ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیشسا هذًؾش داؿتِ ثبؿٌذ
(رْت اػتفبدُ هذیشاى  ،هقبًٍبى آهَصؿی ٍ ػشگشٍُ ّبی دسػی)

سدیف

عوامل عملکردی عمومی

1

آساػتگی ؽبّش ،اؿتیبقً ،ـبط ٍ اًگیضُ هقلن

2

تَرِ ثِ حضَس ٍ غیبة داًؾ آهَصاى

3

داؿتي عشح دسع هکتَة

4

سفبیت ثَدرِ ثٌذی

5

ثشسػی تکبلیف هشتجظ ثب دسع رذیذ (تکبلیف پیؾ ًیبص ثشای یبدگیشی ثْتش دسع)

6

ایزبد آهبدگی رٌّی آغبصیي ٍ فقبل کشدى داًؾ لجلی داًؾ آهَصاى

7

خاللیت دس تذسیغ ثب ثْشُ گیشی اص فٌبٍسی ّبی ًَیي ،ثبصی ،هؼبثمِ ،آٍاص یب پخؾ فیلن ٍ اًیویـي ٍ ...

8

تَرِ ثِ تفبٍت ّبی فشدی داًؾ آهَصاى دس فش آیٌذ یبد دّی -یبدکیشی

9

تقبهل هقلن ثب ّوِ داًؾ آهَصاى ٍ ایزبد رَ هخجت ٍ دٍػتبًِ فبسی اص اػتشع

11

ایزبد اًگیضُ دس داًؾ آهَصاى ثب تـَیك یب تکٌیک ّبی دیگش

11

تقبهل ثیي داًؾ آهَصاى دس لبلت گشٍُ ّبی دٍ یب چٌذ ًفشُ ٍ ًؾبست ٍ ساٌّوبیی کبفی گشٍُ ّب تَػظ هقلن

12

هـبسکت دادى داًؾ آهَصاى دس فشآیٌذ تذسیغ ٍ فقبل ػبصی تفکش دس آى ّب

13

هذیشیت کالع ٍ ثشلشاسی ًؾن

14

اسصؿیبثی تکَیٌی ٍ پبیبًی ثشای اعویٌبى اص یبدگیشی داًؾ آهَصاى

15

حجت خالصِ فقبلیت ّب ٍ ًوشات کالػی دس دفتش ًوشُ

16

هذیشیت هٌبػت صهبى دس تذسیغ

17

روـ ثٌذی هٌبػت تذسیغ (تَػظ هقلن یب داًؾ آهَصاى) ٍ اسائِ تَضیحبت تکویلی

18
تقییي تکبلیف هٌبػت ( توشیٌی  ،آهبدُ ػبصی ،ثؼغی،خاللیتی ،پظٍّـی ٍ)...

1

ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیش سا هذ ًؾش داؿتِ داؿتِ ثبؿٌذ.
(ٍیظُ ػشگشٍُ ّبی دسػی)
سدیف

عوامل عملکردی تخصصی درس زبان انگلیسی

1

هٌبػت ثَدى عشح دسع اص لحبػ سفبیت اصَلٍ ،ضَح ،لبثلیت فْن ٍ هغبثمت آى ثب اّذاف اصلی دسع

2

اًغجبق تذسیغ اًزبم ؿذُ ثب عشح دسع ٍ ارشای هشاحل الگَی اسائِ ؿذُ

3

سفبیت کلیبت سٍؽ تذسیغ هجتٌی ثش سٍیکشد استجبعی هٌغجك ثب کتبة ساٌّوبی هقلن

4

تؼلظ کبفی هقلن ثش هَضَؿ دسع

5

اػتفبدُ اص چیذهبى هٌبػت کالع ثش اػبع ؿیَُ تذسیغ

6

اػتفبدُ صحیح ،سٍاى ٍ کبفی اص صثبى اًگلیؼی ٍ ،هتٌبػت ثب ػغح داًؾ آهَصاى

7

اػتفبدُ هٌبػت ٍ کبفی اص ثؼتِ ی آهَصؿی هکول کتبة داًؾ آهَص ()CD , Work Book , Flash Cards

8

تَرِ کبفی ثِ هْبست ّبی چْبسگبًِ یبدگیشی صثبى ( ٍ )Listening ,Speaking ,Reading, Writingیکپبسچِ ػبصی آى ّب هتٌبػت ثب
ثخؾ هَسد تذسیغ

