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 مقدمه:
ت و ابتکار در دانش آموزان آموزش و پرورش، ایجاد توانایی حل مسئله، آفرینندگی، خالقيّهای مهمترین مأموریتیکی از 

موقعيت های جدید مواجه شدن با برخورد با شرایط گوناگون زندگی و  جهترا  انی ها می توان آنبا ایجاد این توانای .است

و  شيوع بيماری كرونا. می شودسر ميّاستفاده از روش های تدریس فعال ش و آموزز طریق آماده كرد. ایجاد این توانایی ها ا

دانش آموزان  آموزشیشبکه طراحی و استفاده از  باتغيير رویکرد از آموزش های حضوری به آموزش در بستر فضای مجازی 

با آموزش های الکترونيکی را برجسته تر  آنهاآشنایی های حرفه ای معلّمان به ویژه در زمينه  توسعه شایستگیلزوم  ،)شاد(

 های دیجيتالی ، معلّمان با بهره گيری از فناوریآموزش ها به صورت تلفيقی )حضوری و مجازی(با ارائه نمود. در شرایط حاضر 

          وسيله ه عوامل مؤثر بر این روند ب. ه اندقرار داددر مسير عالی ترین اهداف آموزش و پرورش  یادگيری را-فرآیند یاددهی

مورد بررسی قرار می گيرد؛ تا  با مشاركت حداكثری معلمان جشنواره الگوهاي تدريس برترو برگزاری روش های علمی 

شناسایی نموده و با  متناسب با فضا، امکانات، محتوا و تجهيزات موجود، الگوهای مناسب و قابل استفاده در شرایط موجود را

 ان گامی مؤثر در جهت كيفيت بخشی به آموزش برداشته شود.ارائه آنها به سایر همکار

 اهداف:

 ؛توسعه زمينه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای معلّمان به شکل فردی و گروهی -1

 ؛معلّمانو عملی انتقال تجارب و دستاوردهای علمی  -2

 ؛برای اصالح و به روز آوری شيوه های تدریس روش های فعّال، گروهی و خالق با توجه به نقش الگویی معلّمانتوسعه  -3

 ؛در كالس درس معلمان و تدریس بهبود عملکرد آموزشی -4

 نظریه های یادگيری؛كاربردی ساختن  -5

 .یادگيری-بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در فرآیند یاددهی -6

 اجرايي: بخش های

 عملی برگزار می شود.هجدهمين جشنواره الگوهای تدریس برتر در دو بخش علمی و 

 بخش علمي:  -الف

 زیر انجام می شود: در سه محوربرتر در بخش علمی تدریس  جشنواره الگوهای

در این محور، دبيران به بيان و : )تجارب تدریس حضوری و غير حضوری(دبيران موفق و برترتجارب اول: محور  

با ذكر نکات اصلی و راهبردی ، حضوری و یا تلفيقی فضای مجازیتوصيف تحليلی از تجربه ی زیسته خود در زمينه تدریس در 

 . از این رو از تمامی دبيرانی پردازندم ،یادگيری و عملکرد فراگيران-بهبود فرایند یاددهی آن در در آن تجربه و ميزان تاثيری 

را در قالب یک فيلم )حداكثر(  های ذكر شدهفضاهر یک از در  خودآموزش دوره متوسطه نظری دعوت می شود تا تجربه های 
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ارائه نمایند. تجارب برتر  مگابایت كه با دوربين )گوشی تلفن همراه و...( ضبط نموده اند، 20)حداكثر(  دقيقه ای با ظرفيت 5

 در مجموعه ای با نام افراد ارائه دهنده، منتشر و از منتخبين آنها تجليل خواهد شد.

  مخاطبين:

تجارب ، دارند مي توانند در این بخش تدریسدر مدارس دوره دوم متوسطه اشتغال و ابالغ  1400-1401يلي دبيراني که در سال تحص 

جهت ثبت نام و ارسال آثار و مستندات به لینک                                                                 17/11/1400توانند تا تاریخ همكاران مي  ارائه نمایند.خود را  تدریس

 در آدرس زير مراجعه فرمايند 
.medu.ir2gam-https://Fanavari  

 .مراجعه نمايند 185.53.143.153:8099و يا به آدرس سامانه 

 محل خدمت و موضوع تجربه در ابتدای فيلم ضروری است.نام خانوادگی،  و نام شامل:مشخصات صاحب اثربيان : توجه

 

آخرین مطالب و برای عرضه ، عرصه ای در این محور تالش می شودارائه مقاله علمي مرتبط با تدریس:دوم: محور 

 فراهم گردد. در قالب مقاله علمی یادگيری و تدریس –پژوهش های علمی در زمينه یاددهی 

  مخاطبين:

دارند و همچنين دانشجو معلمان مي  تدریسدر مدارس دوره دوم متوسطه اشتغال و ابالغ  1400-1401دبيراني که در سال تحصيلي  

جهت ثبت نام و ارسال آثار و مستندات به لینک                                                                 17/11/1400همكاران مي توانند تا تاریخ  مقاله ارائه نمایند.، توانند در این بخش

 در آدرس زير مراجعه فرمايند 
.medu.ir2gam-https://Fanavari  

 .مراجعه نمايند 185.53.143.153:8099و يا به آدرس سامانه 

 موضوعات:

 دانش آموزان از طریق آموزش های حضوری با آموزش های غير حضوریمقایسه ميزان یادگيری  -1

 بررسي راهكارهای مناسب ارزشيابي از آموخته های دانش آموزان در آموزش های غير حضوری -2

  )آموزش های تلفيقي( نقش و جایگاه آموزش های غير حضوری در دوران حضوری شدن آموزش هابررسي  -3

                                          :مقاله شرایط پذیرش 

 مقاله باید برگرفته از فعاليت اصيل پژوهشی نگارنده باشد. -الف 

 پذیرش مقاالت بر اساس نتایج داوری خواهد بود. -ب 

 مقاله های پذیرفته شده به صورت الکترونيکی منتشر خواهد شد. -ج 

 راهنمای نگارش مقاله:

 به منظور نگارش مطالب استفاده شود. BNzanin14  قلم از   -1

 تنظيم گردد. A4 صفحه 10مطالب حداکثر در  -2

https://fanavari-gam2.medu.ir/
https://fanavari-gam2.medu.ir/
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درج مشخصات کامل صاحب اثر ) نام و نام خانوادگي، کد پرسنلي، نام پدر، محل خدمت، پایه تدریس، سابقه خدمت،استان،  -3

 ست.منطقه، مدرسه  و شماره تماس( ضروری ا

 در تدوین مقاالت ترتيب صحيح آن از قبيل: چكيده، مقدمه، متن اصلي، نتيجه گيری، پيشنهادات و منابع رعایت گردد. -4

 پس از داوری مقاالت ارسالي به دبيرخانه، از نفرات برتر تقدیر به عمل مي آید. -5

 :تحلیلمحور سوم: 

 تدریس تلویزیوني به شرح ذیل انجام مي شود:های شامل تحليل محتوای کتاب و تحليل فيلم  ،محور تحليل

 تحلیل محتوای کتاب: -1

امه درسی مدارس را اصلی برن عناصردر نظام های آموزشی هستند و  یكتاب های درسی یکی از مهم ترین منابع یادگير

زیرا معلمان و دانش آموزان  ،كتاب های درسی نيز تالش ارزنده ای استمحتوای پژوهش پيرامون تحليل  .تشکيل می دهند

هم چنين مطالعه و بررسی كتاب های  .آموزان تاثير گذار استزیادی از آن بهره می برند و این مطالعات در یادگيری دانش 

مفاهيم ن دگنجانده شبه  درسی می تواند ارتباط بين برخی از مشکالت یادگيری دانش آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و

اطالعات متعدد در كتاب های درسی، رویکرد حافظه  .گنجاندنكمک كند ه درسی به شکل مناسبی در كتاب های درسیبرنام

سی و توجه بيش از حد به ، عدم توجه به كاربردی بودن مطالب كتاب های درال، محتوای غير فعّسطحی، یادگيری پروری

      توسط دبيران  لذا تحليل كتاب درسی .ستكشور ما بوده اام آموزش و پرورش ، همواره از مسائل عمده در نظكسب نمره

و به دبيران برای استفاده از روش های مناسب برای تدریس محتوای آموزشی در تأليف و اصالح محتوا  می تواند به برنامه ریزان

 توليد شده كمک شایان توجهی نماید.

