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  : مقدمه

عاونت اجرايي مشغول به خدمت در و مسال است كه در پست مسئول امور دفتري       مدت        اينجانب

مدارس شهرستان اسفراين مي باشم .در تحقيق قصد دارم گوشه اي از تجربيات و كارهاي خود را در پست 

  معاونت اجرايي بيان نمايم . ابتدا شرحي بر حوزه كاري خودم را در زير به رشته تحرير در مي آورم :

 دانش نمرات و مشخصات ثبت در تنها نه (معاون اجرايي ) دفتري امور متصديان كه يابيم مي در گذرا نگاهي با 

 مدرسه عوامل كليه,مشخصات كليه ثبت مانند آموزشي واحد هر امورات كليه در بلكه دارند را اصلي نقش آموزان

   .ميكشد دوش به را موارد ديگر تا گرفته ها بخشنامه پيگيري هاو برنامه تنظيم ,



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي 

شغلي با قيمت فقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

٨ 

 

 مي ختم آموزشگاه دفتري كادر به آموزشي واحد هر در امورات تمام گيرد قرار توجه مورد شودو دقت خوب اگر  

 آموز دانش پنجاه و دويست زير كه هايي آموزشگاه ودر است كم بسيار مدارس در دفتري نيروي آنكه حال.شود

 راحت نفسي عوامل ديگر و مدير شود مي داده نيروي اين كه مدارسي به گيرد نمي تعلق دفتري نيروي دارند

 ها كار تمام دفتري مسئول يك بايد كنند فكرمي و بينند نمي كاري هيچ مسئول را خود ديگر كه چرا كشند مي

  .دهد انجام را

 شده شناخته مدارس در پست اين خوبي به كه چرا. است وظايف شرح در نشده بيني پيش نقطه همان اين

         كاري هيچ مسئول را خود و ميكشند عقب را خود عوامل ديگر ميشود گذاشته اجرائي نام وقتي.  نيست

  .بكشند دوش به اجرائي معاونين بايد مدارس در را كارها تمام گويي.دانند نمي

 اين به نگاهشان عوامل كليه داده دفتري امور مسئول به را جايش اجرائي معاونت پست كه نه و هشتاد سال از  

 بار از كنندو نمي مسئوليت احساس گذشته سالهاي مانند معاونين يگرد و شد معطوف جديد نام يا جديد پست

 هاي فرم تنظيم يا كالسي برنامه تنظيم گذشته سالهاي در مثال عنوان به.كنند مي خالي شانه مسئوليتها

  به را ها مسئوليت و كشيده كنار را خودشان كم كم كه بود مدرسه آموزشي معاون عهده به آموزشي و پرسنلي

 ها پست كه طور همان آموزشي هاي واحد در اينكه جهت به لذا.  كردند واگذار اجرائي معاونه به عنوان بند

 نتوان كه باشد سريع و واضح صورت به عوامل از يك هر جهت تفكيك به نيز ها وظايف شرح بايد است مشخص

  .كرد خالي شانه ها مسئوليت بار از

در مدارس اشاره نمايم .در زير به به ه سختي كار معاون اجرايي در هر صورت با اين مقدمه مي خواهم ب  

  مهمترين كارهاي و اقدامات خودم در اين زمينه مي پردازم .
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  نكات كليدي :

  راهكارها و پيشنهادات –پست معاونت اجرايي  –تجربيات 

  

  

  

  

  

  : مي دادم چه كارهايي بنده به عنوان معاون اجرايي بايد انجام 

 پرورشي، و آموزشي درسي، ريزي برنامه و طراحي داري، كالس فنون تدريس، روش الگوهاي يساز فراهم - 1

 و آموزگاران به شغلي راهنمايي و مشاوره خدمات ارائه و درس طرح تهيه هاي روش ياددهي، فرآيند ارتقاء

  .كمك و راهنمايي نيازمند و سابقه كم معلمين
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 و كارگاه رايانه، بصري، و سمعي لوازم مانند(  پوشش تحت مدارس امكانات از استفاده جهت ريزي برنامه - 2

  .امكانات از بهينه استفاده منظور به يكپارچه صورت به... )  و آزمايشگاه

  .دوره هر پايان در كاركنان ارزشيابي هاي فرم تكميل و انجام - 3

 آموزشي، مسائل خصوص در انآموز دانش والدين و مراجعين سواالت و مراجعات به گويي پاسخ تعامل، - 4

  .آنان اداري و اي مشاوره پرورشي،

  .منطقه پرورش و آموزش مسئولين و ها واحد به الزم و اي دوره گزارش ارائه - 5

  .مربوط مقررات و قوانين مطابق پوشش تحت مدارس و مجتمع مالي هزينه اسناد و دفاتر تهيه - 6

 جهت است الزم كه...  و توسعه تعميرات، امنيتي، مسائل صخصو در ربط ذي مسئولين به گزارش ارائه - 7

  .پذيرد صورت پرورش و آموزش امر توسعه يا و احتمالي خطرات از جلوگيري

 و اهداف به بخشيدن تحقق جهت الزم زمينه سازي فراهم در معاونين ساير و مدير با تعامل و همكاري - 8

 از گيري بهره و آنها اولياي و آموزان دانش كاركنان، مشاركت و همكاري با تحصيلي هاي دوره يا دوره مصوبات

  .مدرسه از خارج و داخل هاي ظرفيت و امكانات
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 با متناسب آموزان دانش مختلف هاي استعداد شدن شكوفا براي دهنده پرورش و آموزنده محيطي ايجاد - 9

  . آنها فردي هاي تفاوت

 و كاركنان اولياء، مشاركت طريق از ضوابط رعايت با مدرسه آموزشي ساالنه هاي برنامه اجراي و تهيه - 10

  .آموزان دانش

 مطابق و مصوب برنامه درسي مواد جدول اساس بر مدرسه هفتگي هاي برنامه تنظيم و تهيه امور بر نظارت -11

  .ها برنامه با متناسب و ضوابط اساس بر انساني نيروي سازماندهي و مربوط تحصيلي هاي دوره يا دوره با

 انضباطي نامه آيين براساس آموزان دانش غياب و حضور و كردار و رفتار نحوه بر مراقبت در همكاري -12

  .مصوب

 آموزشي هاي فعاليت و ها برنامه موقع به و صحيح اجراي در مدرسه انساني عوامل بين هماهنگي ايجاد -13

  .مقررات و ضوابط براساس

 اساس بر آنها عملكرد از مستمر ارزشيابي و مدرسه كاركنان وظايف و ها فعاليت انجام حسن بر نظارت -14

 به مدير به معرفي و كاركنان ساير همكاري با شايسته و فعال ساعي، كوشا، كاركنان شناسايي همچنين ضوابط،

  .آنها تشويق و تقدير منظور
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 و آن نتايج استخراج و ناتامتحا و تحصيلي پيشرفت ارزشيابي برنامه اجراي و تنظيم تهيه، در همكاري -15

  .مدير و آموزان دانش و اولياء به موقع به رساني اطالع

 دانش غياب و حضور نيز و انضباطي و تربيتي تحصيلي، پيشرفت ارزشيابي نتايج تحليل و تجزيه در همكاري -16

  .وزانآم دانش و ء اوليا به موقع به رساني اطالع و معلمان و كاركنان ساير همكاري با آموزان

 براي الزم تدابير اتخاذ و مدرسه آموزشي و اداري كاركنان غياب و حضور به رسيدگي و مراقبت در همكاري -17

  .كاركنان ساير همكاري با ايشان غياب در آنها وظايف انجام

  .آنان وظايف صحيح اجراي بر مراقبت و مدرسه كاركنان ساير با تعامل ايجاد  -18

 در پرورشي و آموزشي هاي فعاليت و ها برنامه كه مادامي و روزانه كار به آغاز از قبل مدرسه در فعال حضور -19

  .ضوابط با مطابق مدرسه از آموزان دانش تمامي خروج از پس آن از شدن خارج و است جريان

 اولياء انجمن ، مدرسه شوراي و آموزشي گروههاي(  مرتبط جلسات تشكيل جهت ريزي برنامه در همكاري -20

 نگهداري نيز و اعضاء فعال حضور براي سازي زمينه و...)  و آموزي دانش شوراي و معلمان شوراي ، مربيان و

  .مربوط جلسات صورت و سوابق
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 نظارت و ريزي برنامه همچنين و تحصيلي سال آغاز از قبل تجهيزات و فضا سازي آماده در مدير با همكاري -21

  .پرورشي و آموزشي تجهيزات و فضاها ، اموال هدارينگ و حفظ و مدرسه توسعه و تجهيز بر

  .مربوط مقررات و ضوابط مطابق مدرسه آموزان دانش سازماندهي و نام ثبت ريزي، برنامه در همكاري -22

 چارچوب در مدير سوي از ارجاعي...  و ها، نامه شيوه ها، نامه آيين ها، دستورالعمل ها، بخشنامه اجراي -23

  . محوله وظايف

  .مالي منابع از بهينه استفاده در مدرسه معاونين و مدير با همكاري -24

 جهت مربوط عوامل مشاركت و همكاري با مدرسه هاي فعاليت خصوص در الزم هاي گزارش تنظيم و تهيه -25

  .مدير به ارائه

  و تبيين آن : تجارب 

  : تنظيم برنامه هفتگي براي دانش آموزان 1تجربه 

 ارايه فاصله و شود رعايت درس سنگيني و سبكي در تعادلمي كردم  سعي هفتگي رنامهب تنظيم دربنده    

 برگزاري شامل آموزان دانش براي شده بيني پيش العاده فوق هاي فعاليت. باشد متعادل نيز هفته در درس
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 لميع توان كه آموزاني دانش براي تقويتي هاي كالس تشكيل،  اداري ضوابط طبق برنامه فوق هاي كالس

  .درسي هاي گروه تشكيل و هفتگي و ماهانه مستمر هاي آزمون برگزاري0دارند كمتري

  به شركت در كالس هاي آموزشي تشويق كاركنان :  2تجربه 

 به توجه بايكي از كارهاي بنده به عنوان معاون اجرايي تشويق آنها به شركت در كالس هاي آموزشي بود . 

 ضمن مختلف هاي دوره طي و بازآموزي به نياز كاركنان كليه آموزشي هاي روش در تغيير و علوم پيشرفت

 هاي كالس برگزاري همچنين و مختلف هاي كالس در شركت براي همكاران تحريك و تشويق. دارند خدمت

 و آموزش سوي از كه درسي هاي گروه يا و شوراها جلسات در اساتيد از دعوت و ICT نظير عمومي آموزشي

  مي شد . بيني پيشبنده  برنامه در شود مي اجرا پرورش

   آموزشگاه عمراني و پرورشي ، آموزشي امور در اولياء مشاركت : افزايش 3تجربه 

 نيازهاي نمودن برطرف و مالي منابع ،تامين هستند روبرو آن با مدارس  اجرايي عوامل كه موضوعاتي از يكي  

 از. نيست ها هزينه  جوابگوي مدارس به شده داده تصاصاخ سرانه موارد از بسياري در. است آموزشگاه اوليه

 آنان اوليا و آموزان دانش انتظارات و نيازها به پاسخگويي مسئول مدرسه  در آموزشي رهبر عنوان به مدير طرفي

 سوي از و. نمايد نقش ايفاي مدير كنار در بايد همواره اجرايي معاون و است  تربيت و تعليم امر كننده تسهيل و

 از استفاده با منابع تامين حلها راه اين از يكي و است مالي منابع تامين متضمن نيازها اين به پاسخگويي يگرد

 كسب  اجرايي معاونت سمت در گذشته سال چند طي در اينجانب كه ازتجاربي يكي. ست اوليا مشاركت

 به كار ابتداي در ه بودم ، مدرسه ك معاون عنوان به 1392- 93 تحصيلي سال در.راستاست  همين نمودم،در

 در. پرداختم... هاو خانواده وضعيت ، تجهيزاتي و پرورشي ، آموزشي نظر  از مدرسه موجود وضعيت بررسي

 ، اهميت دليل به آنها از  يكي كه نمودم برخورد اي عديده مشكالت و مسايل به فوق موضوعات بررسي جريان
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 نظر مورد مشكل. بزنم اقداماتي به دست مشكل اين حل خصوص رد تا گرفتم تصميم و كرد جلب را بنده توجه

 مستقيم بطور كه داشت متعددي نيازهاي اول نگاه در مدرسه. بود مدرسه با اوليا وهمكاري مشاركت انگيزه عدم

 توجه مورد حتم بطور بود الزم و بگذارد تاثير آموزان دانش وتربيت تعليم فرايند بر توانست مي مستقيم غير و

 اعضا و همكاران با مشورت ، قبل سالهاي در خود مديريتي تجارب بر تكيه با راستا همين در لذا. گيرد رارق

 اطالع اولياو مدرسه،توجيه نيازهاي از فهرستي باتهيه گرفتم تصميم مديريت هاي آموزه و مربيان و اوليا انجمن

 مربيان و اوليا انجمن با منظم جلسات ،برگزاري يااول پيشنهادي حلهاي راه و نظرات به آنها،توجه به كامل رساني

  .بپردازم مزبور مشكل حل به... اولياو تخصص و حرفه از واستفاده

 فكري مشاركت ميزان ، اوليا اعتماد جلب ضمن زماني بازه يك در توانستم شده ذكر حلهاي راه كامل اجراي با   

 در آموزشگاه كه مشكالتي از زيادي بخش حاضر حال در هبطوريك دهم افزايش چشمگيري نحو به را اوليا مالي و

  . است گرديده مرتفع كرد مي نرم پنجه و دسته آن با قبل سال

 ترغيب دبيران شوراي در شركت به را  ه آموزشگا دبيران توانستم چگونه:  4تجربه 

  نمايم؟

 اين به پژوهي اقدام و پژوهش يك در شده انجام هاي بررسي از پس آموزشگاه اجرايي معاونتبنده به عنوان    

 بتوانم تا.  داهم قرار بررسي مورد آموزشگاهم در را دبيران شوراي سازي فعال نحوه بايست مي كه رسيدم نتيجه

  .بردارم شورا اين سازي فعال راستاي در مهم گامي

  در نتيجه كارهاي زير را بدين منظور انجام دادم :  
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  . دبيران در جويي مشاركت روحيه تقويت و مدرسه در يماتتصم بودن مشاركتي اصل احياء - 1

  . نباشيم موجود وضعيت به راضي كه اجرايي عوامل و دبيران همه در باور ايجاد - 2

 و نمود طرف بر را تربيتي و تحصيلي موانع توان مي مشاركتي و علمي روش با كه باور و احساس اين ايجاد - 3

