
  به نام خداوند جان آفرین

  استان کردستان آموزش و پرورش اداره کل
  نظري معاونت آموزش متوسطه

  1396-97سال تحصیلی  گروه ریاضی متوسطه دوم استان کردستان دربرنامه عملیاتی 

 حاتیتوض زمان ارسال برنامه يهاشاخص عنوان برنامه فیرد

1  

  اجراي برنامه درس ملی

توسط  کتب جدیدالتالیفماه و خردادماه از استاندارد آزمون ديطراحیِ سوال  1-1
  ارسال به گروه استانو  مناطق و نواحی استان

  آذر 30
  اردیبهشت 30

  

پایه  2هاي جدیدالتألیف ریاضییلی) ویژة کتابتدوین و طراحی سواالت (تکم 2-1
   1یازدهم تجربی و حسابان 

    اسفند 15

    در طول سال تحصیلی  جدیدالتألیفهاي درسی نقد کتاب 3-1
تهیه و تبیین راهنماي برنامه درسی در استان با توجه به اسناد موجود در  4-1

  سایت دبیرخانه و دفتر تألیف (از طریق سایت و ...) 
  

  آبان ماه
  

اي معلمان و راهبري حرفه  2
نظارت بر عملکرد آنان با تأکید 

  بر نظارت بالینی

    در طول سال تحصیلی  بنديهمراه با برنامۀ زمانهاي آموزشی سرگروهبازدید از مدارس توسط  1-2

    در طول سال تحصیلی  برگزاري کارگاه آموزش نظارت بالینی  و نظارت بالینی  2-2

3  

مشارکت در آموزش و 
توانمندسازي دبیران با توجه 

راهبردهاي یاددهی یادگیري برنامۀ 
در کتاب هاي  درس ملی به ویژه

  جدیدالتألیف

    اسفند ماه  مشارکت در برگزاري جشنوارة تدریس  1-3
برگزاري کارگاه آموزشی درس پژوهی وترغیب همکاران به استفاده از این روش در 

  امر تدریس
  آبان ماه (جهت سر گروهها)

دي  ماه( جهت همکاران با نظارت بالینی سر 
  گروهها)

  

تخصصی در طول سال تحصیلی با  کارگاه و نشستبرگزاري حداقل یک  2-3
  هاي مناطق و نواحی)هاي جدیدالتألیف (ویژة سرگروهموضوع نقد و بررسی کتاب

    طول سال تحصیلی

 هاهاي مناطق و نواحی جهت نقد برنامهبرگزاري جلسات مشترك با سرگروه 3-3
  ها و برنامۀ عملیاتیو فعالیت

    آبان

    در طول سال تحصیلی  هاي جدیدالتألیفهاي آموزشی کتاببرگزاري دوره 4-3

هاي استانی و دعوت از دبیران مجرب یا مؤلفین در جلسات و گردهمایی 5-3
  هاي درسی  جدیدالتالیفکشوري جهت  نقد و بررسی کتاب

    در طول سال تحصیلی



 مابینبرنامۀ پرسش و پاسخ (کلینیک مجازي) جهت ایجاد بستر تعاملی  6-3
  هاي درسیدبیران و سرگروه

    در طول سال تحصیلی

 در طول سال تحصیلی  حضور فعال در همایشهاي ریاضی   3-7
 

  

ارزیابی، تجزیه و تحلیل سواالت   4
و نتایج امتحانات نهایی، 

  هماهنگ و داخلی

تجزیه و تحلیل آمار و نتایج کسب شده در امتحانات سال تحصیلی گذشته و  1-4
  لینئوبررسی علل افت یا پیشرفت تحصیلی و بازخورد به مس

    بهمن ماه

درصد اوراق امتحانی و ارائۀ بازخورد به دبیران، مدیران و 10تا  5بازبینی  2-4
  مسئوالن

 در طول سال تحصیلی

  
  

    بعدازبرگزاري امتحانات  استانی و داخلی  نهایی، ارزیابی سواالت امتحانات 3-4  
    آذر و اول اردیبهشت ماه   برگزاري آزمون تکوینی  برنامه هاي بومی  5

    خرداد ماه  تالیفلهماهنگ استانی در کتب جدیدا برگزاري آزمون
برگزاري جلسات و نشست هاي مشترك با دبیران و سرگروه هاي آموزشی متوسطه 

  اول و ابتدایی 
    در طول سال تحصیلی

ادامه چاپ مجله تخصصی ریاضی (ماتریس) با مشارکت گروه ریاضی دانشگاه 
  کردستان

    در طول سال تحصیلی

احتمالی کتب و دعوت از مولفین کتب جدیدالتالیف جهت بررسی چالش هاي 
دعوت از اساتید صاحب نظر در مباحث ریاضیات جهت چاره اندیشی براي رفع 

  چالش هاي افت وعدم انتخاب رشته ریاضی

    در طول سال تحصیلی

برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت با هماهنگی انجمن ریاضی در راستاي 
  کیفیت بخشی به تدریس کتب جدیدالتالیف 

    تحصیلیدر طول سال 

بینی نشده و پیش هايفعالیت  7
  هاخالقیت

    در طول سال تحصیلی فعالیت هایی در راستاي اعتالي  آموزش ریاضی  و کیفیت بخشی به این مهم
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