از  را  یب درسكت مطابق با رشته تدریس خود یکی از)گروه درسی مدرسه( به صورت گروهیدر این بخش دبيران هم رشته 

  نمایند: می بررسی و تحليل محتوا نموده و نتایج حاصل را ارائه  جدول زیر

 درس پايه رشته رديف

 1حسابان  پایه یازدهم ریاضی فيزیک 1

 1فيزیک  پایه دهم علوم تجربی 2

 2شناسی جامعه  پایه یازدهم علوم انسانی 3

 3اصول عقاید  پایه دوازدهم علوم و معارف اسالمی 4

  مخاطبين:

 فيزیک، ، جامعه شناسیدرس  تدریسدر مدارس دوره دوم متوسطه اشتغال و ابالغ  1400-1401دبيراني که در سال تحصيلي  

همكاران مي توانند  .جشنواره شرکت نمایندمحور از دارند و همچنين دانشجو معلمان مي توانند در این را اصول عقاید هندسه و 

در آدرس زير مراجعه جهت ثبت نام و ارسال آثار و مستندات به لینک                                                                 17/11/1400تا تاریخ 

 فرمايند 
.medu.ir2gam-https://Fanavari  

 .مراجعه نمايند 185.53.143.153:8099و يا به آدرس سامانه 

 

https://fanavari-gam2.medu.ir/
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 شرايط:

 .كار به صورت گروهی) گروه درسی مدرسه( انجام شود –الف 

هماهنگی كارشناسی گروه های آموزشی منطقه با در صورت وجود تنها یک دبير در مدرسه، ایشان می توانند با  -1تبصره 

 گروه تشکيل دهند.سایر مدارس ن مدارس دبيرا

 با هماهنگی كارشناسی گروه های آموزشی منطقه ير در یک منطقه، ایشان می تواننددر صورت وجود تنها یک دب -2تبصره 

 به صورت انفرادی در تحليل محتوا شركت نمایند.

 بر اساس نتایج داوری خواهد بود.تحليل ها پذیرش  -ب 

 .مرتبط قرار خواهد گرفتسازمان تحليل های پذیرفته شده به صورت الکترونيکی منتشر و در اختيار  –ج 

نفر بوده و هر یک از اعضای گروه باید ابالغ تدریس درس جامعه شناسی  4نفر و حداكثر  2تعداد اعضای هر گروه حداقل  -د

 داشته باشد.را 

 :حورهام

 تناسب با اسناد باالدستی آموزش و پرورش  :الف

 تناسب محتوای كتاب با اهداف برنامه درسی ملی  - 1   

  گانه تعليم و تربيتهای ششتناسب محتوای كتاب با ساحت  -2   

 ب:  ساختار کتاب درسی

 بررسی كتاب از منظر سازماندهی محتوا  -1   

 متنبررسی كتاب از منظر تناسب تصاویر با   -2   

 بررسی كتاب از منظر سنجش خوانایی متن  -3   

 ج:  رويکرد نظري

 تحليل چهارچوب نظری حاكم بر كتاب  -1   

 بررسی مفهوم علم در كتاب  -2   

 صورت بندی مساله عامليت و ساختار در كتاب -3    

  د:  محتواي کتاب درسی

 واتدریس پذیری محت -1

 یادگيری پذیری محتوا -2

 

 :محتوای کتابتحلیل راهنمای نگارش 

 به منظور نگارش مطالب استفاده شود. B Nazanin14 قلماز   -1

 تنظيم گردد. A4 صفحه 10مطالب حداكثر در  -2

اثر ) نام و نام خانوادگی، كد پرسنلی، نام پدر، محل خدمت، پایه تدریس، سابقه  اندرج مشخصات كامل صاحب -3

 خدمت،استان، منطقه، مدرسه  و شماره تماس( ضروری است.
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 توجه شود.كمّی و هم به تحليل كيفی تحليل هم به تحليل درس، در تدوین  -4

 ارسالی به دبيرخانه، از نفرات برتر تقدیر به عمل می آید. آثارپس از داوری  -5

 وپرورش اداره كل آموزش واقع درعلوم اجتماعی،  جهت كسب اطالعات تکميلی به آدرس الکترونيکی دبيرخانه همکاران

دبيرخانه فيزیک، واقع در اداره كل آموزش و پرورش ،  medu.ir2gam-https://ejtemaee.  به نشانی گيالن استان

استان  اداره كل آموزش و پرورش درواقع ، دبيرخانه ریاضی  medu.ir2gam-https://fizik.استان اردبيل به نشانی 

واقع در اداره كل آموزش و و دبيرخانه علوم و معارف اسالمی  medu.ir2gam-https://riazi.خراسان جنوبی به نشانی 

 نمایند.مراجعه  medu.ir2gam-https://maaref. پرورش استان یزد به نشانی 

 :تدريس های تلويزيونيفیلم و بررسي تحلیل  – 2

 از انتقال آموزشی گيری جهت كه معنی بدین. است داده رخ معلمان ای حرفه رشد در رویکردی تغيير نوعی اخير، دهه در

 )اهبری ر خود (دهند می ارتقا یادگيری ناب های فرصت ایجاد یق طر از را خود دانش معلمان كه روشی به ها مهارت و دانش

 یاد معلمان ای حرفه توسعه راستای در رویکردی عنوان به باید آموزشی راهنمایی و نظارت از تغيير این در. است یافته تغيير

 و نظارت نظام از باید معلمان است بدیهی .)همتا نظارت)باشند داشته داوطلبانه مشاركت آن در توانند می معلمان كه كرد

 .باشند برخوردار نظام این در موثر نقش ایفای برای ضروری های مهارت از و داشته آگاهی راهنمایی

س تدری درباره بحث و توصيفی بازخورد قراردادن اختيار در با توانند می معلمان آن در كه فرآیندی عنوان به همتا نظارت

یکی از  طرفی از. است بوده آموزشی های نظام توجه مورد همواره، ببرند بهره ای حرفه رشد تقویت جهت در شده مشاهده

تلویزیون ارائه آموزش ها از طریق در دوران شيوع بيماری كرونا و تعطيلی مدارس، راهبردهای دفتر آموزش متوسطه نظری 

از طریق شبکه های مختلف سيمای جمهوی اسالمی ایران  این دوره دروس مختلف جلسه تدریس 6000بوده است. ارائه بيش 

ان در ایر تلویزیونی مدرسه آموزشی های فيلم تا تحليل ،موجب شده استيلی جاری در سال تحصادامه این روند تصميم به و 

 هجدمين دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر مطرح شود.

 همتا نظارت و راهبری خود طرح قالب در و خود ای حرفه رسالت راستای در می توانند مانمعلّ در این بخش از جشنواره

 .دننمای تلویزیونی مدرسه آموزشی های فيلم تحليل به اقدام و كرده استفاده

 

  مخاطبين:

دارند و همچنين دانشجو معلمان مي  تدریسدر مدارس دوره دوم متوسطه اشتغال و ابالغ  1400-1401دبيراني که در سال تحصيلي  

همكاران مي توانند تا تاریخ  .شرکت نمایندمحور از جشنواره در این  ارائه نمایند. تحليل فيلم تدریس تلویزیوني، توانند در این بخش

در آدرس زير مراجعه جهت ثبت نام و ارسال آثار و مستندات به لینک                                                                 17/11/1400

 فرمايند 
u.ir.med2gam-https://Fanavari  

 .مراجعه نمايند 185.53.143.153:8099و يا به آدرس سامانه 

 

 

https://ejtemaee-gam2.medu.ir/
https://ejtemaee-gam2.medu.ir/
https://fizik-gam2.medu.ir/
https://riazi-gam2.medu.ir/
https://maaref-gam2.medu.ir/
https://maaref-gam2.medu.ir/
https://fanavari-gam2.medu.ir/
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 :توجه قابل نکات

 .شود ارسالبه گروه های آموزشی منطقه  B Nazanin 14با قلم   Word و PDF های فایل صورت به آثار -1

ه مرحله باستانی در سطح منطقه به مرحله استانی و به همين ترتيب از مرحله یک اثر از هر رشته پس از داوری  -2

 كشوری راه می یابد.

 تهيه نفر کی سطتو بایست می فقط اثر هر یعنی باشد فردی صورت به باید ارسالی آثار جشنواره، ماهيت به توجه با -3

 .باشد كرده بررسی را تلویزیونی مدرسه آموزشی فيلم مورد یک فقط و شود ارسال و

 يرخانه،دبفرم های داوری  در شده هارائ های گویه و ها شاخص از گرفتن كمک با تواند می كننده شركت همکار  -4

 تبيين يلی،تکم های فعاليت و درس هارائ به مربوط های فعاليت مقدماتی، های فعاليت تحليل شکل به توصيفی متنی

 .بپردازد ادهس و علمی زبانی به انتخابی فيلم ستدری در جایگزین احتمالی راهکارهای هارائ نيز و ضعف و قوت نقاط

 .باشد كلمه 2500حداكثر ارسالی آثار -5

 .شد خواهد درج دبيرخانه الکترونيکی مجله در استانی برتر های تحليل -6

توسعه شایستگی های حرفه ای  همکاران می توانند جهت كسب اطالعات تکميلی به آدرس الکترونيکی دبيرخانه

 gam.medu.ir-https://teacherspd به نشانی زنجانواقع در اداره كل آموزش وپرورش استان ، معلّمان

 مراجعه نمایند.