  . كرد پيدا را مناسب برخورد شيوه يا تدريس فرآيند جهت ناسبم حل راه جمعي خرد از استفاده با

 مشكالت و مسائل به و دانند مي مدرسه به متعلق را خود كه شده ايجاد احساس اين كاركنان كليه بين در - 4

 در را خود معاون و مدير و كند مي خوشحال را آنها مدرسه هاي موفقيت و نگرند مي عميق نگاه يا مدرسه

  . دانند نمي تنها مشكالت و ائلمس مقابل

  . دهند مي نشان عالقمندي نيست آنها وظايف جزء حتي كه مدرسه هاي فعاليت انجام به نسبت دبيران - 5

 نظرات بيان جايگاه را دبيران شوراي و شود مي حاكم مدرسه بر صميميت و همكاري از آكنده و سالم جوي - 6

  . شوند مي جلسه وارد آمادگي و مطالعه با علمي لبمطا ارائه براي حتي و دانند مي خود علمي

آموزان  دانش اطالع به و گرفت مي قرار تصويب مورد مدرسه شوراي طريق از دبيران شوراي تصميمات چون - 7

  . نشد مشاهده آموزان دانش از گذشته ترم طول در انضباطي بي و ناسازگاري ، پرخاشگري هيچگونه رسيد مي

 ها روش اين از تدريس فرآيند در تيمي و فعال تدريس هاي روش از استفاده به دبيران در يعالقمند ايجاد با - 8

  . گرفته قرار بررسي و نقد مورد و شده استفاده جلسات در همكاران فعال تدريس هاي فيلم از و نموده استفاده

 به نسبت نمرات نگينميا و قبولي درصد شاخص دو در  دبيران شوراي صحيح تصميمات نمودن عملياتي با - 9

  . ايم داشته رشد گذشته سال



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي 

شغلي با قيمت فقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

١٧ 

 

  : كارهايي كه در هنگام ابتداي سال تحصيلي انجام مي دادم : 5تجربه 

  مالي و دفتري ، اداري  هاي فعاليت

  . تحصيلي سال يا الفبا حروف اساس بر ها پرونده چينش - 1

  . ونتسك محل اساس بر....  تحصيالن فارغ ، ها تحصيل ترك نمودن جدا -2

  ... و ها بخشنامه ، همكاران پرونده ، آموزان دانش هاي پرونده بانكي امور به كمد يك اختصاص -3

  . جديد هاي پرونده كنترل -4

  .امر اين به مربوط وقوانين ضوابط ورعايت مدرسه مالي امور بودن روز به -5

  هفته اي دو روز در مدرسه حضور داشتم . -6

  .سريع پاسخگويي جهت رجوع ارباب تكريم -7

  .معايب رفع و ها پرونده بررسي-8

  .بايگاني مخصوص اطاق جداسازي -9

  

  : پيشنهاد به معلمان در تهيه دفتر كالسي 6تجربه 

  بنده به عنوان معاون به معلمين پيشنهاد مي كردم تا در تهيه دفتر كالسي براي خود موارد زير را رعايت كنند :



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي 

شغلي با قيمت فقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

١٨ 

 

 فعاليت خالصه ثبت براي فضايي دوم. باشد شده تفكيك ها آزمون نمرات و سيكال فعاليتهاي فضاي اينكه اول

  .باشد...  يا مدير نظر ثبت براي فضايي سوم. باشد دبير

  

  كالس ليست تهيه : 7تجربه 

 به كالس آموزان دانش اسامي ليست تهيه تحصيلي سال ابتداي در اجرايي معاون اصلي و اوليه اقدامات از يكي

  كه بنده هميشه اين كار را انجام مي داد م . .است شده تفكيك صورت

 سناد سايت همچنين و) ومتوسطه راهنمايي.ابتدايي هاي نگارش( دانا افزار نرم به توجه با اطالعاتي بانك ايجاد

  .است كرده آسان معاونين و آموزشگاه مدير براي را كار

  :همكاران آموزش امر بر نظارت : 8تجربه

و مخصوصا بنده به عنوان   آموزشگاها ومعاونين مديران وظايف ازمهمترين يكي  همكاران تدريس بر نظارت

  . باشد ميمعاون اجرايي 

لنده به عنوان معاون اجرايي هميشه درباره معلمان مدرسه از دانش آموزان ارزيابي به عمل مي آوردم و با نرم 

م . و نتيجه آن را به مديريت مدرسه تحويل مي دادم افزارهاي مخصوص آنها را مورد تجريه و تحليل قرار مي داد

.   
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  :درسي و اخالقي برتر آموزان دانش معرفي : 9تجربه 

 از برتر بعنوان را آموز دانش يك كالس هر از انجام مي دادم  همكاران از قبال كه نظرسنجي براساس ماه  هر در

 يا و جايزه آموزان دانش ديگر حضور در هم آن هصبحگا درصف ها آن به و نموده انتخاب اخالقي يا و درسي نظر

 و همچنين رعايت نظم و انضباط  درسي مطالب بهتر يادگيري و انگيزه بردن باال  سبب تا كردم مي اهدا  ژتون

  .شوم ها آن

  : 10تجربه

  : ها غيبت كنترل

 را دفتر آن بعد. بنويسند آن در اه غيبت روزانه همكاران تا ام داده قرار آموزشگاه دفتر در را دفتر دو منظور بدين

  .كنم مي بررسي را آموزان دانش هاي غيبت و كرده بررسي

  : ها مناسبت:  12تجربه 

  برنامه هاي اجرايي را در مدرسه بنده برنامه ريزي مي كردم .
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  : مثال عنوان به ها مناسبت با متناسب هايي برنامه داشتن

  .رود مي باال ها بادبادك بقيه از بيشتر كه بادبادكي و دبادكبا زيباترين انتخاب و ها بادبادك جشن – 1

  .آن در … و مسابقه سرود، نمايش، چون مختلفي هاي فعاليت گنجاندن و مراسم برگزاري – 2

  .همكاران و آموزان دانش آثار از نمايشگاه برپايي – 3

  .آموزان دانش آثار نمايشگاه از بازديد جهت عادي مدارس از دعوت – 4

  .آموزان دانش براي تولد جشن گرفتن -5

  تبيين تجارب بنده به عنوان معاون اجرايي

  نقش مهم معاونين در ثبت نام الكترونيكي- 1

 نقش دقيق آماري جامعه ارائه و ثبت در ، نام ثبت شدن الكترونيكي روند به توجه با مدارس اجرايي معاونين   

  .دارند كليدي و مهم بسيار

 معاونين الكترونيكي، نويسي نام سامانه در ثبت لزوم و آموزان دانش مشخصات ثبت شدن نيكيالكترو به توجه با

   .كنند روز به رايانه كاربد زمينه در را خود دانش است الزم مدارس اجرايي
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 دقيق اجراي همچنين نام ثبت روند در آموزان دانش هاي پرونده تكميل و نام ثبت هاي فعاليت سازي مستند

   .است الزم دقت نيازمند كه است مهمي موارد از نام ثبت ملدستورالع

 استفاده بنده به عنوان معاون اجرايي از فناوري اطالعات در مدرسه 

   با خورد بر اولين در  جامعه اعضاء    شود مي پرورش و آموزش   جريان وارد مختلفي هاي     اطالعات به صورت 

 آغاز را روشن آينده به  رسيدن راه   مدرسه به گذاشتن قدم با    ابتدايي سنين همان در   خانه از خارج محيط

  .كنند مي

 ودر   دهند مي قرار مدرسه اختيار در فرم كردن پر  با     را...و سكونت محل ،    سجلي مشخصات    اولين اطالعات

  . شود مي افزوده   آن بر نيز   تحصيلي سوابق بعد هاي سال

 اطالعات   دهي سازمان جهت   به  كه است اطالعاتي     تدريس ساعات ، واحد ،تعداد   كددروس و   كتاب ها

  . است نيازمند آموز دانش

 و آماري كارهاي براي بايد    كه   است هايي آمار....      ،   ان ، مردودينشدگ قبول تعداد ،    تعداد دانش آموزان

  . گيرد قرار ارزيابي مورد آموزشي وضعيت شدن بهتر

 مي     ارائه مدرسه لين مسئو   به را...  و واحد تعداد    درسي ساعات اجراي   چگونگي  ها بخشنامه هاو دستورالعمل

  پيگيري كنند . را آموزشي روندهاي آنها طبق بر تا   دهد

و براي سازمان دادن به چنين اطالعاتي بايد سيستم قدرتمندي و جود داشته باشد تا اين اطالعات را سازماندهي 

  . گردد   اتخاذ الزم تصميمات   موقع به    و سريعتر هم تا    باشد آن   و جوابگوي نيازهاي
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 با اما   ام مي گرفت و مشكالت فراواني داشتانج رايانه بدون ها كار   اين   تمامي 1369   در سال هاي قبل از

 اتنه و نيست كارها اين انجام براي وانرژي   زمان   همه اين صرف به نيازي ديگري امروز ها سال آن از گذشت

 سيستم   بررسي به را بحث اين   جهت   مين به    دهد مي انجام تنهايي به را نفر چندين كار   سيستم كاربر يك

  .   پردازيم مي    نيك( دانا )الكترو مدرسه اجرايي

  سيستم مدرسه الكترونيك دانا

يك دبيرستان،  نرم افزار دانا جهت انجام كليه امور اداري ـ آموزشي و دفترداري كه بطور معمول در محيط

هنرستان و يا آموزشگاه آزاد كه نظام جديد آموزش متوسطه سالي واحدي در آن اجرا مي شود طراحي شده 

است. عملياتي نظير ثبت نام، كالس بندي، انتخاب واحد، تهيه ليست هاي حضور و غياب و نمرات هر درس و 

انه و همچنين انجام كامل عمليات فارغ قابليت ثبت نمرات مختلف براي يك درس، چاپ كارنامه هاي سالي

التحصيلي مطابق با آئين نامه هاي مصوب نظام سالي واحدي و در نهايت چاپ كارنامه فارغ التحصيلي و برگه 

تائيديه تحصيلي توسط اين نرم افزار انجام مي پذيرد. همچنين اين نرم افزار طوري طراحي شده است كه بتواند 

ت پوشش نظام جامع انفورماتيك مستقر در سطح مناطق آموزش و پرورش مانند با ساير نرم افزارهاي تح

سيستم هاي متمركز، سيستم تائيديه تحصيلي و سيستم برگزاري امتحانات نهائي و سيستم كنكور ارتباط برقرار 

ودهاي كرده و تبادل صحيح اطالعاتي داشته باشد.اين نرم افزار همچنين قابليت اجرا در محيط يك شبكه با ن

  مختلف و كاربراني با اختيارات و سطوح دسترسي متفاوت و قابل تعريف را دارا مي باشد.
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  فني  مشخصات

توسعه  C#. طراحي شده و با زبان برنامه نويسي Net Framework-2پايه تكنولوژي  بر سيستم اين          ·

  يافته است

كه داراي  Crystal Report گيري گزارش بزارا از سيستم ها خروجي بودن استاندارد منظور به          ·

امكانات قوي و گسترده براي توليد گزارشات، نمايش، چاپ و تهيه خروجي هاي استاندارد با فرمت هاي مختلف 

  مي باشد بهره برده است

كه براي كاربران شناخته شده  SQL Server-2005براي پايگاه اطالعاتي مورد استفاده در ساختار سيستم از 

ر است استفاده شده ولي طراحي سيستم به گونه اي است كه براحتي مي تواند از ساير بانكهاي اطالعاتي ت

انجام  Xp-Windowsنيز استفاده نمايد. در ضمن پياده سازي سيستم بر روي سيستم عامل   Oracle نظير

 OPEN نظيرگرفته است ولي تكنولوژي طراحي آن قابليت تعويض سريع به ساير سيستم هاي عامل 

SOURCEرا فراهم مي كند  

  ويژگي ها و امتيازات نرم افزار

  . برنامه اجراي و نصب جهت كار سادگي          ·

  كان نصب و استفاده در شبكه .ام          ·

  افزار نرم طراحي زمينه در دنيا روز هاي تكنيك آخرين اساس بر طراحي          ·

 توليد ، پرورش و آموزش وزارت انفورماتيك جامع نظام پوشش تحت هاي تمسيس ساير با ارتباط قابليت          ·

  آنها هاي خروجي دريافت و ها سيستم آن براي نياز مورد هاي فايل
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  عمليات گسترش و توسعه قابليت          ·

لي فه اي و كاردانش نظام جديد متوسطه ساحر و فني ، نظري هاي شاخه كليه در اجرا براي مناسب          ·

  واحدي

  ) رشته 650 حدود(  واحدي سالي نظام هاي رشته كليه مورد در اجرا براي مناسب          ·

 نظرات از استفاده با واحدي سالي نظام آموزشي ضوابط و ها نامه آئين آخرين با دقيق و كامل تطبيق          ·

  ي قديمي ( مزيت انحصاري )ها سيستم شده شناخته كارشناسان

  آموزشي هاي نامه آئين در شده اعمال تغييرات آخرين با مطابق صحيح و سريع رساني بروز امكان          ·

 رشته جدول -  دروس جدول نظير واحدي سالي نظام اطالعاتي جداول بروزترين از استفاده و ارائه امكان          ·

  ه و ....رشت به مربوط تخصصي دروس جدول ـ ها

ها به  Interfaceمدرسه از لحاظ روش هاي اجرائي و  DOS تحت قبلي هاي سيستم با هماهنگي          ·

  صورتي كه نياز به آموزش مجدد را به حداقل مي رساند

به  DOS(تبديل كردن )كامل و دقيق اطالعات موجود در سيستم قبلي تحت  Convert      امكان          ·

يت جاري سيستم قديمي عمليات جاري مدرسه را ادامه نحوي كه اين سيستم قادر است تا دقيقاً از همان موقع

معكوس اطالعات سيستم جديد به سيستم قديمي و ادامه كار  Convertدهد . همچنين در صورت لزوم امكان 

 و   اجرا مي شد داس عامل سيستم روي بر دانا   قبلي سيتم   است ذكر به الزم(     با آن سيستم وجود دارد 

 مراحل   دانا جديد سيستم    داشت فراواني معايب خاطر همين به   نداشت را ويندوز   محيط در   اجرا توانايي

  )    گذارد مي سر پشت خودرا آزمايشي

 مربيان و اولياء بين طرفه دو ارتباط نيز و رساني اطالع جهت اينترنت شبكه امكانات از استفاده امكان        ·

از خروجي هاي توليد شده سيستم نظير مدارك تحصيلي  هاي اطالعاتي Web pageتهيه اتوماتيك  ، مدارس
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براي تبادل اطالعات و پيغام  Emailو  SMS از استفاده امكان همچنين ، سيستم گزارشات يا و ها كارنامه –

  هاي موردنظر .

