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تنظیم شناسنامه طرح درس(کالس، موضوع،
تاریخ، زمان جلسه، تهیه کننده و ...)

پیش بینی هدف کلی

اگر نظر کلی درباره هنرآموز یا ویژگی خاصی از او مد نظر دارید بفرمائید.

پیش بینی رفتار ورودی
پیش بینی نحوه ارزشیابی(تشخیصی، تکوینی و تراکمی)

پیش بینی مراحل آموزش و تنظیم محتوی
پیش بینی روشهای آموزش متناسب

تبدیل هدف کلی به اهداف مرحله ای و اهداف عملکردی
پیش بینی طبقه بندی هدف های شناختی-لحاظ

کردن هدف های غیر شناختی

پیش بینی رسانه های آموزشی الزم
زمانبندی مراحل آموزش

پیش بینی فعالیتهای مبتنی بر فناوری های نوین  فراگیران
پیش بینی فعالیتهای هنرآموز

پیش بینی واگرایی
پیش بینی روشهای ایجاد انگیزه

امضاء داور

جمع کل

سطح تحصیالت:

امتیاز کلضریبسطحگویهردیف

سنوات خدمت:سنوات خدمت:
سطح تحصیالت:

یزدرشته تحصیلی:رشته تحصیلی:
نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

نمون برگ داوری طرح درس
مشخصات آزمونمشخصات آزمون شوندهمشخصات داور

بسمه تعالی

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی
گروه فنی و حرفه ای و کاردانش

88-89 جشنواره روشهای برترتدریس

سازمان آموزش و پرورش استان یزد



ردیف
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4
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10

نام و نام خانوادگی  و امضاء : 1 داور

نام و نام خانوادگی و امضاء : 2 داور

نام و نام خانوادگی  و امضاء : 3 داور

نام و نام خانوادگی  و امضاء : 4 داور

نام و نام خانوادگی  و امضاء : 5 داور

بسمه تعالی

سرکار خانم.................................................... در کمیته داوران نخستین جشنواره  1388/3/30 طرح درس جناب آقای/ در تاریخ
 روشهای برتر تدریس فنی و حرفه ای و کاردانش بررسی و بر اساس نظر داوران نکات ذیل در طرح درس پیش بینی نگردیده  بود.

شرح نکات پیش بینی نشده

سازمان آموزش و پرورش استان یزد
معاونت آموزش نظری و مهارتی

گروه آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش



فرم شماره2

تاریخ:
استان:

موضوع:
درس:

1234
11
22
34
43
53
62
72
83
94

104
113
122
133
141
151
162

40

بسمه تعالی
سازمان آموزش و پرورش استان یزد

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی
گروه فنی و حرفه ای و کاردانش

88-89 جشنواره روشهای برترتدریس
نمون برگ داوری هنرآموز تخصصی رشته حسابداری 

مشخصات آزمونمشخصات آزمون شوندهمشخصات داور

یزدرشته تحصیلی:رشته تحصیلی:
نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

سنوات خدمت:سنوات خدمت:
سطح تحصیالت:سطح تحصیالت:

گویهردیف
سطح

امتیاز کلضریب

بررسی تکالیف گذشته
ارزشیابی ورودی{تشخیصی}

رعایت پیوستگی مفاهیم و مناسب بودن توالی موضوعات
انتخاب و اجرای روشهای آموزش مناسب

مدیریت کالس و استفاده مناسب از زمان آموزش
هدایت فراگیران جهت کاربردی کردن مفاهیم

استفاده از سئواالت باز پاسخ
خالقیت در آموزش

استفاده مناسب از رسانه های آموزشی

توانائی انتقال محتوای آموزشی

اگر نظر کلی درباره هنرآموز یا ویژگی خاصی از او مد نظر دارید مرقوم بفرمائید:

امضاء داور

کاربرد رایانه درحسابداری

ارزشیابی پایانی
تعیین تکلیف مناسب

انطباق اجرا با طرح درس نوشته شده
جمع کل

تسلط بر محتوای آموزشی(از لحاظ علمی،کالمی،گستره اطالعاتی و ...)