 بخش عملي: -ب

 محور به شرح ذیل برگزار می گردد: سه بخش عملی در

 :حضوری  –1

ا استفاده بهای تدریس  آشنا ساختن دبيران با مهارت ،حضوریمحور همين دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر در هجد هدف

 رمحوبر اساس مطالعات صورت گرفته و پيشنهادهای متخصصان و صاحب نظران،  همچنين .است 7Eاز چرخه یادگيری 

 می گردد. اجرا  زیست شناسیدرس  در ،وارهحضوری جشن

 يرند،گمی  یاد به طور طبيعی آموزان دانش كه ای شيوه و علوم اكتشافی ماهيت با كه است روشی یادگيری چرخه مدل

 آن درباره بحث یا فعاليت ساده یک طریق آموزان از دانش ابتدا كه است به گونه ای یادگيری چرخه مدل. دارد سازگاری

 می كند هدایت گونه ای به را آنها معلم تجربه، كسب به منظور ادامه در .بپردازند یادگيری به االنهفعّ تا ،می شوند برانگيخته

دست  تبيين و یافته ها تفسير مسير در را آموزان دانش او بپردازند؛ وكاوش جستجو به فعاليت های گروهی در شركت با كه

ایط جدید آموخته های جدیدی را در شر خویش فهم و درک گسترش با بتوانند كه دمی كن هدایت سویی به خود، های آورد

 :از عبارت اند الگو این فعاليت های یادگيری بپردازند. مراحلبه كار گيرند و به ارزشيابی 

 7( ارزشيابی7    6دادن تعميم (6    5دادن (بسط5    4دادن (توضيح4    3كردن (كاوش3   2 شدن (درگير2    1(استنباط1 

                                                           
valuateE -7Extend       . -6Elaborate    -5 Explain    -4xplore       E -3ngagement        E– 2Elicit        -1 
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 درس هایشان از یادگيری برای مهم عناصر از هيچيک كه است مطلب این از معلمان ساختن مطمئنE7 روش از هدف 

 تأكيـد تـعميم دانـش كنـترل، وليد،تـاست كه بر  الیفـعّ های روش جزء یادگيری چرخة مدل ،كلیبه طور.نمی شود حذف

 گسترش و انتقال فزاینده آموزان بر اهميت دانش قبلی استنباط از فهـم و ادراکفزاینده بر  تأكيد با مدل،. این كند می

 د.كن می فراهم را هـا آنتفکر  رشد و موفقيت زمينة ،مفاهيم

  مخاطبين:

محور از در این مي توانند،دارند  تدریسدر مدارس دوره دوم متوسطه اشتغال و ابالغ  1400-1401دبيراني که در سال تحصيلي  

جهت ثبت نام و ارسال آثار و مستندات به لینک                                                                 17/11/1400همكاران مي توانند تا تاریخ  .جشنواره شرکت نمایند

 در آدرس زير مراجعه فرمايند 
.medu.ir2gam-https://Fanavari  

 .مراجعه نمايند 185.53.143.153:8099و يا به آدرس سامانه 

 

 مراحل اجرايی:

 زیست شناسیی و راهنمای برنامه درسی ی ملّبرنامه درس در این مرحله از تمامی شركت كنندگان آزمون علمی از مرحله اول:

، به عمل خواهد برنامه ریزی آموزشی ارائه شده استسازمان پژوهش و از سوی دوین گردیده و مؤلفان كتب درسی ت توسطكه 

و طراحی سواالت بر عهده دبيرخانه راهبری زیست شناسی وظيفه تهيه و در اختيار قرار دادن راهنمای برنامه درسی آمد. 

 و سرگروه های درسی منطقه و استان خواهد بود.زیست شناسی مستقر در شهرستان های استان تهران كشوری درس 

ین شکل كه شركت كنندگان در مدت زمان تعيين شده در این مرحله نوشتن طرح درس صورت می گيرد؛ به ا مرحله دوم:

 اقدام به نوشتن طرح درس استاندارد آن درس )طرح درس روزانه( می نمایند.

در این مرحله توليد محتوای الکترونيکی، وسيله كمک آموزشی، كارافزار و... بر اساس طرح درس و موضوع انتخاب  مرحله سوم:

گان با استفاده از امکاناتی كه در اختيارشان قرار می گيرد و یا با استفاده از نرم افزارهای شده انجام خواهد شد كه شركت كنند

محتوا ساز، محتوای مورد نظر خود را كه قابليت ارائه به دانش آموزان و متناسب با درس می باشد را در مدت زمان تعيين 

 شده توليد می نمایند.

در قالب طراحی سوال توسط شركت كنندگان می باشد. شركت كنندگان بر اساس مرحله ارزشيابی از تدریس  مرحله چهارم:

آن بخش از كتاب كه تدریس خواهند نمود؛ نسبت به طرح سوال استاندارد، شامل انواع سواالت به منظور ارزشيابی از اهداف 

يابی ورودی)آغازین(، تعيين شده در طرح درس اقدام می نمایند.)در طراحی سواالت، انواع ارزشيابی شامل ارزش

 تکوینی)مستمر( و پایانی)تراكمی( مورد توجه می باشد.(

الی  20خواهد بود كه شركت كنندگان در جشنواره پس از گذراندن مراحل چهارگانه قبل، تدریس ،مرحله پایانی مرحله پنجم:

 دقيقه فرصت دارند كه تدریس خود را برای دانش آموزان و درحضور هيات داوران و حضار ارائه نمایند. 25

( توسط دبيرخانه 3)جدول  هر سه پایه در سال تحصيلی جاری بخش های چالشی و دشوار كتب درس زیست شناسی :1تذکر

 كه موضوعات تدریس همکاران در جشنواره خواهد بود.  استخراج شده،

https://fanavari-gam2.medu.ir/
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قرعه كشی انجام شده و با مشخص شدن  ،مرحله آندر حضور شركت كنندگان راه یافته به مختلف، حل ادر برگزاری مر :2تذکر

ؤال، توليد محتوا و ارائه تدریس اقدام خواهند موضوع تدریس هر فرد، شركت كنندگان نسبت به نوشتن طرح درس، طراحی س

 نمود.

 

 زيست شناسيلیست موضوعات کتب  -3جدول 

 رديف  1 زيست شناسی 2زيست شناسی  3 زيست شناسی

 : آزمايش مزلسون و استال 1فصل 

 10و 9صفحه 

دستگاه عصبی - 2گفتار-1فصل 

                              -خودمختار -بخش پیکري-محیطی

 17-16صفحه 

        معده  -: گوارش2فصل  

 22تا 20صفحه  
1 

محیط بتداي اثر ا: صفات پیوسته  و گسسته  تا 3فصل

 45تا  44صفحه

: مکانیسم انقباض ماهیچه  تا 3فصل 

 50تا  48صفحه       تامین انرژيابتداي 

        :ساختار ماهیچه قلب و شبکه هادي 4فصل 

 52تا 51صفحه 
2 

 :واکنش هاي وابسته به نور  5فصل 

 82صفحه 

 Bنحوه عملکرد لنفوسیت هاي  5فصل 

 73و72صفحه 

 : تنوع تبادالت گازي3فصل 

 46و 45صفحه  
3 

  کتاب نتهاي : زندگی گروهی  تا ا 8فصل 

 124تا  122صفحه 

 محرک هاي رشد : 9فصل

 142تا 140صفحه 

: انتقال  آب و مواد معدنی در مسیرهاي بلند 7فصل

 ساختار نگهبان روزنه ابتدايتا 

 108تا  107صفحه  

4 

 

 

 نحوه ارزيابي و سهم هر مرحله-4جدول
 درصد سهم امتیاز هر مرحله نحوه ارزيابی عنوان مراحل اجرايی

 10 آزمون یی ملآزمون عملی از راهنمای برنامه درسی و برنامه درس اول

 15 داور تخصصی طرح درس نویسی دوم

 10 داور تخصصی توليد محتوا سوم

 15 داور تخصصی ارزشيابی )طراحی سؤال ( چهارم

 50 هيأت داوران ئه تدریس اار پنجم
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 غیر حضوری:-2

ين  مچنهحائز اهميت فراواني است.  ،این بخش از جشنواره با توجه به فراگيرتر بودن و پوشش تعداد زیادی از کتاب های درسي

 به شرح ذیل تسهيل شده است: ،فرایند حضور حداکثری دبيران در بخش غير حضور تا حد امكان

 لذا طرح درس می بایست با توجه به زمان تعيين شده تهيه گردد. ،دقيقه می باشد 30زمان ارائه تدریس حداكثر  -1

از هر مرحله یک نفر برتر در هر درس)به شرح جدول  كشوری برگزار می گردد و استانی و جشنواره در سه مرحله منطقه ای، -2

های  نمون برگ( كه حائز  شرایط داوری باشند به مرحله بعد راه پيدا می كنند.)مطابق : دروس و موضوعات جشنواره2

 داوری پيوست(

عکس و.... در قالب ، (1جدول ات)مشخص نمون برگمنتخب از جمله فيلم تدریس، طرح درس، دبير مستندات مربوط به  -3

 ( به مرحله بعد ارسال گردد.DvDیک لوح فشرده )

 منطقه/استان ... معرفی دبير منتخب شركت كننده در جشنواره -1 جدول
 منطقه /ناحيه  مدرسه شماره همراه رشته تحصيلی مدرک تحصيلی كد پرسنلی نام پدر نام خانوادگی نام و

 محل خدمت

 موضوع تدریس

         

 

برترین ها را انتخاب  فيلم های ارسالی را داوری نموده، های داوری، نمون برگاستانی داوران بر اساس  منطقه ای و در مرحله -4

 .نمایند به مرحله بعد معرفی می و

گروه می باشد.ادارات تکنولوژی و 18/12/1400 مورخمنطقه ای به استان تا  برترارسال مستندات نفرات  مهلت معرفی و -5

اسامی نفرات برتر را به همراه مستندات  ،ضمن داوری آثار ارسالی 20/02/1401 مورخها نيز تا  های آموزشی متوسطه استان

 ارسال نمایند. استان آذربایجان شرقیاداره كل آموزش و پرورش به دبيرخانه فناوری مستقر در 

مراجعه   medu.ir2https://fanavari.gam. نشانی همکاران محترم جهت كسب اطالعات بيشتر به سایت دبيرخانه به

 تماس حاصل نمایند. 041-35548173و یا با شماره تلفن 

 مخاطبین:

خش از این بكه در دوره  متوسطه نظری ابالغ تدریس دارند، با توجه به موضوعات اعالم شده مجاز به شركت در همه دبيرانی 

جهت ثبت نام و ارسال آثار و مستندات به لینک                                                                 17/11/1400همكاران مي توانند تا تاریخ  جشنواره می باشند.