تر شده و ثبت نمرات آسانتر چاپ برگ بيش خدمات انجام سرعت با رايانه اي شدن امور دفتري مدارس        ·

 احتمال د گير مي انجام بيشتر دقت و بيشت باسرعت.. آموز دانش سوابق خالصه دبير ليست كارنامه   يزنمراتر

  . است شده كمتر خيلي خطا

 كه   آموزي دانش ووقتي رسانده حداقل به را آن كه باشد مي زمان در جوي صرفه آن مزيت مهمترين        ·

بوده و براي در يافت خالصه سابقه تحصيلي مراجعه مي كند  سال پيش در دبيرستان مشغول به تحصيل چندين

 فارغ وضعيت-    شده گذرانده واحد تعداد– معدل– نمرات(   تحصيلي سوابق   در عرض چند دقيقه كليه 

  .   شود مي چاپ برايش   ...)و التحصيلي

    

  ) دانا برنامه( مدارس    اي رايانه  معاييب سيستم

عنوان دانا شناخته مي شودمحصول شركت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي سيستم رايانه اي مدارس كه با 

 و كرده پيدا تكامل زمان مرور به ولي داشت بسياري مشكالت امر ابتداي در است فعال مدارس در كه است  

 ازجمله سيستم اين   آن به گونه اي است كه معايب آن كمتر شده ولي هنوز در حد مطلوب نيست امروزي شكل

  گذراند مي خودرا   بلوغ و رشد دروان كه است هايي يفناور

 كاركننداكثرا مدارس سيستم با بتوانند   درر نظام آموزشي ما كه فناوري اطالعات نقش كليدي دارد كاربراني كه

  .دارد  ديده اند و اين خيلي تاسف برانگيز تر از ايرادهاي است كه برنامه ن را الزم آموزشهاي
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 بهره مورد جو سود افراد توسط تواند مي راحتي به كه است آن امنيتي ضريب    ستماز جمله معايب اين سي

  گيرد قرار برداري

 مثال   عدادي واحد درسيت گذراندن دهنده نشان كه آورد مي سيستم كاربر براي اي كارنامه آموزي دانش مثال  

 شهرستان به تحصيل ادامه وبراي رددا التحصيلي فارغ تا درسي واحد چند وفقط است   زاهدان روستاه از يكي در

 مي چگونه يكديگر به مدارس سيستم نبودن پيوسته وجود با   كه ميشود مطرح سوال اين حال  آيد مي كرج

 آيا نشود استعالم واگر   ايا مهر و امضاءنمي تواند جعلي باشد؟ ؟ كرد اعتماد شده ارائه   مدارك  صحت به توان

  ... قبيل اين از سواالتي و ؟ شد خواهد بررسي مساله اين جايي آيا شود اعتماد ر؟واگ دارد وجود اعتماد بجز راهي

   راهنما    راهنماي سيستم قابل چاپ نيست مثال مواقعي پيش مي آيد كه نياز به چاپ بخشنامه اي ازقسمت

  . نيست اجرا قابل كه   داريم   دستورالعمل و هاي وبخشنامه

  :    نگارشها   به روز نبودن آخرين

 در     مواقع از خيلي در لي و باشد موجود سيستم در آنها كدهاي و كشور كل مدارس بايد نگارش هر نصب با  

   ه محل تحصيل دانش آموز ،مدرس ثبت در   شود مي ارائه مدرسه از اي سابقه   وقتي و   د ندار وجود سيستم

  . شود مي مشكل دچار سيستم كاربر  

 نويسان برنامه براي خوبي به را   ودفتري آموزي دانش امور   نيازهاي تا  قدرتمند   نداشتن تحليلگرا سيستم -

  .كند تشريح

  عدم آموزش نيروهاي به كار گرفته شده به عنوان كاربران سيستم مدارس .-

  . آموزان دانش سوابق كنترل جهت     پيوسته نبودن سيستم مدارس به يكديگر-
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 رايانه مسئول توسط دستي صورت به  تان ديگر منتقل مي شود سوابق دانش آموزاني كه از دبيرستاني به دبيرس

وسط هيچ ت كه چرا گيرد قرار   استفاده سوء موجب تواند مي عامل همين كه شود مي رايانه وارد مقصد آموزشگاه

  . خير يا شده رايانه وارد صحيح بطور سوابق اين كه نهادي مورد كنترل قرار نمي گيرد 

    

  راهكارها

  . كشور سر سرتا در آموزان دانش سوابق كنترل جهت  به هم پيوسته طراحي سيستم 

  تم .سيس با كردن كار چگونگي و   وري بهره افزايش جهت رايانه   مسئولين و ي دفتر   آموزش نيروهاي

 افرايش جهت    رسمي بطور سيستم معايب و مزايا مورد در  جمع آوري نظريه هاي مختلف كاربران سيتم

  . سيستم كارايي

 هاي نهاد در شده گرفته كار به هاي سيستم با آشنايي جهت  رتيب دادن باز ديدهايي براي كاربران سيستم ت

  . ديگر

  ان سيستم .كاربر نظرهاي تبادل   ترتيب دادن هماشهايي جهت

  اي . رايانه امور   ارتقا ء سيستم هاي سخت افزاري مدارس جهت بازدهي بهتر

  



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي 

شغلي با قيمت فقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

٢٨ 

 

  ن معاون اجرايياقدام خاص بنده به عنوا        

را به استفاده از كامپيوتر و اينترنت در امر تدريس  مدرسهمعلمين  توانستم چگونه

  ترغيب نمايم؟

يكي از كارهايي كه بنده به عنوان معاون اجرايي انجام دادم اين بود كه معلمان مدرسه را به استفاده از اينترنت و 

  يان كلي اين اقدام خاصم مي پردازم .كامپيوتر در تدريس عالقمند ساختم . در زير به ب

 
اينترنت كامپيوتر و كه امروزه به صورت يك امر فراگير تبديل شده است استفاده از  فناوري اطالعات يكي از استفاده هاي 

گرمي سر فقط ازافراد  اكثريت ،سايت هاي آماري مربوط به كاربران ايراني ارقام ارائه شده توسطاما متاسفانه طبق  مي باشد،

در بسياري از كشورهاي پيشرفته به دليل جا افتادن مفهوم  اين در حاليست كه .اين تكنولوژي عظيم استفاده مي كنند هاي

 به يك ابزار كمكي،اينترنت استفاده اجباري از اينترنت براي كارهاي روزمره براي عموم  حتيو اينترنت و دليل استفاده از 

  .تبديل شده است  قدرتمند

نب به عنوان معاون اجرايي مدرسه  تصميم گرفتم در سال تحصيلي جديد معلمان مدرسه را به استفاده صحيح و همه اينجا

پيشرفت تحصيلي  توانند از اينترنت در جهتجانبه از كامپيوتر و اينترنت عالقه مند سازم و آنان  را به سمتي سوق دهم كه ب

،آنها را با سايت هاي مختلف و استفاده كنند دانش آموزانشانود و و باال بردن معلومات عمومي و شكوفايي فكري خ

كاربردهاي فراوان اينترنت آشنا ساختم و به آنها ياد دادم چگونه مي توانند با پرداخت هزينه اندك و صرفه جويي در وقت هر 

آوردن نمونه سواالت امتحاني ،   آنچه براي آنها مفيد است بدست آورند؟چگونه از اينترنت براي انجام تحقيقات خود ، بدست

نمونه سواالت كنكور ، نرم افزارهاي آموزشي جذاب و رايگان استفاده كنند؟ چه سايت هاي معتبر هستند؟ چگونه مي توان 
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استفاده از اينترنت  از موارد منفي و چرا بايد تا حد ممكن امنيت كامپيوتر خود را هنگام استفاده از اينترنت تضمين كرد؟

نمايند؟ شرايطي فراهم كردم تا خودشان نتيجه استفاده نادرستي را كه ديگران انجام داده اند ببينند و تصميم  دوري

  بگيرندو...

ارائه اين اطالعات كه در زنگ هاي تفريح و بعضي اوقات در زنگ هاي فوق برنامه انجام مي شد ، براي معلمان  بسيار جالب  

ق زياد پي گيري مي نمودند ،و از نتيجه كار راضي بودند واز آن در كالسهاي خود استفاده بود و هر جلسه مطالب را با اشتيا

  نمودند،چون معتقد بودند اين كارهم از نظر آموزشي و هم پرورشي براي دانش آموزان مفيد است.

  توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله

 مدرسـه ه مـي نمـودم كـه معلمـين     بعد از گذشت چند صباحي از سال تحصيلي به تدريج مالحظبنده   

استفاده چنداني از كامپيوتر و اينترنت در راستاي تدريس و پيشبرد اهداف آموزشي نمي نمايند. و تعداد كمي از 

آن ها هستند كه براي تحقيق و پژوهش و ديگر ابزار آموزشي دست به تحقيق از اينترنت مـي زننـد.بنا بـر ايـن     

ع دست به اقداماتي زدم تـا هرچـه بيشـتر بتـوانم آن هـا را بـه اسـتفاده از        براي تشويق و ترغيب معلمين مجتم

 كامپيوتر و اينترنت عالقه مند سازم.

 بيش ترين چالش هايي كه با آن مواجه بودم پاره اي موانع احساسي بود كه خالصه آن عبارتند از:

 ؛ICTو  ITموانع بزرگ روانشناختي در ارتباط با به كارگيري  �

 تغيير باورهاي تربيتي و آموزشي زيربنايي؛دشوار بودن  �

 ؛»هنر تدريس«در زمينه » ريشه يافته در ذهن«سختي تغيير ساختار  �

 ترس در از دست دادن اختيارات و كنترل كالس درس در معلمين؛ �
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 وجود مسايل و مشكالت موجود در مجتمع؛ �

  

ات حرفه اي مرا تهديد مي كند. اما مـن  تجربي ICTو  ITاين عوامل، عوامل انساني بودند. به نظر مي رسيد كه 

سعي كردم كه با اعتماد به نفس كامل قدم در اين راه بگذارم. چرا كه عقيده دارم، معلمان فردا رويكردي نو براي 

  كار خود و ديدگاهي جديد درباره معنا و مفهوم آموزش و يادگيري پيدا كنند.

لمان مجتمع خود را مهيا كردم. بـا ايـن ديـدگاه كـه بـا      با وجود تمام مشكالت براي جهاني شدن آموزش در مع

مي توان يادگيري را پشتيباني و تسهيل كرد و محيطي مناسب بـراي هـدايت آن فـراهم     ITاستفاده از فناوري 

  –به عنوان يك كاتاليزگر مي توانـد شـيوه هـاي تفكـر در مـورد يـاددهي        ICTو  ITساخت و با اين تفكر كه 

  د و موجب تغيير در كالس هاي درس شود، شروع به كار نمودم.يادگيري را فعال كن

  براي اين منظور بايد محتاطانه عمل مي كردم. بنابراين براي رسيدن به هدف مرحله مرحله عمل كردم.

  )1گردآوري اطالعات (شواهد

نمودم. براي در رابطه با اين اقدام بايد با احتياط عمل مي كردم. بنابراين شروع به جمع آوري اطالعات   

  اين منظور از چند مرحله استفاده نمودم. 

صحبت با معلمان و دانش آموزان از طريق نظرسنجي از آن ها. درباره شيوه عملكرد خود در كالس درس. يافتـه  

  هاي اين مرحله عبارتند از:
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ه از اينترنـت در امـر   همكاران در مدرسه تمايل چنداني به استفاده از رايانه در هنگام تدريس نداشتند و اسـتفاد 

تدريس را غير ممكن مي دانستند. البته الزم به ذكر است كه دليل آن را عدم آشنايي آن ها با رايانه و اينترنـت  

 مي دانستند. معلمان دروس ديگر نيز همين نظر را داشتند.

مي كرديم. چند  طبق روال همه ساله در ابتداي سال از معلمين درباره شيوه عملكرد در كالس درس نظرسنجي

روش را به آن ها پيشنهاد مي دهيم و نظرات آن ها را جويا مي شويم. اكثريت قريب به اتفاق شيوه جزوه نويسي 

را طالب بودند و بر اين امر پافشاري مي كردند. با توجه به تجربه اي كه در اين چند سال كسب كرده ام بهتر بود 

دايتگري آن ها به سوي روش فعال را به مـرور زمـان انجـام دهـيم.     كه بنا به درخواست معلمين عمل كنيم و ه

بنابراين در ابتدا شيوه سنتي را براي تدريس انتخاب نموديم. با توجه به تجربيات سال هاي گذشـته خـود، مـي    

دانستم كه با روش سنتي فقط مي توان پيشرفت دانش آموزان در حيطه دانشي فراهم كرد، ولي روش هاي فعال 

يادگيري در سطوح باالتر درك و فهم و كاربردي را تقويت كند. اما مشكالت بسياري بر  مي تواند ITني بر و مبت

سر راه من وجود داشت. مشكل اصلي، كمبود يا نبود منابع و تجربيات فني، كمبود رايانه ها و هزينه باالي اتصال 

دگرگوني و تغييـرات اساسـي در شـيوه هـاي     به اينترنت، كه براي مدرسه مشكل ساز بود. مشكل اساسي ديگر، 

 تدريس بود بنا بر اين تصميم گرفتم كه معلمان را به استفاده كم و بيش از اينترنت و كامپيوتر وادار كنم.

