
 هدف 

  به  شناسی ستاره   آموزش ترویج NASE   رایگان های دوره  اصلی  هدف 

  و  آموزش  و ( دانشگاه و  متوسطه  ابتدایی،  مقاطع) معلمان 

  رصد  و  هامدل  از  استفاده  با رشته این فعال یادگیری

 . باشدمی   هاپدیده 

 

 نیاز   مورد ایحرفه   تجربیات  یا و  الزامات

  و ( هارشته  تمامی ) اول   متوسطه ابتدایی،  مقاطع  معلمان 

مشاغل مشابه دوره پیش   ،)معلمان علوم( متوسطه دوم معلمان 

 .  معلم  تربیت پیشرفته   هایدوره   دانشجویان  و دانشگاهی 

 . ندارد وجود شناسیستاره   زمینه در پیشین  دانش  به   نیازی

 

 دوره  ارچوب چ

  روز  4 شامل  اخترفیزیک  و  شناسی ستاره  مقدماتی  دوره

   در زمینه موضوعات ستاره شناسی و رصد  هاکالس  برگزاری

 .  باشد می 

  با  روزه  دو  های دوره  بخش  دو  به توانند می  تر کوتاه  هایدوره 

  این  ساختار . شوند  برگزار  روزه  چهار  دوره  ارچوب چ همان

  موضوعات  فهرست اما است کامل  هایدوره  مشابه نیز هادوره 

زمینه الزم برای برگزاری   ترتیب بدین. یابند می  کاهش

 .  شودمی  فراهم   نیز مان اولیهزنصف   مجوز  با  هایی دوره 

 

   شناسی ستاره  دوره برای  ویژه نگاشت -

   اخترفیزیک دوره برای  ویژه نگاشت -

 

 : باشندمی  زیر موارد شامل  مذکور   دوره  سه  هر

 .  شود می   ارائه کنفرانس یک   دوره، روزهای  تمامی در -

  که  وسایلی از استفاده با )کارگاه  سه یا دوبرگزاری  -

برای   (دارند  همراه به   NASE اعضای و  شرکت کنندگان 

  با  و خاصی تجهیزات به نیاز بدون کالس درفعالیت های عملی 

  کمک  با  و  معلمان  توسط  که ابزارهایی  کارگیری  به



می   اند،شده  ساختهشرکت کنندگان،  رایگان افزارهاینرم 

 .  شود.  برگزار توان 

  گروهی؛  های مناظره  و  هافعالیت  در کنندگانشرکت  مشارکت -

  قرار  بررسی  مورد نیز کنندگان شرکت همه عملکرد  نحوه

 .  گیرد می 

 

:  کاری برنامه " قسمت  به ها، فعالیت  از  بیشتر اطالع  برای

  ب و از صفحه همین در موجود" زمانبندی و محتویات مفاهیم،

 . نمایید مراجعه  سایت

 

 ارزیابی   برای  نیاز  مورد ابزار   و  هاروش 

  شود می  تدوین  تشخیصی  ارزشیابی یک دوره ابتدای در  -

  ارزشیابی  نیز  دوره برگزاری طول در ،( ایگزینه  چند سواالت )

  انجام  ها کارگاه  اجرای  ینحوه  مستقیم بررسی  به توجه  با 

 .  شودمی 

  انجام  نهایی ارزشیابی دوره، برگزاری از روز آخرین در -

  تدوین  تشخیصی  ارزشیابی کاغذهای  همان  در  که شودمی 

 ( باشندمی   متفاوت  رنگ  با  هاپاسخ . )اند شده 

  رضایت  میزان  شدن مشخص  برای ارزیابی  یک  دوره پایان  در -

  به  ارزشیابی  کاغذهای  و  شود می  انجام کنندگان شرکت 

 .  شودمی  داده  تحویل دستیاران 

) یا نارت بر انتقال  دوره  تاثیر  ارزشیابی نهایت در  -

  دانش  میزان ارزیابی با آن  از پس ماه چند تا یادگیری(

و  ( شده تدریس محتوای زمینه  در مشخص سواالتی) افراد

)اگر به صورت مشابه در برنامه   NASE  ابزارهای از استفاده

  ادامه درسی استفاده شده، چندبار و چقدر بوده است،( 

  پیش  از هاییپرسشنامه  کمک به ارزشیابی این. داشت خواهد

  آنالین  و اینترنتی صورت به ویژه این دوره  شده تعیین

  و  سریع  بسیار آن  آمار و نتایج به  دسترسی. شود می  انجام

 .  شود می  رسانی  روز   به دائما و  بوده آسان

 

