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 (ابشه) برنامه ملی شناسايی و هدايت استعدادهای برترشيـوه نـامه 
  شهرستان تنکابنيی ابتدا یدوره  آموزگاران پايه چهارم ، پنجم و ششم مدارسويژه 

 1111-1111سال تحصيلی  

 :(: مقدمه1بند)

ر معظا  نگالا و نسا م  ح نامساله شناساای    ذا و ح ایایاز نخ گان اا  نخ ذیواه ماانت ک نساز  اه ماات   ا  ا  ت  

 یه نگ یشین ن  ح صااا  گظارن   شاات نساز ح  ت نسانا  تا  سار   شاات گ اا گیاا  تااتخک  نت چ  ت نسان   شا  نگا نخ 

تایساز نترواات نت نخ  نگای ر شار ره    انگاا  ت ما   4141( آما   نساز  اه  شاات  ت ن ا  4141ذیهاتک نسا م  نیارن  

طار   ت  یا   تنسارا ح  ناحتک   مرک  تر ساه  تر ار منااتن نگسااگ  ح سارمایه نذریااع   ت  ال ا  موا  ( تاشا چ   ال   عو 

  شهاو ته  گنال شناسای  آ   سره نخ  نگی آمااخن  تاا نسارع ن ک نساز  اه تاه  ل اا گاآشانای  وااگان   یاا معویاا  ح مرت اا

  یاا تاه  ل اا عا ک نمکاا   سررسا  تاه  رآینا  ای   تاحیژگ   اک  ا  ا  تا نسرع ن  ته صاات  گاشاناوره تاام  ماگا   نگا 

  یچا  ذشنانت   ا ح گرانگسره نگ  نسرع ن  ا ح  انگای   اک وا  تن ته گها  اک گان اگ  عرضه گیاین چ 

اسها  ایهش شه نا نامهه دی  ایهه ههای ،اهایم و  هن   و          برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر )شهاا(  بهر  

 شش  دویا ی ابتدایی شارستان تنکابش اجرا خناهد شد. 

 برنامه ملی شهاب: اهداف  :2بند)

 رت راا  ح معناااک  نگاای آماااخن  نساارع ن  اک تر اار ن نخ  حت  آماااخ   –شناسااای     اا نیز ح ایایااز آماخشاا   -4

 خم نه ساخک ترنک نسریرنت ایایز  ا  ت مرناا ماروف آماخ  عال (چ رایا   حت  آماخ  مراسطه ح نتر نی   ا

  نگی آماخن ررحت  نسرع ن  اک تر ر ح سرآم  ح نیجا  ساخ ح  ات اک مناس  ترنک تش  ح تالن گ   -2

 الایز ح  تحگ   ر    ایاز  ینا  ح موا   نگای آمااخن  نسارع ن  اک تر ار  ت  حت   ااک  تلا و  مارواف آمااخ   -3

 ات ناساس مسئال ز ترنک نیفا گالی ساخگ    ت نعر ک  شاتعیام  ته منظ

 ایایز  رت ر  ح معناک نخ  نگی آمااخن  نسارع ن  تر ار تاه منظاات تهار  منا ک نخ  انگینا ک  اا ح ماتو از  ااک آگهاا  ت -1

  عال  ح ر شر ز  شات
 

  : کارگروه اعضای  :3بند)

معاح  ررحتش  ح  ر ن   و  معاح  آماخ  مراسطهو  )مسئنل کم ته  معاح  آماخ  نتر نی م یر آماخ  ح ررحت  شهرسرا     

اتشناس    اتشناس ر ی  تسراگ  ح نتر نی     اتشناس  کنالاژک نتر نی      کم ته  دب ر) مسائال آماخ  نتر نی  اتشاناس    

 چگ رحک نگساگ  اتشناس مسئال نگجی  نحل ا ح مرت ا     اتشناس مسئال آماخ  و  مسئال آماخ  مراسطه نحل 
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 :اجرا  فرآيند  :4بند)
 پایان فرآیند                                                                        شروع فرآیند                                                                               

 

 

 
 

 ملی شهابمطالعه دقیق شیوه نامه برنامه  :(1)گام 

 نشست توجیهی مدیر یا معاون آموزشی با آموزگاران پایه چهارم ، پنجم و ششم دوره ابتدایی :(2)گام 

  تکمیل فرم گویه ها )مقیاس ارزیابی استعداد دانش آموز( به صورت دستی توسط آموزگار :(3)گام 

 سامانه توسط آموزگارتکمیل فرم گویه ها )مقیاس ارزیابی استعداد دانش آموز( در  :(1)گام 

 مهر و امضای مدیر مدرسه و آموزگار تکمیل کننده در انتهای فرم :(5)گام 

 بایگانی فرم گویه ها )مقیاس ارزیابی استعداد دانش آموز( در پرونده دانش آموزان :(6)گام 
 

،اایم و  ن   و شش  دویا ی برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر )شاا(  ویژا دانش آمنزان  ایه های  نکته:

  ابتدایی می باشد.

