
گزارش عملکرد

1399-1400سال تحصیلی 

معاونت آموزش ابتدايی
شهرستان تنکابن 



يادگيری-دومين فراخوان ياددهی 
1399مرداد ماه

اهداف اجرا

محتوا و بسته های آموزشی توسط معلمانتولید ❖
کیفیت بخشی به کالس های درس در فضای مجازی شاد❖
ارتقای توانمندی ها و صالحیت های حرفه ای و تخصصی معلمان❖
مان ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی های معل❖
...ایجاد زمینه مناسب برای پرورش خالقیت ها ، نوآوری ها و ❖
تبادل اطالعات و تجربه در بین معلمان❖
تتامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربی❖



برنامه پيشنهادی آموزش و يادگيری
1399شهریور ماه 

اهداف برنامه

ی همکوار بوا  برنامه پیشنهادی آمووزش و یوادریری   
شیآموزهای سررروه تربیتی و -راهبران آموزشی 

ای از خالصوه شهرستان تنکابن تهیه رردیوده   کوه  
جهوت ، اهم موارد مطرح شده در این بسته آموزشی 

هوای  کوالس ویوهه  تسهیل در تدوین برنامه هفتگی 
.سترردیده اتنظیم و شهرستان تهیه مدارس درس



برگزاری جلسات حضوری ويژه مديران
1399شهریور ماه 

اهداف نشست

وناییتوضیحاتی در خصوص نحوه فعالیت مدارس در شرایط کرارائه ❖
نکوابن بوا   پرسش و پاسخ مستقیم مدیران دوره ی ابتدایی شهرستان ت❖

معاون آموزش ابتدایی استان مازندران



ارائه دانستنی های آموزشی 

اهداف

آشنایی با فناوری های آموزشی❖
انارتقای دانش شغلی مدیران ، معاونین آموزشی و آموزرار❖

1399مهرماه 



(1)تهيه بسته های آموزشی 
1399مهرماه 

اهداف

کیفیت بخشی به آموزش❖
توانمندسازی معلمان دوره ی ابتدایی❖
انتقال تجارب آموزشی❖



بانک الکترونيکی نيروی انسانی
1399مهرماه 

اهداف

اجوورای بهتوور و دقیوور توور طوورح و برنامووه هووای جهووت 
ز تکنولوژی و رروه های آموزشی نیاز بوه آموار دقیور ا   

رونیکی لذا فایل الکت. می باشدی ابتدایی همکاران دوره 
ر از بانک اطالعات همکاران دوره ی ابتودایی تهیوه و د  

.نمایماجرای برنامه ها از آن استفاده می 
ی سوری   یکی از مزیت این فایل قابلیت سرچ و دسترس

ه به اطالعوات افوراد از قبیول مودرص تحصویلی ، رشوت      
مووی باشوود ... ، مهووارت ، تخصوو  و تحصوویلی ، سوومت 

کلیه ی ایون اطالعوات را موی تووان در یوک نگواه       که 
. مالحظه کرد



حضور در جلسات شورای معلمان
1399مهر ماه 

اهداف  

بررسی مسائل آموزشی کالس های درس❖
یرفتگوی مستقیم با آموزراران در خصوص مسائل آموزش❖
بیان نظرات و پیشنهادات آموزشی در شرایط کرونایی❖



اولين نشست سرگروه های آموزشی
1399مهر ماه 

عناوین نشست

اهدا ابالغ به سررروه های آموزشی شهرستان❖
بیان رهنمودهای آموزشی❖
داییتحلیل وضعیت آماری از نیروهای انسانی مدارس دوره ی ابت❖
ارائه مسائل آموزشی❖
ارائه برنامه های پیش بینی شده تکنولوژی ابتدایی❖
انتخاب نماینده سررروه های آموزشی❖



بازديد های آموزشی از مدارس
1399مهر ماه 

اهداف

بررسی مسائل آموزشی کالس های درس چندپایه❖
یرفتگوی مستقیم با آموزراران در خصوص مسائل آموزش❖
تحویل بسته های آموزشی❖



