
 NASE کاری  برنامه 

   فیزیک  اختر  و  شناسیستاره  روزه  چهار  آموزشی  دوره_ 1

 زمانبندی  1-1
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 : هاکنفرانس   موضوعات 1-2

 ای ستاره   تحول_ 1

 شناسی کیهان _ 2

 شناسی ستاره  تاریخچه _ 3

 خورشیدی   سامانه_ 4

 



 : هاکارگاه   موضوعات 1-3

 خورشیدی  هایساعت  و  محلی افق_ 1

 خورشید   و ماه  ستارگان،  حرکت_ 2

 ها گرفتگی  و  فازها _ 3

 جوان  شناسستاره  کیف_ 4

 خورشیدی   هایلکه  و  خورشید  طیف_ 5

 ستاره  یک زندگی _ 6

 دید   از  فراتر شناسی ستاره _ 7

 کیهان   انبساط_ 8

 فراخورشیدی  سیارات  و  سیارات_ 9

 رصد  برای  آمادگی _ 10

 

 steps to the universe“ 14"  کتاب : انتشار 

 

 گروهی  هایکار   موضوعات 1-4

 و اخترباستان شناسی  شهر   در  شناسیستاره  -

 میزبان   شهر یا  کشور   در  شناسیستاره  آموزش های روش  -

 

  -برای ارائه تجربیات معلمان  پوسترها از  نمایشگاهی

 شناسی ستاره   آموزشی های کتاب  نمایشگاه 

 

 

 

 ارزشیابی  1-5

  تدوین ( ای گزینه  چند ) تشخیصی  ارزشیابی  یک دوره  ابتدای در

  مستقیم  بررسی با  ارزشیابی  نیز  دوره  طول  در . است  شده 

  انجام  کنندگان شرکت فعالیت و هاکارگاه  اجرای ینحوه 

 . شودمی 



 

  در  که شودمی  انجام نهایی ارزشیابی دوره، روز آخرین در -

  با  هاپاسخ . )اندشده  تدوین تشخیصی ارزشیابی کاغذهای همان

  نظرات  ارزشیابی، اتمام از  پس(. باشند می  متفاوت رنگ

 . آمد خواهند  بدست  صحیح های پاسخ   و آوری  جمع   گوناگون

 

  انجام  کنندگان شرکت  توسط نظرسنجی یک دوره  پایان  در -

 .  کندمی  مشخص  دوره  به  نسبت   را  هاآن   رضایت میزان که   شودمی 

 

  ادامه  بعد ماه  چند تا  دوره تاثیر  ارزشیابی نهایت در  -

 .  داشت  خواهد

 : باشدمی  زیر  شرح  به ارزشیابی   این فرآیند 

  این . شودمی  ارسال  شخص  هر  برای  ها ارزشیابی  الف: 

  در  دوره محتوای  استفاده دوره،  محتوای  مورد در ارزشیابی

  ارتباط  و درس کالس در هاآن  از استفاده میزان درس، کالس

 .  باشد می   درسی  برنامه و  هاآن  میان

 

  توانند می  که  کنند  می دریافت  نمونه هایی کنندگان شرکت ب: 

  که  خود های برنامه  و  ها فعالیت گزارش  آن از  استفاده  با

  گزارش . نمایند ارسال  را باشند، می  NASE مطالب  با مرتبط 

  و  سطح آن، انجام محل فعالیت، نوع شامل باید ارسالی

  دو  و برگزاری  نحوه  از  مختصری شرح کنندگان، شرکت  تعداد

  اشتراک  به  زیر لینک  در ها فعالیت  های گزارش . باشد  عکس 

 . شد  خواهد گذاشته 

http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/cursos/realizados/proyectos/ListaProyectosPaises.php 

 

 

  در  کردن شرکت به NASE  هایدوره  در  کنندگان  شرکت ج:

  دعوت "  تکمیلی هایفعالیت " با مطابق جدید هایفعالیت 

  آموزشی  منابع سازیغنی  به  تنها نه  کار  این. شوند می 

  را  امکان این  شما  برای  بلکه کند می کمک NASE شناسی ستاره 

  را  NASE توسط جدید هایح طر ترویج نحوه تا آوردمی  فراهم

 .  کنید  ارزیابی



  و ( سال 11 تا 3) سنی رده دو  اساس بر شده ارسال  هایطرح  -

  منتشر  NASE سایت  وب  در موضوعاتشان  و( سال 18 تا  12)

