ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﯽ
داﻧﺶآﻣﻮز

ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ

ﮐﺮدهام و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻼس ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ،داﻧﺸﺠﻮ-ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﻢ .داﻧﺸﮕﺎه آﯾﻮوا در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ™ edTPAﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده

ﺛﺒﺖﻧﺎم
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺮﺑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﯾﻮوا 
ﻣﻌﻠﻤﯽام ،ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﯽ« را ﺑﮕﺬارﻧﻢ .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ارﺳﺎل وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮ-
ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری از ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .در طﻮل 

اﻧﺠﺎمﺷﺪه از ﺳﻮی

ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از دروس و ارﺳﺎل

ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻦ در ﮐﻼس از
ﺟﻤﻊآوری ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻓﺮزﻧﺪ

ﺗﺪرﯾﺲام

داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارک

ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ

ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺪارک ﻧﯿﺎز
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ 
دارم.
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ ھﯿﭻ
ﺟﻤﻊآوری 

داﻧﺶآﻣﻮزان

ﺿﺒﻂﺷﺪه و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﮫ از

ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ھﻤﻮاره ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .وﯾﺪﺋﻮی
داﻧﺶآﻣﻮزی در ﻣﻄﺎﻟﺐ ارﺳﺎلی ذﮐﺮ 

ﻧﺎم ھﯿﭻ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫام در داﻧﺸﮕﺎه آیووا ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و طﺮاﺣﺎن آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ

ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻨﮭﺎ از ﺳﻮی
وﺟﮫ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ارﺳﺎل 

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  edTPAﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ارزﯾﺎﺑﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺪاوم ﺑﮭﺒﻮد
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺟﻤﻊآوری ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ وی اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ را ﭘُﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ را

اﯾﻦ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ و
ً
ﺿﺒﻂﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﻼﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻧﺎظﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻦ] ،ﻧﺎم[ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ]#ﺗﻠﻔﻦ[ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای اطﻼع ﺧﻮد ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﺆاﻟﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﺋﻮ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ]ﻧﺎم و اﻣﻀﺎی ﭼﺎﭘﯽ[
داﻧﺶآﻣﻮز

ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﻧﺶآﻣﻮز______________________________ :

داﻧﺶآﻣﻮز ___________________________ :ﻣﺪرﺳﮫ

ﻧﺎم
ﺷﺪهام و ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺧﻮاﻧﺪهام ،ﻣﺘﻮﺟﮫ 

اراﺋﮫﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻓﺮم

ﻧﺎﻣﮫی
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ،وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر را در 
ﻣﯽﮐﻨﻢ )ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺨﺶ درﺳﺖ در زﯾﺮ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ(:
ﺧﻮد را طﺒﻖ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻋﻼم 
ﻣﯽدھﻢ ﻓﺮزﻧﺪم در وﯾﺪﺋﻮی ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﻼﺳﯽ وی در »ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﯽ« ]ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ-ﻣﻌﻠﻢ[ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺘﻮﺟﮫ
___ اﺟﺎزه 
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ھﯿﭻﮐﺪام از ﻣﻄﺎﻟﺐ ارﺳﺎﻟﯽ ذﮐﺮ 
ﻗﺎﺑﻞﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪم در 
ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﺎم و ﺳﺎﯾﺮ اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و 
ﻧﻤﯽدھﻢ ﻓﺮزﻧﺪم در وﯾﺪﺋﻮی ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﻼﺳﯽ وی در »ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﯽ« ]ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ-ﻣﻌﻠﻢ[ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺟﮫ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ
___ اﺟﺎزه 
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺿﺒﻂ و

ﻓﺮزﻧﺪم در اﯾﻦ
اﻣﻀﺎی وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ___________________________ :ﺗﺎرﯾﺦ________________ :
____________________________________________________________________________________________________________
ﺷﺪهام و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را در
ﺧﻮاﻧﺪهام ،ﻣﺘﻮﺟﮫ 

اراﺋﮫﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻓﺮم

ﻧﺎﻣﮫی
داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﻮق ھﺴﺘﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ ۱۸ﺳﺎل دارم .اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر را در 

ﻣﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻢ )ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺨﺶ درﺳﺖ در زﯾﺮ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ(:
ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻋﻼم 
ﻣﯽدھﻢ ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮم در وﯾﺪﺋﻮی ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﻼﺳﯽ ﻣﻦ در »ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﯽ« ]ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ-ﻣﻌﻠﻢ[
___ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۸ﺳﺎل دارم و اﺟﺎزه 
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ھﯿﭻﮐﺪام از ﻣﻄﺎﻟﺐ ارﺳﺎﻟﯽ ذﮐﺮ 
ﻗﺎﺑﻞﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻦ در 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺘﻮﺟﮫ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﺎم و ﺳﺎﯾﺮ اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و 
ﻧﻤﯽدھﻢ ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮم در وﯾﺪﺋﻮی ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﻼﺳﯽ ﻣﻦ در »ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﯽ« ]ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ-ﻣﻌﻠﻢ[
___ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۸ﺳﺎل دارم و اﺟﺎزه 
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺿﺒﻂ و

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺟﮫ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ
داﻧﺶآﻣﻮز ___________________________ :ﺗﺎرﯾﺦ ________________ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ _____/__/

اﻣﻀﺎی