معرفی راهبران و سرگروه های آموزشی شهرستان
1399مهر ماه 

اهداف
اندیشیهموتعاملزمینهایجاد❖
آموزشیودرسیهایبرنامهاجرایدرمشارکت❖
راهنماییونظارت❖
معلمانایحرفهتوانمندیهایارتقاء❖
معلمانوخودایحرفهوعلمیعملکردومهارت،دانشارتقای❖
آموزشیودرسیهایبرنامهوبررسینقد❖



(2)تهيه بسته های آموزشی 
1399آبان ماه

اهداف اجرا

کیفیت بخشی به آموزش❖
توانمندسازی معلمان دوره ی ابتدایی❖
انتقال تجارب آموزشی❖



(حضوری)برگزاری کارگاه ترفندهای مجازی 
1399آبان ماه 

اهداف برگزاری

حرفه ای معلمانارتقاء توانمندی های ❖
(یداندرو)آموزش مقدماتی و پیشرفته اپلیکیش های تدوین ❖



مجازی-فعاليت های پژوهشی 
1399آبان ماه 

اهداف

زمینه تعامل و هم اندیشی در بین معلمانایجاد ❖
تبادل تجربه در خصوص موضوعات پیشنهاده شده❖
توانمندسازی حرفه ای و علمی معلمان❖
نظارت و راهنمایی در خصوص مسائل آموزشی❖
نقد و بررسی برنامه های درسی و آموزشی❖
عملیاتیارائه پیشنهادات و راهکارهای ❖



مجازی-نمونه ای از فعاليت های پژوهشی 
1399آبان ماه 



طراحی فرم الکترونيکی پايش مستمر کالس های درس
1399آبان ماه ويژه مديران و معاونين آموزشی

اهداف

نظوارت مسوتمر از کوالس هوای     و پایش❖
و حضوری ( آنالین)درس مجازی

ت پیگیری مشوکالت آموزشوی بوه صوور    ❖
روزانه ، هفتگی و ماهانه



طراحی فرم الکترونيکی پايش مستمر کالس های درس
1399آبان ماه تربيتی-ويژه راهبران آموزشی 

اهداف

نظارت مستمر از کوالس هوای  و پایش❖
و حضوری ( آنالین)درس مجازی

ورت پیگیری مشکالت آموزشی بوه صو  ❖
روزانه ، هفتگی و ماهانه



طراحی فرم الکترونيکی صورتجلسات گروه های آموزشی
1399آبان ماه ويژه سرگروه های مدارس

اهداف
نظارت مستمر از کوالس هوای  و پایش❖

و حضوری ( آنالین)درس مجازی
ورت پیگیری مشکالت آموزشی بوه صو  ❖

روزانه ، هفتگی و ماهانه



نشست هفتگی راهبران آموزشی
1399آبان ماه 

اهداف

ارائه رزارش هفتگی ❖
بررسی مسائل و چالش های آموزشی کالس های درس❖
تانرفتگوی مستقیم با مسئولین آموزش ابتدایی شهرس❖



نشست گروه های آموزشی دوره ی ابتدايی
1399آبان ماه 

اهداف

موزشیبرنامه ریزی جهت تشکیل وبینار تخصصی با معاونین آ❖
بررسی پیشنهادات در خصوص اجرای طرح پایش مستمر❖
هوای  فرآیند اجرای طرح فعالیوت بررسی پیشنهادات در خصوص ❖

مجازی-پهوهشی 
ی بایوودها و نبایوودهای ارزشوویاببررسووی پیشوونهادات در خصوووص ❖

مجازی



تشکيل وبينار تخصصی معاونين آموزشی
1399آبان ماه 

اهداف
برنامووه ریووزی جهووت تشووکیل وبینووار ❖

تخصصی با معاونین آموزشی
بررسی پیشنهادات در خصوص اجورای ❖

طرح پایش مستمر
ینود  فرآبررسی پیشنهادات در خصوص ❖

-اجرای طرح فعالیوت هوای پهوهشوی    
مجازی

دها و بایبررسی پیشنهادات در خصوص ❖
نبایدهای ارزشیابی مجازی



پ تنکابن.نشست راهبران آموزشی با مسئولين آ
1399آذر ماه 

اهداف برگزاری

جم  بندی و ارائوه روزارش بازدیود هور راهبور از فعالیوت هوای        ❖
مدارس زیر مجموعه