9

خلك هَلقیت ّبی عجیقی ٍ ؿجیِ ػبصی ؿذُ ٍ استجبط دادى هَضَؿ دسػی ثب صًذگی ٍالقی رْت تذافی اػتفبدُ کبسثشدی اص صثبى

11

تَرِ ثِ آهَصؽ هَلغیت هحَس ( استجبط دادى هَضَؿ دسػی ثِ اسصؽ ّبی اخاللی  ،دیٌی ٍ خذاؿٌبػی )

11

داؿتي ثشًبهِ ٍ ساّکبسّبی هٌبػت ثشای ّذایت داًؾ آهَصاًی ثب ػغَح هختلف تَاًؾ صثبًی

12

اػتفبدُ هٌبػت اص سٍؽ ّبی اصالح اؿتجبّبت ( ) ... ٍ recast, clarification request, repetition

13

آهبدگی پبػخگَیی ثِ ػَاالت احتوبلی داًؾ آهَصاى

14

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هختلف اسصؿیبثی پبیبًی یب حیي تذسیغ (ػَال هؼتمین  ،آصهًَک کالػی ،هـبّذُ ،ػَال ٍ رَاة دس گشٍُ ّب ،خَد
اسصیبثی ،فولکشدی ،پَؿِ کبس ٍ غیشُ )

2

ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیشسا هذًؾش داؿتِ ثبؿٌذ.
(ٍیظُ ػشگشٍُ ّبی دسػی)
سدیف

عوامل عملکرد ی تخصصی درس کار و فناوری

1

هٌبػت ثَدى عشح دسع اص لحبػ سفبیت اصَلٍ ،ضَح ،لبثلیت فْن ٍ هغبثمت آى ثب اّذاف اصلی دسع

2

اًغجبق تذسیغ اًزبم ؿذُ ثب عشح دسع ٍ ارشای هشاحل الگَی اسائِ ؿذُ

3

اػتفبدُ اص لجبع کبس دس کبسگبُ

4

تؼلظ کبفی هقلن ثش هَضَؿ دسع

5

اػتفبدُ اص چیذهبى هٌبػت کالع یب کبسگبُ ٍ اػتفبدُ ثْیٌِ اص آى

6

ًصت تبثلَی ایوٌی ٍ سفبیت هَاسد ایوٌی دس کبسگبُ

7

آؿٌبیی ثب ؿیَُ کبس اثضاس ّبی کبسگبّی ٍ هْبست دس اػتفبدُ اص آى ّب

8

آهبدگی پبػخگَیی ثِ ػَاالت احتوبلی داًؾ آهَصاى

9

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هٌبػت اسصؿیبثی پبیبًی یب حیي تذسیغ (ػَال هؼتمین  ،آصهًَک کالػی ،هـبّذُ ،ػَال ٍ رَاة دس
گشٍُ ّب ،خَد اسصیبثی ،فولکشدی ،پَؿِ کبس ٍ غیشُ )

3

ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیشسا هذًؾش داؿتِ ثبؿٌذ.
(ٍیظُ ػشگشٍُ ّبی دسػی)
سدیف

عوامل عملکردی تخصصی دروس قرآن و پیام های آسمان

1

هٌبػت ثَدى عشح دسع اص لحبػ سفبیت اصَلٍ ،ضَح ،لبثلیت فْن ٍ هغبثمت آى ثب اّذاف اصلی دسع

2

اًغجبق تذسیغ اًزبم ؿذُ ثب عشح دسع ٍ ارشای هشاحل الگَی اسائِ ؿذُ

3

تؼلظ کبفی هقلن ثش هَضَؿ دسع

4

اػتفبدُ اص چیذهبى هٌبػت کالع ثب تَرِ ثِ ؿیَُ تذسیغ

5

تَرِ ثِ آهَصؽ هَلقیت هحَس ٍ اسائِ هغبلت هتٌبػت ثب هؼبئل سٍص دس حیغِ هَضَؿ دسع

6

حجت تغییش سفتبس داًؾ آهَصاى دس ساػتبی هفبّین آهَصؽ دادُ ؿذُ (دس فشم هخصَف دسع پیبم ّبی آػوبى)

7

تَاًبیی دثیش دس لشائت آیبت لشآى ( سٍاى خَاًی )

8

سفبیت کلیبت سٍؽ تذسیغ هجتٌی ثش سٍیکشد ًَیي تذسیغ هٌغجك ثب کتبة ساٌّوبی هقلن

9

آهبدگی پبػخگَیی ثِ ػَاالت ٍ ؿجْبت دیٌی داًؾ آهَصاى (دسع پیبم ّب )

