و رﺗﺒﮥ ﮐﻠﯽ هﺮ ﻓﺮد،
وﺿﻌﯿﺖ وى از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮﻩ و ﺗﺮاز ﮐﺴــﺐ ﺷﺪﻩ در هﺮ درس ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﯾﺴــﮥ درسهﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت وى ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
از آن داﻧﺶآﻣــﻮز و داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﻤﻮدارهﺎى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاى ﺗﺮاز ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاز درسهﺎى هﺮ
ﮐﻼس و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗــﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﯿﺎنﻣﺪت هﺮ ﮐﻼس و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪت هﺮ
داﻧﺶآﻣﻮز و داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻮازن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
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 (٣روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ

ﻣﺸﺎوران ﻣﺪارس ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸــﺎورﻩ هﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺎورﻩهﺎى
ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ هﺮ آزﻣﻮن داﺋﻤﺎً در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان ،دﺑﯿﺮان و ﻣﺸــﺎوران ﻗﺮار دارد و
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ آنهﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺼﺎف اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺪاوم و ﻟﺤﻈﻪﺑﻪﻟﺤﻈﮥ آنهﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﺳــﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸــﺎوران )ﻣﺪﯾﺮان و
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دﺑﯿﺮان( ﭘﺲ از هﺮ آزﻣﻮن در ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درسهﺎ
و ﻧﯿﺰ ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن و ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدارهﺎى ﺧﻄﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳــﺎدﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺄﻣﻞ روى اﯾﻦ ﻣﺸــﺎورﻩ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ و هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮى را در ﻣﺸﺎوران
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻮازن اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ آﮔﺎهﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

 (٤ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺪارس

ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪارس هﺴﺘﻨﺪ .اﻃﻼع از ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ
ﮐﻪ هﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در آزﻣﻮن
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎى ﭘﯿﺶرو داﺷﺖ .در ﻗﺎﻟﺐ

 (٥ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ آزﻣﻮن:
ﻣﺸــﺎوران ﻣﺪارس اﯾﻦ ﮔﺰارش را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ ﻫﺮ
ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﺪرﺳــﻪ در ﻫﺮ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ آزﻣﻮﻧﻰ ﯾﺎدآورى ﺷــﻮد ﮐﻪ ﻫــﺮ داﻧﺶآﻣﻮز و داوﻃﻠﺐ در ﮐﺪام

اﯾﻦ ﻣﺸــﺎورﻩ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺗﺒﮥ ﻣﺪارس ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ در آزﻣﻮن و ﭼﯿﺪﻣﺎن
آنهﺎ ﺑﺮ اﺳــﺎس رﺗﺒﻪاى ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ ،ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى
ﺷــﺪﻩاى از وﺿﻌﯿﺖ درسهﺎى ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارس اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﯾﺎ ﺑﻬﺴــﺎزى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎى آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺪارس ﮔﺮدد .هﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪى ﻣﺪارس ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آزﻣﻮﻧﻰ ﻏﯿﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺻﻮﻻً ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻏﯿﺒﺖﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج آنﻫﺎ از ﻣﺴــﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰىﺷــﺪه و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮى
ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺨﺎﻃﺮات ذﻫﻨﻰ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ.
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 (٦وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان

ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩ دﺑﯿﺮان درسهﺎ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ هﺮ دﺑﯿﺮ ﯾﮏ
ﻣﺸﺎورۀ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺑﺮاى درس ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﻩ ﺿﻤﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺮﻩ و ﺗﺮاز ﮐﺴــﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ هﺮ داﻧﺶآﻣﻮز و داوﻃﻠﺐ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ وى ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎى آزﻣﻮن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد درﺳﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ
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ﻧــﺪادﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮز و داوﻃﻠﺐ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽﺷــﻮد .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات
داﻧﺶآﻣﻮزان و داوﻃﻠﺒﺎن ﯾﮏ ﮐﻼس ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داوﻃﻠﺒﺎن در هﺮ درس و
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

 (٧وﺿﻌ ّﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى آزﻣﻮن
ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﻣﺸــﺎوره ﻧﯿﺰ دﺑﯿﺮان درسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ
دﻗﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﭘﺮﺳــﺶ و ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ،ﻧﺤﻮة ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮﯾﻰ داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﺎ

داوﻃﻠﺒــﺎن ﺑﻪ ﻫــﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎص ﮔﺰارش ﻣﻰﺷــﻮد .دﺑﯿــﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪهى اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﺒﻬﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎى داﻧﺶآﻣﻮزان
و داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﭘﺮﺳــﺶ و ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻰ
راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى رﻓﻊ آنﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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 (٨ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮن

داﻧﺶآﻣﻮز در آن درس اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در راﺳــﺘﺎى روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻧﻮﯾــﻦ آﻣﻮزﺷــﯽ ،ﻣﺪﺗﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑــﺮ اراﺋﻪ ﮔﺰارشهــﺎى ﮐﺎﻣﻞ و
ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ در آزﻣﻮنهﺎ )ﮐﻪ در ﻗﺴــﻤﺖ
"ﮔﺰارشهﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ" ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﺷــﺪﻩ اﺳــﺖ( ،اﻃﻼﻋــﺎت آزﻣﻮﻧﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞهﺎى اﮐﺴﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﮔﺰارشهﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ هﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد
از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺪارس و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وﺿﻌﯿﺖ درﺻﺪ ،ﺗﺮاز،
ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ و  ...را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در اداﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻓﺎﯾﻞ و ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدهﺎى آنهﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺎﯾــﻞ اﻃﻼﻋﺎت رﯾﺰ ﻧﻤــﺮات :در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ،ﻧﻤﺮات ﺧــﺎم )درﺻﺪ( و ﺗﺮاز
داوﻃﻠﺒﺎن در ﮐﻠﯿﻪ دروس ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﺮاز و رﺗﺒﻪ ﮐﻞ آنهﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ داوﻃﻠﺒﺎن هﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ،در اﯾﻦ
ﮔﺰارش در ﮐﻨﺎر هﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻓﺎﯾــﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دروس :اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى دﺑﯿﺮ هﺮ درس اراﺋﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در اﯾــﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮاى هــﺮ داﻧﺶآﻣﻮز درﺻﺪ و ﺗﺮاز ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣﺪﻩ در آزﻣﻮن و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳــﺦ درﺳــﺖ ،ﻏﻠﻂ و ﻧﺰدﻩ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺳــﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ

32

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎى اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎرﻩﻧﻤﻮد:
ﻣﺪارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪهﺎى داﻧﺶآﻣﻮزان
و داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻟﯿﺴــﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزىهﺎ را
روى آن اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮد را از ﺟﻨﺒﻪهﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﯾﻞهﺎى آزﻣﻮنهﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﮏ
ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻠﯽ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪهﺎى ﮐﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮد در هﻤﮥ آزﻣﻮنهﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﻠﯽ ارزش ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩاى ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاهﺪ داﺷــﺖ.
ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞهﺎ ،هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ روى روﻧﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﭘﺴــﺮﻓﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎوران ﻣﺪارس
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﻬﺖ ﺣﻞ
آنهﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪوﺳــﯿﻠﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺪارس هﻤﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﮔﺰارشهﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

»Ê¸Ìve µZ) Á{ÄÀË³ Ê¸Ìve d§Ìa Ê]ZÌY ÉZÅ½Â»M É|À]Ã{Á|v

{] ÄÂf» ¹Á{ ÇÁ{ ºÅ{ ÈËZa ½YÂ»M¿Y{ ÇËÁ

1 ½Â»M

2 ½Â»M

3 ½Â»M

4 ½Â»M

5 ½Â»M

6 ½Â»M

7 ½Â»M

8 ½Â»M

99/2/5

(98-99

درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای  3URQXQFLDWLRQ
درس  ۱از اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ ۲۲
و درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
1HZ:RUGVDQG([SUHVVLRQV

1 ÊZË

درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﻓﺼﻞ ۱
ﻓﺼﻞ ۱

1 Ä|ÀÅ

درس  ۱ﻓﺼﻞ ۱
ﻓﺼﻞ  ۱درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی
دوﴍﻃﯽ )ص (۲۵

درس  ۲ﻓﺼﻞ ۱
و درس  ۱ﻓﺼﻞ ۲

از ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۴
ﻓﺼﻞ ۴
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﻓﺼﻞ ۵
ﻓﺼﻞ ۵
و درس  ۱ﻓﺼﻞ ۶
درس  ۳ﻓﺼﻞ ۵
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﻓﺼﻞ ۶
ﻓﺼﻞ ۶

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و ۲
درس  ۴ﻓﺼﻞ  ۲و
درس  ۱ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ذوزﻧﻘﻪ
ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻧﻘﺎط ﺷﺒﮑﻪای و ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻓﺼﻞ ۳
ﻓﺼﻞ  ۳درس  ۲و
ﻓﺼﻞ  ۴درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﻌﺎﻣﺪ

ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۲از اﺑﺘﺪای
درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی دوﴍﻃﯽ )ص (۲۵
  /LVWHQLQJDQG6SHDNLQJو ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۴