مشاهده نتايج در مرحله اول اقدام، بيانگر اين موضوع است كه تجديد نظر در شيوه تدريس و تغيير در آن بسيار 

تي كه انجام داده بودم بهترين راه براي برطرف كردن اشـكال دانـش آمـوزان اسـتفاده از     ضروري است. با مطالعا

به منظور پيشرفت دانش آموزان در سـطوح درك و  بود. اما چگونه و با چه امكاناتي؟  ITروش تدريس مبتني بر 

يعني مـي بايسـت بـا    فهم و كاربرد، استفاده از روش هاي نوين تدريس با تلفيقي از فناوري هاي نو ضروري بود 

بـود.   ICTو  ITجهاني شدن آموزش همگام شد. الزمه همگام شدن با جهاني شدن آموزش تدريس مبتني بـر  
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كسب مي كردم. به همين  ICTو  ITبنابراين در ابتدا الزم بود، اطالعاتي در باره تدريس با روش فعال مبتني بر 

  منظور از منابع زير استفاده نمودم:

 و با استادان و افراد متخصص؛مالقات و گفتگ .1

 همكاران، مديران، معاونان، مشاوران و دانش آموزان؛ .2

 بعضي از والدين دانش آموزان؛ .3

 مشاهده فيلم هاي تدريس معلمان در جشنواره هاي الگوي تدريس برتر؛ .4

مطالعه كتاب هاي تخصصي در باره انواع روش هاي تدريس، شيوه هاي مختلف مديريت كالس درس  .5

 ؛ICTو  ITيادگيري مبتني بر –اي فعال ياددهي و روش ه

بررسي نشريه هاي گوناگون از جمله فصلنامه تعليم و تربيت، رشد تكنولوژي آموزشـي، رشـد معلـم،     .6

 رشد آموزش شيمي، .....؛

 بررسي و مطالعه روزنامه هاي مختلف؛ .7

 مطالعه چكيده هاي تحقيقات و پايان نامه ها؛ .8

  و در سايت هاي مختلف آموزشي.استفاده از اينترنت و جست و ج .9

  بعضي از يافته هاي اين مرحله عبارتند از:

در جستجوهاي اينترنتي متوجه شدم مي توان پايگاه هاي جالبي براي آموزش مفاهيم مختلف يافت كه خيلي از 

آموزان  آن ها به صورت فيلم، اساليد، تصوير متحرك و در بردارنده تصويرهاي جالب است كه مي تواند در دانش

انگيزه ايجاد كند. همچنين پايگاه هاي مناسبي پيدا كردم كه نمونه پرسش هـاي متعـددي در سـطوح مختلـف     

داشتند. در نتيجه براي ايجاد عالقه و انگيزه و مشاركت دانش آموزان در امر يـادگيري و يـاددهي سـعي كـردم     
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ري مؤثرتر و سودمندتر باشد. در واقع، در ايـن  رايانه و كتاب درسي در كنار هم استفاده شوند تا آموزش و يادگي

 روش رايانه با تمام جذابيت هاي خود، دانش آموزان را با موضوع درس درگير مي كند.

  مفهوم نوآوري در آموزش

نوآوري در آموزش به معناي احيا، بازسازي و ايجاد تغييراتي است كه سـبب تحـول در نظـام آموزشـي       

ي كيفي آموزش در مدرسه مي شود. اين تغييرات ناظر بر محتـواي آمـوزش، روش   موجود و بهينه سازي و ارتقا

هاي تدريس و بهره گيري از فناوري هاي جديد است. درواقع، نوآوري انديشه اي است قابل پرورش و كوششـي  

  است اصولي و آگاهانه كه رسيدن به آن، مستلزم خودباوري، دانايي، دقت و پشتكار معلم است.

ديگر، نوآوري را مي توان فرايندي برخاسته از يك عقيده و فكـر خـالق دانسـت كـه پـس از      به عبارت   

  تكميل، به نتيجه نهايي و مطلوب مي رسد. چنين رويكردي، در معلمان ما تقويت و حمايت شود.

  ويژگي هاي نوآوري در آموزش

ارت هاي ياددهي و يادگيري، در فرايند نوآوري، بايد به روابط بين آموزش و برنامه درسي، روش ها ومه  

امكانات و شرايط محيطي توجه كرد، به طوري كه روش هاي نو، عالوه بر اصالح وضعيت قبلـي، بـا ارزش هـا و    

هدف هاي عمومي تعليم و تربيت كشور مطابقت داشته و پاسخ گوي نيازهاي خاص مربيـان و معلمـان باشـد و    

اي سطح علمي و توانايي عملي معلمان و دانـش آمـوزان شـود و    نتايج مثبت نوآوري، سبب افزايش انگيزه و ارتق

  آنان را هر چه بيش تر به خودباوري و انجام فعاليت هاي ابتكاري و پژوهشي تشويق كند.
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  نوآوري و تحول در كالس درس

اگرچه تحول واقعي در آموزش و پرورش نيازمند تغيير و تحـول در همـه اركـان و كـل سـاختار نظـام         

، با اين وصف معلمان مي توانند، با استفاده از روش هاي جديد و مبتكرانـه، فراينـد يـاددهي را از    آموزشي است

شكل سنتي و غير فعال، به فرايند ياددهي و يادگيري فعال تبـديل كننـد. فراينـدي كـه در آن معلـم، طـراح و       

تند. در اين رويكـرد، دانـش   راهنماي برنامه آموزشي و دانش آموزان، مسئول و مجري فعاليت هاي يادگيري هس

آموزان ديگر مطالب را مستقيماً از معلم دريافت نمي كنند، بلكه خـود بـه جمـع آوري و تحليـل اطالعـات مـي       

پردازند و خود را در نتايج حاصل و موفقيت هاي آموزشي كالس درس شريك و سهيم مي داننـد. از ايـن رو، از   

  اليت هاي آموزشي لذت مي برند.روحيه اي شاد و بانشاط برخوردارند و از فع

به اين ترتيب، معلم نوآور مي تواند دانش آموزان را افرادي فعال، متفكر، كنجكاو و عالقمند بـه مطالعـه     

   مستمر بار آورد كه هدف رويكردهاي جديد آموزشي نيز همين است.   

  استفاده از چندرسانه اي هاي آموزشي در تدريس

متفاوتي ارائه شده است. برخي آن را اين گونـه تعريـف كـرده انـد: هرگونـه      براي چندرسانه اي تعاريف   

  تلفيق متن، گرافيك، صدا، حركت و ويدئو كه با رايانه و يا ابزار الكترونيكي منتقل مي شود.

چندرسانه اي، تلفيقي از دو يا چند شكل رسانه اي است كه برنامه آموزشي را عرضه مـي كنـد. برخـي      

مهمي براي چندرسانه اي هاي آموزشي دانسته اند و آن را يك واژه اطالعـاتي متعامـل دانسـته    تعامل را ويژگي 

  اند. از چند رسانه اي ها براي به كارگيري نظريات آموزشي گوناگون مي توان استفاده كرد.
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چندرسانه اي ها به گسترش دانش درعصر اطالعات كمك فراواني مي كند. بهره گيري از چندرسانه اي   

  ا در موقعيت آموزشي داراي مزاياي فراواني است كه برخي از آن ها عبارتند از:ه

 استفاده از حواس چندگانه براي يادگيري؛ �

 تمرين بيشتر براي رسيدن به حد تسلط؛ �

 ايجاد مشاركت ميان دانش آموزان؛ �

 كمك به دانش آموزان براي ايجاد ارتباط بين مفاهيم؛ �

 مايل؛تكرار درس براي كاربر در صورت ت �

 انعطاف پذير بودن برنامه در مقابل نياز يادگيرندگان؛ �

 برقراري تعامل و رابطه دوسويه با كاربر؛ �

 فراهم آوردن محيط يادگيري دوستانه. �

از چند رسانه اي ها مي توان به شيوه هاي مختلف در آموزش استفاده كرد. سه روش براي استفاده از چند رسانه 

  اي ها عبارتند از:

شـنيداري مطالـب كمـك    -ارائه نمايش: در اين شيوه معلم مي تواند از چندرسانه اي براي ارائه ديداري ) أ

 شنيداري خواهند بود. -بگيرد. در اين حالت چندرسانه اي ها شكل جديد رسانه هاي ديداري

اي  يادگيري مشاركتي: هنگامي كه دانش آموزان به صورت گروهي كار مي كنند، استفاده از چندرسانه ) ب

 ها، روابط بين اعضاي گروه را تسهيل مي كند.

يادگيري انفرادي: در اين صورت دانش آموزان مي توانند بـه صـورت انفـرادي و مسـتقل بـه يـادگيري        ) ت

بپردازند. تعاملي كه بين كاربرد نرم افزار ايجاد مي شود امكانات چندرسـانه اي يادگيرنـده را راهنمـايي    

 ي شود.مي كند و يادگيري او را سبب م
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  رسانه هاي آموزشي به چهار طريق ياددهي و يادگيري را تقويت مي كنند:

رسانه هايي از قبيل فيلم، ويدئو، فيلم استريپ، نوار صوتي يا تصـاوير تجـارب غيرمسـتقيم را بـه جـاي       .1

 تجارب مستقيم (وقتي امكان پذير نباشد)دراختيار دانش آموزان قرار مي دهند.

 قال اطالعات، ارتباطي دقيق را سبب مي شوند.به صورت ابزار اصلي انت .2

با استفاده از شرايط فيزيكي، انگيزش، رنگ، واقع گرايي و خالقيت سبب ايجاد عالقه به يـادگيري مـي    .3

 شوند.

بر روش ها و امكانات موجود معلم مي افزايند. به اين ترتيب، او مي تواند تجارب يادگيري را براي دانش  .4

 ه راحتي به هدف هاي آموزشي مورد نظر دست يابند.آموزان تنظيم كند تا ب

  در مجموع، نقش كلي رسانه ها و بخصوص فناوري هاي جديد را مي توان اين گونه برشمرد:

 ارائه اطالعات؛ �

 توسعه دانش و مهارت ها؛ �

  ايجاد ارتباط ميان موضوعات درسي گوناگون. �

  هاي آموزشي در تدريس  CDCDCDCDاستفاده از 

  CD    كــالس هــاي درس طــراوت و تــازگي خاصــي مــي بخشــند. آن هــا        هــاي آموزشــي بــه  

هـاي آموزشـي مـي تـوان      CDمي توانند دانش آموزان را  با خود به محيط هاي تازه اي ببرند. بـا اسـتفاده از   

 CDموضوعات درسي را تدريس كرد. و از اين طريق انگيزه يادگيري را افزايش داد. به منظور استفاده مطلوب از 

  تفاده از اين وسيله آموزشي در كالس بايد نكاتي را رعايت نمود:در هنگام اس
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ابتدا با خواندن بروشورهاي توضيحي و يا با تماشاي آن هـا دسـت بـه     CDمعلم بايد هنگام استفاده از  �

 انتخاب بزند.

تايج اطالعات مقدماتي را در اختيار دانش آموزان قرار بدهد، مفاهيم ناآشنا را براي آنان توضيح دهد و ن �

 را پيش بيني كند. CDبه دست آمده را از 

 براي دانش آموزان تكاليف خواندني مربوط محتواي فيلم تعيين كند.  �

 جلب مي كند، مطرح كند. CDسؤاالتي كه دانش آموزان را به نكات خاصي در  �

 و توجه به محتواي آن با دانش آموزان خود همراه باشد. CDهنگام تماشاي  �

 با بحث و فعاليت هاي مناسب ديگر همراه كند.تماشاي برنامه را  �

ارزشيابي كند، ودر عين حال، فضاي بسياري را براي برداشـت   CDيادگيري دانش آموزان را از محتواي �

 ها و تعبيرات خالقانه آن ها باقي گذارد.

 استفاده از رايانه و اينترنت در تدريس 

رستنده ها و گيرنده هاي مايكروويو،ماهواره و رايانـه انـواع   اكنون شبكه هاي عمومي اطالع رساني با استفاده از ف

اطالعات از بانك هاي اطالعاتي به سراسر جهان مي رساند. ديگر دانش آموز براي يادگيري مقيد به مكان و زمان 

و ابزارهاي آموزشي محدود و معلم مشخص نيست، بلكه مي تواند به طور انفرادي، در هر كجا هست رايانه خـود  

به كار اندازد و با جستجو در كتاب ها و كتابخانه هاي جهان و پرسش از انواع سايت ها اطالعات الزم را كسب  را

  كند و آن ها را در دستگاه خود ذخيره كند.
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  اثــــر رايانــــه و اينترنــــت در آمــــوزش و پــــرورش آن انــــدازه قــــوي اســــت كــــه تقريبــــاً در تمــــام 

دريس پيشرفته پذيرفته اند و آموزش مبتني بر اينترنت را بـه جـاي   كشور هاي جهان آن را به منزله يك ابزار ت

روش هاي سنتي برگزيده اند و استفاده از اينترنت را به منزله يك منبع اطالعات و يك رسانه ارتبـاطي بـه كـار    

ب مكان و مي برند. يكي از پيامدهاي مهم آموزش از راه رايانه و اينترنت استقالل بيشتر فراگيرندگان، يعني انتخا

زمان و روش يادگيري است ضمناً معلمان كم تر به انتقال مطالب مي پردازند و بيشتر تالش آن ها آن است كه 

دانش آموز را به كاوشگري (جمع آوري اطالعات، تجزيه و تحليل، كشف ارتباطات موجود و توليد دانش)، تفكـر  

  اي رايانه اي) و مهارت هاي زندگي برمي انگيزانند.انتقادي (از كتاب ها، برنامه هاي تلويزيوني و برنامه ه

از رايانه ها مي توان براي سازماندهي داده ها، براي گزارش نويسي، براي ارتباط با ساير دانش آموزان، براي انجام 

  دادن تحقيق اينترنتي و براي تفهيم كار با مخاطبان جهاني استفاده كرد.

ادن پست الكترونيكي براي دانش آمـوزان كشـورهاي مختلـف، اطالعـات     دانش آموزان از طريق اينترنت و فرست

مورد نياز خود را جستجو كنند و با اطالعات به دست آمده از منابع گوناگون گزارشي تهيه مي كنند و از طريـق  

  شبكه جهان گستر وب در دسترس همگان قرار مي دهند.

اده قرار بگيد، زياد مفيد نيست. اينترنـت از ايـن نظـر    اينترنت در صورتي كه فقط براي امور پژوهشي مورد استف

بسيار جالب است كه به دانش آموزان وابستگي و پيوستگي جهان را نشان مي دهد. با كاربرد ايـن ابـزار، دانـش    

آموزان مي توانند با دانش آموزان و حتي دانشمندان سراسر دنيا ارتباط و تعامل برقرار كنند و ديدگاه هـايي بـه   

ورند كه تا به حال دسترسي به آن ها ممكن نبوده است و همه دانش آموزان، براي اولين بار مـي تواننـد   دست آ

  عقايد خود را به راحتي منتشر و ديدگاه هايشان را با مخاطباني به گستردگي جهان مبادله كنند.
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  در تدريس استفاده از وبالگ آموزشي

وش دانش آموز در خانـه خـود و بـا آرامـش مـي توانـد در       با اين ر. ارداين روش مزاياي بسيار زيادي د  

موقعيت هاي مناسبي مطالب را بياموزد. براي مثال ممكن است بعضي از دانـش آمـوزان بخواهنـد يـك مطلـب      

علمي موجود در وبالگ را در شب يا در طي ساعات اوليه صبح يا هرزمان ديگري مرور كننـد. همچنـين ممكـن    

نش آموزان متفاوت باشد. اما با استفاده از اين روش زمان يادگيري را خود دانش است سرعت خواندن و درك دا

آموز تعيين مي كند. آن ها همچنين مي توانند سؤاالت درسي خود را از اين طريق مطرح كنند و جواب خود را 

  از همين روش به دست آورند.