11

اػتفبدُ اص ٍسٍدی هٌبػت رْت ایزبد اًگیضُ دس اثتذای تذسیغ

11

اػتفبدُ اص تکٌَلَطی آهَصؿی (للن لشآًی،سایبًٍِ،یذیَ پشٍطکتَس،تختِ َّؿوٌذٍدی ٍی دی دسػی)

12

ثشسػی ٍتحلیل ًوًَِ ػَاالت لشآى ٍپیبم ّبی آػوبًی

13

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هٌبػت اسصؿیبثی پبیبًی یب حیي تذسیغ (ػَال هؼتمین  ،آصهًَک کالػی ،هـبّذُ ،ػَال ٍ رَاة
دس گشٍُ ّب ،خَد اسصیبثی ،فولکشدی ،پَؿِ کبس ٍ غیشُ

4

ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیشسا هذًؾشداؿتِ ثبؿٌذ.
(ٍیظُ ػشگشٍُ ّبی دسػی)
سدیف

عوامل عملکردی تخصصی درس عربی

1

هٌبػت ثَدى عشح دسع اص لحبػ سفبیت اصَلٍ ،ضَح ،لبثلیت فْن ٍ هغبثمت آى ثب اّذاف اصلی دسع

2

اًغجبق تذسیغ اًزبم ؿذُ ثب عشح دسع ٍ ارشای هشاحل الگَی اسائِ ؿذُ

3

تؼلظ کبفی هقلن ثش هَضَؿ دسع

4

اػتفبدُ اص چیذهبى هٌبػت کالع ثب تَرِ ثِ ؿیَُ تذسیغ

5

تَرِ ثِ آهَصؽ هَلقیت هحَس ٍ اسائِ هغبلت هتٌبػت ثب هؼبئل سٍص دس حیغِ هَضَؿ دسع

6

تَرِ ثِ هْبست ّبی صثبًی ؿٌیذاسی ،گفتبسی ٍ ....

7

اػتفبدُ هٌبػت ٍکبفی اص هکبلوبت فشثی هتٌبػت ثب ػغح داًؾ آهَصاى

8

سفبیت کلیبت سٍؽ تذسیغ هجتٌی ثش سٍیکشد ًَیي تذسیغ هٌغجك ثب کتبة ساٌّوبی هقلن

9

آهبدگی پبػخگَیی ثِ ػَاالت احتوبلی داًؾ آهَصاى

11

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هٌبػت اسصؿیبثی پبیبًی یب حیي تذسیغ (ػَال هؼتمین  ،آصهًَک کالػی ،هـبّذُ ،ػَال ٍ رَاة
دس گشٍُ ّب ،خَد اسصیبثی ،فولکشدی ،پَؿِ کبس ٍ غیشُ )

5

ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیشسا هذًؾش داؿتِ داؿتِ ثبؿٌذ
(ٍیظُ ػشگشٍُ ّبی دسػی)
سدیف

عوامل عملکردی تخصصی درس مطالعات اجتماعی

1

هٌبػت ثَدى عشح دسع اص لحبػ سفبیت اصَلٍ ،ضَح ،لبثلیت فْن ٍ هغبثمت آى ثب اّذاف اصلی دسع

2

اًغجبق تذسیغ فولی ثب عشح دسع ٍارشای هٌبػت هشاحل الگَی پیؾ ثیٌی ؿذُ

3

تؼلظ کبفی هقلن ثش هَضَؿ دسع ٍتَاًبیی اًتمبل پیبم اّذاف دسع ثِ فشاگیشاى

4

اػتفبدُ اص چیذهبى هٌبػت کالع ٍگشٍُ ثٌذی داًؾ آهَصاى ثب تَرِ ثِ ؿیَُ تذسیغ

5

تَرِ ثِ ًکبت دیٌی ،اخاللی،تشثیتی،ارتوبفی...ٍ،دس فشآیٌذ تذسیغ

6

ّذایت فشاگیشاى ثِ هٌؾَس یبفتي صهیٌِ ّبی صهیٌِ ّبی کبسثشدی ٍسٍصهشُ آهَختِ ّب

7

ثِ کبسگیشی ٍهیضاى اػتفبدُ اص في آٍسی ًَیي (ٍػبیل کوک آهَصؿی ،هحتَای الکتشًٍیکیً،مـِ  ،فین ٍ)...

