دثیشستبى ّیئت اهٌبیی فبعوِ صّشا(س)
دٍسُ اٍل

(ٍیژُ اٍلیبء)

سبل تحصیلی 9395-96

سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش ضْشستبى ّبی استبى تْشاى
آهَصش ٍ پشٍسش ًبحیِ یک سی

پیبم هذیش
عضت،استقالل ٍ اهٌیت کطَس اص هسیش علن عجَس هی کٌذتٌْب ساُ ججشاى
عقت هبًذگی کطَسٍجَد اسادُ هستحکن ثشای پیطشفت ٍاقعی دس علن
ٍ فٌبٍسی است(.هقبم هعظن سّجشی)

دس ساستبی ایي والم همبم هؼظن سّجشی ثشآًین تبثب ثْشُ گیشی اص ظشفیت ّبی
هَخَد هحیغی اهي،هٌؼغف،پَیب ٍ غٌی سا ثشای پبسخگَیی ثِ ًیبصّب ،ػالیك ٍ
ٍیژگیْبی داًص آهَصاى تذاسن دیذُ ٍثب ثْشُ گیشی اص ظشفیت ٍ لبثلیت هدبصی ٍ
سسبًِ ،صهیٌِ ثْجَد هَلؼیت داًص آهَصاى ٍ استمبی ویفیت فشآیٌذ یبززّی –
یبزگیطی سا ایدبد ًوبیین ٍ ثب ثشلشاسی سٍاثظ غحیح ،سبصًذُ ٍ پَیب ،اهىبى دسن ٍ
اغالح هذاٍم ّوشاُ ثب تذثیش ٍ اهیذ هَلؼیت سا ثشای ولیِ ػَاهل ٍ داًص آهَصاى فشاّن
آٍسین .
لزا اص ایٌىِ ثِ هب اػتوبد وشدیذ ٍ فشصًذ دلجٌذتبى سا ثشای آهَصش ٍ پشٍسش دس اختیبس
هب لشاس دادیذ ثسیبس هسشٍسین ٍ اص ضوب تمبضب داسین وِ ثب پیگیشی هستوش اهَس
تحػیلی ٍ اخاللی فشصًذتبى ٍ ّوشاّی غویوبًِ ٍ غبدلبًِ هبسا دس سسبًذى آیٌذُ
سبصاى هیْي اسالهی ثِ سش هٌضل همػَد وِ ّوبى هَفمیت ٍ وبهیبثی دس ػلن ٍ
اخالق است یبسی فشهبییذ.
ثب تطکش
هذیشیت دثیشستبى فبعوِ صّشا(س) دٍسُ اٍل

اّذاف دثیشستبى فبعوِ صّشا(س)
-9ایجبد آساهص دس فضبی عوَهی هذسسِ.
آًچِ دس فؼبلیت یه هدوَػِی ّذفوٌذ اص اٍلَیت ثبالئی ثشخَسداس است ٍخَد فضبئی آسام ٍ تَأم ثب اػتوبد
هتمبثل ثیي اسوبى ٍ اخضاء هی ثبضذ ٍ ثِ هیضاًی وِ سغح آساهص ػوَهی ٍ اػتوبد ثبال ثبضذ حشوت ثب سشػت ٍ
سٍضٌی ثیطتش غَست خَاّذ گشفت .
ایدبد آساهص یؼٌی داًص آهَص  ،هؼلن  ،خبًَادُ ٍ وبدس هذسسِ ثذٍى دغذغِای هٌفی ٍ ثبص داسًذُ ًسجت ثِ
تمَیت دغذغِ ّبی هثجت ٍ پیص ثشًذُ خَد ٍ هذسسِ ثب یىذیگش دس تؼبهل ثبضٌذ ٍ دس ایي سّگزس اص ّیچ وَضطی
فشٍ گزاس ًٌوبیٌذ .یه داًص آهَص دس چٌیي فضبئی ّویطِ «سلبثت سبلن» سا تدشثِ خَاّذ ًوَد ٍ ایي ّوبى سهض
هَفمیت ثَدُ است .
-2ایجبد اعتوبد سبصی دس ثیي توبم اسکبى هذسسِ اعن اص داًص آهَصاى  ،اٍلیبء هحتشم ٍ دثیشاى
گشاهی.
اػتوبد سبصی یؼٌی ضٌبخت تَاًوٌذی ّب ٍ ضبیستگی ّبی ّوذیگش  ،یؼٌی ثبٍس داضتي یىذیگش ٍ آًدبئی وِ
هدوَػِ ّوذیگش سا ثِ دسستی ثطٌبسٌذ لغؼبً ایي ضٌبخت هٌدش ثِ «ثبٍس» یؼٌی «تَ هی تَاًی»« ،هي هی تَاًن »
خَاّذ ضذ ٍ ایي ّوبى سٍیىشد ثبلغبًِ ٍ تَسؼِ یبفتِ ثِ وبس ٍ فؼبلیت است.
اهب ًْبل اػتوبد سبصی سا ثبیذ آفت صدائی وشد ،ثبیذ هشالجت ًوَد تب خذضِ ای ثِ آى ٍاسد ًطَد ٍ ایي دس
حبلی است وِ هذسسِ ٍ خبًِ اهشٍص ثِ ػٌَاى دٍ ًْبد ّن خْت دس ایي هدوَػِ ثِ ضوبس هی سًٍذ ٍ ٍظیفِ هذسسِ
اسائِ خذهبت آهَصضی ٍ پشٍسضی ثب ویفیت ثبال ٍ دسخشیبى لشاس دادى اٍلیب اص سًٍذ فؼبلیت ّب هی ثبضذ ٍ هتمبثالً ًمص
هْن اٍلیب دس حضَس هستوش ٍ پیگیش ٍ پطتیجبًی هؼٌَی اص ثشًبهِ ّبی هذسسِ تؼشیف هی گشدد.
ً-3ظن دّی ثِ اهَس داًص آهَصاى ٍ هذسسِ دس ساستبی پیطشفت ثْتش کیفیت فعبلیت آهَصضی داًص
آهَصاى .
در ايي اصل هب ابتذا سعي کردين قَاًيي ٍ هقررات ٍ دستَرالعول ّبي هَجَد در ارتببط بب فعبليت دبيرستبى را حتي
االهکبى در اختيبر اٍليبء هحترم ٍ داًص آهَزاى قرار دادُ ٍ حتي در ًطست ّبيي ًسبت بِ تبييي ٍ تطريح آى ًيس سخي بگَئين.
بب ايي فرآيٌذ است کِ هي تَاى بِ هرٍر در جْت تصحيح ٍ تثبيت رًٍذ فعبليت ّبي آهَزضي ٍ فرٌّگي هذرسِ اقذام ًوَد .کِ
فْرست بخطي از فعبليت ّبي ايي قسوت عببرتٌذ از :
* هستٌذ سبزي هقررات داخلي هذرسِ .
* اطالع رسبًي بِ اٍليب هحترم ٍ داًص آهَزاى گراهي .