بیان نظرات و پیشنهادات آموزشی در شرایط کرونایی❖



تشکيل وبينار تخصصی مديران دوره ابتدايی
1399آذر ماه 

ارعناوین وبین

بیان انتظارات و چالش های آموزشی❖
راهبردهای تدریس در فضای مجازی❖
فرصت های آموزشی در فضای مجازی❖
راهکارهای عملی ارزشیابی مجازی❖
مدیریت بر جریان آموزش در شرایط خاص❖



(اقماری)تشکيل جلسات مجازی مديران 
1399آذر ماه 

اهداف

بیان انتطارات و چالش های آموزشی مدارس❖



صدور تقديرنامه و گواهی های آموزشی
1399آذر ماه 



(  مدرسهويژه برنامه )تخصصی طرح بوم وبينار 
1399آذر ماه 

اهداف
 تواننود  می... یا برنامه ویهه مدرسه یعنی اینکه مدیریت مدرسه، وبوم ❖

ا، برای زمان معینی از آموزش رسمی مدرسه، خودشان موضوع، محتوو 
ننود،  ارائه دهنده و معلم انتخاب کنند همچنین مواد آموزشی تولیود ک 
یک آموزش دهند، ارزشیابی کنند، کارنامه ارائه دهند و به طور کامل

برنامه درسی را طراحی و اجرا کنند



(آنالين)برگزاری کارگاه ترفندهای مجازی 
1399دی ماه 

اهداف برگزاری

حرفه ای معلمانارتقاء توانمندی های ❖
(یداندرو)آموزش مقدماتی و پیشرفته اپلیکیش های تدوین ❖



(پايه اول ، دوم و سوم)تشکيل وبينار تخصصی آموزگاران دوره ی اول ابتدايی 
1399دی ماه 

ارعناوین وبین

(ویهه پایه اول)طراحی آموزشی با رویکرد علوم شناختی ❖
(ویهه پایه دوم)راهبردهای حل مسئله در ریاضی ❖
(ویهه پایه سوم)یادریری کاربست دست سازه و بازدی در ❖
باید ها و نباید های آموزش مجازی❖
تشویر و ارزشیابی در فضای مجازی❖
بیان تجربیات ، انتظارات و چالش های آموزشی❖



(پايه چهارم ، پنجم و ششم)تشکيل وبينار تخصصی آموزگاران دوره ی دوم ابتدايی 
1399دی ماه 

ارعناوین وبین

(پایه چهارمویهه )ریاضی چالش های ❖
(ویهه پایه پنجم)مجازی آشنایی با بازهای آموزشی در کالس ❖
(ویهه پایه ششم)آنالین آشنایی با روش های تدریس ❖
باید ها و نباید های آموزش مجازی❖
تشویر و ارزشیابی در فضای مجازی❖
بیان تجربیات ، انتظارات و چالش های آموزشی❖



نشست مجازی مديران و معاونين آموزشی
1399دی ماه 

تعناوین نشس
بیان توصیه های آموزشی❖
تجزیه و تحلیل طرح پایش مستمر ❖
ارائه تجربیات و پیشنهادات آموزشی❖



طرح تحولی خوانا افتتاحيه 
1399دی ماه 

اهداف
وورزیجرأت ،ادبشاملزندریمهارت هایتلفیر،خواناتحولیبستهاجرای❖

.استکردنصحبت وشنیدننوشتن،خواندن،پایهمهارت هایدرمسئولیت پذیری



مربيان پيش دبستانیتخصصی وبينار 
1399دی ماه 

اهداف
االن از مهارتهای اجتماعی نظیر باال بردن سطح تعامل کودص با دیگر همسآموزش ❖

مهارتهای خودیاری شوامل طورز  . جمله آموزشهای مهم دوران پیش دبستانی است
ه صحیح غذا خوردن، پوشیدن و در آوردن لباس و رعایت نظافوت هنگوام رفوتن بو    