درسﻫﺎی  ۱و ۲
درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ

)ﻧﯿﻤﮥ درس  ۹ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ درس (۱۱

5HDGLQJ

/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۳و  ۴ﻓﺼﻞ ۱
و ﮐﻞ ﻓﺼﻞ ۲

cZÌZË

[®/ËÌ§ Á ÊZË Èf ÊZfyY Á Ê»Â¼ ÉZÅ

§1 ÊZ

98/7/19

¿[Zf¯ ¹Z



]1 ½M« ½Z] Ê

ﺳﺘﺎﯾﺶ ،درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۲۰

98/8/10

98/9/1

98/9/22

98/10/27

98/12/2

98/12/23

99/1/22

xËZe

{1 Ê³|¿ Á ¾Ë

درس ۱

ﺳﺘﺎﯾﺶ
و درس  ۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

درس  ۲از ﺻﻔﺤﮥ ۲۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۵
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

از درس ۱۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴

]1 ÊÌ¸´¿Y ½Z

درس  ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۳و ۴

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

درس ۵

درسﻫﺎی  ۵و ۶

درس  ۶و ﻣنت درس ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۷۶

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

9 ½Â»M

درس ۷

10 ½Â»M

99/2/19

درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

درسﻫﺎی  ۱و  ۲
درسﻫﺎی  ۲و  ۳
درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۵
از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۶
درسﻫﺎی  ۶و  ۷
از درس  ۷ﺗﺎ درس ۹
)ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ  (۱۱۲
درسﻫﺎی  ۸و  ۹
از اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۱۳۸

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

5HDGLQJ

درس ۳
درسﻫﺎی  ۳و ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
درس  ۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

§1 ®ËÌ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘامﻟﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﮏ ) ،(۱ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ درس ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

1 Ê¼Ì

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻨﴫﻫﺎ
ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻧﴩ ﻧﻮر و ﻃﯿﻒ ﻧﴩی
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﺗﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﻮنﻫﺎ
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای ﻧﴩ ﻧﻮر و ﻃﯿﻒ
ﻧﴩی و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﮐﺴﯿﮋن،
ﮔﺎزی واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮ در ﻫﻮاﮐﺮه

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻤﯽ ﺳﺒﺰ
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای اﮐﺴﯿﮋن،
ﮔﺎزی واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮ در
ﻫﻮاﮐﺮه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻤﯽ
ﺳﺒﺰ و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ )ﻣﻮﻻر( 
ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»آﯾﺎ منﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه
در آب ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟«

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای ﻣﺤﻠﻮل و
ﻣﻘﺪار ﺣﻞﺷﻮﻧﺪهﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ در
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

»(98 -99 Ê¸Ìve µZ) Á{ÄÀË³ Ê¸Ìve d§Ìa Ê]ZÌY ÉZÅ½Â»M É|À]Ã{Á|v

{] ÄÂf» ¹Á{ ÇÁ{ ºÅ{ ÈËZa ½YÂ»M¿Y{ ÇËÁ

[Ê/]ne ¹Â¸ Èf ÊZfyY Á Ê»Â¼ ÉZÅ

§1 ÊZ

¿[Zf¯ ¹Z

]1 ½M« ½Z] Ê

1 ½Â»M

xËZe

{1 Ê³|¿ Á ¾Ë

98/7/19

]1 ÊÌ¸´¿Y ½Z

ﺳﺘﺎﯾﺶ ،درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۲۰

 1 ÊZË

درس ۱

2 ½Â»M

 1 ÊZÀdË

درس  ۱

98/8/10

3 ½Â»M

4 ½Â»M

5 ½Â»M

درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﺳﺘﺎﯾﺶ
و درس  ۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

98/9/1

98/9/22

98/10/27

5HDGLQJ

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درس  ۲از ﺻﻔﺤﮥ ۲۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۵
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﻓﺼﻞ ۱

درسﻫﺎی  ۱و  ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۳و ۴

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

ﻓﺼﻞ ۱

درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای  3URQXQFLDWLRQ

درسﻫﺎی  ۲و  ۳
درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۵
از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۶

ﻓﺼﻞ ۱

درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
 /LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ
درسﻫﺎی  ۱و ۲

98/12/2

7 ½Â»M

8 ½Â»M
5HDGLQJ

)ﻧﯿﻤﮥ درس  ۹ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ درس (۱۱

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﮔﻮارش در رودۀ ﺑﺎرﯾﮏ

درس  ۱از اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ  ۲۲درسﻫﺎی  ۳و  ۴ﻓﺼﻞ ۱
و درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
و ﮐﻞ ﻓﺼﻞ ۲
1HZ:RUGVDQG([SUHVVLRQV
ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۲و ۳
از ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۴

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

98/12/23

99/1/22

99/2/5
/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ ۵
و درس  ۱ﻓﺼﻞ ۶

ﻓﺼﻞ  ۶

ﻓﺼﻞ ۶
ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ  ۵از اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۲
درس  ۳ﻓﺼﻞ ۵
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﻓﺼﻞ  ۶ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ۶ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۲

ﻓﺼﻞ  ۴از اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ  ۵

ﻓﺼﻞ ۴
ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر  ۳ﺗﺎ
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﻓﺼﻞ  ۵ﻓﺼﻞ  ۵ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر  ۲