 
 

 : توضيحاتی در خصوص فرم شهاب  :5بند)

فرم مق ا  ایزیهابی بهرای شناسهایی اسهتعدادهای م تلهش دانهش آمهنزان تهدویش شهدا اسهت. آمنزاهایان براسها              

مشاهدات و شهناخت خهند از یفتهای و ویژاهی ههای دانهش آمهنز و مهی تناننهد اسهتعداد دانهش آمهنز یا دی هشهت              

ت و صهدا ت آمنزاهای تکم ه     الزم بهه ککهر اسهت ع اات های ایهش ایزیهابی بهه د ه        حنزا تع  ش شدا ایزیهابی نماینهد.   

 کنندا فرم وابسته است. لذا فا  دیست مفانم هر انیه و د ت دی امت از دادن و بس ای حائز اهم ت است.

 قبل از تکمیل فرم مقیاس ارزیابی استعداد دانش آموز ، حتما یکبار کامل مطالعه گردد. -0

                          نش آموز صووودم نمی کنوود ، در صوووورتی آموزگووار تشووو،یم دهوود ، میهوم یوود گویووه هرگ  در مورد دا -2

 کند.)کامالً م،الف ام( را انت،اب  مقیاس

،  با رفتار و ویژگی های دانش آموز کامالً هماهنگ اسووتدر صووورتی آموزگار تشوو،یم دهد ، میهوم ید گویه  -3

 کند.( را انت،اب موافق ام)کامالً  مقیاس

 ندارد ، هیچ گ ینه ای را عالمت ن ند.برای گویه اطالعاتی در صورتی آموزگار  -4

 گویه مربوط به ید استعداد عالمت ن،ورده باشد ، محاسبه امتیاز برای آن استعداد مجاز نیست. 4اگر بیش از  -5

 امتیاز می باشد. 4تا  0می ان امتیاز برای هر گویه بین  -6
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 تيم پاسخگويی به سواالت   :6بند)

 شماره تماس مدرسهتلین  سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 18000001500 54231320 کارشناس مسئول آموزش سعید مالنتاج کاسگری 0

 18000500252 54222135 کارشناس پیش دبستانی سارا تقیان الموتی 2

 18000805016 54222135 کارشناس تکنولوژی ابتدایی محمد مهدی جوربنیان 3

 

 : ها يادآوری  :7بند)

ویژه دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم و شووشووم             برنامه ملی شووناسووایی و هدایت اسووتعدادهای برتر )شووهاب(  -0

 دوره ی ابتدایی می باشد. 

               فرم را کامل تواکیود می گردد آ آموزگواران محترم قبول از تکمیول فرم مقیواس ارزیابی اسوووتعداد دانش آموز ،        -2

 مطالعه نمايند.

در  31/12/1111تاريخ فرم مقیاس ارزیابی اسووتعداد دانش آموز به صووورت دسووتی توسووط آموزگار تکمیل و تا  -3

 سامانه ثبت گردد.

 بايگانی گردد.در پرونده دانش آموزان  باید فرم مقیاس ارزیابی استعداد دانش آموز نسخه اصلی -4

فرم شهاب پایه چهارم ، پنجم و ششم جهت پرونده دانش آموزانی که در پایه شوشوم فارا التحصویل می شووند آ      -5

 استیاده در فرآیند هدایت تحصیلی متوسطه اول ، پیوست باشد.

  0411-0410ویژه ارزیابی آموزگار )گویه ها( برای سوووال تحصووویلی  فرم مقیاس ارزیابی اسوووتعداد دانش آموز -6

 پیوست می باشد.
 

 

 : اجرايی تقويم  :8بند)

 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 00/02/0411 18/02/0411 ارسال ب،شنامه به مدارس 0

 25/02/0411 02/02/0411 )نشست توجیهی( تشکیل شورای معلمان در آموزشگاه 2

 31/12/1111 15/12/1111 تکميل فرم گويه ها به صورت دستی و سامانه ای توسط آموزگار 3

 31/12/0411 05/12/0411 بایگانی فرم  شهاب در پرونده دانش آموزان 4
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