 در آدرس زير مراجعه فرمايند 
.medu.ir2gam-https://Fanavari  

 .مراجعه نمايند 185.53.143.153:8099و يا به آدرس سامانه 

 شرايط:

 نظر قرار گيرد: مدّدر هنگام ضبط فيلم تدریس موارد زیر 

 فيلم بدون وقفه ضبط گردد. -الف

 انجام شود. HDیا   MPEG4یا    DVD-AVIفيلمبرداری با فرمت  -ب  

 تدوین نشده باشد. مونتاژ و ،ميکس فيلم تدریس بدون -ج 

 از ميکروفون یقه ای استفاده شود. برای بهتر شدن كيفيت صدا، -د 

https://fanavari.gam2.medu.ir/
https://fanavari-gam2.medu.ir/
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 غیر حضوری محور دردروس و موضوعات جشنواره الگوهای تدريس  برتر -2جدول 

ف
ردي

 

 موضوعات درس رشته

1 

ی
سان

ت و علوم ان
ادبیا

 

 جغرافيا

 (100-88)، ایران اقتصادی های توان ،دهم درس :دهم پایه

 (140-138( فضا،ص ياسیس مدیریت الگوی ،دهم درس -(36-20) وهوای آب نواحی،سوم  درس :یازدهم پایه

 (115-111(جغرافيا، در دور از سنجش د،كاربر3 جغرافيایی مهارت—(72-59ونقل) حمل مدیریت ،چهارم درس :دوازدهم پایه

 عربی
 إعراب أجزاء الجملة االسمية و الفعلية (  -ترجمه متن و اعلموا ) المعالم الخلّابة    6درس  –پایه دهم 

 موضوعات جشنواره  ) ترجمه و اعلموا ( فقط در یک فيلم تدریس شود.

 (98-94(پایه دهم : قسمت ساسانيان) از شکل گيری و تثبيت قدرت تا انحطاط و فروپاشی( تاریخ

 (88-83) )وزنی(شاعری هشتم: اختيارات یا درس (57-48) )زبانی(شاعری پنجم اختيارات دوازدهم: درس پایة 3 ادبی فنون و علوم

 (104-96) )نویسی مقاله(علمی ششم نگارش یا درس(93-80)) نویسی مقاله(علمی  پنجم، نگارش دوازدهم: درس پایة 3نگارش 

 فلسفه
 زندگیفلسفه و پایه یازدهم؛ درس سوم ، 

 پایه دوازدهم؛ درس هشتم، عقل و فلسفه

4 

 

ی و
جرب

علوم ت
 

ی
ض

ريا
 

ک
فیزي

 

 عربی

 الجملة الفعلية و الجملة االسمية(  -ترجمه متن و قواعد  ) المعالم الخلّابة   -5درس  –پایه دهم  

 موضوعات جشنواره  ) ترجمه و قواعد ( فقط در یک فيلم تدریس شود.

 دین و زندگی

 (56-57): استدالل های ضرورت معاد)معاد الزمه عدل الهی، معاد الزمه حکمت الهی4 درس -1

 (102-99): اقدامات گام برداشتن در مسير قرب الهی و ثابت قدم ماندن در آن 8درس  -2

  (140-138مقبوليت، عفاف، ارتباط عفاف با آراستگی و مقبوليت ): 11درس  -3

5 

ک
شتر

م
 

مدیریت خانواده و 

 زندگی )پسران(سبک 

 ( 74-66( عقلی درس دوازدهم: پختگی         ( 46-43( ارتباط قطع برای درس هشتم: تدبيرهایی

 ( 109-104 ( نگری مثبت و درس هفدهم: انعطاف                 (( 99-95 عاطفی درس شانزدهم: پختگی

 ( 122-118( همسر انتخاب درس نوزدهم: معيارهای

مدیریت خانواده و 

 سبک زندگی)دختران(

 (144-141( بودن هم كفو و صحنه هفتم: همتایی                 ( 88-86 ( عاطفی صحنه چهارم: پختگی

 (173-171 ( اختالف حل صحنه هشتم: مهارتهای

 تاریخ
پایه یازدهم:، درس شانزدهم: زمينه ها و هدف های اصالحات امریکایی ها در ایران)تحوالت بين المللی، نخست وزیری شریف 

 (143-146)امامی، اصالحات دورة نخست وزیری علی امينی( 

 زبان انگليسی

  3 صفحه  )اسم مبحث( اول  درس writing دهم: بخش پایه

 5 صفحه  دوم درس  conversation بخشیازدهم:  پایه 

 29 صفحه  )مجهول مبحث( اول  درس  grammar بخشدوازدهم:  پایه

 ( 31-36 )صفحه حقيقت از پاسداری سوم، پایه دهم : درس 1 فارسی

7 

ی
الم

ف اس
علوم و معار

 

 احکام

 

 طهارت معنوی 5در : 1احکام 

 خمس  8: درس 2احکام 

 مفاهيم  7: درس 3احکام 

 علوم و معارف قرآن 

 

 9درس : 1علوم و معارف قرآن 

 4درس  :2علوم و معارف قرآن 

 4درس : 3علوم و معارف قرآن 
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 تولید رسانه -3

ش در امر آموزش به عنوان یک تکنيک یا یک رواستفاده از روش های مختلف ارائه دانش یعنی استفاده از تکنولوژی آموزشی 

             يح وسایل د صحرو كاربامّا همچنان ابزارهای آموزشی به شدت مورد توجه قرار دارند. انتخاب  فراگيران مطرح شده است.

توليد رسانه در ه لذا دراین بخش از جشنوار یادگيری داشته باشند. –ی در فعاليت های یاددهی د نقش مهمّكمک آموزشی می توان

 بخش به شرح ذیل اجرا می شود: 3

 

 (:کداده نما )اينفوگرافی -3-1

ديگر و با توجه به اين و استفاده از تجربيات ارزشمند يک به منظور هم انديشي، هم افزايي درس شیمی در این محور، دبيران

تبديل شده  اثرگذاری قابل توجه به ابزارهای قدرتمندی برای ارائه محتوا با در عين زيبايي بصری، (کكه داده نما )اينفوگرافي

 زير و مطابق با شرايط و ويژگي های تعيين شده ارائه مي نمايد: موضوعات؛ آثار خود را در است

 ( شامل:ک)اينفوگرافی محورهای مسابقه طراحي داده نما

 استوكيومتری (1

 ها در جرم معيني از عنصر عداد اتم، تتبديل مول به گرم و برعکس -

 ها )درصد خلوص و بازده واكنش(دنيای واقعي واكنش -

 هااستوكيومتری در محلول -

 ترموشيمي (2

 تفاوت دما و گرما -

 در فرايندهای فيزيکي و شيميايي در دمای ثابت و متغير  جاری شدن انرژی گرمايي -

 (محتوای انرژی)آنتالپي واكنش  -

 های گرماده و گرماگيرواكنش، هانمودارهای تغيير آنتالپي واكنش 

  عوامل مؤثر بر مقدار آنتالپي 

 شيمياييهای تعادل (3

 پذيری و مفهوم تعادل، ثابت تعادلبرگشت -

 های گازی و عوامل موثر بر تعادل شيمياييتعادل -

 تعادل در محلول اسيدها، ثابت يونش اسيدها و قدرت اسيدی -

 الکتروشيمي (4

 های الکتروشيميايي )گالواني و الکتروليتي( و مقايسه آنهاسلول -

 جلوگيری از آنفرايند خوردگي، چگونگي تشکيل زنگ آهن و  -

آثار يک موضوع در و ارائه شده عنوان  4در يکي از  و دانشجو معلّمان مي توانند؛ دوره متوسطه شيمي تمامي دبيران: مخاطبین

جهت ثبت نام و ارسال آثار و مستندات به لینک                                                                 17/11/1400همكاران مي توانند تا تاریخ خود را ارائه نمايند.

 در آدرس زير مراجعه فرمايند 

.medu.ir2gam-https://Fanavari  مراجعه نمايند 8099:185.53.143.153و يا به آدرس سامانه. 

https://fanavari-gam2.medu.ir/
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 ويژگي آثار ارسالي: 

 يت تناسب در بين آنهاظور افزايش تأثير گذاری در مخاطب و رعامناسب به منو قلم  نشان ها )آيکن های(  استفاده از رنگ های (1

 برخورداری از سادگي و شفافيت در بيان مفهوم؛  (2

 ارائه اطالعات مفيد برای درك بهتر مفاهيم به مخاطبان؛  (3

 ز تصاوير مناسب برای تسهيل درك مفاهيم؛استفاده ا (4

 رعايت تعادل بين متن و تصوير؛ (5

 ا؛های واضح و خوانقلم از استفاده  (6

 وجود انسجام و ايجاد ارتباط منطقي هر يک از مؤلفه های ارائه شده؛ (7

 ( طراحي شده در حدّ يک صفحه.ک)اينفوگرافي تبيين روابط اجزا در داده نما (8

 

 طراحي پوستر: -3-2

 هر كس، با یک نگاه و بدون هيچ توضيح اضافه ، یک مطلب یا مفهوم منفرد را بيان می كند.با حداقل كلمات یا تصاویرپوستر 

با رعایت شرایط  می توانند انسان و محیط زيست درس راندبي ،. در این بخش از جشنوارهمی تواند معنی آن را دریافت كند

 و ویژگی های زیر آثار خود را ارائه نمایند.