ﻓﺼﻞ ۲
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﻮارش
در رودۀ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۳
از ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر  ۲

درس ۵

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

از درس ۱۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴

6 ½Â»M

درسﻫﺎی  ۶و  ۷

درسﻫﺎی  ۵و ۶

درس  ۶و ﻣنت درس ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۷۶

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

9 ½Â»M

درس ۷

10 ½Â»M

99/2/19

درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

از درس  ۷ﺗﺎ درس ۹
)ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ  (۱۱۲
درسﻫﺎی  ۸و  ۹
از اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۱۳۸

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ

درس ۳
درسﻫﺎی  ۳و ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
درس  ۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

§1 ®ËÌ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘامﻟﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﮏ ) ،(۱ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ درس ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

1 Ê¼Ì

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻨﴫﻫﺎ
ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻧﴩ ﻧﻮر و ﻃﯿﻒ ﻧﴩی
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﺗﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﻮنﻫﺎ
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای ﻧﴩ ﻧﻮر و ﻃﯿﻒ
ﻧﴩی و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﮐﺴﯿﮋن،
ﮔﺎزی واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮ در ﻫﻮاﮐﺮه

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻤﯽ ﺳﺒﺰ
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای اﮐﺴﯿﮋن،
ﮔﺎزی واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮ در
ﻫﻮاﮐﺮه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻤﯽ
ﺳﺒﺰ و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ )ﻣﻮﻻر( 
ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»آﯾﺎ منﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه
در آب ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟«

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای ﻣﺤﻠﻮل و
ﻣﻘﺪار ﺣﻞﺷﻮﻧﺪهﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ در
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

98/9/22

5 ½Â»M

98/10/27

6 ½Â»M

7 ½Â»M

8 ½Â»M

9 ½Â»M

10 ½Â»M

99/2/19

]1 Ê

درس ۱

§1 ÊZ

ﺳﺘﺎﯾﺶ،
درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۲۰

ﺳﺘﺎﯾﺶ و درس  ۱درسﻫﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۱ ۴و ۲

]1 ÊÌ¸´¿Y ½Z

درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
5HDGLQJ

درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
 3URQXQFLDWLRQ

درسﻫﺎی  ۱و ۲
درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ

درس ۳
درسﻫﺎی  ۳و ۴

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای 5HDGLQJ

درس  ۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

1 xËZe

¸Á ¹Â
§1 Ê]{Y ½ÂÀ

درس ۱

{Zf«Y

ﺑﺨﺶ  ۱ﻓﺼﻞ ۱

1 Z»M Á ÊZË

درس  ۱ﻓﺼﻞ ۱
ﻓﺼﻞ ۱

ﻓﺼﻞ ۲

1 ÊZÀÄ »Zm ½YËY ÉZÌ§Y¤m

درس ۱

درس ۱

»ªÀ

درسﻫﺎی  ۱و  ۲درسﻫﺎی  ۱و  ۲درسﻫﺎی  ۱و ۲

درس ۱
درسﻫﺎی  ۱و ۲
درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۲
از درس ۲
درسﻫﺎی  ۲و  ۳درسﻫﺎی  ۲و ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۴ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴
از درس ۳
از درس ۳
درسﻫﺎی  ۳و ۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

و درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﺨﺶﻫﺎی  ۱و ۲
ﺑﺨﺶﻫﺎی  ۲و ۳

ﺑﺨﺶ  ۱ﻓﺼﻞ  ۳از
اﺑﺘﺪای ﺗﻌﺎدل و ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻌﺎدﻟﯽ و ﻓﺼﻞ  ،۴ﺑﺨﺶ درسﻫﺎی  ۴و ۵
 ۲ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ
اﺑﺘﺪای ﺳﭙﺮده

از درس ۱
از درس ۱
از درس ۱
از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۶ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۸ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۶ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷
از درس ۶
از درس ۶
از درس ۵
از درس ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۸ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۱۰ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۷ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۸

ﻓﺼﻞ ۳

ﻓﺼﻞ ۳

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶
از درس ۵
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

درسﻫﺎی  ۳و  ۴ﺑﺨﺶ  ۳و ﺑﺨﺶ ۴
از درس ۷
از درس ۹
ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ
ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۹ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱
و درس  ۱ﻓﺼﻞ  ۴اﺑﺘﺪای اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎت

درسﻫﺎی  ۷و ۸

درسﻫﺎی  ۸و ۹

درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﻓﺼﻞ ۴
ﺑﺨﺶ ۴

درسﻫﺎی  ۹و ۱۰

درسﻫﺎی
 ۱۱و ۱۲

درس  ۸و درس ۹
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ  ۸۰درسﻫﺎی  ۹و ۱۰
)ﺷﮑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه(
درس  ۹و درس ۱۰

ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن(

درسﻫﺎی  ۲و  ۳ﺑﺨﺶ  ۴ﻓﺼﻞ  ۲و
از درس ۱۰
از درس ۱۲
ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ ۹۰
درسﻫﺎی  ۱۰و ۱۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ) ۱۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺨﺶ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۲
ﺑﺨﺶ  ۵ﻓﺼﻞ ۱
ﻓﺼﻞ ۴

درس ۹

درس  ۸و درس ۹
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻗﻀﯿﮥ ﴍﻃﯽ
ﻣﻨﻔﺼﻞ و اﻗﺴﺎم آن«

درسﻫﺎی  ۷و ۸

ﮐﻞ ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۳و ۴

ﺑﺨﺶ  ۱ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و ۲
از درس ۱
و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﻌﺎدل و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

درس ۱

[Ê¿Z¿Y ¹Â¸ Á cZÌ]{Y Èf ÊZfyY Á Ê»Â¼ ÉZÅ
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¿[Zf¯ ¹Z

{1 Ê³|¿ Á ¾Ë

درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻣﻮﺿﻮع
»ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﻫﺪف« 

درسﻫﺎی  ۱و  ۲

{] ÄÂf» ¹Á{ ÇÁ{ ºÅ{ ÈËZa ½YÂ»M¿Y{ ÇËÁ

xËZe

1 ½Â»M

98/7/19

2 ½Â»M

98/8/10

3 ½Â»M

98/9/1

98/12/2

98/12/23

99/1/22

99/2/5

درس ۲
ﺑﺨﺶ ۱
درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﻣﻮﺿﻮع درس  ۱از اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ  ۲۲درس  ۲ﻓﺼﻞ ۱
درسﻫﺎی
»ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﻫﺪف«
از ﺻﻔﺤﮥ ۲۱
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ۲
اﺑﺘﺪای
ﺗﺎ
۲
درس
و
۲و۳
)ﺻﻔﺤﮥ  (۲۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس 1HZ:RUGVDQG([SUHVVLRQV ۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۴
ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۵
درسﻫﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۳ ۷و ۴

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

از درس ۱۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

4 ½Â»M

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۵

از درس ۱
از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹
درس ۴

درس ۵

از درس ۱۰
درسﻫﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۵ ۱۳و ۶

درس  ۶و ﻣنت
درس  ۷ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی
ﺻﻔﺤﮥ ۷۴

درس ۷

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۷

از درس ۶
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۸

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۱۰

از درس ۹
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۱۱

از درس ۱۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۱۳
ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ

/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب
ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 
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¿[Zf¯ ¹Z

], Ê

{] ÄÂf» ¹Á{ ÇÁ{ ºÅ{ZË ÈËZa ½YÂ»M¿Y{ ÇËÁ

xËZe

§2 ÊZ

98/7/19

]2 ½M« ½Z

{2 Ê³|¿ Á ¾Ë

]2 ÊÌ¸´¿Y ½Z

1 ½Z]Zu

2 Ä|ÀÅ

µZ¼fuY Á Z»M

ﺳﺘﺎﯾﺶ
و درس ۱

98/8/10

98/9/1

98/9/22

98/10/27

98/12/2

6 ½Â»M

5 ½Â»M

4 ½Â»M

3 ½Â»M

2 ½Â»M

1 ½Â»M

ﻣﺮور ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ و
ﺗﺮﺟﻤﮥ درس ۱
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ (۴

ﺳﺘﺎﯾﺶ و
درسﻫﺎی  ۱و ۲

از درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
)ص  (۹و درس  ۱

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

درس ۴

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱
ﻓﺼﻞ  ۱درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﺗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۱ﺗﺎ
درس ۱
اﺑﺘﺪای زاوﯾﮥ ﻇﻠّﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﴍﻃﯽ
اﺑﺘﺪای
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای  5HDGLQJ
ﺻﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ )ص  (۱۰
دوﮔﺰاره 
)ص  (۱۴

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
)ص  (۹و درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۶
درسﻫﺎی  ۶و  ۷

98/12/23

8 ½Â»M

درسﻫﺎی  ۲و  ۳

درس  ۹از ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۴

درسﻫﺎی  ۸و  ۹

درس ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
6HHDOVR

 GHYHORSPHQW

از درس  ۷ﺗﺎ درس   ۹درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ و
درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۴
\9RFDEXODU
)اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن( 

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۴۵

5HDGLQJ

درس  ۱از اﺑﺘﺪای

درس ۱
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ) ۱ص (۹
و درسﻫﺎی  ۱و   ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای  6HHDOVR

درس  ۱از اﺑﺘﺪای 6HH
از درس ۳
 DOVRو درس  ۲ﺗﺎ
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۵
اﺑﺘﺪای 5HDGLQJ

