
 استان اصفهان   های محترم دروس علوم اجتماعی متوسطه دوم فرم ارزشیابی فعالیت های ساالنه سرگروه

 89-89درسال تحصیلی

 امتیاز واحد زمان ارسال فعالیت ردیف

 2 1 مهرماه03 ارسال اسامی همکاران  1

 4 1 مهرماه03 ارسال برنامه عملیاتی 2

 6 1 آذرماه 03 نظارت همتا 0

 13 (13،9،5) درطول سال تحصیلی بازدید(5ومناطق کوچک9،متوسط13)مناطق بزرگبازدیدازمدارس 4

 4 2 درطول سال تحصیلی  شرکت فعال دروب کنفرانس مجازی 5

 4 1 اسفندماه15 شرکت درنظرسنجی نسبت به کتب نونگاشت 6

 03/9،24/9 شرکت درمجامع عمومی استان 9

15/11/89 

0 6 

 6 0 درطول سال عمومی درناحیه/منطقه برگزاری مجامع 9

 2/13،8/13 شرکت درفراخوان های کشوری واستانی 8

1/12 

 03 1یا0

 6 2 بهمن /خرداد بررسی وتحلیل سواالت امتحانی وبازخورد آن 13

 5 1 خردادماه درصد اوراق امتحانی و ارائه گزارش آنها13الی  5بازبینی  11

 13 1 درطول سال تحصیلی ها ابتکارات ،خالقیت ها ونوآوری 12

 9  درطول سال تحصیلی ارسال مستندات به موقع 10

 توضیحات:

بازديد يكي از دبيران هم رشته از كالس دبير و ارائه گزارش بر اساس فرم ها و شاخص ها به : 0ردیف

 سرگروههاي درسي) نظارت همتا(

درفضاي مجازي درخصوص موضوعات درطول سال تحصيلي دردو نوبت با اطالع  رساني قبلي :5ردیف

  .مطروحه بحث وتبادل نظر به عمل خواهدآمد

پس ازاتمام نيم سال اول سال تحصيلي )اواخر دي ماه( فرم هاي نظرسنجي ازهمكاران علوم :6ردیف 

 تقديم سرگروه هاي محترم خواهدشد .نسبت به كتب نونگاشت  اجتماعي استان 



براي سرگروه هاي نواحي شش گانه ومناطق نزديک درنظرگرفته  استان  شركت درمجامع عمومي:9ردیف 

(به بخش فراخوان شده است.امتيازاين قسمت براي مناطق دور )كه امكان حضور درمجامع عمومي راندارند.

 ها اضافه خواهدشد.

یا  الف).فراخوان ها به دو بخش تقسيم مي شود كه يكي ازاين دو بخش به دلخواه انتخاب گردد:8ردیف 

 (ب

فراخوان  )برمبناي بارم بندي خردادماه 3طراحي سوال استاندارد جامعه شناسي-1الف( 

 2/13/89امتياز(زمان ارسال :11)استاني(

 8/13/89 زمان ارسال : )فراخوان استاني(امتياز( 11) 3تنظيم طرح درس ازكتاب جامعه شناسي  -2الف(

درس وزمان بندي آن )فراخوان كشوري(امتياز(  11)3تهيه وتنظيم نقدبركتاب جامعه شناسي -3الف(

 متعاقبا اعالم خواهدشد.

امتياز(  31))فراخوان كشوري( 3تدريس مبتني بر يادگيري معكوس از كتاب جامعه شركت درجشنواره ب( 

 1/12/79زمان ارسال 

بودجه بندي، بارم بندي و دشواري سطح سواالت و ...( و ارائه بررسي و تحليل سواالت امتحاني) : 13ردیف 

 بازخوردهاي الزم به واحد آموزشي دي وخردادماه

ابتكارات وخالقيت ها متناسب با نيازها،توانايي ها وعالقه مندي همكاران گرانقدرنواحي ومناطق (12ردیف

 است كه لطفا همراه با مستندات ارسال فرماييد.

 شاد وپیروز باشید.                                                                                       

 گروه علوم اجتماعی متوسطه دوم استان اصفهان                                                                           