 عمومي:  ويژگي های

 (باعث ابهام در پوستر می گردد  ایده های متعدد ) .فقط یک ایده را مطرح كند -

   . ر وادار كندید مخاطبين را به تفکّپوستر با  - 

 .متردورتر توجه را جلب كند 10از  -

 انتقال پيام استفاده كند و جذابيت بصری داشته باشد.ره برای از قوه باص - 

 . همه افراد بتوانند بفهمنداز تصاویر و سمبل هائی استفاده كند كه  -

 . ای بزرگ باشد كه از دور دیده شودحروف و طرح ها باید به اندازه  -

 . قابل به خاطر سپردن باشد -

 . ل از پيام را به مخاطب نشان بدهدسودمندی حاص - 

 . روابط درونی اجزا پوستر سبب شود طرح و رنگ با موضوع هماهنگ بوده تا بتواند احساس درستی را در مورد تناسب و -

 از رنگ های روشن در زمينه تيره و برعکس آن به شيوه ای مناسب استفاده شود. -

 : مخاطبین

همكاران مي  در اين بخش آثار خود را ارائه نمايند.و دانشجو معلّمان مي توانند؛ تمامي دبيران انسان و محيط زيست دوره متوسطه 

در آدرس زير مراجعه جهت ثبت نام و ارسال آثار و مستندات به لینک                                                                 17/11/1400توانند تا تاریخ 

 فرمايند 
.medu.ir2gam-https://Fanavari  

 .مراجعه نمايند 185.53.143.153:8099و يا به آدرس سامانه 

 

 

https://fanavari-gam2.medu.ir/
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 :ويژگي های اختصاصي

 .طراحی شود انسان و محيط زیست(كتاب )یکی از درس های آثار ارسالی می بایست با موضوع جشنواره  -

 ار استفاده نمایند.در طراحی آث الگوهای تدریس برتردوره جشنواره  هجدهمينبایست از عنوان طراحان می -

 ثر در این فراخوان شركت نماید.( ا3تواند حداكثر با ارایه )هرطراح می -

 ) به شرط امالء صحيح كلمه و رعایت موارد گرامری(استفاده از حروف انگليسی در طراحی پوستر بالمانع است.   -

 .باشند dpi70 با رزولوشن  jpgبه صورت  50×70رت عمودی و در سایز پوسترها به صو -

 درج نام طراح در نام گذاری فایل های ارسالی ضروری است. -

همراه با شناسنامه  DVDبه صورت  cmykو مود  tif ; psdبا فرمتهای به صورت عمودی  50×70در اندازه ارسالی آثار   -

 .شودارسال  جشنوارهرای شركت اثر ب

 .استفاده نمایدارسالی می تواند از پوسترهای راهبری كشوری دبيرخانه  -

 

 )تصاوير متحرک(:کطراحي موشن گرافی  -3-3

ساخته شده و به معنای ساده، گرافيکي است كه دارای حركت است و برای انتقال « گرافیک» و« موشن » از دو واژه گرافیک موشن

توان محتوا را های بسياری برخوردار است. از جمله اينکه ميانتقال محتوا با اين روش از مزيت .شودميهای هر دو استفاده پيام از قابليت

مي توانند آثار خود  درس آزمایشگاه علوم تجربیدبيران  .تری به مخاطب ارائه دادتر در زمان كوتاهصورت تأثيرگذارتر و جذاببه

 نمايند.را برای شركت در اين بخش از جشنواره ارائه 

 :ويژگي های موشن گرافیک

 گرافيک جذاب -2داشتن سناريو مناسب                                                                                                     -1

 نوآوریخالقيت و   -4تركيب حرفه ای                                                                                                            -3

 تأثير حداكثری بر مخاطب -6     صداگذاری جذاب                                                                                                    -5

 شرايط و ويژگي شرکت کنندگان: 

دوره متوسطه مي توانند بر حسب سليقه و توانمندی خود در اين بخش آثار خود را درس آزمايشگاه علوم تجربي  تمامي دبيران

جهت ثبت نام و ارسال آثار و مستندات به لینک                                                                 17/11/1400همكاران مي توانند تا تاریخ  ارائه نمايند.

 در آدرس زير مراجعه فرمايند 
.medu.ir2gam-https://Fanavari  

 .ه نمايندمراجع 185.53.143.153:8099و يا به آدرس سامانه 

 

 ( شامل:تصاوير متحرک) موشن گرافیکمحورهای مسابقه طراحي 

          كتب درسي سال تحصيليکي از مفاهيم آزمايش های كتاب درسي يا ي ،حرك()تصاوير مت کگرافيموشن موضوع 

 باشد.مي  به شرح ذيل 1401-1400

https://fanavari-gam2.medu.ir/
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 شرايط اختصاصي اثر :

 دقيقه باشد.  3دقيقه و حداكثر 1حداقل  ، موشن گرافيکزمان  مدت -1

 د.را داشته باش ها پخش در تمام دستگاه يتقابل موشن گرافيک،  -2

 باشد. mb200حداكثر حجم  -3

 تناسب انتخاب رنگ و اندازه فونت ها رعايت شود. -4

 باشد.متناسب با موضوع  ،انتخاب عناصر پس زمينه -5

 تناسب و كيفيت اصوات و جلوه های صوتي رعايت شود. -6

 اسالمي در فيلم الزامي است. نرعايت شئو -7

 در صورت عدم رعايت شرايط مورد اشاره، آثار ارسالي مورد ارزيابي قرار نمي گيرند. :توجه

 مستندات مورد نیاز آثار: .1

 اصل اثر -1

 .(.تدوين و .، مراحل فيلم برداری، فيلم نامه يا سناريوی پايه اثر، فيلم، عکس (مستندات مراحل ساخت  -2

 به شرح جدول زير: شناسنامه اثر -3

 دبیر: نام اثر:

 کدملی: پايه تدريس :

 کدپرسنلی: مدت اثر:

 شماره تماس: منطقه/ناحیه/شهر/شهرستان/استان:

درس: عنوان   

 نرم افزارهاي مورد استفاده:

 

 

 

 

 قابل توجه :کات ن

نفرات برتر به مرحله گردد و در پایان هر مرحله بخش عملی این جشنواره در سه مرحله منطقه ای، استانی و كشوری اجرا می -1

     ارسال  ذیربطكنندگان آثار خود را بطور مستقيم به دبيرخانه شركتو توليد رسانه علمی در بخش  .راه خواهند یافتباالتر 

 می نمایند.

 گسيل و قانون اهم()ديود نور  2دستورالعملي آزمايشگاه علوم تجربي  23زمايش آ -1

 )مشاهده اثرات تغيير فشار اسمزی بر ياخته های گياهي ( 2دستورالعملي آزمايشگاه علوم تجربي  4ايش آزم -2

 )آيا همه واكنش ها برگشت پذيرند؟( 1كاوشگری آزمايشگاه علوم تجربي  9زمايش آ-3

 زمين لرزه()تعيين مركز سطحي 1دستورالعملي آزمايشگاه علوم تجربي  3زمايشآ-4
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 به شرح ذیل انگيزشی در كيفيت بخشی به آموزش، انجام اقدامات الگوهای تدریس برتر توجه به تأثير برگزاری جشنوارهبا  -2

 جشنواره مورد تأكيد می باشد.برگزاری حداكثری همکاران در  مشاركتبرای 

 ریس، تکنولوژی آموزشیملّی، روش های تد یرگزاری دوره های آموزشی مرتبط در حوزه های یادگيری برنامه درسب -الف

 و ...؛ سنجش و ارزشيابی ،و توليد محتوا، مهارت های پيشرفته حوزه فناوری

 تقدیر از شركت كنندگان به نحو شایسته در هر سطح؛ -ب

 ارائه گواهی حضور در جشنواره از سوی مدارس، مناطق و ادارات كل؛ -ج

به همکاران در جلسات شورای معلمان مدارس و گروه های  ایجاد شرایطی برای ارائه تجربيات برگزیدگان جشنواره -د

 ؛درسی مناطق و استان

بخشنامه )برنامه های معاونت آموزش متوسطه از 26نسبت به عملياتی نمودن فعاليت های ذیل برنامه انتظار می رود  -3

 اقدام گردد.( 19/02/1400مورخ  116/140

دبيران در مرحله منطقه ای و نيز كليه مستندات نفرات منتخب كه  الزم است كليه فرم های ارزشيابی از اجرای تدریس -4

 اند دراداره كل تا پایان مرحله كشوری نگهداری شود.به مرحله استانی معرفی شده

 همکاری دبيرخانه ومرحله كشوری جشنواره حضوری در صورت تامين اعتبار با مدیریت دفتر آموزش متوسطه نظری  -5