درس  ۱و درس ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
درس ۲

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

99/1/22

7 ½Â»M

درسﻫﺎی  ۴و ۵

از درس ۱۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴

9 ½Â»M

)ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ (۶۸

99/2/5

درس  ۵و ﻣنت درس ۶

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

)از اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن( 
درس ۳
ﺗﺎ درس ) ۱۱ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ ،۱۴۱
اﺑﺘﺪای ﺗﯿﱰ اﺳﻮهﻫﺎی ﻋﺰت در ﺗﺎ اﺑﺘﺪای  :ULWLQJ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان( 

ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس  ۵

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۵
و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس  ۴
ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و ۲
و ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس  ۲
ﻓﺼﻞ  ۲درس  ۴و ﻓﺼﻞ
 ۳و ﻓﺼﻞ ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس  ۲
ﻓﺼﻞ ۳
درسﻫﺎی  ۲و ۳
و ﻓﺼﻞ  ۴
ﻓﺼﻞ ۴
از اﺑﺘﺪای درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ 

درس ۶

10 ½Â»M

99/2/19

ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس  ۲

ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۱از
ﺻﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ )ص  (۱۰ﺗﺎ اﺑﺘﺪای زاوﯾﮥ ﻇ ّﻠﯽ
اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ 
و درس  ۲
ﻓﺼﻞ ۱
درسﻫﺎی  ۲و  ۳
ﻓﺼﻞ ۱
و ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺠﺎﻧﺲ 
ﻓﺼﻞ  ۲درس  ۱
ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱
از اﺑﺘﺪای ﺗﺠﺎﻧﺲ
و درس  ۲
ﻓﺼﻞ  ۲درس ۲
و ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس  ۲

ﻓﺼﻞ ۵
از اﺑﺘﺪای درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۳

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ ۳

ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس  ۲
ﻓﺼﻞ ۱
درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﻓﺼﻞ ۱
درسﻫﺎی  ۲و ۳
ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳
ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۴
ﻓﺼﻞ ۲
درسﻫﺎی  ۳و ۴
ﻓﺼﻞ  ۲درس ۴
و ﻓﺼﻞ  ۳درس ۱

ﻓﺼﻞ  ۳درسﻫﺎی ۱
و۲

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

2 Ê¼Ì

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای رﻓﺘﺎر ﻋﻨﴫﻫﺎ و
ﺷﻌﺎع اﺗﻢ

§2 ®ËÌ

ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻣﯿﺪان اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ
»اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟«
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای رﻓﺘﺎر ﻋﻨﴫﻫﺎ و
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﻣﯿﺪان
ﺷﻌﺎع اﺗﻢ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻧﻔﺖ ،ﻫﺪﯾﻪای
اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ« ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺷﮑﻠﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ
اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ« و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟« ﺗﺎ اﺑﺘﺪای آﻟﮑﯿﻦﻫﺎ،
»ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﯿﺮﻧﺸﺪهﺗﺮ از آﻟﮑﻦﻫﺎ
اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«
ﻓﺼﻞ  ۱و  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ«

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺟﺎری
ﺷﺪن اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای آﻟﮑﻦﻫﺎ،
ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻧﯿﺮوی
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ و
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وارد ﺑﺮ ذرۀ ﺑﺎردار ﻣﺘﺤﺮک
ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧنت،
در ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ«
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﺟﺎری ﺷﺪن اﻧﺮژی
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﴎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ« و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻣﴫف ﻣﻮاد ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در واﮐﻨﺶ از
»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻮاد«
دﯾﺪﮔﺎه ﮐ ّﻤﯽ 
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧنت،
ﻓﺼﻞ  ۳و ﻓﺼﻞ ۴
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎی
ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ رﻧﮕﯿﻦ،
اﻟﮑﱰوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻓﺎراده«
ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﴎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ
ﻓﺼﻞ ۴
ﻣﴫف ﻣﻮاد ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در واﮐﻨﺶ
از دﯾﺪﮔﺎه ﮐ ّﻤﯽ و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »اﻟﻘﺎﮔﺮﻫﺎ«
ﭘﻠﯽاﺳﱰﻫﺎ

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب
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ﺗﺎ اﺑﺘﺪای 5HDGLQJ

98/7/19

5 ½Â»M

4 ½Â»M

3 ½Â»M

2 ½Â»M

1 ½Â»M

ﺳﺘﺎﯾﺶ
و درس ۱

¿[Zf¯ ¹Z

],Ê

 2 ÊZÀdË

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﺗﮑﻮﯾﻦ
زﻣﯿﻦ و آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ در آن«

98/8/10

xËZe

§2 ®ËÌ

ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۱

ﺳﺘﺎﯾﺶ و
درسﻫﺎی  ۱و ۲

§2 ÊZ

]2 ½M« ½Z

{2 Ê³|¿ Á ¾Ë

2 Ê¼Ì

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﻋﺘﯿﺎد

درس ۱

98/9/1

درس ۱

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﻣﯿﺪان اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«
ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«

از درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

98/9/22

ﻣﺮور ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
و ﺗﺮﺟﻤﮥ درس ۱
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ) (۴ص  (۹و درس ۱