 . شد خواهند 

http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/material_complementario/MaterialComplementario.php 

 

   شناسیستاره  روزه  دو دوره  ویژه نگاشت _ 2

 زمانبندی  2-1

1روز   2روز    

  /افتتاحیه  9:30-8:00

 ارزشیابی اولیه 
1کارگاه  

1ارائه  10:30-9:30  

 

2ارائه  

 استراحت  استراحت  11:00-10:30

3کارگاه  12:30-11:00 2کارگاه    

 نهار  نهار  13:30-12:30

6کارگاه 15:00-13:30 4کارگاه    

1کارگروهی 16:30-15:00 5کارگاه   

 استراحت  استراحت  17:00-16:30

کارگروهی/   بازدید نجومی  18:30-17:00

 اختتامیه 

 استراحت)شام(  استراحت )شام(  19:30-18:30

  رصد  21:00-19:30

 

 : هاکنفرانس   عاتموضو 2-2

 ستاره شناسی  تاریخچه _ 1

 سامانه خورشیدی _ 2

 

 : هاکارگاه   موضوعات 2-3

 افق محلی و ساعت آفتابی _ 1

   شبیه سازی حرکت_ 2

   خورشید، گرفت ها و فازها -ماه-سیستم زمین _ 3

 کیف یک منجم جوان _ 4



 فراخورشیدی  سیارات  و  سیارات_ 5

 تلسکوپ   و ها افزار نرم :  رصد   برای  آمادگی_ 6

 

 " هندسه سایه ها"   کتابانتشار:  

 

 :عمومی   گروهی کارهای  موضوعات 2-4

 اخترباستانشناسی  یا  شهر  در شناسی ستاره _ 1

   میزبان شهر   یا کشور  در شناسی ستاره  آموزش   هایروش _ 2

  -برای ارائه تجربیات معلمان  پوسترها از  نمایشگاهی

 . شناسیستاره   آموزشی های کتاب  نمایشگاه 

 

  های دوره  ارزیابی  همانند  ، دورهویژه نگاشت  ارزیابی  2-5

 ( کنید  مراجعه 5-1 بخش  به. ) شودمی  انجام NASE کامل

 

 

 

 

 

   شناسیستاره  روزه  دو دوره  ویژه نگاشت _ 3

 زمانبندی  3-1

 

 

1روز   2روز    

  /افتتاحیه  9:30-8:00

 ارزشیابی اولیه 
2کارگاه  

1ارائه  10:30-9:30  

 

2ارائه  

 استراحت  استراحت  11:00-10:30

1کارگاه  12:30-11:00 3کارگاه    



 نهار  نهار  13:30-12:30

6کارگاه 15:00-13:30 4کارگاه    

1کارگروهی 16:30-15:00 5کارگاه   

 استراحت  استراحت  17:00-16:30

/  2کارگروهی بازدید نجومی  18:30-17:00

 اختتامیه 

 استراحت)شام(  استراحت )شام(  19:30-18:30

  رصد  21:00-19:30

 : هاکنفرانس   عاتموضو 3-2

 زندگی ستارگان _ 1

 کیهانشناسی _ 2

 

 

 

 

 

 

 : هاکارگاه   موضوعات 3-3

 خورشیدی   هایلکه  و  خورشید  طیف_ 1

   ستارگان زندگی _ 2

   دید   از  فراتر شناسی ستاره _ 3

 کیهان   انبساط_ 4

 فراخورشیدی  سیارات  و  سیارات_ 5

 تلسکوپ   و ها افزار نرم :  رصد   برای  آمادگی_ 6

 

 " کیهان نورهای "   کتابانتشار:  

 

 :عمومی   گروهی کارهای  موضوعات 3-4



 اخترباستانشناسی  یا  شهر  در شناسی ستاره _ 1

   میزبان شهر   یا کشور  در شناسی ستاره  آموزش   هایروش _ 2

  -ارائه تجربیات معلمان برای  پوسترها از  نمایشگاهی

 . شناسیستاره   آموزشی های کتاب  نمایشگاه 

 

  های دوره  ارزیابی  همانند  ، دورهویژه نگاشت  ارزیابی  3-5

 ( کنید  مراجعه 5-1 بخش  به. ) شودمی  انجام NASE کامل

 