 . هد گرفتراهبری كشوری انجام خوا

خواهد طه تأمين و پرداخت اعتبارات مورد نياز برگزاری جشنواره از محل اعتبارات  كيفيت بخشی معاونت آموزش متوس  -6

 ست.ف اعتبارات تامين شده قابل اجراشد. و این بخشنامه در سق

و با دعوت از صاحب  تبيينجشنواره الگوهای تدریس برتر را در جلسه شورای دبيران  بخشنامهمدیران دبيرستان ها،  -7

 روش های نوین تدریس و نظریه های یادگيری اقدام نمایند.برگزاری كارگاه آموزشی به نسبت نظران 

هر بخش از جشنواره شركت حداقل یک نفر از دبيران دبيرستان های دوره دوم آموزش متوسطه نظری در مرحله  در -8

 ست.ا تأكيدمورد منطقه ای 

دفتر آموزش متوسطه های پرتال جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه نظری از دهمين اجرایی هجشيوه نامه  -9

نيز قابل دریافت می باشد.همچنين نکات علمی و اجرایی جشنواره  medu.ir2Gam. و  dnp.medu.irنظری به نشانی 

 اطالع رسانی می گردد. بيرخانه راهبری كشوری دروس مربوطاز طریق سایت د

 و مهلت ارسال آثارتقويم اجرايي جشنواره  -5جدول 
 كشوریارسال به دبيرخانه  مرحله استانی مرحله منطقه ای محورهای جشنواره بخش های جشنواره ردیف

1 
 

 علمی
 02/1401/ 20تا --------------- 12/1400/ 17تا  مقاالت مرتبط با تدریس

 02/1401/ 20 تا --------------- 12/1400/ 17تا  تجارب تدریس
  02/1401/ 20تا  20/02/1401تا  12/1400/ 17تا  تحليل درس

 عملی 2
 03/1401/ 10 ا ت 20/02/1401تا  12/1400/ 17تا  غيرحضوری
 03/1401/ 10تا  20/02/1401تا  12/1400/ 17تا  حضوری 

 03/1401/ 10تا  20/02/1401تا  12/1400/ 17تا  توليد رسانه 
 

 دفتر آموزش  متوسطه  نظری تماس حاصل فرمائيد. 88305558 یا 88381037تلفن های شماره جهت كسب اطالعات بيشتر با 

 medu.ir2Gam.:های آموزشي دفتر متوسطه نظری واحد برنامه ريزی گروه آدرس سايت

 

 

http://www.gam2.medu.ir/
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 اسمه تعالیب

 1400-1401مار شرکت کنندگان درجشنواره تدريس اداره کل آموزش وپرورش استان ............  درسال تحصیلی آ
 

 رديف

ش 
خ

ب
 

 

  محور /درس 

معرفی تعداد  تعداد شرکت کنندگان

شدگان  به 

مع مرحله کشوري
ج

 

 استانی منطقه اي

 زن مرد زن مرد زن مرد

1 

ی 
لم

ع
 

        تدریسمقاالت مرتبط با 

        تجارب تدریس

        تحليل درس

        تحليل فيلم

 

 

 

 

 

 

 

2 
ی

مل
ع

 

جشنواره تدریس 

 غيرحضوری

        جغرافيا

        )انسانی(عربی
        تاریخ

        3 ادبی فنون و علوم
        3نگارش 
        فلسفه

        تجربی()ریاضی و عربی

        دین و زندگی

        مدیریت خانواده و سبک زندگی )پسران(

        مدیریت خانواده و سبک زندگی)دختران(

        تاریخ

        زبان انگليسی

        1 فارسی

        احکام

        علوم و معارف قرآن

        زیست شناسی حضوری جشنواره تدریس

 توليد رسانه

        داده نما )اینفوگرافيک(

        پوستر 

        )تصاویر متحرک( موشن گرافيک

        جمع كل 3

  

 .........................................................و بررسی محتوا ي اداره کل    هاي آموزشی  گروهم خانوادگی رئیس اداره تکنولوژي ،نام ونا 

متوسطه به آدرس پست الکترونيکی دفتر آموزش  1401پایان اردیبهشت ماه  شركت كنندگان درجشنواره تدریس استان تا آمار نمون برگ تذکر:

 ارسال گردد.                        medu.ir2Gam@نظری

mailto:متوسطه%20نظري%20Gam2@medu.ir
mailto:متوسطه%20نظري%20Gam2@medu.ir
mailto:متوسطه%20نظري%20Gam2@medu.ir
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 باسمه تعالی

 دفتر آموزش متوسطه نظري 

 ..………جشنواره حضوري الگوهاي تدريس برتردرس 

 1400-1401سال تحصیلی 

 □کشوري                 □استانی                 □اي مرحلۀ:           منطقه

 داوري تخصصی )تدريس( نمون برگ
 

 

 نام ونام خانوادگی داور:

 امضاء: 

 

 باشد.امتياز نهایی می 1000امتياز از  500داوران تخصصی  شود وميانگين امتيازاین نمون برگ توسط سه داور تخصصی تکميل می تذکر:

 

 داور مشخصات شرکت کننده مشخصات درس مشخصات

 درس: نام

 موضوع:

 تحصیلی: رشته

 تاريخ:

 خانوادگی: نام و نام

 تحصیلی: رشته و مدرک

 خدمت: سابقه

 درجشنواره: شرکت سابقه

 

 خانوادگی: نام و نام

 تحصیلی: رشته و مدرک

 خدمت: سابقه

 داوري: سابقه

 ضريب جمع
 امتیاز

 ردیف گويه
1 2 3 4 5 

 1 درس موضوع با درارتباط مسئله وطرح آغازین هایمهارت      5 

 2 نسبت به كل كتاب موضوع از ذهنی ساخت وایجاد دهنده ازپيش سازمان استفاده      4 

 3 متناسب با موضوع تدریس  آموزشی روش واجرای انتخاب      7 

 4 جهت کشف اصول و مفاهیم فراهم کردن موقعیت مناسب براي تفکر و پرسشگريِ فراگیران در      7 

 5 درس كردن كاربردی درجهت فراگيران هدایت      5 

 6 یادگيری -مشاركت فراگيران در فرایند یاددهی      5 

 7 نشده بينی پيش درشرایط یادگيری فرایند و كالس كنترل مهارت      3 

 8 فراگيران  در ذهنی ساخت وایجاد مطالب پيوستگی رعایت      6 

 9 درس موضوع با شده كارگرفته به ابزارهای و هامثال بخشیِ تناسب و اثر      6 

 10 كارگيری رسانههمسویی رسانه با محتوای درس و تسهيل یادگيری و كيفيت به      6 

 11 های فردی مهارت كالمی، قدرت بيان و تفهيم موضوع و توجه به تفاوت      6 

 12 و تسلط علمی درس موضوع و احاطه برمحتوا      7 

 13 تکاليف مناسب و همسو با موضوع تدریس برایجلساتبعد ارائه      3 

 14 گيرینتيجه و درس مجدد كيفيت سازماندهی      6 

 15 ای و ...(اجرای مناسب و خالقانه ارزشيابی )ورودی، مرحله      6 

 16 متناسب با حرفه معلمیهای شخصيتی معلم و آراستگی ظاهری ویژگی      3 

 17 ميزان انطباق تدریس با طرح درس      4 

 18 خالقيت و نوآوری در تدریس      5 

 19 های انسانی، جهان شناسی، درک ارتباط انسان با خدا و ...(توجه به اهداف تربيتی )ارزش      3 

 19 مدیریت زمان و اتمام تدریس در زمان مقرر      3 

 مجموع 100 

 نمايید. مطرح داريد او از خاصی ويژگی يا دبیر درباره اگرنظرکلی
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 باسمه تعالی

 پرورشوزارت آموزش و 

 معاونت آموزش متوسطه

 دفتر آموزش متوسطه نظري 

 ..………جشنواره حضوري الگوهاي تدريس برتردرس 

 1400-1401سال تحصیلی 

 □کشوري          □استانی                 □اي مرحلۀ:           منطقه

 طرح درسداوري  نمون برگ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 :ام ونام خانوادگی داورن

 امضاء             

 

 باشد.امتياز نهایی می 1000امتياز از150   این نمون برگ دارای*

 ضريب امتیاز کل
 سطح

 رديف گويه

1 2 3 4 5 

 1 درس )كالس، موضوع، تاریخ،زمان جلسه، تهيه كننده و ...(تنظيم شناسنامه طرح       1/5 

