
 باسمه تعالي

 سيستان و بلوچستان اداره کل آموزش و پرورش استان

 معاونت آموزش متوسطه  

 اداره  تکنولوژی و گروههای آموزشي متوسطه

 1400-1401سال تحصيلي  عملياتي گروه جغرافيا برنامه 

 
 

 عنوان برنامه
 

 نظارت باليني )با رویکرد سيستمي( 

 مستندات قانوني

 

آیين نامه گروه های آموزشي مصوب شورای عاالي آماوزش و  2ماده  5و  4بند و  سند تحول بنيادین 17-3و   11-4راهکارهای و  7هدف کالن شماره 

 پرورش
 

 اهميت و ضرورت اجرا

 

ای و تخصصاي ایجاد نظام ارزیابي صالحيت معلمان  شامل شایستگي های اخالقي،اعتقادی،انقالبي،حرفه  17-3و  11-4به منظور اجرایي نمودن راهکار

الق باتوجه باه و ارزشيابي متناسب با مباني و اهداف سند تحول واصالح  و به روزآوری روش های تعليم و تربيت با تاکيد بر روش های فعال گروهي ، خ

 نقش الگویي معلمان هم در کالس های حضوری و هم در کالس های مجازی.
 

 اهداف

 كمي
دوره متوسطه درصد کل کالس ها ی 20کالس درس)700 حداقلدر  و سيستمي نظری با تاکيد بر  رویکرد بالينينظارت برعملکرد دبيران دوره متوسطه 

 (نظری

 كيفي

 و سيستميراهبری حرفه ای معلمان و نظارت بر عملکرد آنان با تاکيد بر نظارت باليني -

 های درسي و تربيتي مصوب،به ویژه کتاب های جدیدالتأليف .و برنامه « برنامه درسي ملي»سازی معلمان در چارچوب مشارکت در توانمند -

 همکاری در فرآیند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و به کارگيری روش های کارآمد برای ارتقای اثربخشي آن.-

 اعالم نقاط قوت و ضعف فرآیند تدریس به دبيران مربوطه و ارائه راهکار بهبود فرآیند آموزش و یادگيری -

 شاخص

 واحد 
 ميزان

 1400-1401سال تحصيلي

 درصد 20 كالستعداد  نظارت برعملکرد دبيران دوره متوسطه نظری با تاکيد بر  رویکرد باليني

ارزیابي عملکرد گروه های آموزشي شهرستان ها و مناطق اساتان و ارائاه 

 بازخورد
 منطقه32 تعداد مناطق

جهات اساتداده در  آموزشيمدیریت، راهبری و نظارت بر توليد محتوای 

 برنامه شاد
 موارد مشخص شده توسط دبيرخانه  تعداد

 تحليل وضعيت آموزشي دروس جغرافيا در سطح استان

 
 منطقه32 تعداد مناطق

 منطقه32 تعداد مناطق ارائه راهکارهایي برای بهبود کيديت آموزشي در فضای مجازی  

 
و پيشنهاداتي برای بهبود روند ارزشيابي مستمر وپایاني  ارائه راهکارهایي

 توسط معلمان جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
 منطقه32 تعداد مناطق

 راهكارهاي اجرايي

 تهيه فرم های نظارت بر فرآیند آموزش از طریق دبيرخانه های راهبری دروس -

در کالس  همکااران شهرستان ها و مناطق، همتایان آموزشي و مدیر و معاونين آموزشي  ،حضور سرگروه های درسي استان  -

 و نظارت بر فرآیند اجرای تدریس. مجازی( ،)کالس های حضوری 

 

  منابع و امكانات  مورد نياز

 *استان *شهرستان *مدرسه گستره فعاليت

 1401پایان  خردادماه ماه تا 1400مهرماه  اولاز هدته  زمان اجراء

 سرگروه های آموزشي استان، شهرستان ها و مناطق و نيز مدیران و معاونين آموزشي مجري

 ناظر
 ، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشي  متوسطه استاندفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش، دبيرخانه های راهبری دروس

درصد تحقق ) كمي 

 ،كيفي(

 



 
 
 

 

 

 

 

 عنوان برنامه
 

دبيران جغرافيا و پشتيباني علمي  توسعه شایستگي ها  و صالحيت های حرفه ای  

 مستندات قانوني
 

 برنامه تعالي مدیریت مدرسه 6آیين نامه گروه های آموزشي و محور  2ماده  3و  1بندهای سند تحول بنيادین،  11-4و   8-6،  2-3،  11-7راهکار 

 

 اهميت و ضرورت اجرا
الس اجرای این برنامه به منظورافزایش دانش، تغيير نگرش و ارتقای مهارت های حرفه ای و شایستگي دبيران همچنين  توسعه مهارت های مدیریت کا

 درس با هدف تبدیل مدارس به سازمان یادگيرنده ضرورت مي یابد. 

 اهداف

 كمي

مساتقر در   Adobe Connectبرگزاری کارگاه های دانش افزایاي و کيديات بخشاي ویاژه تماام دبياران بصاورت وبيناار  باا اساتداده از بساتر  -

 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشي دوره متوسطه.

 برگزاری کارگاه آموزشي درس پژوهي و اقدام پژوهي برای دبيران دوره دوم متوسطه شاخه نظری.-

 و اقدام پژوهي بسته آموزشي در خصوص درس پژوهيیک تهيه حداقل -

 برگزاری جشنواره الگوهای تدریس برتر و  ارسال آثار منتخب کشوری و استاني به مناطق به منظور بهره برداری دبيران سراسر استان.-

 تهيه بسته های آموزشي و ارسال به مناطق -

 كيفي

و تاروی  روش هاای تادریس گروهاي  تادریس و توساعه شایساتگي هاای حرفاه ای همکاارانآشنایي دبيران با روش هاای ناوین 

 پژوهش محور، تغييرات کتب درسي.

