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شرح انتظارات و شاخصهای ارزیابی

خوب
5

1

ًصة ٍاطالع رساًی ترًاهِ اهتحاًات تِ کلیِ داًص آهَزاى.

2

ثثت ًورات هستور لثل از ترگساری اهتحاًات پایاًی تراساس ضَاتط؛ تذٍى خذضِ ٍ تِ طَر کاهل.

3

ترگساری اهتحاى طثك ترًاهِ از پیص تؼییي ضذُ.

4
5

ًگْذاری سَاالت تکثیر ضذُ اهتحاًات داخلی در پاکت چسة ٍ هْر ضذُ تا درج ًام درس  ،پایِ ،
تاریخ اهتحاى  ،ساػت ضرٍع ٍ تا رػایت اصَل ایوٌی.
تایپ ٍ تکثیر سَاالت تا کیفیت خَب ٍ کاهال ًخَاًا.
طرح تٌذی سَاالت تا فرم هٌاسة( سرترگ کاهل  :هطخصات داًص آهَز  ،ضوارُ کارت ً ،ام
آهَزضگاُ ً ،ام کالس ًَ ،تت اهتحاًی ً ،ام درس  ،تاریخ اهتحاى ٍ ،لت الزم  ،هحل هْر هذرسِ ،

6

هحل درج ًورُ تا ػذد ٍ تا حرٍف ٍ ًام ٍ ًام خاًَادگی هؼلن هرتَطِ ٍ اهضا ٍ تاریخ ٍ ًورُ تجذیذ
ًظر تا رکر ًام ٍ اهضا ٍ تاریخ در ًظر گرفتِ ضذُ تاضذ  ،سَاالت تیص از دٍ صفحِ تایذ صفحات
فرد ًیس سرترگ داضتِ تاضذ ٍ ستَى تارم ًیس در ّوِ صفحات هٌظَر گردد).

7

هوَْر ضذى توام اٍراق اهتحاًات داخلی ٍ ّواٌّگ تِ هْر آهَزضگاُ ،در سَاالت چٌذ ترگی
صفحات فرد تایذ هْر ضَد .
اٍراق داخلی ٍ ّواٌّگ تایذ پس از تاز ًوَدى پاکت سَال تِ تؼذاد ضرکت کٌٌذگاى هْر ضَد ٍ

8

پس از پایاى اهتحاًات تایذ رٍی سرترگ اٍراق هْر ضذُ غایثیي تا خَدکار لرهس کلوِ غایة درج ٍ
هتي سَال ًیس تاطل گردد  .ضوٌا پس از اهتحاى  ،سَال اضافِ هْر ضذُ ًثایذ ٍجَد داضتِ تاضذ .

9

صَرت جلسِ اهتحاًات ترای ّوِ پایِ ّا در دٍ ًسخِ تٌظین ٍ اطالػات خَاستِ ضذُ تا تَجِ تِ
زهاًثٌذی اهتحاى کاهل ضَد ٍ در پایاى تِ تأییذ ٍ اهضای توام ػَاهل حَزُ ترسذ .

11

تٌظین ترًاهِ هرالثت ّوکاراى ترای ترگساری اهتحاًات .

11

فاصلِ صٌذلی ّا  ،کیفیت صٌذلی ّا ٍ ترتیة لرار گرفتي آًْا در جلسِ ّای اهتحاًی.

12

صٌذلی یا هیسّای داًص آهَزاى دارای ترچسة ضوارُ صٌذلی ٍحتی االهکاى تا ًام تَدُ ٍ داًص
آهَزاى دارای کارت یا ضوارُ صٌذلی تاضٌذ .

13

پیص تیٌی صٌذلی هٌاسة جْت افراد چپ دست ،آب آضاهیذًی ٍ لیَاى یک تار هصرف.

14

ٍضؼیت ًَر ٍ رٍضٌایی ٍ ،سایل سرهایطی ٍ ًظافت هکاى ترگساری اهتحاى.

15

ضرٍع ٍ پایاى اهتحاى رأس ساػت همرّر ٍ تا تَجِ تِ ٍلت در ًظر گرفتِ ضذُ.

16
17
18
19
21

تٌاسة تؼذاد هرالثیي ،حضَر تِ هَلغ هرالثیي ٍ هطخص ضذى هحل استمرار هرالثیي تا ًصة
اتیکت.
پرّیس از صحثت کردى ،لذم زدى هکرّر یا تجوّغ هرالثیي ٍ ػَاهل اجرایی در یک هحل ٍ ایجاد
هحیطی آرام ٍ تذٍى استرس ترای داًص آهَزاى.
ٍضؼیت ًظن ٍ آراهص حاکن تر حَزُ اجرا.
ًگْذاری یک ًسخِ از اتالؽ هرالثیي ٍ ػَاهل اجرایی ٍ صَرت جلسِ ّای اهتحاًات ترگسار ضذُ
در جلسِ ّای لثل.
اهضا ٍتاییذ ترگْای اهتحاًی تصحیح ضذُ تَسط هصحح .
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