8

ػشفت هٌبػت اسائِ هغبلت ثب تَرِ ثِ ػشفت یبدگیشی داًؾ آهَصاى ٍ تفبٍت ّبی فشدی ثیي آى ّب

9

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هٌبػت اسصؿیبثی تکَیٌی ٍ پبیبًی دس فشآیٌذیبد دّی  -یبدگیشی (ثحج ٍگفتگَی کالػی ،هـبّذُ ،ػَال ٍرَاة
دس گشٍُ ّب،خَد اسصیبثی،فولکشدی ،پَؿِ کبس ٍغیشُ)

11

اػتوشا س استجبط ٍتقبهل ثبداًؾ آهَصاى ٍفشاّن ًوَدى صهیٌِ فشصت ػَال کشدى تَػظ داًؾ آهَصاى ٍپبػخ دّی هٌبػت

6

ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیشسا هذًؾش داؿتِ ثبؿٌذ
(ٍیظُ ػشگشٍُ ّبی دسػی)
سدیف

عوامل عملکردی تخصصی درس علوم تجربی

1

هٌبػت ثَدى عشح دسع اص لحبػ سفبیت اصَلٍ ،ضَح ،لبثلیت فْن ٍ هغبثمت آى ثب اّذاف اصلی دسع ٍثشًبهِ دسع هلی

2

تؼلظ کبفی هقلن ثش هَضَؿ دسع

3

اػتفبدُ اص چیذهبى هٌبػت کالع ثب تَرِ ثِ ؿیَُ تذسیغ

4

تَرِ ثِ آهَصؽ هَلقیت هحَس

5

تَرِ ثِ تفبٍت ّبی فشدی ثیي داًؾ آهَصاى دس حیي تذسیغ

6

اًزبم آصهبیؾ ّب ٍ حجت آى دس فشم ّبی گضاسؽ کبس آصهبیـگبُ تَػظ ّوکبس

7

اػتفبدُ اص پَؿِ کبس (گضاسؽ آصهبیؾ ّب ٍ ػبیش هغبلت ) تَػظ داًؾ آهَص

8

سفبیت ًکبت ایوٌی دسا ًزبم آصهبیؾ ّب اػتفبدُ دسػت اص ٍػبیل آصهبیـگبّی ٍ

9

هـبسکت کلیِ داًؾ آهَصاى دس اًزبم آصهبیـبت دس صَست فشاّن ثَدى تزْیضات

11

آهبدگی پبػخگَیی ثِ ػَاالت احتوبلی داًؾ آهَصاى

11

اػتفبدُ اص فقبلیت ّبی هَاصی

12

اػتفبدُ اص آصهبیـگبُ هزبصی دس صَست فذم ٍرَد اهکبًبت آصهبیـگبّی

13

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هٌبػت اسصؿیبثی تکَیٌی ٍ پبیبًی (ػَال هؼتمین  ،آصهًَک کالػی،ػَال ٍ رَاة دس گشٍُ ّب ،خَد
اسصیبثی ٍ ،غیشُ ) ٍآصهَى فولکشدی

7

ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیشسا هذًؾش داؿتِ ثبؿٌذ
(ٍیظُ ػشگشٍُ ّبی دسػی)
سدیف

عوامل عملکردی تخصصی درس زبان و ادبیات فارسی

1

هٌبػت ثَدى عشح دسع اص لحبػ سفبیت چبس چَةٍ ،ضَح ،لبثلیت فْن ٍ هغبثمت آى ثب اّذاف اصلی دسع

2

اًغجبق تذسیغ اًزبم ؿذُ ثب هحتَای عشح دسع ٍ تَالی ارشای هشاحل الگَی تذسیغ اسائِ ؿذُ