 2 پيش بينی اهداف تدریس      3 

 3 تبدیل هدف كلی به اهداف مرحله ای و اهداف عملکردی      3 

 4 های غير شناختیلحاظ كردن هدف –های شناختی پيش بينی طبقه بندی هدف      3 

 5 دانش آموزپيش بينی رفتار ورودی       1/5 

 6 پيش بينی نحوه ارزشيابی )تشخيصی،تکوینی و تراكمی(      3 

 7 پيش بينی مراحل آموزش و تنظيم محتوا      1/5 

 8 های آموزش متناسبپيش بينی روش      3 

 9 های آموزشی مورد لزومپيش بينی رسانه      3 

 10 زمانبندی مراحل آموزش      1/5 

 11 های نوین توسط فراگيرانهای مبتنی بر استفاده از فناوریبينی فعاليتپيش       3 

 12 های معلمپيش بينی فعاليت      3 

 مجموع 30 

 داور مشخصات شرکت کننده مشخصات درس مشخصات

 :درس نام

 :موضوع

 :تحصیلی رشته

 :تاريخ

 :خانوادگی نام و نام

 :تحصیلی رشته و درکم

 :خدمت بقهاس

 :درجشنواره شرکت سابقه

 :خانوادگی نام و نام

 :تحصیلی ورشته درکم

 :خدمت بقهاس

 :داوري سابقه

 داريد در اين قسمت ذکر نمايید. « طرح درس» اگر نظر کلی درباره
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 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت آموزش متوسطه

 دفتر آموزش متوسطه نظري 

 ..………جشنواره حضوري الگوهاي تدريس برتردرس 

 □کشوري               □استانی                   □اي مرحلۀ:           منطقه

 محتواداوري  نمون برگ

 

 داور:نام ونام خانوادگی 

 امضاء:

 باشد.امتياز نهایی می 1000امتياز از  100دارایاین نمون برگ  تذکر:

 ضريب امتیاز کل

 سطح

 رديف گويه

1 2 3 4 5 

 1 تسلط در توليد محتوای آموزشی      5/2 

 2 تناسب و هماهنگی محتوای توليد شده با روش آموزش      5/2 

 3 خالقيت در تهيه و استفاده از رسانه های آموزشی      5/2 

 4 های آموزشی با محتوای آموزشیهمسویی رسانه      5/2 

 5 های تدریس و یادگيریهای آموزشی با گروهتناسب رسانه      5/1 

 6 های آموزشیمشاركت پذیری فراگيران در استفاده از رسانه      2 

 7 دسترس پذیری رسانه های آموزشی به كار رفته در آموزش      5/1 

 8 انطباق رسانه های آموزشی بکار رفته با موارد پيش بينی شده در طرح درس      2 

 9 سیشده در تدر ديتول یمحتوا یاثرگذار زانيم      2 

 10 سهولت استفاده از محتوای توليد شده      1 

 مجموع 20 

 مشخصات داور مشخصات  شرکت کننده مشخصات درس

 نام درس:

 موضوع:

 رشته تحصیلی:

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگی:

 مدرک و رشته تحصیلی:

 سابقه خدمت:

 سابقه شرکت در جشنواره:

 

 نام و نام خانوادگی:

 مدرک ورشته تحصیلی:

 سابقه خدمت:

 سابقه داوري:

 .نمايید مطرحمحتواي تولید شده داريد در اين قسمت  درباره اگرنظرکلی
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 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت آموزش متوسطه

 دفتر آموزش متوسطه نظري 

 ..………جشنواره حضوري الگوهاي تدريس برتردرس 

    □شوريک                                                   □استانی                                         □اي منطقه                            مرحلۀ:                      

 طرح سوالداوري  نمون برگ 
 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی داور:

 امضاء: 

 باشد.امتياز نهایی می 1000امتياز از 150آن امتيازدارای این نمون برگ 

 

ياز
مت

ا
ب 

ري
ض

 

 امتياز
 رديف گویه

1 2 3 4 5 

 1 تنظيم مناسب سربرگ و حاشيه های برگه       1 

 2 رعایت اصول نگارشی و امالیی        1 

 3 متن یک سوال راهنمای پاسخ آن سوال یا سواالت دیگر نباشد       1 

 4 استفاده از انواع سوال )تشریحی، بازپاسخ و غيره(      3 

 5 آزمون با یک سوال آسان شروع شده است      1 

 6 روشن بودن و غير مبهم بودن سواالت       3 

 7 پاسخگویی به سوال )در موارد لزوم( ةروشن بودن محدود      2 

 8 تناسب بارم سوال با محتوای آن      3 

 9 تناسب سوال با موضوع فصل مورد تدریس      2 

 10 عدم وجود اشکال علمی در سواالت       3 

 11 ميزان اثر بخشی سواالت بر فرآیند آموزش       3 

 12 پوشش همه مباحث مطرح شده در فصل        2 

 13 سواالت طراحی شده در حيطه های مختلف شناختی می باشند      3 

 14 در راهنمای تصحيح برای اجزای مختلف پاسخ مورد انتظار از دانش آموز، بارم معينی مشخص شده است      2 

 مجموع 30 

 داور مشخصات شرکت کننده مشخصات درس مشخصات

 :درس نام

 :موضوع

 :تحصیلی رشته

 :تاريخ

 :خانوادگی نام و نام

 :تحصیلی رشته و درکم

 :خدمت بقهاس

 :درجشنواره شرکت سابقه

 

 :خانوادگی نام و نام

 :تحصیلی رشته و درکم

 :خدمت بقهاس

 :داوري سابقه

 .نمايید مطرحسئواالت طراحی شده داريد در اين قسمت  درباره اگرنظرکلی
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 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت آموزش متوسطه

 دفتر آموزش متوسطه نظري 

 ..………جشنواره حضوري الگوهاي تدريس برتردرس 

  □شوريک                                                   □استانی                                         □اي منطقه                            مرحلۀ:                       

 موشن گرافیکداوري  نمون برگ

 

امتیاز کسب 

 شده

حداکثر 

 امتیاز

 موضوع مورد ارزيابی معیار ارزيابی

  حث درسیاهماهنگی مطالب و مثال هاي ارائه شده با مب 4 

 ارتباط قالب بصري و صوتی با مطالب ارائه شده )موشن گرافی،متن، صدا ،تصوير ( 4  محتواي علمی 

 تسلط بر موضوع و محتواي درسی 8 

 نوآوري در بحث علمی انتقال پیام سريع و آسان 8 

 خالقانه در ارائه مطالبايده  7 

 طرح درس و داستان آغاز ، میانه و جمع بندي مناسب مطالب 7 

  ارتباط تصويري مناسب با دانش آموز 4 

 متحرک سازي خالقانه و مناسب درس 8  خالقیت بصري

 قالب بندي مناسب و دکوپاژ)هماهنگی صدا.تصوير.سوژه متحرک.متن( 6 

 بصري و جلوه هاي ويژهاستفاده از جلوه هاي  4 

  کیفیت تصوير و متون 6 

 

 تدوين

 نورپردازي محیط / رنگ پردازي مناسب متن و تصوير 6 

 کیفیت صدا و موسیقی متن   6 

 قدرت بیان، کالم و ديالوگ مناسب 6 

 رعايت استاندارد هاي فیلم و خروجی مناسب)قابلیت پخش در همه پلیر ها( 4 

  قابلیت بارگذاري آسان در فضاي مجازي و سايت حجم مناسب و 4 

 استفاده از نرم افزار هاي حرفه اي و به کارگیري چند نرم افزار 4  کاربردپذيري

 استفاده از قابلیت هاي نرم افزارها 4 

 100 - 
 

 جمع نمرات

 

 

 

 

 

 داور مشخصات شرکت کننده مشخصات درس مشخصات

 :درس نام

 :موضوع

 :تحصیلی رشته

 :تاريخ

 :خانوادگی نام و نام

 :تحصیلی رشته و درکم

 :خدمت بقهاس

 :درجشنواره شرکت سابقه

 

 :خانوادگی نام و نام

 :تحصیلی رشته و درکم

 :خدمت بقهاس

 :داوري سابقه
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 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت آموزش متوسطه

 دفتر آموزش متوسطه نظري 

 ..………جشنواره حضوري الگوهاي تدريس برتردرس 

  □کشوري                                                   □استانی                                         □اي منطقه                            مرحلۀ:                       

 پوسترداوري  نمون برگ

 

 موضوع مورد ارزيابی معیار ارزيابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده

  انتخاب عنوان مناسب 5 

 هماهنگی مطالب ارائه شده با مباحث درسی 5  محتواي علمی 

 اثرنظم منطقی ارائه شده در تدوين ارتباط قالب بصري و  5 

 تسلط بر موضوع و محتواي درسی 5 

 انگلیسی فارسی يا به زبان متننحوه نگارش  5 

 نوآوري در بحث علمی انتقال پیام سريع و آسان 5 

 ايده خالقانه در ارائه مطالب 5 

 طرح درس و داستان روش هاي به کار رفته براي به دست آوردن نتايج 5 

  )ساختار و زيبايی پوستر )چیدمان متن، استفاده از اشکال، جداول و گرافیک 5 

 )مناسب )سهولت در خوانده شدن مطالباستفاده از فونت و سايز  5  خالقیت بصري

نظم منطقی ارائه شده براي تدوين پوستر )تبیین اهداف، مواد و روش ها، نتايج،  10 

 )بحث در مورد تأثیر و اهمیت پژوهش انجام شده

و روش هاي  موضوع درسو روش هاي به کار رفته )تناسب بین  شیوه هاطراحی  5 

 )هدفرسیدن به به کار رفته براي 

  کیفیت تصوير و متون 5 

 

 تدوين

 رنگ پردازي مناسب متن و تصوير 5 

 رعايت معیارهاي تعیین شده در سازماندهی اطالعات پوستر 5 

 تناسب عنوان با متن نهايی پوستر 5 

  حجم مناسب و قابلیت بارگذاري آسان در فضاي مجازي و سايت 5 

 افزار هاي حرفه اي و به کارگیري چند نرم افزاراستفاده از نرم  5  کاربردپذيري

 استفاده از قابلیت هاي نرم افزارها 5 

 100 - 
 

 جمع نمرات

 

