تاسوِ تؼالی
ٍسرات آهَسش ٍ پزٍرش
ادارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش استاى فارس
هؼاًٍت آهَسش هتَسطِ
پایگاُ کیفیت تخطی کطَری درس ػزتی

فزاخَاى ّوایص غٌی ساسی تزًاهِ درسی
تز اساس رٍیکزد َّیت هلی در درس ػزتی

ضیَُ ًاهِ اجزایی

آدرس سایت پایگاُ http://pka.farsedu.org :

فارس -ضیزاس – سَهیي حزم اّل تیت (ع )

سال تحصیلی 94-95

Pka.fars@gmail.com

آقاي کياني ( رابط استاني ) 09177136201

همذهِ:
درپی تغییز رٍیکزد آهَسش ستاى ػزتی در چٌذ سال اخیز تِ ّوت اساتیذ هَلفیي ٍ
ّوزاّی ٍ ّوذلی جوغ کثیزی اس دتیزاى سزاسز کطَر ٍ تغییز ٍ تحَل اساسی ایي درس کِ سز
گزٍُ ّا ٍ هذرسیي ّوچَى رسَالًی صادق  ،پیام رساى ایي تغییزٍ تحَل تِ الصی ًماط کطَر
تَدُ اًذ ٍ تا ػٌایت تِ حضَر کلیِ سز گزٍُ ّا ٍ دتیزاى در دٍرُ تاهیي هذرس ضزٍرت ایجاب هی
کٌذ تا ضٌاسایی ًیزٍّای هستؼذ در آهَسش ًَیي ایي درس تِ دتیزاى ػزتی سزاسز کطَر کوک
ًوایذ.
لذا پایگاُ در ًظز دارد ّوایطی تحت ػٌَاى غٌی ساسی تزًاهِ درسی تز اساس رٍیکزد
َّیت هلی در درس ػزتی در سَهیي حزم اّل تیت ضْز ضیزاس تزگشار ًوایذ.
اس کلیِ سز گزٍّْای استاًی در خَاست هیگزدد کِ تا اطالع رساًی دلیك ٍ ّوکاری در
اجزای ایي تزًاهِ سهیٌِ ی ضزکت ّوکاراى ػاللِ هٌذ ٍ خالق را فزاّن ًوایٌذ.
اّذاف:
 -1تَ جیِ سز گزٍُ ّا ٍ دتیزاى استاى ّا تا اّذاف ٍ تزًاهِ ّای ػولیاتی پایگاُ.
 -2تؼاهل ٍ ارتثاط ٍ آضٌایی ّز چِ تیطتز سز گزٍُ ّا ٍ دتیزاى سزاسز کطَر تا ّن دیـگز.
ّ -3ن اًذیطی ٍ ّن فکزی سز گزٍّْای استاًی در ضوي ّوایص تزای ایجاد ٍحذت رٍیِ ٍ
استفادُ اس تجارب هَفك یکذیگز.
 -4تَجیِ تیطتز سـز گزٍّْای استـاًی ٍ دتیـزاى هـَفك درتارُ هثحث هـْن ٍ راّثـزدی
((تَهی ساسی )) در آهَسش ستاى ػزتی تا تاکیذ تز َّیت هلی.
 -5تزرسی چالطْا ٍ هطکالت احتوالی در ضیَُ ًَیي آهَسش ػزتی ٍ کوک در جْت یافتي
راّثزدّایی تزای فایك آهذى تز ایي هطکالت.
 -6استفادُ تْیٌِ اس ظزفیت ّاًَ،آٍریْا ٍ اهکاًات هَجَد ٍ ایـجاد سهیٌِ السم تزای رضـذ
خاللیت ّوکاراى.
 -7ایجاد ٍ افشایص ًطاط تیطتز در ًذریس ػزتی.
 -8تَاًوٌذ ساسی در ًگزش ػلوی دتیزاى ٍ داًص آهَساى.

تزًاهِ اصلی ّوایص :
 -1ارائِ هماالت هٌتخة
 -2هیشگزدّای تخصصی
 -3تذریس یکی اس ّوکاراى
 -4کارگاُ آهَسضی
 -4سخٌزاًی یکی اس اػضاء تالیف کتة ػزتی هتَسطِ اٍل

تزًاهِ ّای جٌثی ّوایص :
ً -1وایطگاُ آثار ّوکاراى
ً -2وایطگاُ کتاب

کلیات ٍ ًحَُ اجزا:
تاتَجِ تِ ایٌکِ کلیات ّوایص تِ تاییذ دفتز گزٍّْای آهَسضی هتَسطِ اٍل ٍسارت
آهَسش ٍ پزٍرش رسیذُ است لذا ًحَُ اجزای تزًاهِ تِ ضزح سیز اػالم هیگزدد:
 ّوایص تِ هیشتاًی ادارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش استاى فارس تزگشار هی گزدد. سزگزٍُ درس ػزتی هتَسطِ اٍل استاى تِ ّوزاُ یکی اس دتیزاى فؼال درس ػزتی  ،هیتَاًٌذ در ایي ّوایص ضزکت فزهایٌذ .
ایي تخطٌاهِ تا ضوائن آى در سایت پایگاُ کیفیت تخطی درس ػزتی هتَسطِ اٍل تًِطاًی  http://pka.farsedu.orgلاتل دستزس هی تاضذ.
 اخثار ٍ اطالػیِ ّای ّوایص جْت استفادُ اس طزیك سایت لاتل دریافت است. -هکاى تزگشاری ّوایص ضْز ضیزاس هی تاضذ.

