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یف فعالیت هاي مورد نظر در ارزشیابی کمیت وزمان اجرا امتیاز
رد

 

 1 گروه و آدرس پست الکترونیکی  وآدرس وبالگ يارسال مشخصات اعضا 10/8/95  2
 2 ارسال به موقع آن به گروه استان ي عملیاتی گروه و تهیه ي برنامه 15/8/95 2
 3  تحلیل نیروي انسانی 15/8/95 2
 4  ، هندسه دهم و آمار و ریاضی انسانیتولید محتواي آموزشی در درس ریاضی دهم  15/12/95 9
 5  اهداف آموزش ریاضیدر راستاي تسهیل و اعتالي هاي ابتکاري  فعالیتخالقیت و   15/2/96 5
 6 جدیدالتالیفبررسی  و نقد کتب درسی   15/10/95 10
 7 هندسه دهمدر درس  يبر فناور یمبتن سیبرتر تدر يروشها ي جشنواره يرگزارب شود یمتعاقبا اعالم م 5
 8 پاسخ به موقع به مکاتبات گروه استان  طول سال  3
 9 جدیدالتالیف پایه دهمایجاد بانک سواالت از کتب   طول سال 10
 10 ارسال گزارش آن به گروه  استان تخصصی دبیران و - بر گزاري جلسات علمی  مورد 2حد اقل  10
 11 روزرسانی وبالگ گروه  سازي و به غنی  طول سال 4
 12 يداور  نحوه حیهندسه دهم و تشر يحضور ریغ سیهمکاران در جشنواره تدر شتریجهت مشارکت فعال و هرچه ب یکارگاه آموزش يبرگزار  10/11/95 6
  13  گروه استانسواالت منتخب و ارسال آن به  نییو تع رانیدب نیب) نوبت اول و دوم یانیمتناسب با پا( کتب پایه دهم سوال یمسابقه طراح يبرگزار  دي و فروردین 6
  14  يکشور نیانگیمربوطه از م ي منطقه ایشهرستان  ییدروس نها نیانگیبودن م نییعلل پا یشناس بیو آس یبررس  15/10/95 4
  15  بازدید از مدارس تحت پوشش ارسال به موقع گزارش بازبینی اوراق امتحانی و  طول سال 7
  16    ها  و سرگروه رانیدب نیب شتریتعامل ب جادیا يبرایی و کارا اجرا يارائه راهکارها  طول سال 5
  17  طراحی سواالت امتحانی و انتخاب طراحان برتر در دو نوبتارزیابی کیفیت   پس از هر نوبت 5
  18  و ارائه مستندات آن به گروه استان دهم هیپا فیدالتالیدر کتب جد یدرس پژوه تیبا محور یلیدر طول سال تحص یتخصص يکارگاه ها و يبازآموز يدوره ها برگزاري  طول سال 5
         100جمع امتیاز                                         