* اجراء دقيق آى از سَي کبدر آهَزضي ٍ پرٍرضي هذرسِ .
-3تصحیح ٍ تثجیت سًٍذ فعبلیتّبی فشٌّگی هذسسِ .
از آًدبئی وِ آهبدُ سبصی داًص آهَصاى ثشای ٍسٍد ثِ اختوبع ثِ ػٌَاى افشادی وِ ثتَاًٌذ ثب تَخِ ثِ هْبستْبی صًذگی
ٍ هْبستْبی ضٌبختی دس هسیش پیطشفت خبهؼِ ٍ خَد لذم ثشداسًذ  ،یىی اص ٍظبیف هحَسی هذسسِ دس ػػش وًٌَی
هی ثبضذ  .فؼبلیت ّبی فشٌّگی دس ایي ساستب هی تَاًذ ثِ ػٌَاى اثضاسی هْن یبسی سسبى هذسسِ ثبضذ .
فؼبلیت ّبی فشٌّگی غبلجبً هجتٌی ثش آصاد سبصی ٍ ضىَفبئی استؼذادّبی داًص آهَصاى تؼشیف ضذُ ٍ اص ایٌدبست وِ
اهَس پشٍسضی ضىل ػولی ٍ ػیٌی ثِ خَد هی گیشد  ،ثِ هیضاًی وِ یه هذسسِ دس ایي ػشغِ اهىبى تىبپَ ٍ تالش
داًص آهَص سا فشاّن ًوبیذ لغؼبً صهیٌِ ّبی سضذ دیٌی  ،اختوبػی ٍ ًْبیتبً فشٌّگی ٍی سا ًیض هْیب سبختِ است .
در ايي راستب ؛
راُ اًذازي ٍ تقَيت فعبليت ضَراي کالس
راُ اًذازي ٍ تقَيت فعبليت ضَراي هذرسِ
 توريي هذيريت  ،ايفبي ًقص  ،کبرکردى در گرٍُ  ،زًذگي جوعي ... ،راُ اًذازي برًبهِ ّبي بحث ٍ گفتگَ بب داًص آهَزاى ٍ هسئَليي هذرسِ از طريق هطبٍريي پبيِ .
بِ عٌَاى ابساري بَدُ کِ اهکبى رضذ ٍ پَيبيي را بِ داًص آهَزاى دادُ است .
ًْ-4بدیٌِ کشدى ضفبف سبصی فعبلیتّب ٍ ثشًبهِّب اص عشیق اسائِ گضاسش هٌظن ثِ اٍلیبء هحتشم ٍ
اًجوي اٍلیبء ٍ هشثیبى .

امام صادق(ع):
رههک ربای خدا علم بیاموزدو ربای خدا هب آن عمل کند و ربای خدا هب دیگران آموزش دهد ،ردملکوت آسمان اه از او هب زبرگی یادشود و گفته
می شود:ربای خدا آموخته ،ربای خدا عمل کرد و ربای خدا گرامیست

.

ثبص آهذ ثَی هبُ هْش
سبعت کبسهذسسِ ٍ آهبس داًص آهَصاى
هطاسن غجحگبُ

 7:20الی

ظًگ اٍل

 7:45الی

ظًگ تفطیح

9:05

7:40
9:05

الی 9:20
الی 10:40

ظًگ زٍم

9:20

ظًگ تفطیح

 10:40الی 10:55

ظًگ سَم

 10:55الی 12:15

ظًگ ًْبضٍ ًوبظ خوبعت  12:15الی12:45
ظًگ چْبضم  12:45الی14:5


پبیِ ّطتنً 93:فش
پبیِ ًْنً 87:فش
پبیِ ّفتن ً 99:فش

هحجَة تشیي ثٌذگبى ًضد خذا،خَش خلق تشیي آًْب است.پیبهجش اکشم(س)



مشخصات کادراجرائی واحذ آموزشی :

سوت

ًبم ًٍبم خبًَادگی

سٍصّبی حضَس

ضوبسُ توبس

هسیطیت عبهل هَسسِ

ذبًن فبقوِ غفبضی

ّشسٍص

-33384991داخلی104

عؿَ ضَضای فطٌّگی

ذبًن ًسطیي اععاظی

یىطٌجِ-دٍضٌجِ -
چْبسضٌجِ

-33384991داخلی104

عؿَ ضَضای فطٌّگی

ذبًن ایطاى غفبضی

یىطٌجِ-دٍضٌجِ -
چْبسضٌجِ

-33384991داخلی104

هسیط

ذبًن هطؾیِ لطثبًی

ّشسٍص

هذسسِ داخلی 101

هعبٍى آهَظضی

ذبًن ثبلطًژاز

ّشسٍص

هذسسِ داخلی 103

هعبٍى آهَظضی

ذبًن سلیوبًی

ّشسٍص

هذسسِ داخلی 103

هعبٍى فٌبٍضی

ذبًن ضثیعی

ّشسٍص

هذسسِ داخلی 103

هعبٍى پطٍضضی

ذبًن عجبسپَض

ّشسٍص

هذسسِ داخلی 103

هعبٍى اخطایی

ذبًن حسیٌعلی

ّشسٍص

هذسسِ داخلی 106

هطبٍض

ذبًن ٍاحسی

ضٌجِ،دٍضٌجِ،چْبسضٌجِ

هذسسِ داخلی 107

هسئَل آظهبیطگبُ

ذبًن ضؾَی

ّشسٍص

هذسسِ داخلی 105

هسئَل پبیِ ّفتن

ذبًن خعفطی

ّشسٍص

هذسسِ داخلی 107

هسئَل پبیِ ّطتن

ذبًن احوسی

ّشسٍص

هذسسِ داخلی 107

هسئَل پبیِ ًْن

ذبًن هطوَل

ّشسٍص

هذسسِ داخلی 107

هسئَل سبیت ّطتن

ذبًن ًثبضی

ّشسٍصثِ خض چْبسضٌجِ ّب

هذسسِ داخلی 108

ًٍْن
هسئَل سبیت ّفتن ٍ
ًْن

ذبًن ووبل

ّشسٍصثِ خض ضٌجِ

هذسسِ داخلی 108

مشخصات کادر آموزشی مذرسه
سدیف

ًبم خبًَادگی

سوت

سٍصّبی حضَس

1

خبًن سلَوی

دیٌی ٍ لشآى

ضٌجِ،زٍضٌجِ،چْبضضٌجِ

2

خبًن عبلجی

دیٌی ٍ لشآى ٍ ػشثی

ضٌجِ،سِ ضٌجِ،چْبضضٌجِ

3

خبًن ػبدلی

دیٌی ٍ ػشثی

ضٌجِ ،یىطٌجِ،سِ ضٌجِ

4

خبًن یبسبیی

ادثیبت فبسسی

یىطٌجِ،سِ ضٌجِ،چْبضضٌجِ

5

خبًن ًَسٍصی

ادثیبت فبسسی

ضٌجِ،یىطٌجِ،چْبضضٌجِ

6

خبًن ثطیشی

ػلَم تدشثی

ضٌجِ،یىطٌجِ

7

خبًن ثشاسی

ػلَم تدشثی

ضٌجِ،زٍضٌجِ،چْبضضٌجِ

8

خبًن وبظوی

فشٌّگ ٍ ٌّش

یىطٌجِ،زٍضٌجِ،سِ ضٌجِ

9

خبًن لٌجشیبى

سیبضیبت

ضٌجِ،یىطٌجِ،سِ ضٌجِ

10

خبًن فشاسی

سیبضیبت

ضٌجِ،زٍضٌجِ،چْبضضٌجِ

11

خبًن صهبًی

هغبلؼبت

ضٌجِ،زٍضٌجِ،سِ ضٌجِ

12

خبًن وبظوی

آهبدگی دفبػی ٌٍّش

یىطٌجِ،زٍضٌجِ،سِ ضٌجِ

خبًن فشٍغی

وبسٍ فٌبٍسی

یىطٌجِ،زٍضٌجِ،سِ ضٌجِ

14

خبًن صًگٌِ فش

صثبى اًگلیسی

یىطٌجِ ،سِ ضٌجِ،چْبضضٌجِ

15

خبًن اسوبػیل صادُ

ٍسصش

ضٌجِ،یىطٌجِ،سِ ضٌجِ

16

خبًن فشضجبف

الَاى

یىطٌجِ،سِ ضٌجِ

17

خبًن خجبسی

الَاى

یىطٌجِ،سِ ضٌجِ

18

خبًن سهضبًپَس

الَاى

یىطٌجِ،سِ ضٌجِ

19

خبًن-----

صثبى هىول

زٍضٌجِ

20

خبًن-----

صثبى هىول

زٍضٌجِ

21

خبًن ًثبسی

سبیت

ّطضٍظ ثِ خع چْبضضٌجِ ّب

22

خبًن ووبل

سبیت

ّطضٍظ ثِ خع ضٌجِ ّب

اٍلیبی هحتشم:

صهبى هالقبت ثب دثیش هشثَعِ دس سٍصّبی حضَس ّوکبساى

صًگ تفشیح دٍم سبعت 99:49



ضٌبسٌبهِ هذسسِ:

ًام دبیزستاى; فاطوِ سّزا(س)
جٌسیت ;
ًَع; دٍلتی

دختزاًِ


کذ;24239612

پسزاًِ

غیزدٍلتی

ًوًَِ دٍلتی

ًَع فعالیت; ثابت صبح


ثابت عصز

ًَع هالکیت; استیجاری

ٍقفی

سوپاد

ّیات اهٌایی



چزخطی
ٍاگذاری

ضخصی



سال تاسیس;2485

ىضاًی ٍتلفي هذرسِ;
ديلت آباد  ،خیابان برادران بهشتی  ،خیابان طبایی ،کًچه تقًی

.....................................................................................................
آدرس سایت هذرسِ (ٍبالگ);
Keramat.ir
.................................................................
.........................

تلفي هذرسِ ;
33776369-33769944-33776369
..................................................................................................



مشخصات فیسیکی دبیرستان

ردیف

عىًان

تعذاد

2

کل اتاق ّا

7

3

کالس ّا

21

4

داًص آهَساى

ً 381فز

5

کالسْای استاًذارد

23

6

اتاق ّای اداری

5

7

کالسْاٍاتاق ّای بالاستفادُ

-

8

کالس ّای هَضَعی(کالس درس)

 5درس

9

کالسْای هجْشبِ سیستن ّای َّضوٌذ

22

:

اتاق ّای اداری

5

21

کارگاُ

2

22

آسهایطگاُ

2

23

کتابخاًِ

2

24

ًواسخاًِ

2

25

سالي اجتواعات

-

26

سایت کاهپیَتز

2

27

کاهیپَتز

43

28

اتاق تزبیت بذًی

-

29

آبذارخاًِ

2

2:

سزٍیس بْذاضتی

3

31

اًباری

3

ًظبم هطبٍسُ
تعطیف هطبٍضُ :
یه استجبط هذدوبساًِ ٍ دٍ سَیِ هیبى هطبٍس ٍ هشاخؼِ وٌٌذُ هی ثبضذ وِ دس آى هشاخؼِ وٌٌذُ ثب استفبدُ اص
تخػع  ،تدشثِ ٍ تَاًبئی هطبٍس  ،ثِ هدوَػِ ای اص اهىبًبت ٍ لبثلیت ّب ثشای سضذ ٍ پیطشفت ٍ ًیض غلجِ ثش هطىالت
دس صهیٌِ هَضَع هطبٍسُ ( هبًٌذ فؼبلیت ّبی هختلف تحػیلی ) دست پیذا هی وٌذ ٍ ثِ ایي تشتیت هی تَاًذ اص
تَاًبئی ّبئی چَى اًتخبة  ،تػوین گیشی  ،یبفتي ساُ حل ّبی هٌبست  ،سبصگبسی  ،تفىش ٍ تأهل تدشثِ وشدى ،
تفسیش وشدى ٍ تغییش دادى  ،احسبس وشدى ٍ  ...ثشخَسداس ضَد.
هطبٍض پبیِ :
دس دثیشستبى فبعوِ صّشا(س) ثشای ّش پبیِ تحػیلی فشدی وِ ضوي داسا ثَدى آگبّی ٍ تَاًبئی ّبی ػلوی ٍ
تدشثِ هشتجظ ثب فٌَى هطبٍسُ دس اهَس تحػیلی ٍ ّوچٌیي ٌّش ٍ تَاًبئی ایدبد ساثغِ ای ػویك ٍ سبصًذُ ثب داًص
آهَص ٍ خلت اػتوبد ایطبى ًیض ثشخَسداس است  ،ثب ػٌَاى هطبٍس پبیِ حضَس داسد وِ ػالٍُ ثش ػْذُ گشفتي
هسئَلیتْبی هشتجظ ثب هطبٍسُ تحػیلی توبم داًص آهَصاى آى پبیِ تحػیلی  ،هسئَلیت اغلی پی گیشی هطبٍسُ
ای توبم اهَس آهَصضی  ،فشٌّگی  ،اًضجبعی  ،هشتجظ ثب اهش تحػیل دس پبیِ هشثَعِ سا ثش ػْذُ داسد ( .ضوي ایٌىِ
سؼی هی گشدد هسئَل پبیِ اص فبسؽ التحػیالى هَسسِ ٍ هذسسِ ثَدُ وِ ًمص الگَیی ًیض ایفب گشدد).
خلسبت هطبٍسُ وِ دس هذسسِ ٍ دس عَل سبل ّبی تحػیلی ّن ثِ ضىل فشدی ٍ ّن ثِ ضىل گشٍّی ّوَاسُ
هیبى داًص آهَصاى ٍ هطبٍساى هذسسِ ثشلشاس هی ثبضذ حَل هسبئل ٍ ػٌبٍیي صیش ثشگضاس هی گشدد :
 -1هطىالت آهَظضی زاًص آهَظاى :
پس اص ثشگضاسی ّش آصهَى  ،هطبٍساى پبیِ ّبی هختلف ثب ثشسسی ٍ اسصیبثی ًتبیح داًص آهَصاى ثِ ثشسسی هطىالت
تحػیلی آًبى دس دسٍس هختلف هی پشداصًذ ٍ ثب تَغیِ ّبی گًَبگَى دس صهیٌِ ّش یه اص دسٍس  ،ضشایظ ثْجَد
ٍضؼیت تحػیلی ایطبى سا فشاّن هی وٌٌذ ٍ دس غَستی وِ ایي پی گیشی ًتیدِ الصم سا ًذّذ ثب فشاخَاًی اٍلیبی
داًص آهَصاى ثِ ثشسسی خذی آى پشداختِ هی ضَد.
-2

هطىالت آهَظضی هسضسِ :

دس غَست ثشٍص ّش گًَِ اضىبل دس هسبئل آهَصضی اػن اص ًحَُ تذسیس  ،ویفیت ثیبى هغبلت  ،دسستی یب ًبدسستی
هجبحث اسائِ ضذُ وِ هَخت ایدبد هطىل ثشای داًص آهَصاى هی گشدد ثْتشیي ساُ ثشای سفغ آًْب هشاخؼِ ثِ هطبٍس
پبیِ ٍ دس هیبى گزاضتي هسبئل ثب اٍ هی ثبضذ تب ضوي اسصیبثی غحیح اص هطىالت هَخَد ًسجت ثِ سفغ آًْب الذام
ضَد .