ص بایود در  دستشویی به صورت مستقل، از دیگر مهارتهای زیربنایی است که کود
.بیاموزداین مرحله 



برگزاری آنالين ليگ علمی رشد
1399بهمن ماه 

اهداف
ترویج مطالعه در خصوص مناب  آموزشی مجالت رشد❖
ارتقای دانش شغلی مدیران ، معاونین آموزشی و آموزراران❖



تجزيه و تحليل ماهانه طرح پايش مستمر
1399بهمن ماه 

اهداف
و تجزیه و تحلیل طرح پایش مستمر کالس های درس مجوازی ❖

1399حضوری آذر ، دی و بهمن 
بررسی چالش های آموزشی در فضای مجازی❖



انتصاب معاون محترم آموزش ابتدايی شهرستان تنکابن جناب آقای امين اسماعيلی

1399بهمن ماه 



تربيتی شهرستان–نشست فصلی راهبران آموزشی 
1399اسفند ماه 

تعناوین نشس
برنامه ریزی جهت بررزاری مرحله دوم جلسات اقماری مدیران❖
لبرنامه ریزی جهت تجزیه و تحلیل روند تحصیلی نوبت او❖
برنامه ریزی جهت تقویت و ساماندهی نیروی انسانی❖



نشست مجازی مديران و معاونين آموزشی
1399اسفند ماه 

تعناوین نشس

ارائه گزارش عملکرد مدارس
:در خصوص

برنامه های آموزش و یادریری در فضای مجازی شاد ❖
پایش مستمر کالس درس حضوری و مجازی ❖
پیگیری آموزش ، دانش آموزان فاقد امکانات ❖
... تشکیل شورای معلمان ، رروه های آموزشی و❖
ه  بررسی موضوعات و مصوبات شورای معلمان و شورای مدرس❖
تجزیه و تحلیل روند تحصیلی دانش آموزان نوبت اول❖
... اجرای برنامه های طرح تدبیر و❖
برنامه های پیش بینی شده برای تعطیالت نوروزی ❖
...و❖



ریانتصاب کارشناس مسئول آموزش ابتدايی شهرستان تنکابن جناب آقای سعيد مالنتاج کاسگ

1399اسفند ماه 



بازديد از مدارس مناطق محروم
1399اسفند ماه 

اهداف

انبررسی مسائل آموزشی مدارس یوج ، سلج انبار ، مران و شهرست❖
اهدا هدایا به مناسب عید نوروز به دانش آموزان❖



پژوهشی-برنامه ريزی جهت اجرای طرح درس پژوهی با رويکرد مجازی 
1400فروردین ماه 

اهداف
ارکنان معلمان ،کفرایند آموزش و یادریری با مشارکت پربارکردن ❖

دانش آموزان و 
ز، همفکری و همکاری معلمان و کارکنان در بهوره ریوری ا  همدلی ❖

های علمی و نظریه های یادریری روش 
رایجایگاه مدرسه از جایی برای آموزش بوه مووقعیتی بو   درررونی ❖

نو یادریری و فضایی که در آن کارکنوان و دانوش آمووزا   پهوهش 
.هم و با هم آموختن را می آزمایند از 



برنامه ريزی جهت اجرای طرح جابربن حيان و فرصت های متنوع يادگيری
1400فروردین ماه 

اهداف
در . ها کنجکواو اسوت  پدیده دانش آموز نسبت به شناخت : علمی، آموزشیهداف ا❖

ردن خوانودن و نوشوتن و حسواب کو    ، فکر کردن ، شنیدن ، رفتن و بیوان مقصوود   
آشنایی دارد و موی توانود از کتواب و روزناموه     فارسی زبانبا .مهارت کافی دارد

بوا نحووه   . ارزش علم را در انجام درست کارها توا حودی موی دانود    . کنداستفاده 
.یادریری خود تا حدودی آشناست

