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ساسماوذَی فیشیکی کالس درس متىاسة تا تذریس ي تًجٍ تٍ سیثا ساسی ي پًیایی کالس1

2
رعایت  تًدجٍ تىذی ي ساعات مًاد درسی در تزوامٍ ی درسی َفتگی يتىظیم دقیق ي اصًلی 

(رعایت داوص آمًس محًری)تزوامٍ  

گذراوذن ديرٌ َای تخصصی مزتًطٍ ي کیفیت کارتزد آن ي ضزکت در کارگاٌ َای آمًسضی3

گزيٌ تىذی داوص آمًسان ي تًجٍ تٍ فعالیت َای گزيَی4

(طزح درس)کیفیت طزاحی آمًسضی 5

6
تًصیفی ي ثثت ي تزرسی اسىاد داوص آمًسان در پًضٍ - کارتزد اوًاع اتشارَای ارسضیاتی کیفی

ی کار ي وحًٌ ی اراٍئ ی تاس خًرد تٍ فعالیت َای داوص آمًسان

7
کیفیت تکمیل جذيل َای دفتز مذیزیت فزآیىذ َای کالس تا تًجٍ تٍ مصادیق آمًسضی 

يجذيل آسمًن آغاسیه

8
وحًٌ ی اجزا ی تزوامٍ ی درسی َىز تا تًجٍ تٍ ومایٍ َای سالیاوٍ يراَىمای تزوامٍ ی درسی 

َىز يضمائم آن

9
ي ضیًٌ ی اجزای  (...آمادٌ ساسی ،تمزیىی،تسطی ي) تزرسی وحًٌ ی اراٍئ ی تکالیف َذفمىذ 

 ي کتاب َای کار درسیي تاسخًرد مىاسة تٍ تکالیف درسی (فزدی، گزيَی، عمًمی)آن 

10

یادگیزی ي استفادٌ اس ضیًٌ َای - تًجٍ تٍ تفايتُای فزدی داوص آمًسان در فزآیىذ یاددَی 

ضزيرت آضىایی معلم تا ضیًٌ وامٍ ی داوص آمًسان )تطًیقی ي تزغیثی جُت تُثًد یادگیزی 

(فزاگیز- تلفیقی 

تزرسی کیفیت یادگیزی فزا گیزان در دريس مختلف11

تزرسی  کیفیت یادگیزی ي ارتقاء قزآن در تمامی پایٍ َا12

(مُارت َای وًضتاری - کتاب فارسی )کیفیت اجزای تزوامٍ ی درسی امالء13

14
میشان تُزٌ مىذی - یادگیزی - استفادٌ اس تجُیشات ي يسایل آمًسضی در فزآیىذ یاددَی 

َمکاران اس کتة  راَىمای معلم ي سایت معايوت آمًسش اتتذایی استان

15

 تطکیل کتاتخاوٍ ی کالسی ي فعالیت َای مزتًطٍ ي میشان تًجٍ  تٍ ضزکت در جطىًارٌ َا 

َای علمی يفزَىگی يَىزی اس جملٍ جطىًارٌ ی جاتزته حیان ،درس پژيَی ،الگً -يفعالیت 

...َای مىاسة تذریس ي

16
استفادٌ اس فیلم َای )میشان آضىایی ي استفادٌ اس فىايری َای جذیذ در فزآیىذ آمًسش 

(.....آمًسضی رایاوٍ ای، تًلیذ محتًای درسی در قالة پايرپًیىت ي تزوامٍ َای مزتثط ي
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