-3ثطلطاضی اضتجبـ ثب زاًص آهَظاى :
هطبٍساى پبیِ ثْتشیي دٍستبى ٍیىی اص هَسد اػتوبدتشیي افشادهذسسِ هی ثبضٌذ وِ هسئَالى هذسسِ ثش اسبس
ضبیستگی ّبی آًبى الذام ثِ اًتخبة ایطبى وشدُ اًذ  .ثٌبثشایي چِ ًیىَست داًص آهَصاى ضوي اعویٌبى ثِ ایطبى
هسبئل ٍ هطىالت خَد سا دس دسخِ اٍل ثب آًبى هغشح ًوبیٌذ تب ضبّذ هَفمیت خَد دس توبم صهیٌِ ّب ثبضٌذ ٍ ایي
استجبط دس آیٌذُ ای ًِ چٌذاى دٍس پس اص اتوبم دٍساى تحػیل دس هذسسِ تجذیل ثِ یه دٍستی پبیذاس ٍ ضیشیي
خَاّذ ضذ.
-4هسئَل پبیِ ضوي تْیِ دفتش پیطشفت تحػیلی وِ دس اختیبس داسد توبم ًوشات داًص آهَص سا اص سبل ّفتن تب ًْن
ٍ هطبٍسُ ّبی فشدی ٍ گشٍّی سا ثجت ًوَدُ ٍ پیگیشی هی ًوبیذ.
هطبٍسیي پبیِ ضوي حضَس ّشسٍصُ دس هذسسِ پبسخگَ ثِ توبهی سَاالت ثِ اٍلیب ٍ داًص آهَصاى
ّستٌذ.
پبیِ ّفتن :خبًن جعفشی

پبیِ ّطتن :خبًن احوذی

پبیِ ًْن :خبًن هطوَل

هَاسد ّوکبسی اٍلیب ٍ استجبط ثب هذسسِ:
اص آًدب وِ یىی اص دغذغِ ّبی هذسسِ آهَصش ٍ اخشای عشح ػفبف ٍ حدبة ثبًَاى ٍ هبدساى
هی ثبضذ ،لزا ثِ ٌّگبم هشاخؼِ ثِ دثیشستبى حدبة ٍ ضئًَبت اسالهی سا سػبیت وٌیذ( .
پَضیذى ضبل ٍ سٍسشی وَچه،آسایص،هبًتَی تٌگ،آسایصٍ،سٍد ثذٍى خَساة ثِ هحیظ هذسسِ
ثپشّیضیذ صیشا دس فشم ّبی هشثَعِ ثجت هی گشدد).
*ٌّگبم ٍسٍد ثِ هحیظ هذسسِ ّوبٌّگی الصم سا ثب سٍاثظ ػوَهی اًدبم دّیذ.
*خْت هشاخؼِ ٍ هاللبت ثب دثیشاى ٍ هسئَلیي سبػبت هاللبت سا دس ًظش ثگیشیذ.
*دس

خلسبت آهَصش خبًَادُ حضَس فؼبل داضتِ ثبضیذ.

ًظبم اهتحبًبت :
در ًظبم ارزضيببي آهَختِ ّب ٍ عولکرد داًص آهَزاى بِ سِ صَرت عولکرد هبّبًِ ٍ هستور ٍ پبيبًي بب اّذاف هطخص
هَرد ارزيببي قرار هي گيرد .
الف ) عولىطز هبّبًِ زاًص آهَظ :
اسصضیبثی اص ًحَُ هطبسوت داًص آهَص دس فؼبلیت ّبی یبددّی – یبدگیشی ٍ ثِ ضیَُ ّبی گًَبگَى ثب تىیِ ثش
پشسص ّبی والس ٍ وَئیض ٍ ثشسسی تىبلیف فشدی ٍ گشٍّی  ،هیضاى فؼبلیت  ،تالش  ،اثتىبس ٍ خاللیت اًدبم هی
گیشد ٍ .دس پبیبى ّشهبُ اهتحبى گشفتِ ضذُ ٍ وبسًبهِ اسائِ هی گشدد.
ة ) اضظضیبثی هستوط ( :اهتحبًبت هیبى ًَثت)
ثِ هٌظَس تمَیت اػتوبد ثِ ًفس  ،تحىین آهَختِ ّبی داًص آهَص  ،آگبّی هؼلوبى اص ًمبط ضؼف دسسی ٍ ًحَُ
ػولىشد داًص آهَص دس فشآیٌذ یبددّی – یبدگیشی اًدبم هی ضَد .
اسصضیبثی هستوش یه ًیوِ آرس ٍ اسصضیبثی هستوش دٍ دس ّفتِ ی پبیبًی اسدیجْطت ثشگضاس هی ضَد ٍ دس پبیبى
ّش ًَثت هدوَػِ ًوشات آى ثِ غَست وبسًبهِ ای هدضا ثِ اٍلیب هحتشم اسائِ هی ضَد.
ج ) اضظضیبثی پبیبًی :
ثِ هٌظَس حػَل اعویٌبى اص هیضاى تحمك ّذف ّبی آهَصضی ٍ پشٍسضی ٍ حػَل اعویٌبى الصم ثشای احشاص
ضشایظ لجَلی دس ّش دسس اًدبم هی گیشد ً ٍ .وشُ ایي اسصضیبثی ّب دس ّش هبدُ دسسی دس ّش سبل تحػیلی دس دٍ
ًَثت تؼییي ٍ هٌظَس هی ضَد.
اسصضیبثی پبیبًی اٍل اص حذٍد پٌدبُ دسغذ اٍل هحتَای ثشًبهِ دسسی دس دی هبُ ٍ اسصضیبثی پبیبًی ًَثت دٍم اص
ولیِ ی هحتَای ثشًبهِ دسسی دس خشداد هبُ ثِ ػول هی آیذ.

رسول اکرم (ص) فرمودند:

خدا وند هب وسیله ی علم اطاعت می شود ،خیر دنیا و آخرت با علم است و شر دنیا و آخرت رب ارث جهل است.

ثشًبهِ پیطٌْبدی اهتحبًبت هیبى ًَثت اٍل

سٍص اهتحبى

تبسیخ اهتحبى

دسس

ضٌجِ

95/9/20

ضیبؾیبت

یىطٌجِ

95/9/21

هكبلعبت

زٍضٌجِ

95/9/22

عطثی

سِ ضٌجِ

95/9/23

علَم

چْبضضٌجِ

95/9/24

ازثیبت

ثشًبهِ پیطٌْبدی اهتحبًبت ًَثت اٍل

سٍص اهتحبى

تبسیخ

دسس

ضٌجِ

95/10/4

لشآى

یىطٌجِ

95/10/5

سیبضی

دٍضٌجِ

95/10/6

پیبم ّبی آسوبًی

سِ ضٌجِ

95/10/7

هغبلؼبت

چْبسضٌجِ

95/10/8

ػشثی

ضٌجِ

95/10/11

ػلَم تدشثی

یىطٌجِ

95/10/12

دیٌی

دٍضٌجِ

95/10/13

صثبى اًگلیسی

سِ ضٌجِ

95/10/14

ادثیبت فبسسی

چْبسضٌجِ

95/10/15

تفىشٍ سجه صًذگی-آهبدگی دفبػی

همانا پایبندی به عهد جزء ایمان است.پیامبر اکرم(ص)