هوای  فعالیوت  ودر بازی ها .  دارددوستهمکاری با دیگران را :  اجتماعی اهداف ❖
ی مو انجام وظایف و مسئولیت هوایی کوه بور عهوده او     به .رروهی شرکت می کند

.رذارند پایبند است
یود  وسویله ، زمینوه ی تول  یوک  دانش آموزان با تولید و سواخت  : اقتصادی اهداف ❖

.نمایندرآمد دصنعتی آن را فراهم نموده و کسب
در حفو  . موی کنود  اسوتفاده  از حواس خود به خوبی محافظت و :  زیستی اهداف ❖

.می کندرعایت نکات ایمنی را می داند و . محیط زیست کوشا است



برنامه ريزی جهت تشکيل کارگروه های تخصصی
1400فروردین ماه 

کارگروه ها
پیشکسوتان دوره ی ابتداییکاررروه ❖
کاررروه بهبود و ارتقای مدیریت آموزشگاهی❖
کاررروه ارتقای نقش معاونین آموزشی❖
کاررروه ارتقای آموزش پیش دبستانی❖
کاررروه کیفیت بخشی به مدارس روستایی و چندپایه❖
کاررروه کیفیت بخشی به شورای معلمان❖
مجازی-کاررروه فعالیت های پهوهشی ❖
مجازی-کاررروه کیفیت بخشی به ارزشیابی توصیفی ❖
کاررروه آشنایی با کارکردهای فناوری آموزشی❖



انتصاب کارشناس تکنولوژی ابتدايی شهرستان تنکابن جناب آقای محمد مهدی جوربنيان

1400فروردین ماه 



نشستتتت تخصصتتتی معتتتاونين آمتتتوزش ابتتتتدايی ، کارشتتتناس مستتتئو ن و کارشناستتتان       
1400فروردین ماه به ميزبانی شهرستان آمل–( 1)تکنولوژی استان مازندران محور 

تعناوین نشس
و بررسی وضعیت عملکرد شهرستان ها در شواخ  هوا  ❖

برنامه به ویهه شاخ های توسعه یافتگی
یی در رفتمان سیاست ها و استراتهی های آموزش ابتدا❖

1400-1401سال تحصیلی 
طرح چالش ها و مشکالت و موارد ضروری❖



پژوهشی-تدوين شيوه نامه طرح درس پژوهی با رويکرد مجازی 
1400فروردین ماه 

اهداف
شی های آموزتوانایی افزایی و بهبود دانش ❖

یادریری معلمانو 
نقووش معلمووان بووا رووذر از نقووش  تحووول ❖

یادریرندرانی پویا آموزشگر به 
سازی و توسوعه دانوش حرفوه ای   توانمند ❖

معلمان
رویکوورد جدیوود در اجوورای طوورح درس  ❖

پهوهی با ارائه پوسترهای علمی



پژوهشی-تشکيل وبينار تخصصی طرح درس پژوهی با رويکرد مجازی 
1400فروردین ماه 

اهداف
ارائه توضیحاتی در خصووص مسوائل آموزشوی در قالوب    ❖

درس پهوهی
هی ارائه توضیحاتی در خصوص رویکرد جدید درس پهو❖
وسوتر  ارائه توضیحاتی در خصوص مراحل تهیه و تدوین پ❖

علمی طرح درس پهوهی 



برنامه ريزی جهت برگزاری وبينار تخصصی برنامه ملی شهاب
1400اردیبهشت ماه 

اهداف
شهاببرنامه ملی اهداف اجرای بیان ❖
شهاب در آموزش مجازیبر برنامه ملی اجرا ، کنترل و نظارت چگونگی ❖
با توجه به آموزش در فضای مجازی( رویه ها)اجرا و تکمیل فرم ها نحوه ❖



شايستگیو توسعه صالحيت سنجش کميته نشست تخصصی 
1400اردیبهشت ماه 

اهداف
برنامه ریزی جهت بررزاری نشست توجیهی ویهه بازرسان ❖
التدریسرسانی دستورالعمل به معلمان حر اطالع ❖
مستنداتجهت باررذاری  LTMSسازی پنل فعال ❖



