شيوه نامه ارزشيابي مستمر
سال تحصيلي 49-49

مقدمٍ:
ّوبًگًَِ وِ هستحضشيذخَاهغ پيطشفتِ ثطشي ثب ػٌبيت ثِ تَسؼِ آهَصش ٍپشٍسش خَد تَاًستِ پلِ ّبي تشلي ٍ تَسؼِ ّوِ خبًجِ سا ثپيوبيذ .دس
تَسؼِ آهَصش ٍپشٍسش هالن ّب ٍػَاهل هتؼذدي ًمص داسًذ .وِ هْوتشيي آى ًظبم اسصضيبثي دس آهَصش است.آهَصش سا هي تَاى فشايٌذ وٌص
هتمبثل هؼلن ٍداًص آهَص تؼشيف وشدوِ ثِ هَخت آى تدبسة هٌبست يبدگيشي ثشاي سسيذى داًص آهَص ثِ ّذف ّبي آهَصش ٍپشٍسش فشاّن هي
ضَد

دس چٌيي فضبيي داًص آهَصاى سا ثبيذ ثِ گًَِ اي تشثيت وشد وِ آًْب دس تؼبهل ثب يىذيگش داًطي سا ثيبهَصًذ ،ػولىشد ّبي آًْب
تمَيت ضَد  ،ديگش آًْب ضًٌَذگبى غشف ًجبضٌذ،ثِ آًْب يبد ثذّيذ وِ پشس ٍخَ وٌٌذ ٍهحممبًي خَة ضًَذ ،هٌبثغ سا ثِ آًْب هؼشفي
تبخَد ثِ ثسظ داًص خَد ثپشداصًذ .
اسصضيبثي هستوش ثخطي اص فشايٌذ آهَصش تلمي هي ضَد  .ثِ ايي هؼٌب وِ اسصضيبثي دس خشيبى آهَصش خبسي است ٍهؼلن ثِ عَس
هشتت ثب آى دسگيش است .اسصضيبثي هستوش دس عشاحي ثشًبهِ دسسي دثيشاى خبي خبغي داسد  .يؼٌي دثيشاى هي تَاًٌذ اص ًتبيح
سٌدص هستوش دس تؼي يي گبم ثؼذي خَد دس آهَصش استفبدُ وٌٌذ ٍ ثِ ايي دليل است وِ آهَصش ٍاسصضيبثي دس ّن تٌيذُ هي ضًَذ ٍ
داًص آهَص سضذ هي وٌذ ّ .ذف اص اسصضيبثي هستوش دس يبفت وبستي ّب ٍ هطىالت ٍ خغب ّبي احتوبلي داًص آهَص است تب دس
عشاحي هشاحل ثؼذي آهَصش هَسد استفبدُ لشاس گيشد
ٍلتي چٌيي ثبضذ الضاهب ًَ آٍسيْبيي ًيض ثبيذ دس ًحَُ اًذاصُ گيشي ٍ سٌدص پيطشفت تحػيلي فشاگيشاى ثِ ٍخَد آيذ ،دس ايي
ساستب اسصضيبثي هستوش ثب اخشاي غحيح آى هي تَاًذ ويفيت آهَصضي والس دسس سا افضايص دّذ.

تعريف ارزشيابي مستمر
آى ًَع اص اسصضيبثي است وِ دس صهبًي اخشا هي ضَد وِ آهَصش دس حبل تىَيي ٍ ضىل گيشي است ٍ ثِ هؼلن ايي اهىبى سا هي
دّذ وِ ثشًبهِ تذسيس خَد سا تؼذيل ٍ اغالح ًوبيذ.

ارزشيابي مستمر در آييه وامٍ يسىد تحًل بىياديه
تبويذ ثٌذ ّ7ذف ّبي والى ٍساّىبس  99-2سٌذ تحَل ثٌيبديي ثش استمبي اثشثخطي ٍاسصضيبثي فشايٌذ هحَس(اسصضيبثي هستوش)
هبدُ 44ثٌذة ٍهبدُ  45آئيي ًبهِ آهَصضي وِ تبويذ ثشاسصضيبثي هستوش داسد هغبلؼِ ٍاخشاي دليك آى هَسد اًتظبس هي ثبضذ