ًظبم تحَیل کبسًبهِ
(قجل اص اسائِ ّش کبسًبهِ اعالع سسبًی خَاّذ ضذ)

*صهبى اسائِ وبسًبهِ هبّیبًِ ّفتِ اٍل ّش هبُ
*صهبى اسائِ وبسًبهِ هیبى تشم اٍل ّفتِ
چْبسم آرس هبُ
*صهبى اسائِ وبسًبهِ تشم اٍل یه ّفتِ پس اص آخشیي اهتحبى
*صهبى اسائِ وبسًبهِ تشم دٍم یه ّفتِ پس اص آخشیي اهتحبى دس خشداد هبُ
*صهبى دسیبفت وبسًبهِ آصهَى هجتىشاى تَسظ داًص آهَص 3سٍص پس اص آصهَى

سبعت ثشگضاسی اهتحبًبت
پبیِ ًْن

8

پبیِ ّطتن

9:39

پبیِ ّفتن

99

قَاًیي دُ گبًِ آهَصضی ٍ تشثیتی
-9قبًَى صهبى:حضَس دس دثیشستبى ساس سبػت  7:20غجح)لغفب داًص آهَص لجل
سبػت دسهذسسِ حضَس داضتِ ثبضذدس غیش ایٌػَست تبخیش ثجت هی گشدد.دس غَست
غیجت فشصًذتبى سا تب سبػت 10هذسسِ سا هغلغ سبصیذ).
-2قبًَى تشثیت:لشاس گشفتي دس غف غجحگبُ ثشاسبس ضوبسُ اختػبغی ّشفشد
-3قبًَى حشکت:حشوت دس ساّشٍّب ٍ ساُ پلِ ّب ثب ًظن ٍ آساهص
-4قبًَى حضَس:ػذم حضَس داًص آهَص دس والس پس اص دثیش
-5قبًَى آساهص:گَش دادى ٍ هطبّذُ آیبت لشآى دس والس لجل اص ضشٍع دسس
-6قبًَى ضخصیت:سػبیت ادة ٍ احتشام هتمبثل
-7قبًَى 929ثبًیِ:خشٍج اص والس ٍ ساّشٍّب دس صهبى صًگ تفشیح ثِ هذت 2
دلیمِ
-8قبًَى ثٌذگی ٍ حجبة:ضشوت ٍ ّوىبسی دس ثشگضاسی ًوبص خوبػت (صًگ
ثٌذگی)
-9قبًَى ثیت الوبل :حفظ ٍ ًگْذاسی ولیِ اهَال هذسسِ ػلی الخػَظ ٍسبیل
فٌبٍسی

اشین:خووَدداسی اص ثووِ ّووووشاُ آٍسدى ٍسووبیل هوٌَػوووِ
-99قاابًَى حاا
(هَثبیل،دٍسثیي،تجلت،عالخبت،ثذلیدبت،لَاصم

آسایطیو)...

آییي ًبهِ داخلی ٍ هقشسات اًضجبعی ٍ آهَصضی
اٍلیبی هحتطم اظ آًدبیی وِ سبذتبض یه خبهعِ ثِ آهَظش ٍ پطٍضش آى خبهعِ هتىی استت ضعبیتت ً تن ٍ ّوتبٌّگی زض اهتَض
هسضسِ ٍ ّوچٌیي ّویبضی ٍ ّوفىطی اٍلیبی زاًص آهَظاى ثب هسضسِ ؾطٍضت زاضز  .لصا تَغیِ هَوس هی وٌین وِ ثِ قَض ضٍظهطُ
ثب وٌتطل ٍ ً بضت ثط اهَض تحػیلی فطظًستبى ٍ اضتجبـ ًعزیه ذَز ثب هسضسِ وَضب ثبضیس .
اهیس است ثب ّوىبضی ٍ تَخِ ّوِ ّوِ خبًجِ ضوب ثِ ّسف هطتطووبى وِ ّوبًب تطثیت فطظًساًی ضبیستِ ٍ الیك اًمالة استالهی
هی ثبضس زست یبثین.
***************************************

الف -آییي ًبهِ اًضجبعی عوَهی ٍ ٍیژُ ایي آهَصضگبُ :
-1حؿَض ثِ هَلع زض هسضسِ ٍ والس زضس زض توبم هستی وِ هسضسِ زایط است.
-2ضعبیت ثْساضت فطزی ٍ تَخِ ثِ ً بفت عوَهی ٍ ّوىبضی ثب هسؤلیي زض پبویعُ ًگْساضتي هحیف هسضسِ.
 2-1تَخِ ثِ حفظ ٍ ًگْساضت ثبغچِ ٍفؿبی سجع ٍ ذَزاضی اظ اًساذتي ظثبلِ زض هحیف هسضسِ .
 2-2تَخِ ثِ ضعبیت ً بفت زض استفبزُ اظ سطٍیس ثْساضتی ٍ آة ذَضی .
 -3ذَززاضی اظ غیجت غیط هَخِ ٍ اقالع ضسبًی ثِ هَلع تَسف اٍلیبء ثِ هسؤلیي هسضسِ زض غَضت غیجت هَخِ تب لجل اظ
سبعت  10غجح.
 -4ذطٍج ثِ هَلع اظ والس زضس ٍ ضاّطٍ ثِ حیبـ هسضسِ ٌّگبم ظًگ استطاحت ٍ ٍضٍز هٌ ن ثِ والس زضس لجل اظ زثیط.
 -5ضعبیت ازة ٍ احتطام ًسجت ثِ وبزض ازاضی ٍ آهَظضی هسضسِ ٍ سبیط زاًص آهَظاى ٍ پطّیع اظ اًدبم اهَضی وِ هَخت ثی ً وی
زض والس زضس هی ضَز ( فعبلیت ّتبی غیط هطتجف ثتب زضس  ،ذٌتسُ ٍ ضَذی ثتی هَضز  ،ثحتث ّبی ثی هَضز ثب سبیط زاًص
آهَظاى ٍ )...........
 -6اظ آًدبیی وِ هسضسِ هحیكی فطٌّگی است  ،ثِ وبض ثطزى ٍسبیل تدولی ٍ آضایطی ٍ تغییط ظبّط (اغالح غَضت ٍ اثطٍ ) ٍ
ثلٌس ثَزى ًبذي یب ثیطٍى ثَزى هَی سط ذالف ضئًَبت اسالهی ٍ زاًص آهَظی هی ثبضس لصا تَخِ ثِ هَاضز فَق ٍ ضعبیت سبزگی
ظبّط ثطای زاًص آهَظاى ؾطٍضی است .
 - 9پطّیع اظ ثِ ّوطاُ آٍضزى اضیبء گطاًجْب ٍ ٍسبیل غیط هطتجف ثِ اهَض هسضسِ ( زٍضثیي  ،زستگبُ غَتی  ،آلجَم  ،هدالت  ،عىس
ًَ ،اض  ،فیلن  ،سی زی  ،ثس لیدبت ٍ سبیط ٍسبیل غیط هدبظ )
 -10آٍضزى تلفي ّوطاُ ثِ هسضسِ غیطهدبظ هی ثبضس.
 -11لجبس زاًص آهَظ ثبیس اظ ً ط زٍذت ٍ سبزُ ٍ زاضای ظبّطی آضاستِ ٍ هٌبست ثب هحیف آهَظضی ٍ تطثیتی هسضسِ ثبضس ( .اظ
پَضیسى هبًتَّبی تٌگ ٍ وَتبُ اویسا ذَززاضی گطزز)
-12هطالجت اظ ٍسبیل ضرػی ٍ اّتوبم زض حفظ ٍ ًگْساضی اهَال ٍ تدْیعات ٍ سبذتوبى هسضسِ ( چٌبًچِ زاًص آهَظی ثِ ٍسبیل ٍ سبذتوبى
هسضسِ ثب سبیط زاًص آهَظاى ذسبضتی ٍاضز آٍضز ثبیس ذسبضت ٍاضزُ تَسف زاًص آهَظ یب ٍلی ٍی خجطاى ضَز.