ابتدايی مدارس دوره ی ويژه برنامه ملی شهاب وبينار برگزاری 
1400اردیبهشت ماه شهرستان تنکابن

اهداف
شهاببرنامه ملی اهداف اجرای بیان ❖
رنامه بر باجرا ، کنترل و نظارت چگونگی ❖

شهاب در آموزش مجازیملی 
ا بو ( رویه هوا )اجرا و تکمیل فرم ها نحوه ❖

توجه به آموزش در فضای مجازی



نابتدايی شهرستان تنکابدوره ارزيابان برگزاری نشست تخصصی 
1400اردیبهشت ماه 

اهداف
ی بررسووی جزئیووات طوورح سوونجش صووالحیت و توسووعه شایسووتگ ❖

التدریسآموزراران حر 
برنامه ریزی جهت اجرای طرح ❖
اعطای ابالغ ارزیابان ❖
تخصی  و معرفی آموزراران حر التدریس به ارزیابان ❖



دومنوبتتربيتی -پيشرفت تحصيلی نشست تخصصی ثبت گزارش 
1400اردیبهشت ماه 

اهداف
ت بررسووی شوویوه نامووه وزارتووی و اسووتانی پبووت رووزارش پیشوورف ❖

دومتربیتی نوبت -تحصیلی
یتوی نوبوت   ترب-بخشنامه پبت رزارش پیشورفت تحصویلی   تدوین ❖

دوم ویهه مدارس دوره ی ابتدایی 
1399-1400جدول ارزشیابی پایانی ویهه سوال تحصویلی   تدوین ❖

دوره ی ابتدایی 



يادگيری-ياددهی فراخوان دومين گواهی تخصصی + نامه تقدير صدور 

1400اردیبهشت ماه 

اهداف
تولید محتوا و بسته های آموزشی توسط معلمان❖
کیفیت بخشی به کالس های درس در فضای مجازی شاد❖
انارتقای توانمندی ها و صالحیت های حرفه ای و تخصصی معلم❖
علمان ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی های م❖
...ایجاد زمینه مناسب برای پرورش خالقیت ها ، نوآوری ها و ❖
تبادل اطالعات و تجربه در بین معلمان❖
ربیتتامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و ت❖



ابتدايیدوره تربيتی نشست تخصصی راهبران آموزشی 
1400اردیبهشت ماه 

اهداف
شهاببررسی شیوه نامه طرح ملی ❖
دوم  توضیحات در خصوص شیوه نامه پبت ارزشیابی نوبتارائه ❖

ابتداییدوره 
تداییتربیتی دوره اب-و تحلیل رزارش کار راهبران آموزشیارائه ❖



ننشست تخصصی معاونين و کارشناس مسئو ن آموزش ابتدايي استان مازندرا
1400اردیبهشت ماه 

اهداف
دایی نشست تخصصی و ارائه رزارش کار حوزه معاونت آموزش ابت❖

و غرب استان مازندران ( 1)محور 



ننشست تخصصی معاونين و کارشناس مسئو ن آموزش ابتدايي استان مازندرا
1400اردیبهشت ماه 

فرآیند آماده سازی

سئوالن آماده سازی فضای نشست تخصصی معاونین و کارشناس م❖
آموزش ابتدایی استان مازندران

و غرب  ( 1)آماده سازی بسته های آموزشی شهرستان های محور ❖
استان مازندران

س آماده سازی کارراه های تخصصی نشست معاونین و کارشنا❖
مسئوالن



پايان
 تهیه شده در کارگروه کیفیت بخشی دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

1400اردیبهشت  29

–با تشکر از تالش و همت مدیران ، معاونین ، آموزگاران ، راهبران آموزشی 

تربیتی

ه در و سرگروه های آموزشی کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن ک

اجرای فعالیت های معاونت آموزش ابتدایی در شرایط خاص کرونایی ، نهایت

.همکاری را داشته اند


