
 

 
 

 ...........درس و راهنمایی آموزشی فرم نظارت 
 تاریخ:              :        ناظر           نام دبیر:                            دبیرستان:                     ناحیه:                     استان:   

 :الف( نشست قبل از مشاهده
 

 آموزشی نظارت یحوزه ها (1

 توضیح نظارت یهاحوزه 

 آموزش جهت آموزشی طراحی و برنامه ریزي  □

 مدیریت كالس □

 آموزشی آوريفنكاربرد  □

 سنجش و شیوه ها و ابزار □

 روش هاي تدریس □

 سایر موارد □

 

 

 ابزار مشاهده: (2

 صوتی و تصویري □

 تکمیل فرم □

 یلییاداشت هاي تفص □

 ............................................................: موارد دیگر □

 

 ( جدول زمانی3

 تاریخ مرحله

 (I نشست پیش از مشاهده 

(II مشاهده 

(III نشست پس از مشاهده 

 

 

 یا ناظرین ( نحوه حضور ناظر4
 

(I یا ناظرین مدت زمان حضور ناظر :................................................... 

(II ناظر یا ناظرین نمحل نشست...................................................... :.............................. 

(III :مشخصات ناظرین 

 امضا پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

  سرگروه  1

  مدیر  2

  همکار  3

4    

5    



 ب( حین مشاهده
 

 قابل ارتقا طلوبم ها شاخص محورها ردیف

1 

 و هامهارت

  یهاتیفعال

 از قبل) یمقدمات

 (سیتدر

    بنديبودجه

   طرح درس ساالنه و روزانه

   ( رانیكالس و فراگ تیوضع با در نظر گرفتن رانیارتباط مناسب با فراگ جادیا) شروع مناسب

   دانش آموزانحضور و غیاب 

   فضاي كالس متناسب با موضوع تدریس و آماده سازيطراحی 

   دانش آموزان بنديگروه

2 

 و هامهارت

 یهاتیفعال

 آموزش و

 نیح) یریادگی

 (سیتدر

   كلی و جزئی بیان اهداف

   در فراگیران نسبت به برنامه آموزشی ایجاد انگیزه 

   )رویکرد طولی نسبت به درس مورد نظر( نیازهاپیشمرور 

         محتواي كتاب رعایت

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

   هاي نوین تدریسبکارگیري الگوها و روش

   تقویت روحیه پرسشگري و مهارت هاي حل مساله

   مناسب هاي كالمی و غیركالمیمهارت

   با طرح پرسشهاي موثر پژوهشو  ایجاد فرصت تفکر

   ازدارندگیبمناسب تشویق یا  هاي روش استفاده از

   نسبت به رفتارهاي آموزشی فراگیران بازخورد بموقع

   براي فراگیران دانش سازيكاربردي

3 

 یهاتیفعال

ی )بعد از لیتکم

 تدریس(

  ی)معرفی كتاب، سایت، مقاله و ...(آموزشمحتواي  کمیلتو سازي غنی
 

  درسبندي و خالصه جمع ارائه
 

  هاي خارج از كالسکالیف و فعالیتارائه و پیگیري ت
 

 یعلم ییتوانا 4

  دبیر تسلط علمی
 

   صحت محتواي ارائه شده
 

   هاي حرفه ايارتقاي دانش و مهارت
 

 کالس تیریمد 5

شکوفاسالالازي  ،توجالاله بالاله همالاله فراگیالالراناز طریالالق  مالالدیریت مناسالالب كالالالس داري وكالالالس

 داشتن خالقیت ،استعدادها
 

 

   مدیریت زمان
 

  بینی نشدهكنترل وقایع پیش
 

 یابیارزش 6

   اجراي انواع ارزشیابی )آغازین، تشخیصی، تکوینی، پایانی(

   رعایت استانداردهاي طراحی سؤال

   و آزمونها سؤاالت استفاده از انواع

   به دانش آموزان اعالم به موقع نمرات

   به دانش آموزانارزشیابی  ارائه بازخورد

7 

 یروانشناس

 و آموزش

 یریادگی

   هاي فرديتوجه به تفاوت

   زاییبه دور از استرس و اجراي تدریسی آرام

   برقراري ارتباط عاطفی

گرایی، سازنده گرایی و )از قبیل رفتارگرایی، شناختهاي یادگیري استفاده از رویکردهاي نظریه

 موقعیتی( -اجتماعی

 
 



 یشغل انضباط 8

   حضور منظم

   ، گزارش تدریس، ...ثبت وقایع آموزشی مثل نمرات

   قانونمندي، رعایت قوانین و مقررات مدرسه و مصوبات شوراي مدرسه و دبیران 

 یاحرفه اخالق 9

   داشتن تعامل با دانش آموزان

   خوش رفتاري و رعایت موازین اخالقی و اسالمی

   داشتن ظاهر و پوششی مناسب

   مندي فراگیرانتوجه به رضایت

   شادي و نشاط در طول تدریس

10 

 زاتیتجه کاربرد

 یهارسانه و

 یآموزش

)در صورت وجود 

 امکانات(

  )سایت، كارگاه، كتابخانه، آزمایشگاه، مراكز یادگیري و ...(ده از امکانات و منابع آموزشگاهیاستفا
 

  هاي آموزشی معتبر و استاندارداستفاده از رسانه
 

  استفاده از امکانات هوشمندسازي و فضاي مجازي
 

  هاي آموزشیمشاركت فراگیران در كاربرد رسانه
 

  هاي بومی یا تولید آناستفاده از رسانه
 

 نیاز به بازدید مجدد دارد؟ بلی              خیر

 

 ج(پس از مشاهده) تحلیل و تفسیر مشاهده(

 :ناظر گاهاز دید بررسیقابل  /مثبت مهمترین نکات 

 

 

 

 

 
 

 دبیر مربوطه: گاهاز دید بررسینکات قابل مهمترین 

 

 

 

 

 :دبیرستانمدیر  گاهاز دید بررسیمهمترین نکات قابل 

 

 

 

 

 

        : .................................. سمت .......................  امضا...........             ناظرنام و نام خانوادگی 

 

 همکار مدرس ارائه شود.توجه: لطفا یک كپی از فرم تکمیل شده به 

 معلمان یحرفه ا یها یستگیتوسعه شا یکشور رخانهیدبتهیه شده در 