 -13زض تعییي والس ّب (والس

ثٌسی ) زاًص آهَظ حك ّیچگًَِ اعتطاؼ ًساضتِ ٍ ّطگًَِ خبثدبیی ثٌبثط غالحسیس هسئَالى

هسضسِ اًدبم هی گطزز.

 -14حؿَض ثِ هَلع زاًص آهَظاى زض ولیِ والس ّبی فَق ثطًبهِ ،تمَیتی ٍ آظهَى ّب العاهی هی ثبضس.
 -15زاًص آهَظ هَظف است ولیِ زعَتٌبهِ ّبی وتجی ٍ اقالعیِ ّبی هسضسِ ضا ثِ آگبّی ٍالسیي هحتطم ذَز
ثطسبًس.
ّ 16طگًَِ تغییط سبعت وبضی هسضسِ وتجب ثِ اقالع اٍلیبء هحتطم ذَاّس ضسیس.
تصوط  :زض غَضت غیجت غیط هَخِ زاًص آهَظ زض ّط زضس ثیص اظ زٍ خلسِ عالٍُ ثط وثط ًوطُ اًؿجبـ اظ حؿَض ایطبى زض والس زضس خلَگیطی هی ضَز .

ة -آییي ًبهِ پشٍسضی ٍ تشثیتی هذسسِ:
 -1ضعبیت ضعبئط زیٌی ٍ اذاللی زض هسضسِ ٍ والس زضس .
 -2حسي ضفتبض ٍ اذالق ٍ ّوىبضی ثب سبیط زاًص آهَظاى ٍ ضعبیت ازة زض هحیف هسضسِ ٍ والس زضس .

 -3اًدبم فطایؽ زیٌی ثِ ذػَظ ضطوت فعبل زض ًوبظ خوبعت هسضسِ ٍ تطَیك زیگط زاًص آهَظاى زض اًدبم ایي عجبزت الْی ٍ
سبیط هٌبسجتْبی هصّجی .
 -4حؿَض ثِ هَلع زض هطاسن آغبظیي هسضسِ ( هطاسن غجحگبُ ) ٍ ضطوت فعبل زض اخطای ایي هطاسن .
 -5ضعبیت ًىبت تطثیتی ٍ اذاللی زض هسضسِ ٍ اضزٍّبی زاًص آهَظی ٍ تَخِ ثِ تَغیِ ّبی هطثیبى زض ّوِ ظهبًْب ٍ هىبًْب.
 -6ذَززاضی اظ ّطگًَِ ذطیس ٍفطٍش زض هسضسِ .

 -7ضطوت فعبل زض ثطًبهِ ّبی فطٌّگی  ،تطثیتی ٍ ٌّطی هسضسِ ٍ تَخِ ثِ ًىبتی وِ تَسف هطثیبى اضائِ هی ضَز.
ج -آییي ًبهِ آهَصضی هذسسِ
 -1ثب تَخِ ثِ حؿَض هطبٍضیي پبیِ زض هسضسِ تَخِ ثِ تَغیِ ّبی ایطبى ٍ زلت زض ثجت زفتط ثطًبهِ ضیعی الظم االخطا
هی ثبضس .
 -2زاً ص آهَظ زض ایي آهَظضگبُ ثبیس ثب هكبلعِ زلیك ٍ هؤثط ّوَاضُ اظ آهبزگی الظم ثطای پبسد ثِ پطسطْب ٍ اضظضیبثی
ّبی تسضیدی ٍ هستوط  ،آظهًَْبی زاذلی ّوبٌّگ  ،هسبثمبت علوی  ،اهتحبًبت ًَثت اٍل ٍ زٍم ثطذَضزاض ثبضس.
 -3عالٍُ ثط اًدبم تىبلیف زضسی وِ هعلوبى هحتطم اضائِ هی ًوبیٌس زاًص آهَظ ثبیس ثطای پیططفت تحػیلی زض ّوِ
زضٍس ٍ ّوبٌّگی ثب زیگط زاًص آهَظاى والس توطیي هؿبعف ٍ هكبلعِ زضٍس ضا زض ثطًبهِ ضٍظاًِ ذَز زاضتِ ثبضس.
اٍلیبء گشاهی :
ثب تَخِ ثِ ایي وِ ضضس علوی ٍ تطثیتی فطظًساًوبى خعء زض سبیِ تَخِ ٍ ّوىبضی زلیك اٍلیبء زاًص آهَظاى ٍ هطثیبى
هسضسِ هیسط ًوی ضَز  ً ،ط ضوب ضا ًسجت ثِ هكبلت شیل خلت هی ًوبین
*زض غَضت غیجت فطظًستبى تب لجل اظ سبعت 99صجح ّوبى سٍص زفتط هسضسِ ضا زض خطیبى لطاضزازُ ٍ ضٍظ ثعس گَاّی پعضه تَسف زاًص
آهَظ ثِ هسضسِ اضائِ ضَز .

* حؿَض اٍلیبء زض ولیِ خلسبت آهَظضی ٍ تطثیتی اعالم ضسُ اظ قطف هسضسِ العاهی است .
* ثِ هٌ َض آگبّی اظ ٍؾعیت آهَظضی ٍ اذاللی فطظًستبى حسالل ّط هبُ یىجبض ثِ هسضسِ هطاخعِ فطهبییس.
*اظ آًدبیی وِ هسضسِ هحل تعلین ٍ تطثیت است ثِ ٌّگبم ٍضٍز ثِ هسضسِ ؾوي ضعبیت سبزگی ظبّط  ،ثب پَضص وبهل
( تطخیحب چبزض) حؿَض ثْن ضسبًیس.

* سبعت حؿَض زاًص آهَظاى زض هسضسِ زض ًَثت غجح  7:15الی  ٍ 7:25سبعت ذطٍج 14:5

هی ثبضس .

تصوط  :عسم ضعبیت هَاضز فَق ( زض ظهیٌِ اهَض اًؿجبقی  ،تطثیتی  ،آهَظضی ) زض پطًٍسُ تحػیلی زاًص آهَظ ثجت ٍ ؾجف هی
گطزز ٍ ؾوي وسط اًؿجبـ زض غَضت تىطاض آى وِ ثبعث اذتالل زض ضًٍس آهَظضی ٍ پطٍضضی هسضسِ گطزز پطًٍسُ تحػیلی ٍی
ثطای اذص تػوین ثِ ضَضای هسضسِ اضخبع هی ضَز.

اعالعبت هشثَط ثِ هذسسِ اص عشیق کبًبل ٍ سبیت هذسسِ ثِ ضوب اعالع
سسبًی خَاّذ ضذ.
جْت دس یبفت تکلیف فشصًذتبى دس سٍصّبی غیجت سبعت 93:39ثب سٍاثظ
عوَهی هذسسِ توبس حبصل ًوبییذ.