 داور مشخصات شرکت کننده مشخصات درس مشخصات

 :درس نام

 :موضوع

 :تحصیلی رشته

 :تاريخ

 :خانوادگی نام و نام

 :تحصیلی رشته و درکم

 :خدمت بقهاس

 :درجشنواره شرکت سابقه

 

 :خانوادگی نام و نام

 :تحصیلی رشته و درکم

 :خدمت بقهاس

 :داوري سابقه
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 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت آموزش متوسطه

 دفتر آموزش متوسطه نظري 

 ..………جشنواره حضوري الگوهاي تدريس برتردرس 

  □شوريک                                                   □استانی                                         □اي منطقه                            مرحلۀ:                       

 اينفوگرافیکداوري  نمون برگ

 داور مشخصات شرکت کننده مشخصات درس مشخصات

 :درس نام

 :موضوع

 :تحصیلی رشته

 :تاريخ

 :خانوادگی نام و نام

 :تحصیلی رشته و درکم

 :خدمت بقهاس

 :درجشنواره شرکت سابقه

 

 :خانوادگی نام و نام

 :تحصیلی رشته و درکم

 :خدمت بقهاس

 :داوري سابقه

 

 

 

 توضيحات جمع امتياز امتياز فني امتياز محتوا گویه  رديف

   15   10   5   خالقیت و نوآوري 1

   10   0   10   قابلیت و سهولت اجرا در شرايط عادي و خاص 2

3 
استفاده مناسب در رنگ هاي متنوع و تصاوير )آيکون ها(، بمنظور 

 افزايش تأثیرگذاري در مخاطب
  0   10   10   

   15   5   10   برخورداري از سادگی، صراحت و شفافیت در بیان مفهوم 4

   10   0   10   به مخاطبان مفهوم مورد نظرارائه اطالعات مفید براي درک بهتر  5

   10   10   0   مفهوماستفاده از تصاوير مناسب براي تسهیل  6

   15   5   10   وجود انسجام و ايجاد ارتباط منطقی هر يک از مؤلفه هاي ارائه شده 7

   10   10   0   تبیین روابط اجزاء در داده نما )ترکیب بندي آثار( 8

   5   5   0   مناسب و کیفیت تصاوير قلماستفاده از  9

   100   55   45   جمع کل امتياز

 

 

                  نام و نام خانوادگی داور )محتوا(:                

 تاريخ/ امضاء            

 

 

 نام و نام خانوادگی داور )فنی(:                             

 تاريخ/ امضاء              



 

25 
 

 باسمه تعالی

 دفتر آموزش متوسطه نظري 

 ..………جشنواره حضوري الگوهاي تدريس برتردرس 

 1400-1401سال تحصیلی 

 □کشوري                 □استانی                 □اي مرحلۀ:           منطقه

 تحلیل محتواي کتاب درسینمون برگ داوري 
 

 

 خانوادگی داور:نام ونام                                                                                                                                                                          

 امضاء:  

 

 

 

 مشخصات داور مشخصات شرکت کننده مشخصات درس

 نام درس:

 موضوع:

 رشته تحصیلی:

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگی:

 تحصیلی:مدرک و رشته 

 سابقه خدمت:

 سابقه شرکت درجشنواره:

 

 نام و نام خانوادگی:

 مدرک و رشته تحصیلی:

 سابقه خدمت:

 سابقه داوري:

 جمع
 امتیاز

 ردیف گويه
1 2 3 4 5 

 1 بررسی تناسب محتوای كتاب با اهداف برنامه درسی ملی      

 2 تعليم و تربيتگانه های ششبررسی  تناسب محتوای كتاب با ساحت      

 3 بررسی كتاب از منظر سازماندهی محتوا      

 4 و خوانایی متن  بررسی كتاب از منظر تناسب تصاویر با متن      

 5 نظر تناسب ميزان حجم محتوا با ساعت اختصاص یافته به تدریس آن درهفتهبررسی كتاب از       

 6 تحليل چهارچوب نظری حاكم بر كتاب      

 7 بررسی مفهوم علم در كتاب      

 8 صورت بندی مساله عامليت و ساختار در كتاببررسی       

 9 بررسی محتوای هر درس از نظر تعيين روشن روش تدریس آن در محتوا      

 10 بررسی تجویز منطق تدریس محتوا بر اساس منطق ساماندهی      

 11 بررسی روشنی روش ارزشيابی با اهداف پيش بينی شده برای محتوا       

 12 تحليل تناسب نمونه ها، تمرین ها و فعاليت ها با هدف محتوا      

 13 تحليل مشخص و در دسترس بودن مواد آموزشی مورد نياز      

 14 بررسی تناسب محتوای كتاب با تفاوت های فردی یادگيرندگان      

 15 محور تلفيقی از انواع سبک های یادگيریمبنای بر كتاب تحليل محتوای       

 16 یادگيری در محتوا برایعالئم و نشان های راهنمایی كننده بررسی وجود       

 17 بررسی وجود نشان های برانگيزاننده الزم در محتوا برای یادگيری      

 18 برآیند. بتوانند از عهده یادگيری آندر محتوا به قدری كه دانش آموزان با تالش خود دشواری و و پيچيدگی بررسی وجود       

 19 بررسی تناسب متن و تصویرهای محتوای كتاب از نظرخوانایی و... با دانش آموزان      

 20 نگرش و تثبيت  -مهارت -قاعده ایجاد انگيزه، ارائه دانشنظر محتوای كتاب از تحليل       

 مجموع 

 نمايید. مطرح داريد او از خاصی ويژگی يا دبیر درباره اگرنظرکلی
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 باسمه تعالی

 دفتر آموزش متوسطه نظري 

 ..………جشنواره حضوري الگوهاي تدريس برتردرس 

 1400-1401سال تحصیلی 

 □کشوري                 □استانی                 □اي مرحلۀ:           منطقه

 نمون برگ داوري تحلیل فیلم
 

                                                                                                                                                 

 نام ونام خانوادگی داور:

 امضاء:  

 مشخصات داور مشخصات شرکت کننده مشخصات درس

 نام درس:

 موضوع:

 رشته تحصیلی:

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگی:

 مدرک و رشته تحصیلی:

 سابقه خدمت:

 سابقه شرکت درجشنواره:

 

 نام و نام خانوادگی:

 مدرک و رشته تحصیلی:

 سابقه خدمت:

 سابقه داوري:

 جمع
 امتیاز

 ردیف گويه
1 2 3 4 

 1 كنندهشركت و  درج دقيق مشخصات فيلم آموزشی ،كلمه( 2500و حداكثر كلمات)حداكثر (B Nazanin 14رعایت فونت پيشنهادی)     

 2 گذاری و ...بندی و حاشيهگذاری، پاراگرافنکات دستوری و امالیی شامل نشانه رعایت قواعد و و روانی و رسایی متن گزارش      

 3 جمع بندی مناسب و  تحليلخالقيت در ارائه گزارش،      

 4 های نظری در زمينه تعليم و تربيتارتباط دادن نظرات بيان شده با یافته     

 5 توجه به موضوع شروع مناسب )ایجاد ارتباط مناسب با فراگيران با در نظر گرفتن وضعيت كالس و فراگيران(     

 6 موضوع تدریس توجه به موضوع طراحی و آماده سازی فضای كالس متناسب با     

 7 های ظاهری مدرس از قبيل پوشش، لحن، زبان بدن و ...توجه به شاخص     

 8  تسلط علمی دبير     

 9 نيازها )رویکرد طولی نسبت به درس مورد نظر(مرور پيش     

 10 صحت محتوای ارائه شده توسط مدرس تلویزیونی     

 11 درسیتفهيم مفاهيم و اصطالحات جدید      

 12 سازی دانش برای فراگيران)نزدیک كردن محتوای مورد تدریس به زندگی واقعی(كاربردی     

 13 رعایت محتوای كتاب و  بيان اهداف كلی و جزئی     

 14 توالی و پيوستگی تدریس )رویکرد عرضی نسبت به درس مورد نظر(     

 15 های نوین تدریسبکارگيری الگوها و روش     

 16 های موثرایجاد فرصت تفکر و پژوهش با طرح پرسش     

 17 ایجاد انگيزه در فراگيران نسبت به برنامه آموزشی     

 18 مدیریت زمان     

 19 ارائه تکليف و ارزشيابی     

 20 به كار گيری سطوح مختلف حيطه های یادگيری در تدریس )دانستن، فهميدن، به كاربستن و ...(     

 21 جمع بندی پس از تدریس     

 22 های كالمی و غيركالمی مناسب در تدریس تلویزیونیمهارت     

 23 استفاده از ابزارهای كمک آموزشی     

 24 جذابيت و وضوح فایل های نوشتاری و دیداری از لحاظ رنگ، فونت و اندازه     

 25 توصيف نکات برجسته فرایند تدریس، تبيين نقاط قوت و قابل ارتقا تدریس، بيان راهکارهای احتمالی جایگزین و ارائة پيشنهاد      

 مجموع 

 نمايید. مطرح داريد او از خاصی ويژگی يا دبیر درباره گرنظرکلی

 