ًوشُ اسصضيبثي هستوش ثبتَخِ ثِ هيضاى هطبسوت داًص آهَص دس فؼبليت ّبي يبدگيشي اص عشيك ثشسسي تىبليف دسسي ،اًدبم
پشسص ّبي تذسيدي ،ثشسسي فؼبليت ّبي هشتجظ ثب دسس خبسج اص والس ٍ ًظبيش آى تؼييي هي ضَد ٍ حذالل ً 5وشُ اص اسصضيبثي
هستوش ثِ فؼبليت ّبي خبسج اص والس اختػبظ هي يبثذ

هبدُ 59آئيي ًبهِ آهَصضي :هؼلن هَظف است حذاوثش تب دٍ ّفتِ لجل اص ثشگضاسي اسصضيبثي پبيبًي ّش ًَثت ًوشُ ي اسصضيبثي
تىَيٌي سا ثِ دفتش هذسسِ تحَيل دّذ.

اَداف:
 -9ووه ثِ دثيشاى ثِ هٌظَس آگبّي اص هيضاى اثش ثخطي تذسيس خَد،هيضاى تحمك اّذاف آهَصضي ،هيضاى آهبدگي داًص
آهَصاى ثشاي ضشٍع آهَصش هغبلت خذيذ
 -2آضٌبيي دثيشاى ثب تفبٍتْبي فشدي
 -3افضايص هيضاى هَفميت تحػيلي داًص آهَصاى اص عشيك فؼبل ًوَدى آًبى دس فشايٌذ يبددّي –يبدگيشي
 -4فشاّن سبصي صهيٌِ ّبي دسگيشي هغلَة اٍليبء ثب اهَس تحػيلي داًص آهَصاى
 -5تمَيت اغل هطبسوت ّ ،وفىشي ٍ فؼبليت دس وبس گشٍّي ٍ تمَيت سٍاثظ اختوبػي
 -6تَخِ ثِ تؼويك يبدگيشي
 -7تثجيت اػتوبدثِ ًفس فشاگيشاى ٍايدبد اًگيضُ ثشاي يبد گيشي دس آًبى
 -8هطخع ًوَدى ًتبيح ٍدادى ثبصخَسد تػحيح وٌٌذُ ثِ ضبگشداى

ابساركارارزشيابي مستمر:
 آصهَى ّب (آصهَى ػولىشدي ،آصهَى هذادي وبغزي :آصهَى دسخبًِ ،آصهَى وتبة ثبص ،آصهَى گشٍّي ،پشسص ّبي تذسيدي)
 پشسطْبي ضفبّي
 تىبليف دسسي
 پَضِ وبس
 ثبصخَسد
 فْشست هطبّذات  -چه ليست ّب  -ثشي ثجت هطبّذات
 گضاسش ثجت

شيًٌ كار:
 -9استفبدُ اص توبم يبثخطي اص اثضاسّبي فَق الزوشثِ ًحَي وِ توبهي فؼبليتْبي هشثَط ثِ داًص آهَصاى اػن اص تىبليف ،پَضِ
وبس ،هطبّذات ،ضشوت فؼبل دس والس دسس ٍپبسخ دّي ثِ سَاالت هذ ًظش لشاس گيشد .
 -2خلَگيشي اص خغبّبي سايح هبًٌذ استفبدُ اص اهتحبًبتي ثِ ضيَُ اهتحبى پبيبًي ،هٌظَس وشدى هيبًگيي ًوشات اهتحبًبت
اًدبم ضذُ ثدبي ًوشُ هستوشٍ هٌظَس ًوَدى ًوشُ هستوش ثش اسبس ًوشُ پبيبًي

ادارٌ آمًزش متًسطٍ وظري استفادٌ از شيًٌ َاي زير را تًصيٍ مي كىد :
 -9ثجت سٍيذاد ّبي هْن اص ػولىشد داًص آهَص دس يه هدوَػِ

 -2اًدبم آصهبيص ٍپشٍطُ ثِ غَست فشدي ٍگشٍّي
 -3اخشاي ًوبيص
 -4هطبّذُ ٍاستفبدُ اص آى دس اًذاصُ گيشي
 -5يبدداضت سٍيذادّبي هْن ػبعفي ،سٍاًي ٍحشوتي
 -6اظْبس ًظش وتجي ٍضفبّي دثيش
 -7ثشگضاسي وٌفشاًس
 -8هطبسوت داًص آهَصاى دس اسصيبثي اصخَد ٍديگشاى
 -9سٍش حل هسئلِ