 شاخص

 واحد 
 ميزان

 1400-1401ي سال تحصيل

  2 تعداد  کارگاه  متوسطه نظری به صورت وبينارجغرافيای برگزاری کارگاه های تخصصي 

 (استان شناسيکتاب) 1 تعداد کتاب اتصال رمزینه کتاب استان شناسيتهيه محتوای الکترونيکي برای 

 1 تعداد  کارگاه ویژه دبيرانبرگزاری وبينار  درس پژوهي و اقدام پژوهي 

 20 درصد مشارکت دبيران برگزاری جشنواره الگوهای تدریس برتر در دروس مورد نياز

 1 تعداد غني سازی  و به روز رساني سایت گروه آموزشي

 20 درصد مدارس توسعه فرهنگ درس پژوهي در دبيرستان های متوسطه نظری

 بر اساس نياز مناطق تعداد استقاده از دبيران مجرب برای آموزش های تلویزیوني

نظارت مستمر بر تدریس های انجام شده با هماهنگي دبيرخانه توسعه و تکميل 

 فرم های مربوطه
 موارد ارسالي تعداد

 راهكارهاي اجرايي

با استداده از امکانات موجود در استان، کارگاه های مختلف آموزشي به صورت مجازی و آنالین بر ای دبيران سراسر استان با 

حضور مدرسين صاحب نظر) سرگروه و اعضای گروه استان، مولدين کتب درسي، اعضای دبيرخاناه هاای راهباری، اسااتيد 

 شد. دانشگاه و...( برگزار خواهد

  منابع و امكانات  مورد نياز

 استان * شهرستان * مدرسه * گستره فعاليت

 1401تا پایان اردیبهشت ماه    1400هدته سوم مهرماه   زمان اجراء

 سرگروه های آموزشي استان  مجري

 دفتر محترم آموزش متوسطه شاخه نظری وزارت متبوع  و دبيرخانه های راهبری دروس . ناظر

درصد تحقق ) كمي 

 ،كيفي(

 



 

 

 عنوان برنامه
 

یادگيری -بهبود نظام یاد دهيبرنامه ریزی به منظور   

 مستندات قانوني

 

 7سند تحول بنيادین آموزش و پرورش آیين نامه گروه های آموزشي مصوب شورای عالي آموزش و پارورش ، محاور  11-4، 8-6،  2-3،  11-7راهکار 

 مدرسه و سند برنامه درسي مليبرنامه تعالي مدیریت 

 

 اهميت و ضرورت اجرا

آیين نامه گروه های  2ماده  4و  2برنامه تعالي مدیریت مدرسه و بند  7بنيادین، محور  تحول سند 11-4و  8-6،  2-3، 11-7اجرایي نمودن راهکارهای 

 تروی  روش تادریس تلديقي،فعاال و خاالقدر خصوص تقویت شایستگي های حرفه ای دبيران، تبادل تجربه،  سند برنامه درسي ملي نيز آموزشي و

مطلوب و نيز ارزشيابي استاندارد و در نهایت ارتقای  ، استداده از تجهيزات هوشمند و آزمایشگاه به منظور یادگيریمبتني بر رویکرد برنامه درسي ملي

 تحصيلي.نمرات دروس نهایي و کاهش افت 

 

 اهداف

 اهداف کمي هریک از فعاليت های این برنامه در جدول شاخص ها درج گردیده است. كمي

 كيفي

شناسایي، تباادل ، مبتني بر رویکردهای برنامه درسي مليو مسئله محور مشارکتي ، روش ها ی تدریس تلديقي و بهره گيری از آشنایي

 . بهبود روش های ارزشيابي تحصيلي .آموزش و یادگيریو تروی  روش های خالق و نوآور در فرآیند 

 

 شاخص

 واحد 
 ميزان

 1400-1401سال تحصيلي 

 32 تعداد منطقه تدوین برنامه عملياتي و تقویم اجرایي برای فعاليت های مناطق استان و ارسال به دبيرخانه

 32 تعداد منطقه فعاليت های آن ها نظارت بر حسن اجرای برنامه سرگروه های درسي مناطق و ارزیابي از

 32 تعداد منطقه تجزیه و تحليل نتای  امتحانات نهایي 

 درصد 5 -10 درصد اوراق بازبيني اوراق امتحانات نهایي و داخلي نوبت دی ، خرداد و شهریور ماه توسط سرگروه ها

 درصد 80 درصد سواالت و استان نقد و بررسي سواالت امتحانات نهایي و داخلي توسط سرگروهها ی مناطق

 (3عنوان)جغرافيا  1 تعدادعنوان درس تهيه بانک سواالت استاندارد  برای دروس نهایي به منظور بهره برداری دبيران استان

 موارد ارسالي جغرافيادروس  برگزاری مسابقه توليد محتوای آموزشي 

 راهكارهاي اجرايي

 

گروهها و تنظيم تقویم اجرایي و جدول زمانبندی برای هریک از فعاليت ها توساط تماام گاروه هاای تهيه برش برنامه توسط هریک از 

 آموزشي و ارسال به شهرستان ها و مناطق استان و اجرای فعاليت ها طبق تقویم اجرایي

 

منابع و امكانات  مورد 

 نياز

 

 *استان *شهرستان *مدرسه گستره فعاليت

 1401خردادماه  پایانتا  1400از هدته دوم مهرماه  زمان اجراء

 سرگروه های آموزشي استان و شهرستان ها و مناطقاداره تکنولوژی و گروه های آموزشي متوسطه استان،  مجري

 ناظر
 دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش، دبيرخانه های راهبری دروس

درصد تحقق ) كمي 

 ،كيفي(

 