ود، آن ها بدون هرگونه دغدغه اي، با بنا به گفته دانش آموزان سؤاالتي كه از طريق وبالگ مطرح مي ش  

تمركز فراوان به سؤاالت به راحتي جواب مي دهند و مي گويند كه اگر امكان داشت تا از طريق وبالگ امتحـان  

  مي دادند، شايد نتايج قابل توجه تري به دست مي آمد. 

انش آموزان درونگرا آموزش از طريق وبالگ موجب افزايش تعامل با دانش آموز مي شود. به طوري كه د  

(يعني كساني كه از سؤال كردن در كالس خجالت مي كشـند)، اغلـب برونگـرا مـي شـوند، كـه روي پيشـرفت        

  تحصيلي آن ها نقش مؤثري دارد.

   ICTICTICTICTيادگيري مبتني بر   –استفاده از روش فعال ياددهي 

ـ        ت و شـبكه جهـاني و   كاربردهاي جديد فناوري ارتباطات و اطالعـات چـون پسـت الكترونيكـي، اينترن

ويدئوكنفرانس، امكانات ارتباطي گوناگوني را براي مدارس فراهم آورده است. در كالسي كـه دانـش آمـوزان بـه     

اينترنت دسترسي دارند، ارتباط با خارج از محيط و فرهنگ مدرسه مي تواند امكان درك فراتر از محيط اطراف و 
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ر، استان و كشور مي توانند تجربيـات خـود را از طريـق پسـت     فرهنگ را فراهم نمايد. دانش آموزان در يك شه

  الكترونيكي يا ويدئوكنفرانس با دانش آموزان شهرها و كشورهاي ديگر به اشتراك گذارند. 

بـر   ICTاغلب در گروه ها با يكديگر مشاركت مي كنند. تجربه كـار گروهـي    ICTآن ها هنگام كار با   

تماعي تأثيرات مفيدي دارد. در حل مسايل به شكل گروهي، در عين اين اج  –رشد و توسعه مهارت هاي فردي 

ابـزاري   ICTكه همه به طور فعال درگير انجام دادن تكليف و فعاليت هستند، هر دانش آموز نقش خاصي دارد. 

  مناسب براي برقراري ارتباط و كنترل آن در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد.

  ا چـــالش هـــاي موجـــود، اعتمـــاد بـــه نفـــس خـــود را افـــزايش  دانـــش آمـــوزان در مواجهـــه بـــ  

ــر            ــوزان را تغيي ــش آم ــان و دان ــين معلم ــط ب ــر رواب ــن ام ــد. اي ــي كنن ــدرت م ــاس ق ــد و احس ــي دهن   م

به دانش آموزان قدرت كنترل مي دهد. در اين حالت، معلم يك رهبر، هـدايت   -line Onمي دهد. ارتباط هاي 

  و نقش سنتي كارشناس موضوعي وي را با مدير برنامه تلفيق مي كند.گر، ياري دهنده، همكار و ارزياب است 

  ICT  از طريق درگير كردن دانش آموزان در كار جمعي مشترك، يك كالس درس را به محيطي جامع

به گونه اي است كه براي هر دانش آموز، با هـر   ICTبا دايره شمول وسيع تر تبديل مي كند. ظرفيت و قابليت 

  مورد استفاده قرار مي گيرد. ميزان توانايي

  ICT  مجموعه اي از ابزار را براي دانش آموزان فراهم مي سازد تا پس از تسلط بر نكات فني، تكاليف و

فعاليت هاي آموزشي را به شكلي جالب تر و لذت بخش تر ارائه نمايند. الزم به يادآوري است كه برخـي اوقـات   

  اين امر با سرخوردگي و يأس همراه است.

براي معلمان تدارك مي بيند تعريف نقش آنان به عنوان تسـهيل كننـده    ICTيكي از چالش هايي كه   

يادگيري، سازمان دهنده كار گروهي، مدير فعاليت هاي كالس درس و .... است. به اين ترتيب، معلمان بيش تـر  

دريس در كـالس خواهنـد   وقت خود را صرف پشتيباني تك تك افراد يا گروه ها خواهنـد كـرد و كـم تـر بـه تـ      
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مي توانيم با تعداد كم تري دانش آموز كه توانايي يادگيري در آن ها كم «پرداخت. نيكالس نگروپنته مي گويد: 

  ».است و محيطي كه قابليت آموزشي بيش تري دارد، داشته باشيم. رايانه ها اين تغييرات را ايجاد مي كنند

ويژه در كالس درس ايجاد مي كند كه بـه طـور مسـلم در     محيطي با قابليت آموزشي ICTاستفاده از   

  ظهور ظرفيت هاي پنهان دانش آموزان اثرگذار خواهد بود.    

  اجراي راه حل ، مرحله دوم

تصميم گرفتم كه در اين دوجلسه به بررسـي موفـق بـودن طـرح خـود       مدرسهبا هماهنگي با معلمين   

اه حلي باشم كه بتوانم به نحوي اين روش را با امكانات موجـود  بپردازم. چنان چه موفقيت حاصل شود، به فكر ر

دانش آموزان به قدري عالقمند شده بودند كه طي درس و پس از پايـان  در مجتمع ادامه دهم. به گفته معلمين 

    "ها را براي رايت كردن ببريم؟ CDآيا ما مي توانيم اين "كالس مرتب سؤال مي كردند: 

   "ا هم مي توانيم در اينترنت در سايت هاي مختلف جستجو كنيم؟آيا م"يا مي پرسيدند 

ــيدند:   ــي پرسـ ــامپيوتر   "آن هـــا همچنـــين مـ ــايت كـ ــود از سـ ــات فراغـــت خـ ــي تـــوانيم در اوقـ ــا مـ   آيـ

   "ديتا استفاده كنيم؟

  )2گرد آوري اطالعات (شواهد

ر هـر سـطح   . با مشاهده نمرات در سطح هاي مختلف آموزشي و همچنين مقايسـه ميـانگين نمـرات د     

  آموزشي قبل و بعد از اقدام، پيشرفت دانش آموزان را متوجه شدم.  
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باعث پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  ITبا توجه به نتايج موجود مشاهده مي شد كه تدريس مبتني بر   

 1,4برابر افزايش يافته است. اين افزايش در سـطح دانـش    2,5شده است. به طوري كه ميانگين كالس بيش از 

  برابر مي باشد.  8برابر و در سطح كاربرد بيش از  4,5رابر و در سطح درك و فهمب

  

به دست آمده بود، اين روش بسيار مفيد معرفـي   ITبا توجه به نتايج بسيار خوبي كه از روش تدريس مبتني بر 

ا تهيه مي كردند شد. گاهي اوقات نيز معلمين در اينترنت به جستجو مي پرداختند و براي هر مبحث اطالعاتي ر

و آن ها را به كالس درس مي آوردند و با استفاده از كامپيوتر مدرسه به تدريس مي پرداختند همچنين استفاده 

  هاي آموزشي مناسب نيز تا حدي مرا در امر آموزش كمك مي كرد. CDاز 

. درگير شدن معلمين نتايج امتحانات و كوئيزهاي كالسي و يا پرسش هاي شفاهي دال بر موفقيت اين طرح بود

، فعـال شـدن آن هـا و ايجـاد رقابـت سـازنده بـين آن هـا بسـيار           ITو دانش آموزان با فناوري نو و بخصوص 

  رضايتبخش بود. 

  ارزيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن

رات و پس از اين كه اطالعات الزم درباره چگونگي اجرا و نتايج آن جمع آوري شد با توجه به نقطه نظـ   

  انتقادهاي ارائه شده توسط همكاران، دانش آموزان و والدين آن ها تا آن جا كه توانستم نقايص را برطرف كردم. 

مورد قبول دانش آموزان و والدين آن ها است. به طوري كه   ITشواهد نشان داد كه تدريس مبتني بر   

يري داشته است. اكثر همكاران نيز به انـواع  در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در كليه دروس آن ها اثر چشمگ
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مختلف سعي در استفاده از اين روش ها برآمدند. رضايت معلمين مجتمع و  قدرداني آن ها از روند كار نشان داد 

  مورد قبول آن ها بوده است.   ITكه تدريس مبتني بر 

از اقـدام و بـه دسـت آمـدن نتـايج      پيشرفت تحصيلي چشمگير دانش آموزان با مقايسه نمرات آن ها قبل و بعد 

  مطلوب نشان دهنده موفق بودن اين طرح پژوهشي است. 

هاي آموزشي زياد شده بود بنابه گفته معلمين،  CDعالقمندي معلمين و دانش آموزان به استفاده از اينترنت و 

  ها بيشتر شده است. تالش آن ها براي يادگيري بيشتر مطالب، با اين روش تدريس افزايش يافته و موفقيت آن 

از همه مهم تر رضايت خودم كه بعد از يك سال تالش فراوان و تحمل مشكالت زيادي كه بر سر راهم بـود، تـا   

  ايــــــن كــــــه بــــــه نتيجــــــه مطلــــــوب برســــــم، باعــــــث شــــــد كــــــه ايــــــن طــــــرح   

آمـوزش  اقدام پژوهي را به عنوان يكي از تجربيات مفيد آموزشي و به عنوان گامي مؤثر در جهت موفقيت در امر 

  در نظر بگيرم.

  

  نتايج حاصل از اقدام

  نتايج نشان مي دهد:  

اين روش براي يادگيري هايي كه اساسي است ولي به خودي خود جاذبه اي ندارد شوق و انگيزه ايجـاد   �

 مي كند؛

 اين روش عالقه هاي جديد ي را به وجود مي آورد و يادگيري براي يادگيري را تشويق مي كند؛ �
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ش آموزان تجربه هاي جديدي كسب مي كنند و ايـن تجربـه هـا، آن هـا را بـه سـوي       در اين روش دان �

 موفقيت هدايت مي كند؛

 در اين روش دانش آموزان براي مدتي طوالني غيرفعال باقي نمي مانند؛ �

در اين روش وقتي دانش آموزان براي مدتي به حال خود رها مي شوند تا تجربه كنند، نتايج بهتري بـه   �

 دست مي آيد.

  اما اين روش محدوديت هايي هم دارد:

 در همه مدارس امكان استفاده از رايانه وجود ندارد؛ �

دسترسي به مواد درسي و شرايط، چندان ساده نيست. در مدرسه امكان ارتباط مستقيم بـا اينترنـت را    �

 ضبط كنيم؛ CDنداريم و بايد از قبل، اطالعات را روي فلش مموري يا 

ــورت گرو   � ــه صـ ــالس بـ ــون كـ ــي     چـ ــي نظمـ ــدا و بـ ــر و صـ ــي سـ ــود كمـ ــي شـ ــي اداره مـ   هـ

 اجتناب ناپذير است.

  

  نتيجه گيري و پيشنهادات

امروزه به كمك فناوري هاي ايجاد شده مرزهاي فيزيكي كشورها از بين رفتـه و جهـان بـه دهكـده اي       

مـاعي،  كوچك تبديل شده است كه همه افراد موجود در اين دهكده بدون توجه به مشخصه هاي فرهنگـي، اجت 

...... با هم به مبادله اطالعات مي پردازند و كساني در اين مبادله اطالعات موفق ترنـد كـه اطالعـات بيشـتري از     

    فناوري روز دارند.
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موج فناوري اطالعات در اشكال گوناگون آن از دهه نود قرن بيستم ميالدي، همه جهان را در برگرفتـه    

هواره، رايانه، اينترنت و .... گسترش يافته اسـت كـه چگـونگي برقـراري     است و اين موج از طريق تلفن همراه، ما

ارتباط و تعامل ميان آدميان، نحوه كار، چگونگي گذران اوقات فراغت، فرهنگ پذيري و بسياري ديگر از شـئون  

تـر   فردي و اجتماعي آدمي را تحت تأثير قرار داده است. در حالي كه به نظر مي رسد نهاد آموزش و پرورش كم

در مقاله اي  (Gardner) تأثير پذيرفته است. گاردنر –به صورت آشكار  –از ساير نهادهاي اجتماعي از اين موج 

مي گويد كه اگر اين امكان براي ما فراهم شود كه انسان آغاز قـرن بيسـتم را بـه جامعـه امـروز بيـاوريم، او در       

مشكل خواهد شد و نخواهد توانست با آن ارتبـاط برقـرار   مواجهه با جامعه بيرون از مدرسه و انطباق با آن دچار 

كند، اما همين فرد اگر به مدرسه برود، محيط مدرسه برايش كامالً مأنوس و مـألوف خواهـد بـود. تختـه سـياه،      

معلم، سخنراني، پرسش و پاسخ و امتحان، گويي همه چيز در مدرسه مانند آغاز قرن بيستم است و هـيچ چيـز   

. اين سخن تمثيلي از مقاومت يا تأثيرناپذيري نظام آموزشي در برابـر تحـوالت فناورانـه عصـر     تغيير نكرده است

جديد است. گرچه از سه دهه پيش در جهان صنعتي در ورود نمادهاي فناوري اطالعات مانند رايانه به مدارس يا 

تربيت اين تالش چندان نيـك   دانشگاه ها تالش فراوان شده است، اما به نظر گروهي از دست اندركاران تعليم و

 انجام نبوده است و هنوز در مدارس، شيوه هاي سنتي اقتدار خويش را حفظ كرده اند.

