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 مقدمه
 

وزارت آموزش  1399در برنامه سال هاي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان عناوين برنامه 7استناد رديف  به
هاي آموزشي، هماهنگي در اجراي سرفصل در راستايو 03/02/1399مورخ  116/140وپرورش ابالغي طي نامة شمارة 

مدارس استعدادهاي درخشان،  آموزانرد تحصيلي دانشتجزيه و تحليل عملك و بخشي فرايند آموزشارزيابي از ميزان اثر
علوم تجربي،  فيزيك، هاي رياضيدهم و يازدهم )رشته ،هاي هفتم، هشتم، نهم آموزان پايهدانش «عملكرد يادگيريپايش » فعاليت

 شود.برگزار ميدر دو مرحله  زمان به صورت مجازي )برخط( برنامه ريزي و هم اين مدارسادبيات و علوم انساني( 
 

 الف(اهداف اجرا

 اهداف كيفي 

 ارتقاء كيفيت و بهبود عملكرد آموزشي مدارس استعدادهاي درخشان -

 نفعان در خصوص ميزان تحقق اهداف يادگيريارائه بازخوردهاي مؤثر و مناسب به ذي -

 هاي مجازي مدارسارزيابي عملكرد و ميزان اثر بخشي آموزش -

 علمي وآموزشي دانش آموزانآگاهي از نقاط ضعف و قوت  -

 اهداف كمي

 در پايه هاي هفتم، هشتم، نهم، دهم و يازدهم پايش  عملكرد يادگيري دانش آموزاناجراي دو مرحله  -

 نفردانش آموزان  مدارس استعدادهاي درخشان  98500تحت پوشش قراردادن تعداد -

 استان ب(اقدامات اجرايي
 گيري الزمخشان و انجام پيارسال شيوه نامه به مدارس استعدادهاي در -

 نامه براي مديران مدارس استعداهاي درخشانتشكيل جلسات توجيهي و تبيين شيوه -
 رساني كامل مديران به معلمان و دانش آموزان به شكل مقتضياطالع -

 فعاليت پايشفراهم نمودن شرايط و امكانات الزم جهت شركت دانش آموزان در  -

 توسط مدير گاهوب شده دروزان در پايش عملكرد از طريق دسترسي تعريفكنترل ثبت نام و شركت دانش آم -

 برگزاري ةج( فرايند ثبت نام، زمان و نحو

علوم تجربي، ادبيات و  هاي رياضي فيزيك،دهم و يازدهم )رشته ،هاي هفتم، هشتم، نهمآموزان پايهنام تمامي دانشثبت -
 .شودميانجام و توسط سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان  sampad-lpm.irگاه در وبعلوم انساني( 

هاي هزينهگيري بيماري كرونا، هاي سازمان ملي پرورش استعددهاي درخشان و شرايط همهبا عنايت به سياست توجه:
 شود.دريافت نميآموزان هيچ وجهي تحصيلي جاري از محل منابع سازمان تأمين و از دانشفرآيند اجراي اين فعاليت درسال

 .تعريف خواهد شد مدرسهو مدير استعدادهاي درخشان  ةسطح دسترسي رئيس ادار نام با دوسامانه ثبت  -

 صحت اطالعات بر عهده مدير محترم مدرسه است.ويرايش و مسئوليت   توجه:

 

 

 



 
 

 بندي اجراجدول زمان -

مراحل برگزاري  پايش 

 عملكرد يادگيري

 ساعت برگزاري برگزاريتاريخ  پايه تحصيلي

 

 

 اول ةمرحل

 صبح 9 27/11/1399دوشنبه مورخ  هفتم

 صبح 9 28/11/1399شنبه مورخسه دهم

 صبح 11 28/11/1399شنبه مورخسه يازدهم

 صبح 9 29/11/1399شنبه مورخچهار هشتم

 صبح 11 29/11/1399شنبه مورخچهار نهم

 شود.(اعالم می وزمان دقيق آن متعاقباً)نحوه  1400ارديبهشت ماه  دوم ةمرحل

ها و با نظارت سازمان ملي هاي آموزشي استانهاي راهبري گروهخانهاي توسط دبيرسؤاالت به صورت چهارگزينه -
 در موعد مقرر بارگذاري مي شود.  sampad-lpm.irگاه پرورش استعدادهاي درخشان، طّراحي و جهت اجرا در وب

شود، اما درخصوص مرحلة اول پايش به صورت آنالين برگزارمي ،ها از لحاظ وضعيت بيماري كرونااستانبا توجه به شرايط  -
 رساني خواهد شد.چه امكان برگزاري پايش به صورت حضوري وجود داشته باشد، متعاقباً اطالعمرحلة دوم چنان

 باشد. س اداره استعدادهاي درخشان آن استان ميمسؤليت نظارت بر حسن اجراي اين فعاليت در سطح مدارس، بر عهدة رئي  -

 د(محتواي پايش عملكرديادگيري
ملي پرورش      سازمان با هماهنگي قبل از اجراي هر مرحله، ده روز، پايش عملكرد يادگيريعناوين مواد درسي  - 

 .گيردقرار مي استعدادهاي درخشان از طريق دبيرخانة اجرايي پايش عملكرد يادگيري در اختيار استان ها

در طراحي سؤاالت پايش عملكرد دانش آموزان دورة اول متوسطه، عالوه بر محتواي كتب درسي رسمي، از محتواي  -
 هاي تكميلي نيز سؤال طرح خواهد شد.كتاب

 رشته و درپايه و  ماه براي هرديپايان بندي اول براساس محتواي بودجه ةآموزان در مرحلپايش عملكرد يادگيري دانش - 
 .شدخواهد هاي آموزشي انجام بندي اعالمي از سوي دبيرخانة راهبري گروهبر اساس بودجه ،دوم ةمرحل

د.شوزيست طراحي مي شيمي و بندي فيزيك،سواالت درس علوم تجربي دوره اول متوسطه براساس تقسيم توجه:     

 ه(اعالم نتايج
كارنامة دانش واعالم شتتتده گاه مربوط از طريق وب در اولين فرصتتتت نتايجعملكرد يادگيري، پايش انجام فرآيند  پس از

 .گيردمديريتي در سطوح مختلف)سازمان ، استان، مدرسه( تهيه و در اختيار قرار مي هايشگزارآموزان و 

گاه مربوط  براي هر وب كارنامة كل، كارنامه دروس و نمودارها در ،تشريحي ةنام، پاسخكارنامه، كليد تصحيح توجه:
 .آموز قابل مشاهده خواهد بوددانش

به صورت اطالعيه متعاقباً اعالم خواهد  گاه، عناوين دروس و ...(موارد فرايند اجرايي)نحوه دسترسي به وبساير  توجه:     
 شماره تلفن با يادگيريخانه اجرايي پايش عملكرد دبيردر صورت هرگونه سؤال يا ابهام در خصوص فرايند اجرايي،  شد.
 ساي ادارات استعدادهاي درخشان استان ها مي باشد.ؤدر دسترس ر02155968629-02155967812 هاي