3

تؼلظ هقلن ثش هَضَؿ تذسیغ

4

اػتفبدُ اص صثبى ٍ ادثیبت هقیبس فبسػی ٍ تلفؼ دسػت ٍاطُ ّب ٍ خَاًؾ هقلن

5

تٌبػت چیذهبى کالع ثب ؿیَُ تذسیغ

6

اػتفبدُ هٌبػت اص سٍؽ ّبی اصالحی ثشای سفـ اؿکبالت ٍ اثْبهبت داًؾ آهَصاى

7

تَرِ ّوضهبى ثِ آهَصؽ هْبست ّبی خَاًذاسی ٍ ًَؿتبسی

8

تَرِ ثِ آهَصؽ هَلغیت هحَس ٍ استجبط دادى هَضَؿ دسع ثِ اسصؽ ّبی افتمبدی ٍ اخاللی

9

آهبدگی رْت پبػخگَیی ثِ ػَاالت احتوبلی داًؾ آهَصاى

11

هْبست ٍ تَاًوٌذی هقلن دس ایزبد فاللِ داًؾآهَص ًؼجت ثِ فشٌّگ ٍ ادة اصیل ایشاًی

11

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هٌبػت اسصؿیبثی پبیبًی یب حیي تذسیغ (ػَال هؼتمین  ،آصهًَک کالػی ،هـبّذُ ،ػَال ٍ رَاة دس گشٍُ ّب،
خَد اسصیبثی ،فولکشدی ٍ غیشُ )

8

ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیشسا هذًؾش داؿتِ ثبؿٌذ
(ٍیظُ ػشگشٍُ ّبی دسػی)
سدیف

عوامل عملکردی تخصصی درس فرهنگ و هنر

1

هٌبػت ثَدى عشح دسع اص لحبػ سفبیت اصَلٍ ،ضَح ،لبثلیت فْن ٍ هغبثمت آى ثب اّذاف اصلی دسع

2

اًغجبق تذسیغ اًزبم ؿذُ ثب عشح دسع ٍ ارشای هشاحل الگَی اسائِ ؿذُ

3

تؼلظ کبفی هقلن ثش هَضَؿ دسع یب هْبست هَسد تذسیغ

4

تَرِ ثِ تفبٍت ّبی فشدی ثیي داًؾ آهَصاى دس دلت ٍ ػشفت اًزبم فقبلیتْبی ٌّشی

5

ایزبد صهیٌِ ّبی خاللیت دس داًؾ آهَصاى رْت کبسثشدی کشدى دسع ٌّش دس صًذگی

6

ثِ کبس ثشدى فقبلیتّبی هکول  ،هتٌَؿ ٍ آصاد ثش اػبع هَضَفبت دسػی کتبة فشٌّگ ٍ ٌّش

7

اػتفبدُ هٌبػت اص سٍؽّبی اصالح اؿتجبّبت داًؾآهَصاى (خَد اصالحی  ،تکشاس ٍ توشیي)

8

هْبست ٍ تَاًوٌذی هقلن دس ایزبد فاللِ دس داًؾآهَص ًؼجت ثِ فشٌّگ ٌٍّش

9

آهبدگی پبػخگَیی ثِ ػَاالت احتوبلی داًؾ آهَصاى

11

ثِ کبسگیشی سٍؽّبی هٌبػت رْت ثشلشاسی استجبط داًؾآهَصاى ثب عجیقت ٍ آؿٌبیی ثب هیشاث فشٌّگی ٍ ٌّشی کـَس

11

ایزبد فضب ٍ هَلقیت هٌبػت رْت خلك آحبس ٌّشی

12

ایزبد سٍحیِ ًمذ پزیشی آحبس دس ثیي داًؾآهَصاى

13

تَرِ ثِ آهَصؽ هَلغیت هحَس (استجبط دادى هَضَؿ دسػی ثِ اسصؽ ّبی اخاللی ،دیٌی ٍ خذاؿٌبػی)

14

اػتفبدُ اصسػبًِ ّبی کوک آهَصؿی هٌبػت

15

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هختلف اسصؿیبثی پبیبًی یب حیي تذسیغ (ػَال هؼتمین  ،هـبّذُ ،ػَال ٍ رَاة دس گشٍُ ّب ،خَد
اسصیبثی ،فولکشدی ،پَؿِ کبس ٍ غیشُ

9

ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیشسا هذًؾش داؿتِ ثبؿٌذ
(ٍیظُ ػشگشٍُ ّبی دسػی)
سدیف

عوامل عملکردی تخصصی درس ریاضی

1

هٌبػت ثَدى عشح دسع اص لحبػ سفبیت اصَلٍ ،ضَح ،لبثلیت فْن ٍ هغبثمت آى ثب اّذاف اصلی دسع

2

اًغجبق تذسیغ اًزبم ؿذُ ثب عشح دسع ٍ ارشای هشاحل الگَی اسائِ ؿذُ

3

تؼلظ کبفی هقلن ثش هَضَؿ دسع

4

اػتفبدُ اص چیذهبى هٌبػت کالع ثب تَرِ ثِ ؿیَُ تذسیغ

5

ثیبى استجبط هغبلت ثب ػبیش دسٍع

6

آهَصؽ هْبست ّبی اػتفبدُ صحیح اص هبؿیي حؼبة دس کٌبس ثیبى هَضَؿ دسػی(دس صَست ًیبص)