با اين وصف به نظر مي رسد كه بايستي همه يا بخشي از برنامه هاي درسي كشورمان تغيير كند تا به اين طريق 

هم آيد. همچنين ساختار و محتـواي كتـاب هـاي    زمينه اي مساعد براي ايجاد هماهنگي بيشتر با اين تحول فرا

درسي نيز نيازمند دگرگوني خواهد بود و بي ترديد روش هاي تدريس و روش هاي ارزشيابي پيشرفت تحصـيلي  

دانش آموزان هم بايد دچار تغيير شود. در ميان همه اين تغييرات شايد تغيير در شـيوه هـاي آمـوزش معلمـان     

  كه اين خود، ضرورت يك برنامه ريزي بلند مدت را يادآور مي شود.اهميتي دو چندان داشته باشد 
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بي شك در صورت پذيرش همگامي با اين تحول، لزوم اجراي همه ايـن تغييـرات ضـروري اسـت ولـي        

ميزان هر يك و شيوه هاي ايجاد آن ها قابل بحث و بررسي است. اين بررسي ها بايستي هر چه سريع تـر آغـاز   

درسي، پس از درك كامل ضرورت همگامي با چنين تحولي، اقدام به بازنگري در برنامه هاي  شود و برنامه ريزان

درسي كنند و راهكارهايي براي بهره برداري مناسب و مطلـوب از دسـتاوردهاي فراينـد جهـاني شـدن آمـوزش       

  شيمي و تمهيداتي براي جلوگيري از بروز آثار نامطلوب آن، بينديشند.

ر طراحي برنامه درسي مّلي نيز اين موضوع مد نظر سياستگذاران، برنامـه سـازان و   بنابراين الزم است د  

برنامه ريزان آموزش و پرورش قرارگيرد تا با توجه به بيم ها و اميدها يا فرصت ها يا تهديدهاي احتمالي ناشي از 

را يافته، به جامعـه   جهاني شدن همه درس ها، پيش از وقوع هر رويدادي، راهكارهاي مناسب براي اين همگامي

  آموزشي كشور معرفي كنند.

  كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش در محور هاي مختلف قابل

  طرح است، كه به شرح زير مي باشد:

  آمـــوزش افـــراد جامعـــه بـــراي برطـــرف كـــردن نيازهـــاي تخصصـــي آن هـــا در زمينـــه            �

 بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات؛

 قا و افزايش توانايي معلمان در زمينه كاربست آن در آموزشگاه ها؛ارت �

 مجهز كردن آموزشگاه ها با ابزارهاي مورد نياز براي گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات؛ �

بهره گيري بهينه از فناوري اطالعات و ارتباطات براي تغيير دادن ساختار آموزش و ايجاد فرصـت هـاي    �

 همه افراد جامعه؛يادگيري و تحصيل براي 

 توسعه منابع انساني متخصص مورد نياز جامعه در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات؛ �

  بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات براي بهبود بخشيدن به كيفيت آموزش. �
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يـر را خواهـد   انتظار مي رود در آينده با ورود رايانه ها به مدارس انقالبي در يادگيري رخ دهـد كـه پيامـدهاي ز   

  داشت:

كالس، دانش آموزمحور مي شود و در آن رايانه، آموزش را با نيازهاي فردي هر يادگيرنده سـازگار مـي    •

 كند و جايگزين كالس معلم محور مي شود؛

دانش آموزان گيرنده منفعل اطالعات نيستند. فناوري به آن ها امكان مي دهد در ساخت دانش فعاالنه  •

يابي  به منابع عظيم دانش از اقصي نقاط جهان، دانش آموزان سرزمين هاي ديگر مشاركت كنند. با دست

به جستجوي پاسخ مي پردازند. آن ها با دانشمندان، نويسندگان و مورخان مشهور تماس مي گيرند و از 

حل مسايل دنياي واقعي لذت مي برند. موانع و محدوديت كالس رفـع و فضـاي آن بـه گسـتره جهـان      

 ود؛تبديل مي ش

از دستيابي به مهارت ها غفلت نمي شود. برنامه هاي چندرسانه اي، سازگار با سبك يادگيري هر دانش  •

آموز است. شيوه هاي خسته كننده تمرين و تكرار جاي خود را به شيوه هاي يادگيري فردي مي دهد و 

مي شـوند ومنـابع    فعاليت هاي رشد مهارت بر مبناي عالقه گسترش مي يابد، متون ثابت كنار گذاشته

 يادگيري پويا و روزآمد جاي آن ها را مي گيرند. 

  فنـــاوري رايانـــه ســـاختار كـــالس درس را نيـــز دگرگـــون مـــي ســـازد. معلمـــان نيـــز در كنـــار           

دانش آموزان، ياد مي گيرند. معلمان به جاي آموزش يك سويه؛ نقش تسـهيل كننـده را در خودآمـوزي دانـش     

رزيابي نيز به جاي عواملي چون مهارت ها، بر توانايي حل مسـئله و اشـتياق بـه    آموزان به عهده مي گيرند. در ا

  يافته هاي علمي و دانش تأكيد مي شود.

در نظر گرفتن برخي از مهم ترين محورهاي برنامه اصالحي در ارتبـاط بـا توسـعه فنـاوري اطالعـات و        

  ارتباطات در آموزش و پرورش به شرح زير پيشنهاد مي شود:
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 يادگيري؛  –فناوري اطالعات و ارتباطات درفرايند ياددهي كاربرد  �

تأكيد بر مهارت هاي بهره گيري از دانش و اطالعات و گـذار از آمـوزش دانـش و انتقـال اطالعـات بـه        �

 آموزش چگونگي يادگيري؛

ــاددهي     � ــد يـ ــت در فراينـ ــاني اينترنـ ــبكه جهـ ــاي شـ ــايي هـ ــارگيري توانـ ــه كـ ــادگيري و   –بـ   يـ

 ر مبتني بر شبكه؛آموزش هاي از راه دو

گنجاندن واحدهاي آموزشي و درسي الزم براي تمرين مهارت هاي كار با رايانه و بهره گيري از فناوري  �

 اطالعات ارتباطات در موضوعات گوناگون درسي؛

 ايجاد امنيت براي دانش آموزان در شبكه جهاني اينترنت؛ �

هـره گيـري از اطالعـات و بـه كـارگيري      طراحي واحدهاي درسي اجباري در ارتباط با دانش فنـاوري، ب  �

 فناوري هاي اطالعات ارتباطات در مدارس؛

 پرورش حرفه اي معلمان همگام با گسترش فناوري اطالعات ارتباطات در آموزش. �

  به منظور توسعه استفاده از فناوري اطالعات ارتباطات بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

خت افزاري و نرم افزاري و امكان اتصال آن ها به شبكه جهـاني اينترنـت   فراهم آوردن رايانه، امكانات س ∗

در همه كالس هاي درس و همه مدارس به گونه اي كه همه دانش آموزان به سادگي امكان دسترسـي  

 به آن را داشته باشند؛

 افزايش سرعت و تضمين كيفيت و دسترسي به اينترنت در همه مدارس؛  ∗

گيري از فناوري اطالعات ارتباطات در مدارس از راه مجامع محلي، منطقه  پشتيباني از گسترش و بهره ∗

 اي و بنگاه هاي صنعتي؛
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گسترش همكاري هاي صنعت با آموزش و پرورش براي افزايش كيفيـت و تنـوع آمـوزش، يـادگيري و      ∗

 تمرين مهارت هاي مؤثرتر در مدرسه؛

 برپا كردن مركز مّلي اطالعات آموزشي؛ ∗

سي در برنامه ريزي درسي و منطبق كردن آن با روش هاي مبتني بر فناوري اطالعات ايجاد تغييرات اسا ∗

 و ارتباطات؛

 ؛ITآموزش معلمان با روش هاي مبتني بر  ∗

 تجهيز مدارس به فناوري هاي الزم؛  ∗

 ؛ITبه كاربردن شيوه هاي جديد ارزشيابي دانش آموزان مبتني بر  ∗

  ؛ITرودي دانشگاه ها مبتني بر به كار بردن شيوه هاي جديد برگزاري كنكور و ∗

  در تدريس پيشنهاد مي گردد: ITبه منظور فراهم كردن شرايط مناسب براي كاربرد   

محتواي دروس تخصصي رشته هاي دبيري و تربيت معلـم مـورد بـازبيني و تجديـد نظـر قـرار گيـرد.         .1

 ين گردد.تدوIT محتواي منابع علمي در دروس تخصصي مثل روش ها و فنون تدريس بر مبناي 

استادان دروس تخصصي كليه رشته ها بخصوص رشته هاي دبيري و تربيت معلم از اينترنت در تدريس  .2

استفاده كنند. يكي از عوامل اصلي عدم استفاده معلمان از اينترنت، احتماالً اين است كه آن ها خود با 

 روش سنتي آموزش ديده اند و به اين روش عادت كرده اند.

ــاب هـــ   .3 ــواي كتـ ــتفاده از     محتـ ــه اسـ ــان بـ ــا معلمـ ــود تـ ــالح شـ ــازنگري و اصـ ــي بـ   اي درسـ

IT.با مشكالت كم تري مواجه شوند و به تدريج نسبت به اين روش نگرش مثبت پيدا كنند ، 

با برگزاري كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي ضمن خدمت و دانش افزايي براي معلمان مشكالت موجود  .4

ردد. زيرا هنوز برخي از معلمان با بهره گيري از اينترنت موافق بر سر راه به كارگيري اينترنت برطرف گ
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نيستند كه اين امر مي تواند ناشي از عدم آگاهي آن ها از روند اجراي روش يا عدم توانـايي آن هـا در   

 استفاده عملي از روش يا عدم آگاهي آنان از اثر بخشي اين روش است.

ساني، كامپيوتر و اينترنت مجهز شوند. به منظور استفاده مدارس به وسايل و امكانات آموزشي، اطالع ر .5

بايد به توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مدارس توجه خاصي مبذول شود تا دسترسـي بـه    ITمعلمان از 

منابع علمي جهت فعاليت هاي گروهي و انفرادي تحقيقي امكان پذير گردد. الزم به ذكر است كه يكي 

رت برقراري ارتباط، استفاده از منابع اطالعـاتي اسـت كـه در بسـياري از     از رفتارهاي مورد نظر در مها

 مدارس امكان دسترسي به آن ها وجود ندارد.

پيشنهاد مـي شـود كـه مسـئوالن آمـوزش و پـرورش        ITبه منظور ايجاد رغبت معلمان به استفاده از  .6

قرار دهند تا بهره گيري از مناطق معلماني را كه از اينترنت در تدريس استفاده مي كنند مورد تشويق 

 اين روش ها به حداكثر ممكن برسد و ديگر از روش هاي سنتي استفاده نگردد.

بسياري از والدين و دانش آموزان در مورد اهميت به كارگيري اينترنت واقف نيستند. از اين رو پيشنهاد  .7

تـالش كننـد، تـا نتيجـه      مي شود كه معلمان و مديران مدارس در مورد توجيه والدين و دانش آموزان

 بهينه از اجراي اين روش ها به دست آيد.

در نظام ارزشيابي از دانش آموزان و معلمان تغييراتي ايجاد شود. ارزشيابي به عنوان يكي از مهم ترين  .8

مراحل فرايند آموزشي، در شرايط كنوني به سطوح پايين حيطه شناختي محدود شده است. اگرچه در 

استفاده شده  ITپژوهي مشاهده مي شود كه نمرات درسي دانش آموزان هنگامي كه از نتايج اين اقدام 

است، باالتر از روش سنتي است، اما نمرات امتحاني ذهن معلمان و والدين را به خود مشغول مي كند. 

و اينترنـت در    ITهمچنين در ارزشيابي از كار معلمان نيز مي توان يك محـور را بـه ميـزان كـاربرد     

 ريس اختصاص داد.تد
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برگزاري جشنواره الگوي تدريس برتر، معلمان را وادار مي كند تا به فكر تالش بيفتند و شانس خود را  .9

 امتحان كنند. حتي اگر كسي موفق هم نشود، تجربه و اطالعات زيادي به دست مي آورد.

برگـزاري دوره هـاي    و همچنـين  ITبرگزاري همايش ها در زمينه توليد محتواي الكترونيكي و كاربرد  .10

 داشته باشد. ITمي تواند نقش مهمي در تغيير نگرش معلمان در استفاده از فناوري  ICDLپيشرفته 

در مدارس به منظور راهنمايي دانش آموزان و معلمان بـراي دسـت يـابي بـه      ITوجود يك كارشناس  .11

فاده هـر چـه بيشـتر    اطالعات و چگونگي تحليل يا پردازش اطالعات مي تواند كمـك مـؤثري در اسـت   

 اينترنت در مدارس باشد.

غني كردن دوره هاي آموزشي ضمن خدمت دبيران مي تواند كمك مؤثري به روش اسـتفاده اينترنـت    .12

 در تدريس باشد و فرهنگ استفاده از اينترنت را در آن ها ايجاد كند.

ــ      د در بـــا توجـــه بـــه پيشـــرفت هـــاي اخيـــر در فنـــاوري هـــاي گونـــاگون معتقـــدم كـــه معلمـــين بايـ

  شيوه هاي تدريس خود تجديد نظر كنند. معلمين در چنين شرايطي بايد:

 محوري (خودگرداني) تأكيد كند. -معلم بايد به شيوه هاي آموزش فعال و رويكردهاي دانش آموز .1

معلم بايد از شيوه هاي آموزش مستقيم كم تر استفاده كند و بيشتر وظيفه هدايت، رهبري و تسـهيل   .2

 مشاوره را انجام دهد.گري يادگيري و 

دانش آموزان در انجام فعاليت هاي آموزشي به جاي حفظ كردن مطالب درسي، به كاوش، جمع آوري  .3

 اطالعات، اظهار نظر، تجزيه و تحليل و طبقه بندي مطالب، روش حل مسئله و تفكر انتقادي بپردازند.

درك و فهم، يادگيري كيفي  معلم به جاي پرداختن به كميت و حجم مطالب درسي، زمينه شناختي، .4

 و فرصت توليد و توسعه مفاهيم جديد را براي دانش آموزان ايجاد كند.
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معلم بايد در استفاده از فناوري هاي گوناگون در كالس درس، به كاربرد هـر چـه بـيش تـر فنـاوري       .5

اده از اطالعات و ارتباطات و چندرسانه اي ها فعاليت هاي گروهي و مشاركتي دانـش آمـوزان و اسـتف   

 منابع يادگيري ديجيتالي تأكيد كند.

 بيشترين مسئوليت يادگيري به تدريج به خود دانش آموزان واگذار شود. .6

 شيوه هاي ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، بيشتر فرايند مدار باشد تا نتيجه مدار. .7

سي، ارائه راه حلي خـاص،  فعاليت هاي خاص دانش آموزان نظير كنجكاوي، خالقيت، توليد، نقد و برر .8

ــيله        ــه وســـ ــري بـــ ــد اثـــ ــاخت و توليـــ ــه، ســـ ــوق برنامـــ ــي فـــ ــاي پژوهشـــ   كارهـــ

  دانش آموزان، از حمايت هاي ويژه اي برخوردار باشند.