 

 

 کنندگان  شرکت  وظایف و  مقررات 



 دوره  های فعالیت  از درصد 80 حداقل در شرکت  -

  ها، فعالیت  برای  نیاز  مورد وسایل تمامی  داشتن  همراه به  -

  دوره،  آغاز از  پیش  هفته  دو یا  یک . . . .   و  هامدلسازی 

  داشته  همراه  به کنندگان شرکت  باید  که وسایلی از لیستی

 .  شودمی  داده  اطالع   هاآن   به  ایمیل طریق از باشند، 

 

  NASE وظایف و  مقررات 

  رایگان  کامال کنندگان شرکت برای دوره این 

  منابع  یا و  عناصر  تمامی  و  تدارکات  ها،زیرساخت .باشد می 

   . شود می   تامیناجرا کننده   محلی  گروه  توسط دوره  با   مرتبط

NASE  تامین  را زیر نیاز مورد وسایل  هاکارگاه  انجام جهت  

 : کندمی 

  توسط  که  : کنندگان شرکت  نیاز  مورد  وسایل  از  فهرستی -

  سایت  وب در وسایل این فهرست. شوند می  فراهم محلی سازمان

NASE  باشدمی   موجود  ( وبسایت  در" وسایل  لیست" قسمت NASE  ) 

 

  عرض  به  توجه  با  هاکارگاه  نیاز مورد هایفایل  کپی -

  قرار  کنندگان شرکت اختیار در منطقه همان جغرافیایی

  که  کشوری همان زبان به NASE وبسایت در فایل این. گیرد می 

  این  از  پرینتی .د دار قرار  شود، می  برگزار  آن در  دوره

  داده  قرار کننده شرکت  معلمان  اختیار در باید هافایل 

 .  شود 

  کننده کت شر هر ،دوره  از روز اولین در: ضروری  وسایل -

:  کند   می  دریافتشامل تمام کنفرانس ها و کارگاه ها CD    یک

 ،"14steps to the univers“   کتاب  ارائه های  متن و پاورپوینت های 
  دیجیتالی  های فایل  و  کیهانی پرتوهای نور،  و  هاسایه  هندسه

  بر ( نجومی  هایبرنامه ) باشدمی  نیاز دوره برگزاری برای که

  نیز  NASE سایت  وب  در همهی این موارد  دارد؛  قرار آن روی 

 . باشند می  دسترس   در

 

 آموزشی  کمک   هایفایل 

  کمک  هایفایل  توانندمی  متوسطه و ابتدایی مقاطع معلمان -

  NASE  سایت  وب" تکمیلی  هایفایل "  بخش  از  را  مفیدی آموزشی 
 .  کنند  دریافت 



  تا ) باشندمی  دسترس در مختلفی های زبان  به  هافایل  این -

  موجود  پرتغالی و  اسپانیایی  انگلیسی، های زبان  به کنون

 ( باشندمی 

 

 مربوطه   هایبخش   از کدام هر از رضایت   عدم  

  راه  یافتن زمان تا NASE نارضایتی،  هرگونه بروز صورت  در

 دست  صحیح حلیراه  به و دهدمی  ادامه خود تالش به مناسب حل

 . یابد می 

 

 گواهینامه 

  شرکت  به المللی بین  سطح در  هایی گواهینامه   NASE سوی  از

  شرکت  هافعالیت  از  درصد 80 در حداقل  که دوره  در  کنندگان

  در  فعالیت برای ها گواهینامه  این . شود می  اعطا اند، داشته

  هر  در محلی  موسسات ،((IAU شناسیستاره  المللیبین  اتحادیه

 .  دارد  اعتبار  آرژانتین کشور  این مورد در  در و  کشور

 

 آموزگاران  و  کنندگان شرکت

  مقاطع  معلمان  از نفر 50 تا 40 باید کنندگان شرکت تعداد -

 باشد   میزبان  شهر یا  کشور  متوسطه  و  ابتدایی

  یا  کشور در NASE  اعضای از نفر  8 تا 6 نیز  مدرسان تعداد

 باشد می   میزبان شهر 

  که  باشدمی (  (GNL) محلی گروه تشکیل NASE آورد دست  برترین

  مدت  به  و  کنند  می برگزار  را  بعدی های فعالیت  و  ها برنامه 

   NASE اعضای  محلی، گروه مدرسان. باشند می  مستقل   سال 3 یا 2

 .   کنند برگزار  را  مداومی  های فعالیت  موظفند  و  باشندمی 

 . باشد  میزبان  کشور  رسمی زبان باید دوره  برگزاری زبان