اوتظارات از دبيران محترم :
-1استفبدُ اص اثضاسّبي هختلف فَق روش دس اسصضيبثي هستوش
-2استفبدُ ًىشدى اص ػالهت سهضي ٍ...دسًوشُ دّي
-3تمَيت اػتوبد ثِ ًفس داًص آهَصاى ٍ ػذم ستجِ ثٌذي آى ّب
-4استفبدُ اص ضيَُ ّبي تطَيك دس سغح والس
-5سٌدص ٍ اسصضيبثي هستوش دس هشوض فؼبليت ّبي والسي لشاس گيشد.
ً-6وشُ اسصضيبثي دس ثشگيشًذُ توبم فؼبليتْبي داًص آهَصاى ثشاي ًوشُ گزاسي ًْبيي ثبضذ
-7سًٍذ پيطشفت داًص آهَصاى دس ًظش گشفتِ ضَد
-8تحليل ٍثشسسي ًمبط لَت ٍضؼف خَدٍسؼي دستمَيت ًمبط لَت ٍ ثشعشف ًوَدى ًمبط ضؼف
-9پشٍسش لَُ خالليت داًص آهَصاى

اوتظارات از مديريت محترم مدارس:
-9آهَصش دثيشاى ٍثيبى اّويت ٍتبثيش اسصضيبثي هستوش دس ويفيت آهَصش دسخلسبت ضَساي دثيشاى ٍخلسبت تخػػي
-2وٌتشل ّفتگي ًوشات هستوش والسْبٍاسائِ ثبصخَسد ثِ دثيشاى
-3ثشسسي ًحَُ ًوشُ دّي ٍدس غَست ًيبص اغالح سٍش
-4تطَيك دثيشاى ثشتش ٍسبػي دس صهيٌِ اسصضيبثي هستوش
-5هؼشفي دثيشاى ثشتش ثِ اداسُ خْت غذٍس تطَيمي

اوتظارات از گريٌ َاي آمًزشي:
-9اخشاي دليك ضيَُ ًبهِ اصسَي اػضبي هحتشم گشٍّْبي آهَصضي ٍتالش دس خْت ًْبديٌِ ًوَدى ٍتثجيت ايي هْن دس فشايٌذ يبد
دّي ٍيبد گيشي هحيظ ّبي آهَصضي
-2لشاس دادى ًوًَِ وبس سٍي پَستبل گشٍُ آهَصضي
-3ثيبى اّويت هَضَع ٍتغييش ًگشش دثيشاى دس هَسد اخشاي ثِ ضيَُ اهتحبى پبيبًي دس خلسبت تخػػي دثيشاى
-4وٌتشل ًٍظبست دس صهبى ثبصديذّب ٍساٌّوبيي ّوىبساى
-5ضٌبسبيي دثيشاى ٍهذاسس ثشتش ٍهؼشفي ثِ اداسُ

اوتظار از ادارات:
-9ايدبد حسبسيت الصم ٍثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصضي ثشاي هذيشاى ٍدثيشاى
ً-2ظبست ٍوٌتشل ثش اخشاي غحيح ضيَُ ًبهِ دس ثبصديذّبٍاسائِ ثبصخَسد الصم
-3الضام هذاسس ثِ اسسبل ًوشات هستوش خْت تبئيذ يه ّفتِ لجل اص اهتحبًبت پبيبًي
-4غذٍس تطَيمي ثشاي دثيشاى ٍهذيشاى ثشتش دس ايي صهيٌْبص سَي هٌغمِ
-5تمبضبي غذٍس تطَيك ًبهِ ثشاي دثيشاى هَفك اص اداسُ ول

دس ّويي ساستباداسُ ول ًظبست الصم سادسثبصديذّب ي خَد ثِ ػول آٍسدُ ٍ اص اداسات ،هذيشاى ٍدثيشاى هَفك
دس ايي صهيٌِ تمذيشهي ًوبيذ.
جمع بىدي يوتيجٍ گيري كلي
اسصضيبثي هستوش ،پَيب ٍ سبصًذُ ثَدُ ٍ ثشاي اخشاي آى ّيچ ضيَُ ي اص پيص تؼييي ضذُ اي ٍخَد ًذاسد ٍ هؼلن هي
تَاًذ هتٌبست ثب هَضَع دسس اص سٍش ّبي هختلف استفبدُ ًوبيذ .دس ّش غَست اسصضيبثي هستوش ثخطي اص فشآيٌذ
يبدگيشي ثَدُ ٍ دس غَست هْبست هؼلن ٍ اخشاي غحيح هي تَاًذ تبثيش ضگشفي دس خْت ثْجَد فشآيٌذ آهَصش ٍ
يبدگيشي داضتِ ثبضذ.