اميد است كه همه معلمان، اهميت استفاده از فناوري هاي نوين را بدانند و تالش كنند تا هر چـه بـيش تـر بـا     

تدريس و روش هاي ياددهي و يادگيري مناسب تري را بـراي دانـش آمـوزان    استفاده بهينه از آن ها روش هاي 

  فراهم آورند. باشد كه شاهد پيشرفت چشمگيرتر در عرصه هاي آموزشي در كشورعزيزمان باشيم.
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  ارائه الگو حاصل تجربيات بنده

  نحوه ارزشيابي از همكاران مدرسه

 طي در متاسفانه كه باشد مي آموزشگاها ومعاونين مديران وظايف ازمهمترين كيي  نظارت بر تدريس همكاران 

 كه دارد گوناگوني داليل البته امر اين كه ام بوده شاهدآن استان مختلف مدارس در خود سال تدريس و معاونت 

تجربي مفيد  ط روشهاي موثر آن ازنظر خودم كه به صورتفق ولذا باشد نمي رابطه دراين صحبت مجال اينجا در

بوده بيان ميدارم. بهتر است درابتدا اهداف برنامه نظارت براي همكاران به صورت خصوصي يا درجلسات دبيران 

مطرح گردد.براي نمونه اين اهداف درآموزشگاه ما به صورت زير تدوين گرديده و براساس آن نظارت صورت مي 

تاكيد بر اينكه پيشرفت در امر تدريس نتيجه .2-موزشآ فرايند اصالح جهت در  همكاري با دبيران  .  1-گيرد

احساس مسئوليت مسئولين آموزشگاه در مقابل -3وحاصل تشريك مساعي معلم ومسئولين آموزشگاه مي باشد.

كمك به -5بررسي وضعيت عملكرد دانش آموزان ضمن تدريس همكاران.- 4خداوند وخود وهمكار ودانش آموزان.

 ساير به   مشاهده شيوه تدريس همكاران وارايه شيوه هاي برترهمكاران-6ريس خود.همكاران در ارزشيابي از تد

 جهت آموزان دانش از آنها وانتظارات همكاران تدريس شيوه بيان-7.دبيران شوراي جلسات در ها ي رشته هم
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رل نظم در كاران عالقه مند جهت ايجاد شيوه هاي كنتهم با   همفكري-8.باشند مي امر اين گير پي كه والديني

   .ثبت نقاط قوت وابتكاري همكاران در پرونده ارزشيابي آنها.9-كالس جهت رسيدن به نتايج مطلوبتر

  روش هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 نگرش و رويكردها به توجه با و آموزان دانش تحصيلي پيشرفت ارزشيابي هاي فعاليت به بخشي نظام منظور به

 مي تعيين "تحصيلي پيشرفت ارزشيابي بر حاكم اصول "عنوان تحت زير اصول ، تربيت و تعليم در نوين هاي

  : شود

   يادگيري – ياددهي فرايند از ارزشيابي ناپذيري جدايي -1

 پاياني نقطه عنوان به نه و يادگيري – ياددهي فرآيند ناپذير جدايي بخش عنوان به بايد آموزان دانش ارزشيابي

   . شود تلقي آن

 غايي هدف و روشها و ها برنامه اصالح و يادگيري – ياددهي فرايند بهبود در ارزشيابي نتايج از استفاده -2

 روشها و ها برنامه اصالح در بايد ها ارزشيابي نتايج و است يادگيري – ياددهي فرآيند بهبود و اصالح ، ارزشيابي

   . گيرد قرار استفاده مورد
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  ارزشيابي فرآيند و يادگيري – ياددهي يها روش ، محتوا ، ها هدف ميان هماهنگي -3

 درس هر به مربوط يادگيري -  ياددهي هاي روش و محتوا ، ها هدف بين هماهنگي و تناسب بايد ارزشيابي در

   . گيرد قرار توجه مورد

   آموزان دانش آمادگي به توجه -4

 دانش رواني و عاطفي ، قليع ، جسمي هاي آمادگي به بايد ارزشيابي هاي برنامه انواع اجراي و طراحي در

   . شود توجه آموزان

   آموزان دانش جانبه همه رشد به توجه -5

 آموزان دانش حركتي و اخالقي ، اجتماعي ، عاطفي ، عقلي ، بدني رشد مختلف هاي جنبه به بايد ارزشيابي در

  . شود توجه

   مهارتها و ها نگرش ، ها دانش به جانبه همه توجه -6

 دانش هاي مهارت و ها نگرش ، ها دانش حيطه به بايد پرورش و آموزش محتواي با تناسبم ، ارزشيابي در

   . شود توجه آموزان
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   )ارزشيابي خود(  خود هاي يادگيري از آموز دانش ارزشيابي به توجه -7

 دانش ديگر و خود عملكردهاي و يادگيريها از بتواند نيز آموز دانش كه شود فراهم شرايطي بايد ارزشيابي در

  . كند ارزشيابي آموزان

   گروهي فعاليتهاي از ارزشيابي -8

   . آيد عمل به ارزشيابي نيز گروهي فعاليتهاي از بايد ، فردي ارزشيابي بر عالوه ، ارزشيابي نظام در

   پاسخ توليد به منتهي فكري فرآيندهاي به توجه -9

   . كرد توجه است شده پاسخ توليد به نجرم كه فرآيندي به ، نهايي پاسخ بر عالوه بايد ارزشيابي در

   خالقيت و نوآوري ببر تأكيد -10

   . كرد فراهم را آموزان دانش شكوفايي و رشد زمينه ، مسأله حل ورش بر تأكيد با بايد ارزشيابي در

   تحصيلي پيشرفت سنجش و گيري اندازه ابزارهاي و ها روش تنوع -11
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 مانند(  ارزشيابي ابزارهاي و ها روش مختلف انواع از ، ارزشيابي ردموا نوع و ماهيت ، اهداف به توجه با

 هاي پوشه ، رفتار مشاهده هاي روش ، انشايي و عيني پرسشهاي انواع ، عملي هاي آزمون ، شفاهي پرسشهاي

 ابيارزشي ، عملكردي ارزشيابي ، تحقيقاتي هاي فعاليت به مربوط گزارش ها، طرح و مقاالت ارايه ، كار مجموعه

   . ودَ مي استفاده.. )  و خودسنجي روش ، ها ساخته دست انواع ، مستمر

   ارزشيابي انواع از استفاده -12

(  ها ارزشيابي انواع از تدريس هاي روش و محتوا ، ها هدف به توجه با است الزم يادگيري – ياددهي فرآيند در

   . شود استفاده... )  و ملي ، بيروني ، دروني مرجع، هنجار ، مجموعي ، تكويني ، تشخيصي قبيل از

   ارزشيابي فرآيند در معلم و مدرسه استقالل -13

   . شود حفظ پرورش و آموزش كلي سياستهاي چارچوب در معلم و مدرسه استقالل بايد ارزشيابي فرآيند در

   ارزشيابي در انساني و اخالقي قواعد رعايت اصل -14

 ، حقوق شدن دار خدشه موجب كه شود اجرا و ساماندهي اي گونه به بايد ارزشيابي ، اصل اين موجب به

   . نگردد معلم يا آموز دانش رواني سالمت و نفس به اعتماد ، انساني تعامالت
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   فردي هاي تفاوت به توجه اصل -15

   . شود توجه آموزان دانش فردي هاي تفاوت به بايست مي تحصيلي پيشرفت ارزشيابي انجام در

   ارزشيابي اصول تحقق در هماهنگي ضرورت -16

 مسئول هاي بخش ساير و واحدها ، ادارات ، مراكز ، ها سازمان ميان بايد الذكر فوق اصول كارگيري به در

 ، آموزان دانش تحصيلي پيشرفت سنجش و گيري اندازه هاي برنامه و معيارها ، ابزارها ، روشها مورد در ارزشيابي

  . باشد اشتهد وجود كامل هماهنگي و تعهد

  نكات مهم در ثبت اطالعات دانش آموزان در سناد 		توصيه ھا و 	

  :نام ثبت مراحل

 غير در باشد تكميل بايد مدرسه كلي مدرسه،مشخصات مشخصات قسمت در: مدرسه كلي مشخصات تكميل ـ

  .شد نخواهد انجام رشته تعريف مرحله اينصورت

 هاي رشته تعريف – مدرسه در موجود هاي رشته – سهمدر مشخصات قسمت از: مدرسه هاي رشته تعريف ـ

  .گردد ليست به اضافه مدرسه هاي رشته و انتخاب 91-92 تحصيلي سال - مدرسه



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي 

شغلي با قيمت فقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

٥٩ 

 

 – مدرسه كالسهاي تعريف – مدرسه بندي كالس – مدرسه مشخصات قسمت از: مدرسه كالسهاي تعريف ـ

  .گردد ليست به اضافه مدرسه هاي كالس و انتخاب 91- 92 تحصيلي سال

  .نمائيد حاصل تماس خود مقطع با مدرسه كالسهاي تائيد جهت: كالسها تائيد ـ 

  :91-92 سال در آموزان دانش نام ثبت ـ

 آموزان دانش(جديد نام ثبت – آموزان دانش نام ثبت – دفترداري امور:  مسير از ورودي آموزان دانش نام ثبت

 5 تكميل و آموز دانش نام ثبت – كدملي كردن وارد –) خارجه اتباع آموزان دانش(جديد اتباع نام ،ثبت)ايراني

  .مربوطه لينك

 ستاره عالمت با كه فيلدهايي تكميل آموزان؛ دانش مادر و پدر مشخصات به مربوط هاي لينك قسمت در

  .باشد مي الزامي اند، شده مشخص

 پايه انتخاب -پايه ميان نام ثبت- آموزان دانش نام ثبت -دفترداري امور: مسير از پايه ميان آموزان دانش نام ثبت

 انتخاب يا) شده قبول كه آموزي دانش(قبولي نام ثبت گزينه انتخاب -جستجو انتخاب – 90-91 سال به مربوط

  )شده تجديد كه آموزي دانش(مردودي نام ثبت گزينه

  .شد خواهد نام ثبت هگذشت سال در آموز دانش نماييد؛ فراموش را 91- 92 سال انتخاب اگر كه بفرماييد دقت

  :توجه قابل نكات

 به را آموز دانش: نماييد عمل روش اين به ؛)فردي انتقال(است شده منتقل شما مدرسه از آموزي دانش اگر ـ

 در شده نام ثبت آموزان دانش ليست روي به بعد و داده انتقال) مردودي نام ثبت يا قبولي نام ثبت(91-92 سال

 قسمت از و بزنيد را جستجو و كرده تايپ را انتقالي آموز دانش كدملي انتخاب، را 91-92 سال و رفته مدرسه

  .بزنيد را نام ثبت لغو گزينه وضعيت؛ تغيير
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 - آموزان دانش نام ثبت- دفترداري امور: مسير از مقصد مدرسه به مبدا مدرسه از آموزان دانش گروهي انتقال ـ

 مدرسه كد تايپ-كنند پيدا انتقال مقصد مدرسه به است قرار هك آموزاني دانش زدن تيك-آموزان دانش انتقال

  .شده انتخاب آموزان دانش انتقال گزينه انتخاب-مقصد

 چندين آموزان دانش بزنيد، بار چند را شده انتخاب آموزان دانش انتقال گزينه اگر قسمت اين در بفرماييد دقت

  .شود مي مشكل دچار مقصد مدرسه و كنند مي پيدا انتقال بار

 به مدرسه به انتقال متقاضي آموزان دانش ليست-دفترداري امور قسمت از را آموزان دانش بايد مقصد مدارس

 روش طبق بعد و گردد نام ثبت آنها مدرسه در جديد سال در آموزان دانش اين تا برسانند مدرسه مدير تائيد

  .دهند انتقال جديد سال به را آموز دانش پايه؛ ميان نام ثبت

 است خواهشمند.دهند انجام خودشان را انتقال مرحله بايد باشند مي منحل جديد تحصيلي سال در كه دارسيم

  .ننمايند واگذار مقصد مدرسه به  را كار اين

  :مدارس از بعضي در) فردي انتقال نه(گروهي انتقال براي آموزان دانش ليست نمايش عدم مشكل

 عمل هر انجام يا و نام ثبت لغو يا و باالتر پايه در نام ثبت مبدأ، مدرسه كاربر توسط آموزان دانش قبيل اين اگر

 قسمت از(نمايد نام ثبت لغو را آموزان دانش اين بايد مبدا مدرسه ابتدا. آيند نمي ليست باشد،در شده ديگري

 بايد منا ثبت وضعيت تغيير قسمت از -  91-92 تحصيلي سال  -  مدرسه در شده نام ثبت آموزان دانش ليست

 از(كند نام ثبت جديد آموز دانش عنوان به را آنها بتواند مقصد مدرسه تا) نمايد انتخاب را نام ثبت لغو گزينه

  )جديد نام ثبت – آموزان دانش نام ثبت قسمت

 دانش ليست روي به: ايد زده مردودي بالعكس يا قبولي نام ثبت آنها براي اشتباها كه آموزاني دانش براي ـ

 لينك روي به تحصيلي اطالعات بازنگري با 91- 92 سال در و رفته مدرسه در شده نام ثبت آموزان

  .نمائيد اصالح را ايشان 91- 92 سال پايه و رفته) تحصيلي اطالعات(هفتم

 تا دهند انجام كاري نبايد) 90- 91(گذشته سال راهنمايي سوم قبولي آموزان دانش براي راهنمايي مدارس

 ثبت را آنها و آورده حساب به ورودي) 91-92(متوسطه اول سال در را آموزان دانش اين ندبتوان متوسطه مدارس

  )جديد نام ثبت-آموزان دانش نام ثبت مسير از(جديدنمايند نام
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  .باشند نمي متوسطه دوره به گروهي انتقال قابل) 90-91(راهنمايي سوم آموزان دانش

 تا شود زده مردودي نام ثبت لينك پايه، ميان نام ثبت قسمت از راهنمايي سوم شده تجديد آموزان دانش براي

  .شود نام ثبت جديد سال در راهنمايي سوم در آموز دانش فعال

 را سوم تا اول پايه آموزان دانش كه متوسطه ُكد در) دانشگاهي پيش(چهارم پايه آموزان دانش اينترنتي نام ثبت

 اعتباري هيچگونه هم سناد سايت در و شده غيرفعال بكفا از دانشگاهي پيش كُد.  شود وارد كنيد، مي وارد

