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رديف

برنامه

نحوه و ضرورت انجام فعاليت

فعاليت
-

1

بررسي و جمع آوري اطالعات هنرآموزان مرتبط و سرگروه هاي مناطق

2

شناسائي هنرآموزان فعال و عالقمند به شرکت در کارگروه هاي تخصصي استان

-

3

نظارت و بررسي طرح درس هاي ارائه شده هنرآموزان و فرايند هاي ياد دهي و يادگيري

-

زمان بندي

دعوت از سر گروه هاي مناطق در محل تشكيل گروه استان و
تبادل نظر پيرامون فعاليت ها و هماهنگي هاي طي سال

( طراحي آموزشي )

 - 1بهبود روشهاي ياددهي – يادگيري

-

ارتباط با کليه ي هنر آموزان استان از طريق فضاي مجازي و

تا پايان مهر

حضوري
با توجه به اطالعات جمع آوري شده از بند  1هنرآموزان
شاخص و عالقمند شناسائي ميگردد .

ايشان و ميزان استفاده از محتواي الكترونيكي در امر تدريس در طول بازديد ها

9

ارائه روش هاي نوين و خالقانه ي تدريس توسط هنرآموزان برتر به ساير همكاران

حضور در محيط هاي آموزشي در طول بازديد و نظارت بر
فرآيند تدريس مطابق استانداردها

-

تا پايان آذر

در طول سال تحصيلي

جذب و تشويق هنرآموزان خالق در امر تدريس از طريق
جلسات گردهمائي يا  ...و ارائه ي روشهاي خالق به سايرين

در طول سال تحصيلي

1

فراخوان تهيه فيلم يا صوت آموزشي از روش هاي تدريس دروس تخصصي

-

2

تشويق و ارائه طريق جهت آماده سازي هنرجويان براي شرکت در مسابقات علمي – عملي

-

3

پيشنهاد برگزاري جلسات آموزش ضمن خدمت به دبير خانه راهبري کشوري و اداره کل

-

تهيه ي شيوه نامه فراخوان جهت ارائه به همكاران و بررسي
محتواهاي ارسال شده و انتخاب برترين ها

ارتباط با کليه ي هنرآموزان و واحدهاي آموزشي به منظور
برگزاري کالس هاي آمادگي ازمون و انتخاب هنرجويان برتر

(خالقيت و نوآوري )

 - 2ارتقاء هدفهاي آموزشي

آموزش و پرورش استان

تا پايان اسفند

تا پايان بهمن ماه

با توجه به نياز همكاران به اموزش مستمر  ،در دروس تخصصي
از جمله کاربرد رايانه در حسابداري اين پيشنهاد در سطح

تا پايان آبان

دبيرخانه کشوري و استان بصورت مكتوب ارائه ميگردد

9

مطالعه اماري نمرات دروس نهايي و ارائه بازخورد در طي بازديد ها و جلسات گردهمائي

-

5

برگزاري ازمون انالين در کليه ي دروس تخصصي جهت هنرجويان

-

6

ارزيابي عملكرد سرگروه هاي مناطق و معرفي مناطق فعال و برتر

-

به منظور ارائه ي بازخورد به واحد هاي آموزشي جهت رفع نقاط
ضعف احتمالي در امر آموزش و ارائه ي راهكار هاي الزم

در طول سال

طراحي سامانه اجراي آزمون آنالين به ادرس  isfacc.irو بارگزاري
ازمونهاي تخصصي به کمک سرگروه هاي مناطق

در طول سال

رتبه بندي سرگروه هاي محترم مناطق و و ارزيابي فعاليت هاي ارائه
شده در قالب کارگروه ها

در طول سال

1

ارائه ي تحليلي محتواي آموزشي درس حسابداري صنعتي مقدماتي تهيه شده توسط دبيرخانه

-

ارائه ي تحليل محتواي دريافتي از دبيرخانه از طريق تارنماي گروه به
همكاران و دريافت نظرات و پيشنهادات ايشان  ،بررسي و جمع بندي

کشوري به همكاران و دريافت نقد و نظرات ايشان

تا پايان آذر

توسط گروه استان جهت ارسال به دبيرخانه کشوري

2

نقد و بررسي محتواي کتب تخصصي جديد و ارائه ي پيشنهادات کاربردي ( در صورت ارائه ي

-

به محض دريافت محتواي جديد کتب تخصصي توسط گروه استان از
طري تارنماي گروه در اختيار ساير همكاران قرار گرفته و پس از اخذ

محتوا به آموزشي جديد به گروه )

در طول سال

پيشنهادات ايشان  ،جمع بندي و براي دبيرخانه ارسال ميگردد

( نقد و تحليل کتب درسي )

 - 3مشارکت در برنامه ريزي درسي

3

ارائه بارم بندي دروس تخصصي به هنرآموزان از طريق فضاي مجازي ( تارنما و ) ...