افتخبسات آهَصضی ٍپشٍسضی هذسسِ
سبل تحصیلی 9394-95
*وست ضتجِ هسیط ًوًَِ زض سكح هٌكمِ
*وست ضتجِ تَلیس هحتَا تَسف زثیطاى
*وست ضتجِ استبًی السام پژٍّی ّوىبضاى
*ثیص اظ ًیوی اظ زاًص آهَظاى ایي ٍاحس آهَظضی هعسل ثبالی19وست وطزُ اًس.

*وست ضتجِ سَم الوپیبز ذَاًسى زض استبى تَسف ذبًن سحط شوطی
*وست ضتجِ سَم زض الوپیبز ضیبؾی تَسف ذبًن ثتَل اثطاّیوی
*ضتجِ ثطتط ثطًبهِ آغبظیي هٌكمِ
* ضتجِ اٍل ًمبضی ّوگبًی زض هٌكمِ ٍ چْبضم زض استبى
*ضتجِ سَم تئبتط زض هٌكمِ
*وست ضتجِ ثطتط قطاحی تَسف ذبًن ًگیي ثبلطی
*وست ضتجِ اٍل وطَضی ذبًن غعل فؿلی
*وست ضتجِ استبًی زٍ ٍهیساًی 800هتط ذبًن سبضا هیطظا حسیٌی
*وست ضتجِ استبًی زٍهیساًی 100هتطذبًن هجیٌب زّمبًی
*وست ضتجِ سَم وطَضی ذبًن ضیحبًِ قبّطًژاز
*وست ضتجِ وطَضی تىَاًسٍ ذبًن ضًدجطاى
*وست ضتجِ اٍل وطَضی ذبًن آتٌب اهطٍزی
*وست ضتجِ اٍل استبًی ثسىتجبل
*وست ضتجِ اٍل وطَضی ثسهیٌتَى ذبًن سوبًِ خَازی



اّن فعبلیت ّبی آهَصضی

*ثطگعاضی آظهَى ٍضٍزی زض پبیِ ّفتن زضتیط هبُ
*استفبزُ اظ سیستن َّضوٌس زض توبم والس ّب ٍ ًػت ًطم افعاض ّبی هٌبست زض والسْب
*عؿَیت زض وتبثربًِ هسضسِ ٍ استفبزُ اظ وتت ووه آهَظضی ٍ علوی
*والس ّبی ترػػی آظهبیطگبُ تَسف هسضس ضضتِ ضیوی ثِ غَضت وبهل زض
آظهبیطگبُ
*والس ّبی ترػػی وبهپیَتط زض ّط سِ پبیِ
*ثطگعاضی والس ّبی ضیبؾی هىول تَسف زثیط ضیبؾی  2سبعت ثیطتط اظ هساضس عبزی
*ثطگعاضی والسْبی الَاى(عطثی ضٍش) هىبلوِ ظثبى عطثی زض پبیِ ّفتن ٍ ّطتن تَسف
اسبتیس هدطة
*ثطگعاضی والسْبی عطثی هىول زض پبیِ ًْن تَسف زثیط هطثَقِ
*ثطگعاضی والسْبی ظثبى هىول زض سِ سكح ثب استفبزُ اظ زثیطاى ظثبًسطای وطاهت
*اضائِ وبضًبهِ هبّیبًِ زض قی سبل تحػیلی تَسف هسئَلیي پبیِ
* ثطگعاضی آظهَى ّبی هجتىطاى زض  8هطحلِ زض توبهی پبیِ ّب ٍ ثطضسی تَسف هسئَلیي پبیِ ٍ
پیگیطی هستوط زثیطاى ٍ تمسیط ّطهبِّ اظ ًفطات ثطتط ٍ زاًص آهَظاى پیططفتی

*اضائِ زفبتط ثطًبهِ ضیعی تحػیلی ٍ ثطضسی تَسف هسئَلیي پبیِ
* ثطگعاضی آظهًَْبی هبّبًِ زض پبیبى ّط هبُ ٍ اضائِ وبضًبهِ
*ثطگعاضی والس ّبی تبثستبًی هرػَظ زاًص آهَظاى

ٍضٍزی خسیس ٍ زاًص آهَظاى هططٍقی زض پبیِ ّطتن ٍ ًْن زض ضْطیَض هبُ
*حؿَض هسئَلیي پبیِ زض ّط سِ پبیِ خْت هطبٍضُ زضسی
*ثطگعاضی والس ّبی فَق ثطًبهِ زض ایبم اهتحبًبت
* تطىیل والس ّبی ضیبؾی ٍ علَم ثطای زاًص آهَظاى هستعس ٍ ًیبظهٌس زض ضٍظّبی پٌح ضٌجِ

*والسِ ّبی هَؾَعی زض زضٍس(وبضگبُ،آظهبیطگبُ،سبیتٌّ،ط)
*اضائِ تىبلیف ًَضٍظ
*ثطگعاضی ًطست ّبی آهَظضی تَسف هسئَلیي پبیِ زض ّط سِ پبیِ ّطزٍّفتِ وجبض
*ثطگعاضی خلسبت آهَظضی خْت اًتربة ضضتِ زض پبیِ ًْن
*ثطگعاضی ًطست ّبی ّن اًسیطی ثب زثیطاى همكع اثتسایی ٍز ثیطستبى ٍ ٌّطستبى

جلسبت آهَصش خبًَادُ
اٍلیبی گشاهی ثشًبهِ ثِ صَست پیطٌْبدی هی ثبضذ صهبى دقیق ٍسبعت قجل اص جلسبت اعالع سسبًی خَاّذ ضذ

تقَین سهاًبٌذی جلسات آهَسش خاًَادُ (ٍیژُ اٍلیاء) هْارت آهَسی
مهر

ريز :چهارشىبه 99/7/11

ساعت  8الی 10

آبان

ريز :چهارشىبه 99/8/12

آرر

ريز :چهارشىبه 99/7/17

مًضًع :مهارت تفکر اوتقادی ي خالق

ساعت  8الی 10

ساعت  8الی 10

سخىران:خاوم سیفی

مًضًع :مهارت حل مساله ي تصمیم گیری

مًضًع :پرسش ي پاسخ

دی

با تًجه به ویاز سىجی اعالم میگردد.

بهمه

با تًجه به ویاز سىجی اعالم میگردد.

سخىران:خاوم سیفی

سخىران:خاوم سیفی



اّن فعبلیت ّبی تشثیتی ،پشٍسضی ٍ هطبٍسُ

*حؿَض هطبٍضتحػیلی سِ ضٍظ زض هسضسِ
*قطح ّوگبم ثب لطآى (ّط والس ثِ ًبم سَضُ ای هعیي ضسُ است وِ تب پبیبى سبل زض
والس ثِ غَضت ّطضٍظُ لطائت هی گطزز)
*قطح تطثیت التػبزی(وِ ضبهل:اٍلیب،هسضسِ ٍ زاًص آهَظ هی ثبضس)ثِ هٌ َض ٍ ّسفِ
غطفِ خَیی زض ظًسگی
ردیف