  .ندارد

 بودن الزم صورت در. باشد نمي فناوري واحد عهده به مدرسه در دستي نام ثبت جهت خارجه اتباع مدارك تائيد

  .شد خواهد رساني اطالع) گذشته سال طبق( سايت روي بر تائيد براي مدارك

  :دارند احوال ثبت مشكل كه ايراني آموزان دانش

 روي بر اي شناسنامه اطالعات در ديگر مشكل هرگونه يا خانوادگي نام و نام تغيير مشكل كه ايراني آموزان دانش

 مدرسه. بياورند مدرسه براي استعالم همان يا پرينت برگه احوال ثبت از بايد اموزان دانش قبيل اين: دارند سايت

 كرده پيوست را احوال ثبت پرينت و آموز دانش شناسنامه صفحات پيآموز؛ك دانش مشكل ذكر و اداري نامه طي

  .نمايد ارسال پيگيري جهت منطقه فناوري به و

 بر آموزان دانش اين مشكل سناد؛ شركت توسط سناد به آن لينك و احوال ثبت از جديد فايل دريافت محض به

  .شد خواهد حل سايت روي

 خواهد اعالم بعدي هاي اطالعيه در...  و آموزان دانش بندي كالس ، پايه ميان آموزان دانش اطالعات تكميل

  .شد

 حوصله خواهشمنديم كاربران از. باشد نمي حل قابل منطقه توسط كاربران پركار ساعات در سناد سايت ترافيك

 به گردي ساعاتي يا دقايق در ها، لينك از بعضي نكردن عمل يا نكردن كار صورت در و باشند داشته كامل صبر و

  .نمايند مراجعه سايت



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي 

شغلي با قيمت فقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

٦٢ 

 

 واحد توسط بخشنامه سايت اول صفحه روي بر شده گذاشته هاي اطالعيه و ها راهنمايي به است خواهشمند

  .آوريد بعمل كافي و الزم دقت و نموده توجه سناد؛ شركت توسط سناد سايت روي بر و منطقه فناوري

  

  : زيموآ نشدا يها سيستم درباره يكليد تنكا

 و دوـش گرفته (BackUp) نپشتيبا و داده منجاا را »هپايگا وزآوريبر« تحصيلي نوبت هر متماا از بعد لحداق -1

   .نماييد ذخيره CD روي

 دهستفاا 35ER92T مثل تركيبي يمزهار از ارههمو بلكه ،يدنگذار يك عدد را زيموآ نشدا سيستم مزر هرگز -2

  .نماييد

 طريق از نيز سهرمد مدير ايبر و ندهيد ارقر سهرمد ملاعو ساير رختياا در را زيموآ نشدا سيستم مزر -3

 ارقر متمايز دخو مزر با را نيشاا ختصاصيا مزر و دهنمو ديجاا جديد برركا يك »سيستم انبرركا يـمعرف« يوـمن

  .هيدد ارقر وي رختياا در و داده

 : ما پيشنهاد. (نماييد دهستفاا هشد زرو به و زيموآ نشدا يها سيستم با رگازسا و يقو وسيرو نتيآ يك از -4

NOD32)  

 هـيانرا آن روي هـسرمد رموا ساير منجاا از و نماييد نصب امجز يانهرا يك روي را زيموآ نشدا سيستم -5

  .نماييد دداريخو

   .يداربگذ Password زـمر ، تـسا هدـش بـنص آن در زيموآ نشدا سيستم كه اي يانهرا روي -6

   !!!نكنيد ارتكر را سهرمد قبلي و باسابقه اراندفترد تشتباهاا -7

 بهينه و حصالا را دخو ييندهاآفر ارههمو ، هـمنطق راناـهمك از جو و سپر و نامه يينآ بكتا مطالعه با -8

  .نماييد
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  .نماييد دداريخو اي يانهرا كزامر به يانهرا كيس جابجايي از ، زيموآ نشدا سيستم يانهرا تعمير ايبر -9

   .باشيد مطلع سهرمد در دخو هميتا با ظايفو و سحسا هيگاجا از -10

  .دشو مي بمحسو اداري تخلف ، سهرمد محيط از رجخا در زيموآ نشدا سيستم نصب -11

  پيشنهادات براي انجام بهتر وظايف معاون اجرايي حاصل تجربيات بنده

و ببيند آن را انجام داده است ياخير يك معاون اجرايي هميشه بايد براي سوال هاي زير پاسخ مناسب پيدا كنند 

  پيگيري قابل موارد/اصالحي و تكميلي هاي پيشنهاد/شده مشاهده اشكاالت/  خير/ بلي/ ارزيابي شاخص ، مالك :

  ؟ دارد دبير امضاء تاريخ امتحاني هاي برگه آيا.1

  بود؟ شده تنظيم الفبا حروف اساس بر امتحاني هاي برگه آيا.2

  ؟ دارد وجود پاكت درون در تحانيام جلسه صورت آيا.3

  ؟ دارد وجود پاكت درون در آموزان دانش غياب و حضور ليست آيا.4

  ؟ دارد وجود پاكت درون در اوراق بازبيني صورتجلسه آيا.5

  ؟ است شده تنظيم الفبا حروف اساس بر اعتراضات ليست آيا.6

  است؟ شده وامضاء تحصحيح سبز نظرباخودكار تجديد امتحاني بركهاي آيا.7

   شود؟ مي نگهداري امن درجاي امتحاني برگهاي آيا.8

  اند؟ شده امضاء قبل هاي سال امتحاني هاي برگه آيا.9  
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   ؟ است موجود ،درمدرسه اند شده امحاء كه قبل هاي سال امتحاني هاي برگه صورتجلسه آيا.10

   ؟ است شده عملي و جراا سواالت بانك تشكيل مورد در ها دستورالعمل و ها نامه بخش آيا.11

 انجام مدير توسط داخلي امتحاني اوراق وتصحيح امتحاني سواالت تايپ و طراحي و كيفيت بر نظارت آيا.13

  ؟ است گرفته

  ؟ دارد موجود مدرسه در مدارك رسيد دفتر آيا.12

   ؟ است شده صحافي مدارك رسيد دفتر آيا.13

   ؟ است شده پلمپ مدارك رسيد دفتز آيا.14 

   ؟ است شده تنظيم الفبا حروف اساس بر مدارك رسيد دفتر صفحات تفكيك صورتجلسه آيا.15  

   ؟ است شده گرفته تحصيلي مدارك گيرندگان تحويل انگشت اثر و امضاء آيا.16  

  ؟ اند شده تكميل مدارك رسيد دفتر هاي ستون همه آيا .17

 يا و تمام سال 18 بودن دارد شرط به(  ؟ است شده امانج ضوابط با برابر نفع ذي فرد به مدارك تحويل آيا.18

  ) قانوني وكيل و قيم ، ولي

   ؟ دارد وجود مدرسه مدير نزد خاص كميسيون پوشه آيا.19

  ؟ دارد وجود مدرسه مدير نزد اوراق امحاء پوشه آيا.20

  ؟ دارد وجود درمدرسه آموزان دانش تحصيلي سوابق و مشخصات اصالح پوشه آيا.21
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  ؟ دارد وجود درمدرسه موجه غائبين پوشه آيا.22

  ؟ دارد وجود او پرونده در آموز دانش موجه غيبت به مربوط مدارك آيا.23

   ؟ دارد وجود آموز دانش پرونده در مدرسه شواري با خاص كميسيون آراي آيا.24

   ؟ است شده رديف دروس كد اساس بر منظم بصورت نمرات ريز ليست آيا.25

  ؟ است شده صحافي و رديف نوبت هر اساس بر منظم بصورت نمرات زري ليست آيا.26

   ؟ باشد مي خوردگي خط و خدشه بدون نمرات ريز ليست آيا.27

   ؟ دارد وجود شفاهي دروس نمرات ريز ليست آيا.28

   ؟ است گرفته انجام خودنويس يا مشكي خودكار با نمرات ثبت آيا.29

   ؟ دارد وجود مهارتي دروس كتبي و عملي نمرات ريز ليست آيا.30 

   ؟ است رسيده اداره تائيد به مهارتي دروس كتبي و عملي نمرات ريز ليست آيا.31

   ؟ است شده تائيد دبيران توسط كامپيوتري نمرات ريز ليست آيا.32

   ؟ است شده وارد دوم نوبت ستون در مهارتي دروس كتبي و عملي نمرات ريز ليست آيا.33 

   ؟ است شده محاسبه  دبير هر  ليست پايين در پاياني و مستمر تنمرا جمع آيا.34 

   است؟ دادهشده تحويل دفتروحدآموزشي به هرنوبت امتحانات ازشروع قبل هفته يك مستمر نمرات آيا.35 

   اند؟ شده تكميل آمار دفتر هاي ستون تمام آيا.36  



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي 

شغلي با قيمت فقط هفت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

٦٦ 

 

   ؟ است شده ثبت مارآ دفتر در آموزان دانش تحصيلي ترك و انتقالي زمان آيا.37  

   ؟ است شده درج آمار دفتر در مدير امضاء و مهر آيا.38   

   ؟ است شده پلمپ و انسداد  قبل سال ضمن آمار دفتر آيا.39

   ؟ است شده پلمپ و انسداد قبل سال تابستاني دوره آمار دفتر آيا.40   

   ؟ است شده پلمپ و اسنداد 91-92 سال آمار دفتر آيا.41  

   ؟ است رسيده آموزشگاه مدير تائيد به و شده گرفته سيستم از 91-92 سال سناد آمار دفتر ياآ.42  

   دارد؟ مطاقبت هم با آموزي دانش سيستم و سناد آمار دفتر آيا.43

    رشته پايه تفكيك به درس هر قبولي درصد مقايسه آيا.44 

     ؟ است گرفته تصور آن بهبود جهت شده انجام اقدامات و 90-91 تحصيلي سال.45

   است؟ موجود درمدرسه ها دستورالعمل و نامه آيين آيا.46

   ؟ است شده پلمپ و اسنداد 90-91 سال امتحانات دفتر آيا.47 

   ؟ است شده پلمپ و صحافي التحصيالن فارغ دفتر آيا..48

   ؟ است مطلوبي حد در ها نامه آيين به نسبت مدير تسلط ميزان آيا.49

  باشد؟ مي وصل اينترنت خط به اجرايي عاونم دفتر آيا.50

  است؟ مطلوبي حد در ها نامه بايگاني نحوه آيا.51
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  است؟ كامل دبيران پرسنلي پرونده آيا.52

  است؟ موجود مدرسه در آموزان دانش نام ثبت اوليه ليست آيا.53

  

  دبير هاي ليست صحافي

 خطوط بين مشكي قلم با و خوردگي قلم و خدشه بدون خوانا، خط با بايد ريزنمرات برگ در موارد كليه    -

  .شود ثبت افقي

 رايانه ثبت آن نمرات كه اي-رايانه هاي-ليست و نويس دست(  نمرات هاي ليست ي كليه است موظف دبير  -

  .تاريخ درج با نمايد امضاء سپس و نموده كنترل را)  شده

  .باشند كامل آموزان شدان ي همه به مربوط هاي ستون بايد ريزنمرات برگ در    -

  )غايب يا موجه غايب (.  شود ثبت غايب كلمه نمره جاي به امتحان در غيبت صورت در -

 و پايه ، دوره ترتيب( شوند مرتب گروه براساس آخر در و درس كد سپس دوره اساس بر ها ليست ترتيب    -

  )باشد مي پذير امكان نيز گروه سپس

 هاي ليست و تخلفات اعالم هاي ليست ،)  257 فرم(  اعتراضات به يدگيرس از پس نهايي دروس ريزنمرات 

 آموزان دانش هاي ليست.( شوند مي صحافي دبير نويس دست ريزنمرات دفتر انتهاي در شده مهمان نمرات

  )شوند مي امضاء آموزشگاه مدير و اجرايي معاون توسط فقط نمرات ثبت از بعد مهمان

  شود اقدام صحافي جهت آخر و اول فرمهاي  همراه شده زده ها ليست باالي در صفحه شماره-

 صورت به بزرگسال و روزانه هنرستانهاي و دبيرستانها رايانه هاي ليست و دبير نويس دست ديير هاي ليست-

  .شوند صحافي دفتر يك در يكجا
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  ليست آخرين تا طور همين و رايانه ليست سپس نويس دست ليست درميان يك صورت به-

  نباشد برگ 300 از بيشتر دفتر هر برگهاي عدادت-

  شوند تقسيم متعدد هاي جلد به شد برگ 300 از بيشتر كه صورتي در-

  باشد مي امتحاناتي دفاتر همانند دفاتر رنگ-

  

  

  : گيري نتيجه

 كمك براي و آوريم بوجود مشاركتي فرهنگ نوعي مدارس در كه است اين موفقيت عامل مهمترين من نظر به

 روشهاي از آموزان دانش سازي آگاه براي داده انجام گروهي كارهاي و ها همايي گرد ها آن رفتار بهبود به

 برنامه مؤثرترين عنوان به آموزان دانش ميان همبستگي و تفاهم تقويت و مدرسه در اختالف حل آميز مسالمت

 به مشكل يك به شدن مواجه هنگام به معموال ها آن كه چرا كنيم استفاده آموزان دانش رفتار بهبود در ها

 جلو قطعا رفتار اين و گذرند مي خويش خواسته از يا و خواسته كمك ديگران از برده، پناه خلوت اي گوشه

 خود وظايف از را انضباطي مسائل فصل و حل بايد معاونين ما. گرفت خواهد هارا آن اجتماعي و فكري پيشرفت

 به. نماييم صرف زيادي انرژي و وقت آن تحقق براي و باشيم داشته اعتقاد دهيم مي انجام كه آنچه به و دانسته
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 هدايت به كه كنيم ايجاد مدرسه در محيطي نماييم برخورد تنبيه صورت به آموزان دانش مسائل با اينكه جاي

  .بيانجامد مطلوب رفتار

 مشكل آموزان دانش به. باشيم اشتهد ارتباط آنها هاي خانواده و آموزان دانش با بايد هدفي چنين به نيل براي

  .بنماييم را بهينه استفاده آموزان دانش نظرات از االمكان حتي و بپرهيزيم داوري پيش از. بدهيم مسئوليت دار

بنده به عنوان معاون اجرايي مسئول ثبت اطالعات دانش اموزان و همچنين ارزشيابي از معلمان براي ارتقاي 

  شم .كه هميشه سعي كرده ام وظايف خودم را به نحو احسنت انجام دهم .بهتر تدريس در مدرسه مي با
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