تناسب و هماهنگی آموزش با هدفهای آموزشی کتاب درسی



فرم شماره1

تاریخ:
استان:

موضوع:
درس:

1234
11
22
34
43
53
62
74
84
94

104
112
123
131
141
152

40

امضاء داور

جمع کل

هدایت فراگیران جهت کاربردی کردن مفاهیم

اگر نظر کلی درباره هنرآموز یا ویژگی خاصی از او مد نظر دارید مرقوم بفرمائید:

انطباق اجرا با طرح درس نوشته شده
تعیین تکلیف مناسب

ارزشیابی پایانی

تسلط بر محتوای آموزشی(از لحاظ علمی،کالمی،گستره اطالعاتی و ...)

تناسب و هماهنگی آموزش با هدفهای آموزشی کتاب درسی

مدیریت کالس و استفاده مناسب از زمان آموزش

گویهردیف

انتخاب و اجرای روشهای آموزش مناسب

سطح

توانائی انتقال محتوای آموزشی

استفاده از سئواالت باز پاسخ
خالقیت در آموزش

استفاده مناسب از رسانه های آموزشی

بررسی تکالیف گذشته
ارزشیابی ورودی{تشخیصی}

رعایت پیوستگی مفاهیم و مناسب بودن توالی موضوعات

ضریب

یزد

امتیاز کل

نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:

سطح تحصیالت:
سنوات خدمت:

نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:

سطح تحصیالت:
سنوات خدمت:

88-89 جشنواره روشهای برترتدریس
نمون برگ داوری هنرآموز تخصصی رشته ساختمان ونقشه کشی معماری 

مشخصات آزمونمشخصات آزمون شوندهمشخصات داور

بسمه تعالی

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی
گروه فنی و حرفه ای و کاردانش

سازمان آموزش و پرورش استان یزد



شماره داوطلبفرم شماره5

تاریخ:
استان:

موضوع:
درس:
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اگر نظر کلی درباره هنرآموز یا ویژگی خاصی از او مد نظر دارید مرقوم بفرمائید.

امضاء داور

    سازمان آموزش و پرورش استان یزد

عدم یکنواختی در کالم، لحن و حرکات بدن
ایجاد انگیزه و شوق یادگیری در هنرجویان

جمع کل

توزیع عادالنه توجه کالمی و غیر کالمی به هنرجویان
گوش دادن فعال به فراگیران

استفاده از سواالت واگرا و ایجاد تفکر نقاد
هدایت هنرجویان به پرسشگری

برقراری ارتباط بین مفاهیم درس با مسائل اخالقی،
تربیتی، اسالمی

فعال ساختن فراگیران بطور پیوسته در فرایند یادگیری
ارائه بازخوردهای به موقع و مناسب

ایجاد فضای امن روانی و خوشایند در کالس

گویهردیف
سطح

امتیاز کلضریب

سنوات خدمت:سنوات خدمت:
سطح تحصیالت:سطح تحصیالت:

یزدرشته تحصیلی:رشته تحصیلی:
نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

نمون برگ داوری  روانشناسی
مشخصات آزمونمشخصات آزمون شوندهمشخصات داور

بسمه تعالی

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی
گروه فنی و حرفه ای و کاردانش

88-89 جشنواره روشهای برترتدریس



فرم شماره4

تاریخ:
استان:

موضوع:
درس:

1234
11
22
33
42
51
61
72
81
92

112
122
132
143
152

30 جمع کل

اگر نظر کلی درباره هنرآموز یا ویژگی خاصی از او مد نظر دارید مرقوم بفرمائید:

4 10

اصالح آموزش از طریق بازخورد
میزان تسهیل فرآیندیادگیری از طریق رسانه های آموزشی انتخاب شده