موضوع

عنوان

جامعه هذف

1

فبظ اٍل

هسیطیت هػطف ثْیٌِ آة،ثطق،گبظ

داًص آهَصاى

2

فبظ زٍم

استفبزُ غحیح اظ هیع ٍ ًیوىت

داًص آهَصاى

3

فبظ سَم

استفبزُ غحیح اظ پَضبن

داًص آهَصاى

4

فبظ چْبضم

هْبضت آهَظی(تْیِ زهٌَش،تْیِ سبالز

داًص آهَصاى

5

فبظ آذط

هیَُ،تْیِ سجعُ)
ثطگعاضی وبضگبُ قت سٌتی

اٍلیبء ،هؼلوبى

* لَاًیي زُ گبًِ ٍ پصیطش تَسف زاًص آهَظاى زض ٌّگبم ثجت ًبم ٍ ًػت زض والس ّب
*تْیِ فطم استعساز یبثی زاًص آهَظاى ٍ ّسایت آًْب زض هسضسِ
*ثطگعاضی والس ّبی هْبضت آهَظی هرتع زاًص آهَظاى،اٍلیب ،زثیطاى پبیِ ّطتن ٍ ًْن
زض ضٍظّبی ضٌجِ ٍ یىطٌجِ (ثطًبهِ اٍلیب زض آهَظش ذبًَازُ،زثیطاى زض ضَضای عوَهی)

*حؿَض وبضضٌبس هصّجی زض هسضسِ خْت پبسرگَیی
*ثطگعاضی ّوِ ضٍظُ ًوبظ خوبعت زض هسضسِ ٍ تمسیط اظ ًفطات فعبل
*تطىیل ّیئت عطبق الطلیِ زض هبُ هحطم ٍ غفط
*تطىیل ضَضای زاًص آهَظی ٍ فطظاًگبى
*ضطوت زض هطبثمبت،تئبتط،سطٍز،لطآى،احىبم ٍ....
*ثطگعاضی ًوبیطگبُ غصا زض قی سبل تحػیلی
*ثطگعاضی خطٌَاضُ زض ّط سِ پبیِ زض زضس وبهپیَتط
هفته اول آبان ماه

پبیِ ّفتن

ثشگضاسی خطٌَاسُ هستٌذ سبصی
هفته سوم و چهارم بهمه ماه

پبیِ ّطتن

خطٌَاسُ فیلن وَتبُ ًگبُ ًَ
هفته اول اردیبهشت ماه

پبیِ ًْن

ثشگضاسی خطٌَاسُ ایذُ ٍ خاللیت(ٍیژُ هجحث تشسین)

*ثطگعاضی هطاسن غجحگبُ ٍ زعبی عْس
*اضائِ وبضًبهِ اًؿجبقی تَغیفی زٍثبض زض سبل تحػیلی
*تطىیل ستبز البهِ ًوبظ تَسف زاًص آهَظاى(قطح فطظًساى هحوس ضسَل اهلل)
*آهبزُ سبظی ثطز ثطتطیي ّبی حدبة هسضسِ ٍ تمسیط اظ ًفطات ثطتط هبُ
*تمسیط اظ هتَلسیي ّط هبُ

عشیقِ هحبسجِ ٍضعیت اًضجبعی
اسصضیبثی اص سفتبس داًص آهَص دس ّش ًَثت ثشاسبس هیضاى سػبیت همشسات
اص سَی اٍ تَسظ هذیش ٍ ثب ًظش خَاّی اص هؼبٍى،هشثی تشثیتی،اٍلیبی
داًص آهَصاى ٍ ثشاسبس گضاسش ّبی ٍ اص هؼلوبى ٍ سبیش وبسوٌبى هذسسِ
اًدبم هی ضَد.
گضاسش ٍضؼیت اًضجبعی ثِ غَست ویفی ثَدُ ٍ ضبهل یىی اص هَاسد
(ػبلی)(،ثسیبس خَة)(،خَة)ٍ (ًیبص ثِ ساٌّوبیی ٍ تالش ثیطتش)هی ثبضذ.
تجػطُ ً:1حَُ ٍ سْن ّشیه اص ػَاهل هزوَس دس تؼییي ًوشُ اًضجبط سا
ضَسای هذسسِ تؼییي هی وٌذ.
تجػطُ :2دس هَاسدی وِ ٍضؼیت اًضجبعی داًص آهَص حبوی اص(ًیبص ثِ
تالش ٍ ساٌّوبیی ثیطتش )است،هَاسد ثِ ٍلی داًص آهَص گضاسش م ضَد.
تجػطٍُ:3ضؼیت اًضجبط دس هحبسجِ هؼذل اسصضیبثی ًوی ضَدٍ،لی دس
وبسًبهِ ی تحػیلی ٍدفتش ثجت اسصضیبثی دسج هی گشدد.
تجػطُ :4پبیجٌذی ثِ لَاًیي دُ گبًِ هذسسِ الضاهی است.
الصم ثِ رکش است فشصًذ ضوب دس عی سبل تحصیلی کبسًبهِ
تَصیفی اًضجبعی ًیض دسیبفت هی کٌذ.
.

کیفیت ثخطی آهَصضی
ثِ هٌظَس تؼویك یبد دّی – یبدگیشی ٍ آهبدُ ًوَدى داًص آهَصاى ثشای ٍسٍد ثِ دثیشستبى دٍسُ دٍم ٍ
ّوچٌیي هْیب ًوَدى آًْب ثشای ٍسٍد ثِ خبهؼِ پیچیذُ اهشٍصی الصم است وِ هذسسِ غشفبً ثِ آهَصش وتبة
ّبی دسسی ثسٌذُ ًىشدُ ٍ دس وٌبس آى هغبلت هىول ٍ ّوچٌیي دسٍس اضبفی سا ًیض آهَصش دّذ .
خذٍل ریل ًوَداس فؼبلیت هذسسِ دس ایي ثخص هی ثبضذ .
دسس

سبعت سسوی

سبعت اضبفی

زببى اًگليسي

2سبعت

2سبعت

ريبضي هکول
علَم ٍآزهبيطگبُ
الَاى(عربي رٍش)
رايبًِ
هطبٍرُ
عربي هکول
آزهَى ّبي هبتکراى
هْبرت آهَزي

 4سبعت
3
2سبعت
2سبعت
-

 2سبعت
 1سبعت
2سبعت
2سبعت
2سبعت
1
2سبعت

هذسس
بِ صَرت آهَزضگبّي ٍ
در سِ سطح
تَسط دبير اصلي
تَسط دبير آزهبيطگبُ
اسبتيذ هجرة
تَسط هسئَليي پبيِ
تَسط دبير اصلي
در  8هرحلِ
کليٌيک سالهت رٍاى

جبهعِ ّذف
ّرسِ پبيِ
ّر سِ پبيِ
ّرسِ پبيِ
پبيِ ّفتن ٍ ّطتن
ّرسِ پبيِ
ّرسِ پبيِ
پبيِ ًْن
ّرسِ پبيِ
در پبيِ ًْن ٍ ّطتن در
هبُ هْر ٍ آببى

الصم ثِ رکش است یبد آٍسی ضَد عجق سٌَات گزضتِ دس هذسسِ عشح اسصیبثی
عولکشد دس دٍ حیغِ (اسصیبثی آهَصش تَسظ داًص آهَصاى)(عشح ّب ٍ
ثشًبهِ ّبی اجشایی تَسظ اٍلیب)صَست هی پزیشد لزا خَاّطوٌذین دس
ساستبی ضٌبخت ًقبط قَت ٍ ضعف ٍاحذ آهَصضی هبسا دس صهبى هعیي ضذُ
یبسی ًوَدُ ٍ ّوکبسی الصم سا ثِ عول آٍسیذ.

فلىِ زٍم زٍلت آثبز-خ ثطازضازى
ثْطتی-ذیبثبى قجبیی-وَچِ تمَی

ضوبضُ توبس:
*33761944*33776361
33776360
آزضس سبیت هسضسِ::

Keramat.ir