7

اًتمبل هٌبػت هفبّین تخصصی سیبضی هغشح ؿذُ دس هَضَؿ هَسد ًؾش

8

ایزبد آهَصؽ هَلقیت هحَس ٍ اؿبسُ ثِ کبسثشدّبی هَضَفبت سیبضی دس صًذگی سٍصهشُ ثِ ٍیظُ هَلقیت ّبی هؼئلِ هحَس هٌبػت
رْت اػتفبدُ داًؾ آهَص اص هجحج هغشح ؿذُ

9

هقشفی هٌبثـ هتٌبػت ثب ػي ٍ ػغح ٍ هیضاى فاللِ هٌذی داًؾ آهَصاى ثشای هغبلقِ ثیـتش

11

تَرِ ثِ اؿتجبّبت سایذ ٍ ثذفْوی ّبی داًؾ آهَصاى ٍ اصالح آى ّب

11

تَرِ ثِ اػتبًذاسدّبی فشآیٌذی آهَصؽ سیبضی (اػتذالل ٍ احجبت ،گفتوبى سیبضی ،ثبصًوبیی ّبی هختلف ،اتصبل ٍ حل هؼئلِ)

12

آهبدگی پبػخگَیی ثِ ػَاالت احتوبلی داًؾ آهَصاى

13

تَرِ ثِ ػجک ّبی یبدگیشی (کالهی ،تصَیشی ،دػت ٍسص)

14

هٌبػت ثَدى هحتَای الکتشًٍیکی ٍ ًیض ٍػبیل آهَصؿی اػتفبدُ ؿذُ دس آهَصؽ

15

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هختلف اسصؿیبثی پبیبًی یب حیي تذسیغ (ػَال هؼتمین  ،آصهًَک کالػی ،هـبّذُ ،ػَال ٍ رَاة دس گشٍُ
ّب ،خَد اسصیبثی ،فولکشدی ،پَؿِ کبس ٍ غیشُ )

10

ّوکبساى هی تَاًٌذ ٌّگبم هـبّذُ کالع دسع آیتن ّبی صیشسا هذًؾش داؿتِ ثبؿٌذ
(ٍیظُ ػشگشٍُ ّبی دسػی)
سدیف

عوامل عملکردی تخصصی درس آمادگی دفاعی

1

ّوکبسی ٍ هـبسکت آهَصؿی ثب هشثی آهَصؽ فولی ثؼیذ داًؾ آهَصی هٌغمِ (ؿشکت دس دٍسُ ّب،هـبسکت دس ثشگضاسی اسدٍّبی
فولی دسع(

2

اػتفبدُ اص ٍػبیل کوک آهَصؿی ٍ فولی

3

فقبلیت ّبی پظٍّـی خبسد اص کالع تَػظ داًؾ آهَصاى

4

ّوکبسی ٍ تشغیت فشاگیشاى ثِ هـبسکت دس اسدٍّبی ساّیبى ًَس

5

هـبسکت دس اًزبم فقبلیت ّبی فولی دسع(اعفبی حشیك ،پذافٌذ غیشفبهل ،صلضلِ ،اهذاد ٍ ًزبت)

6

هـبسکت دس دفَت اص اػَُ ّبی همبٍهت ٍ ایخبس دس ّفتِ دفبؿ همذع (خبًَادُ هقؾن ؿْذا ،ربًجبصاى اص آهَصؿگبُ یب خبسد اص آى)

7

ثبصدیذ اص لجَس هغْش ؿْذا یب خبًَادُ هقؾن ؿْذا ٍ ربًجبصاى یب هَصُ ٍ ًوبیـگبُ دفبؿ همذع ٍ ثؼیذ

8

هـبسکت دس دفَت اص ًیشٍّبی اًتؾبهی رْت تجییي خغشات رٌگ ًشم ٍ خغشات اهٌیتی

9

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی ًَیي تذسیغ ( فقبلیت گشٍّی ،اػتفبدُ اص ) ...ٍ ICT

11

اسربؿ داًؾ آهَصاى ثِ کتبة ّب ٍ هٌبثـ آهَصؿی هکول دسع آهبدگی دفبفی

11