-

9

ارائه ي پيشنهاد جهت حذف يا اضافه به سرفصل ها و کتب موجود

-

5

هماهنگي با دبيرخانه کشوري در ارتباط با موارد درخواستي و ارسالي

-

6

تشكيل کارگروه هاي تخصصي در راستاي سياست هاي دبيرخانه کشوري از بين هنرآموزان

-

جهت آکاهي هنرآموزان از بارم بندي دروس تخصصي جزئيات آن
در قالب جداول بر روي تارنما در اختيار همكاران قرار مي گيرد.

تا پايان آبان

با توجه به در پيش بودن نظام آموزشي جديد  ،لزوم بررسي  ،اصالح ،
حذف و يا اضافه کردن به سرفصل هاي کتب موجود احساس ميگردد
فلذا پيشنهادات کليه ي همكاران و کارگروه هاي تشكيل شده جمع

در طول سال

آوري  ،بررسي  ،خالصه و براي دبيرخانه کشوري ارسال ميگردد.
در راستاي ضرورت هماهنگي في مابين دبيرخانه کشوري و گروه
آموزشي استان از طرق مختلف از جمله تارنما  ،ايميل و ساير راه هاي

در طول سال

ارتباطي موجود ارتباط الزم صورت ميپذيرد .

فعال و عالقمند و سرگروه هاي مناطق

با استفاده از فرم هاي اختصاصي طراحي شده توسط گروه استان که از
طريق تارنما در اختيار همكاران قرار ميگيرد و با توجه به شناسائي
ايشان در " بند  2برنامه عملياتي " و اولويت بندي هاي انجام شده
اقدامات الزم صورت ميپذيرد

تا پايان اذر

1

ارزشيابي سواالت خرداد سال تحصيلي  93 – 99و ارائه بازخورد آن به واحد هاي آموزشي

-

2

بررسي سواالت و راهنماي تصحيح سواالت امتحانات نهايي دروس تخصصي در سال تحصيلي

-

در راستاي استاندارد سازي و رفع معايب احتمالي در زمينه طراحي

تا پايان ديماه

سوال کليه ي سواالت واصله از سطح استان بررسي و بازخورد آن به
طراحان اارئه ميگردد .
بررسي سواالت امتحان نهايي در روز برگزاري امتحانات توسط

بعد از برگزاري هر آزمون

( ارزشيابي و سنجش )

 - 9ارتقاء سطح يادکيري و نظارت بر ارزشيابي

هنرآموزان از طريق کارگروهها و بررسي و جمع بندي آن توسط

جاري

گروه استان جهت ارسال به دبيرخانه کشوري

3

بازبيني اوراق و بررسي نحوه تصحيح و نمره گذاري از طريق بازديد از هنرستان ها

-

9

بررسي سطح آموخته هاي علمي هنرجويان از طريق بازديد از کالس و پرسش هاي تخصصي

-

به منظور ارزيابي ميزان دقت در تصحيح اوراق و انتقال نمرات به

در طول سال تحصيلي

کاربرگ هاي مربوطه بصورت نمونه بررسي ميگردد
با توجه به ضرورت بررسي ميزان آموخته هاي هنرجويان در طي

در طول سال تحصيلي

بازديدها در کالس حضور و از طريق پرسش هاي تخصصي اين

و بررسي بودجه بندي تدريس مطابق با طرح درس ساالنه

موضوع مورد بررسي قرار ميگيرد

5

پيشنهاد ارائه ي نمونه سوال برتر در دروس تخصصي حسابداري در قالب فايل  wordبه منظور تشكيل

-

بانک سوال

6

برگزاري جلسات گردهمايي تخصصي با حضور کليه ي هنراموزان در سطح استان

جهت ايجاد بانک سواالت دروس تخصصي و قراردادن انها در

تا پايان بهمن

تارنماي گروه استان به منظور استفاده ي ساير همكاران
-

در راستاي تعامل و بهره برداري از تجارب کليه ي همكاران در سال
تحصيلي جاري دو گردهمايي در گروه استان پيش بيني گرديده است

در طول سال

