
 نمون برگ ارزیابی والدین از پوشه کار

  تاریخ :  نام ونام خانوادگی دانش آموز : ردیف 

  درس هایی که فرزندم در آن پیشرفت داشته است . 1

  .درس هایی که فرزندم در آنها نیاز به تالش بیشتر دارد  2

  تالشهایی که برای ضعف خود انجام می دهد .  3

  بهترین نمونه کارهای فرزندم  4

  توصیه ها برای معلم در مورد فرزندم  5

 

 تاریخ و امضاء                                                                                  :ام خانوادگی ولی دانش آموزننام و

 

 

 نمون برگ ارزیابی والدین از پوشه کار

  تاریخ :  خانوادگی دانش آموز :نام ونام  ردیف 

  درس هایی که فرزندم در آن پیشرفت داشته است  1

  .درس هایی که فرزندم در آنها نیاز به تالش بیشتر دارد  2

  تالشهایی که برای ضعف خود انجام می دهد .  3

  بهترین نمونه کارهای فرزندم  4

  توصیه ها برای معلم در مورد فرزندم  5

 

 تاریخ و امضاء                                                                                  :ام خانوادگی ولی دانش آموزنو نام

 

 

 



 نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز

 آموزگار :                       پایه :                                                              نام و نام خانوادگی :                                          دی ماه 

 وضعیت عملکرد  نام درس 

تالش هایی که برای بهتر شدن  .پیشرفت هایی که داشته ام   .تالش هایی که من انجام داده ام

 .باید انجام دهم 

    و هدیه های آسمان قرآن 

    بخوانیم و بنویسیم 

    ریاضی 

    علوم 

    اجتماعی مطالعات 

    هنر 

     کار و فناوری و تفکر و پژوهش

 

 

 نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز

 آموزگار :                       پایه :                                                              نام و نام خانوادگی :                                          دی ماه 

 وضعیت عملکرد  نام درس 
تالش هایی که برای بهتر شدن  .پیشرفت هایی که داشته ام   .تالش هایی که من انجام داده ام

 .باید انجام دهم

    و هدیه های آسمان قرآن 

    بخوانیم و بنویسیم 

    ریاضی 

    علوم 

    اجتماعی مطالعات 

    هنر 

     کار و فناوری و تفکر و پژوهش

 

 



 مالک های ارزیابی مدیر از پوشه کار

رد

 یف

خیلی  مالک ها

 خوب

 مالحظات ضعف دارد خوب

     استمرار منطقی مطالب رعایت شده است. 1

     بر روی شواهد جمع آوری شده ، تاریخ درج شده است. 2

     نظم در ظاهر و محتوای  پوشه ی کار مناسب است .  3

بر روی شواهد جمع آوری شده،  بازخورد و نظرهای آموزگار  4

 درج شده است.

    

     شواهد الزم در زمینه ی آزمون های دانش آموز موجود است. 5

     شواهد الزم در زمینه ی تکالیف دانش آموز موجود است. 6

     زمینه ی تولیدات دانش آموز موجود است. شواهد الزم در 7

خودارزیابی و همسال سنجی دانش آموز از پوشه کار موجود  8

 است.

    

     ارزیابی فصلی والدین از پوشه کار موجود است. 9

 

 مهر و امضا:                                                    تاریخ بازدید :                                                        نام و نام خانوادگی مدیر :                

 

 از پوشه کار معاون آموزشی  مالک های ارزیابی

رد

 یف

خیلی  مالک ها

 خوب

 مالحظات ضعف دارد خوب

     استمرار منطقی مطالب رعایت شده است. 1

     ، تاریخ درج شده است. بر روی شواهد جمع آوری شده 2

     نظم در ظاهر و محتوای  پوشه ی کار مناسب است .  3

بر روی شواهد جمع آوری شده،  بازخورد و نظرهای آموزگار  4

 درج شده است.

    

     شواهد الزم در زمینه ی آزمون های دانش آموز موجود است. 5

     موجود است.شواهد الزم در زمینه ی تکالیف دانش آموز  6

     شواهد الزم در زمینه ی تولیدات دانش آموز موجود است. 7

خودارزیابی و همسال سنجی دانش آموز از پوشه کار موجود  8

 است.

    

     ارزیابی فصلی والدین از پوشه کار موجود است. 9

 

 امضا:                                            تاریخ بازدید :                                          :                 معاون آموزشی ام و نام خانوادگی ن

 



 

 