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
رﻓﺘﺎر ﻋﻨﴫﻫﺎ و ﺷﻌﺎع اﺗﻢ
ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ
در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟«

درسﻫﺎی  ۱و ۲

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

98/10/27

6 ½Â»M

درسﻫﺎی  ۶و  ۷

درس ۲

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای
ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺗﻌﺎدل
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ  ۴
از ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ  ۵

ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۳و ﻓﺼﻞ ۲
و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳
ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۲ ،۱و ۳
و درس  ۱ﻓﺼﻞ  ۴
ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای درس ۳
و ﻓﺼﻞ  ۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک«
از ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۳
ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای
»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک« و ﻓﺼﻞ ۴
ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۴و ۵

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
ﻓﺼﻞ ۱
درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻓﺼﻞ ۱
)ص  (۹و
درسﻫﺎی  ۱و  ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای 6HHDOVR
ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺗﻌﺎدل 
درسﻫﺎی  ۱و  ۲
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﺗﮑﻮﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای اﻋﺘﯿﺎد
درس  ۱از اﺑﺘﺪای
ﻓﺼﻞ  ۱درسﻫﺎی  ۲و ۳
۲
ﻓﺼﻞ
و
«
آن
در
زﻧﺪﮔﯽ
آﻏﺎز
و
ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ۳
درسﻫﺎی  ۲و  ۳
5HDGLQJ
ﺻﻔﺤﮥ  ۴۵ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر  ۲
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ«

درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

98/12/2

7 ½Â»M

ﻓﺼﻞ  ۴از اﺑﺘﺪای درس ۲
و ﻓﺼﻞ  ۵ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

ﻓﺼﻞ  ۵و ﻓﺼﻞ  ۶ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﺷﺪت و ﺑﺰرﮔﯽ زﻣﯿﻦﻟﺮزه«
ﻓﺼﻞ  ۷از اﺑﺘﺪای
ﮔﻔﺘﺎر  ۳و ﻓﺼﻞ  ۸

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای »ﻣﯿﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮﯾﺎن«
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »اﻟﻘﺎﮔﺮﻫﺎ«

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺟﺎری ﺷﺪن اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﴎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﴫف
ﻣﻮاد ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در واﮐﻨﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐ ّﻤﯽ
و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﭘﻠﯽاﺳﱰﻫﺎ

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﺟﺎری ﺷﺪن اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﴎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﴫف ﻣﻮاد
ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در واﮐﻨﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﯽ 
ّ
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧنت،
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ رﻧﮕﯿﻦ ،ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ

ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ ۳
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای آﻟﮑﻦﻫﺎ ،ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
از ﻓﺼﻞ ۵
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وارد ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ
ﺗﺎ ﻓﺼﻞ  ۷ﮔﻔﺘﺎر  ۱
ﺳﻮﺧنت ،ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی
ﺑﺮ ذرۀ ﺑﺎردار ﻣﺘﺤﺮک«
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ«
ﻓﺼﻞ  ۶و ﻓﺼﻞ ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر  ۳
»ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮﯾﺎن«
ﻓﺼﻞ ۳
از اﺑﺘﺪای »ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وارد
ﻓﺼﻞ  ۷
ﺑﺮ ذرۀ ﺑﺎردار ﻣﺘﺤﺮک«
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎی ﻓﺎراده«

درس  ۳ﻓﺼﻞ ۴
و ﮐﻞ ﻓﺼﻞ  ۵

ﻓﺼﻞ  ۶و ﻓﺼﻞ  ۷ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ  ۵از اﺑﺘﺪای درس ۳
»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان« و ﻓﺼﻞ  ۶ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ
در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟« ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
آﻟﮑﯿﻦﻫﺎ ،ﺳﯿﺮﻧﺸﺪهﺗﺮ از آﻟﮑﻦﻫﺎ

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای رﻓﺘﺎر ﻋﻨﴫﻫﺎ و
ﺷﻌﺎع اﺗﻢ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻧﻔﺖ ،ﻫﺪﯾﻪای
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ

درس  ۱از اﺑﺘﺪای
از درس ۳
 6HHDOVRو درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۵
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای 5HDGLQJ

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

98/12/23

)از اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن(

درس ۳

ﺗﺎ درس ) ۱۱ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ
 ،۱۴۱اﺑﺘﺪای ﺗﯿﱰ اﺳﻮهﻫﺎی ﺗﺎ اﺑﺘﺪای :ULWLQJ
ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان(

ﻓﺼﻞ  ۱و  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ«

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای
»ﻣﯿﺪان اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »اﻧﺮژی ﺧﺎزن«
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای
»ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ« و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
درس  ۱و درس ۲
)ص  (۹و درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۶

درس ۴

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

از درس  ۷ﺗﺎ درس  ۹درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
درسﻫﺎی  ۴و  ۵ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۴و درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

)اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن(

\9RFDEXODU
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99/1/22

9 ½Â»M

8 ½Â»M

درس ۳
از درس ۱۲
درس  ۵و ﻣنت درس ۶
)ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ  (۶۸درسﻫﺎی  ۸و  ۹
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴

99/2/5

10 ½Â»M

99/2/19

6HHDOVR

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

درس  ۹از ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۴

درس ۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

3 ½Â»M

4 ½Â»M

5 ½Â»M

6 ½Â»M

7 ½Â»M

8 ½Â»M

9 ½Â»M

10 ½Â»M

99/2/19

],Ê
]2 ÊÌ¸´¿Y ½Z

درس ۲

\9RFDEXODU

درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
و درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

 GHYHORSPHQW

درس ۳
از درس ۱۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۱۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
6HHDOVR

درس ۳

¸Á ¹Â
§2 Ê]{Y ½ÂÀ

درس ۱

ÊZÀ½YÁ

§¸¨Ä

2 ÊZÀÄ »Zm

2 ZÌ§Y¤m

2 xËZe

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۱و ۲
از درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

درس  ۱
درسﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درس  ۱از اﺑﺘﺪای »ﺗﻌﺮﯾﻒ
روانﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺗﺎ درس ۲
اﺑﺘﺪای »وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﺷﺪ در
دورۀ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ« 

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۲
و ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱

از درس ۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

از درس ۳
از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس   ۵ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

درسﻫﺎی  ۳و ۴

درسﻫﺎی  ۳و ۴

درسﻫﺎی  ۲و  ۳

از درس ۱
از اﺑﺘﺪای درس ۱
از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۸ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۵ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۸

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

از اﺑﺘﺪای درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۵

از درس ۶
از درس ۷
از درس ۷
ﻓﺼﻞ  ۲درسﻫﺎی  ۲و ۳
درسﻫﺎی  ۵و  ۶
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻔﺤﮥ  ۵۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس   ۸ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۰

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۴
درسﻫﺎی  ۵ﺗﺎ  ۷

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۳
ﻓﺼﻞ  ۲درس ۳
و ﻓﺼﻞ  ۳درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ ۵۸
ﻓﺼﻞ  ۳درس ۱

درسﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  ۸ﺗﺎ
از درس ۷
از درس ۹
درسﻫﺎی  ۶و   ۷درسﻫﺎی  ۹و  ۱۰اﺑﺘﺪای »دو ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی درسﻫﺎی  ۵و  ۶
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس   ۹ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱
در دورۀ ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ« 
درس  ۶و درس  ۷ﺗﺎ
درس  ۹و درس ۱۰
درسﻫﺎی
درسﻫﺎی
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
درس ۸
درسﻫﺎی  ۷و ۸
اﺑﺘﺪای »ﻧﺎﻫامﻫﻨﮕﯽ
 ۱۱و ۱۲
 ۱۰و  ۱۱
ﻧرث دورۀ ﻫﻨﺪی 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« 
درس  ۸از اﺑﺘﺪای »دو
از درس ۱۱
از درس ۱۲
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی در دورۀ
درسﻫﺎی  ۸و ۹
درسﻫﺎی  ۱۰و ۱۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳
ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ« و درس ۹

درس  ۷

درسﻫﺎی  ۴و  ۵

درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﺗﻌﺮﯾﻒ روانﺷﻨﺎﺳﯽ«

[Ê¿Z¿Y ¹Â¸ Á cZÌ]{Y Èf ÊZfyY Á Ê»Â¼ ÉZÅ
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1 ½Â»M

98/7/19

درس ۱

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای 5HDGLQJ

98/8/10

98/9/1

98/9/22

98/10/27

98/12/2

98/12/23

99/1/22

99/2/5

ﺗﺮﺟﻤﮥ درس  ۱و
ﻣﺮور ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﯽ
ﺳﺘﺎﯾﺶ و درس ۱
دﻫﻢ )ﻣﻄﺮحﺷﺪه
در متﺎرﯾﻦ درس (۱

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
)ص  (۲و
درسﻫﺎی  ۱و  ۲
ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﴍﻃﯽ دوﮔﺰاره

ﺳﺘﺎﯾﺶ و
درسﻫﺎی  ۱و۲

از درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

از درس ۱۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

2 ½Â»M

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

درس ۴

درسﻫﺎی  ۴و ۵

درس  ۵و
ﻣنت درس ۶

درس ۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
درس ۱
ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱
)ص  (۲و درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای 6HHDOVR
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۳
ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱
درس  ۱از اﺑﺘﺪای
از درس ۳
از اﺑﺘﺪای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﴍﻃﯽ
5HDGLQJ
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۵ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۴۵
دوﮔﺰاره و درس ۲

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

از درس  ۱۴
ﺗﺎاﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

درس  ۱از اﺑﺘﺪای
از درس ۴
 6HHDOVRو درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای 5HDGLQJ
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
درس  ۱و درس ۲
)ص  (۲و درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای :ULWLQJ

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب 