امضاء داور

انطباق رسانه های آموزشی به کار رفته با موارد پیش بینی شده در طرح درس

(... مهارتهای برقراری ارتباط(کالمی و غیر کالمی و

طراحی فضای کالس بر مبنای اهداف آموزش

ارائه آموزش مبتنی بر 
نظریه های یادگیری

رفتار گرائی
ساختاری
شناختی
پسانوین

خالقیت در روش آموزش

همسوئی رسانه های آموزشی با محتوای آموزشی
تناسب رسانه های آموزشی با گروههای تدریس و یادگیری
مشارکت فراگیران در استفاده از رسانه های آموزشی
دسترس پذیری رسانه های آموزش به کار رفته در آموزش

تسلط در استفاده از رسانه های آموزشی
تناسب و هماهنگی رسانه های آموزشی با روش آموزش

نظام دار بودن آموزش
خالقیت در تهیه و استفاده از رسانه های آموزشی

امتیاز کلضریبسطحگویهردیف

سنوات خدمت:سنوات خدمت:
سطح تحصیالت:سطح تحصیالت:

یزدرشته تحصیلی:رشته تحصیلی:
نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

88-89 جشنواره روشهای برترتدریس
نمون برگ داوری تکنولوژی آموزشی

مشخصات آزمونمشخصات آزمون شوندهمشخصات داور

بسمه تعالی
سازمان آموزش و پرورش استان یزد

گروه فنی و حرفه ای و کاردانش
معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی
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ارزشیابی مستمر(تکوینی)
انتخاب و اجرای روشهای آموزش مناسب

رعایت مراحل و نکات الزم در روش مورد استفاده

جمع کل

(... بیان(رسا بودن، عدم یکنواختی، عدم وقفه کالمی و

نتیجه گیری و 
فعالیتهای تکمیلی

سازمان آموزش و پرورش استان یزد

جمع بندی
ارزشیابی پایانی(تراکمی)

ارائه تکلیف

سطح تحصیالت:

امتیاز کلضریبسطحگویهردیف

سنوات خدمت:

88-89 جشنواره روشهای برترتدریس
نمون برگ داوری روش تدریس

درس:

مشخصات آزمون شونده مشخصات داور
نام و نام خانوادگی:

رشته تحصیلی:
سطح تحصیالت:

امضاء داور

یزدرشته تحصیلی:
نام و نام خانوادگی:

سنوات خدمت:

اگر نظر کلی درباره هنرآموز یا ویژگی خاصی از او مد نظر دارید مرقوم بفرمائید.

ارائه بازخوردها به موقع و مناسب(تشویق یا تنبیه)

بسمه تعالی

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی
گروه فنی و حرفه ای و کاردانش

مراحل آموزش

مشخصات آزمون
تاریخ:
استان:

موضوع:

فعالیتهای 
مقدماتی آموزش

فراهم کردن موقعیتهای مناسب برای تفکر و پرسش فراگیران

اجرای آموزشی 
(فرایند یاددهی-

یادگیری)

کشف مفاهیم، قوائد و اصول توسط هنرجو
توجه به رشد و توسعه روابط بین فردی(گروهی) در فعالیتهای تجارب یادگیری

نحوه تنظیم و ادامه فعالیتهای آموزشی بر اساس طرح درس
(... کنترل و هدایت(مدیریت کالس، توجه همه فراگیران و

نحوه استفاده از پرسش و پاسخ در جریان آموزش

(... استفاده بجا و بهره گیری از رسانه های الزم(کتاب، تصویر، مدلها و

ورود به کالس و ایجاد ارتباط با هنرجویان و آراستگی ظاهر
ارزشیابی ورودی(تشخیصی)(روش و محتوای سواالت)

ایجاد انگیزه و جلب توجه کلی فراگیران
ایجاد ارتباط بین تجربیات قبلی و جدید

ارائه اهداف درس، زمینه سازی و بیان موضوع


