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جاًثِ کؿَز ٍ اتصاز جدی تسای ازتماء غسهایِ اًػاًی اغتت  تتِ    پیؿسفت ّوٍِ ّای تؼالی  تؼلین ٍ تستیت اش هْوتسیي شیسغاخت

ی هتؼالی اًمالب اغالهی ایساى هاًٌد احیای تودى ػظین اغالهی، حضَز غاشًدُ، فؼتا  ٍ پیؿتسٍ  ز   ّا ایي تستیة تحمك آزهاى

 .هتمی ٍ آشا ُ اغت،ّای ػالن  ّا ٍ کػة آها گی تسای تسلسازی ػدالت ٍ هؼٌَیت  ز جْاى  ز گسٍ تستیت اًػاى هیاى هلت

ٌّسی ٍ شیثتا    -شیػتی ٍ تدًی  -غیاغی ٍ اجتواػی  - یٌی ٍ اخاللیغاحت  6 ز   اًؽ آهَشاى تستیت ;س اغاظ غٌد تحَ ت

ػلوی ٍ فٌاٍزی قَزت خَاّد گسفت  ّوچٌیي  ز غٌد تحَ  تٌیا یي، هحَز فؼالیتت ّتای     ٍ  التكا ی ٍ حسفِ ای -ؾٌاختی

 تحتَ    توام اّتدا،، هاهَزیتْتا ٍ مؿتن اًتداش غتٌد      اغتَاز تاؾد هدازظ تاید تس پٌج ػٌكس ػلن، ایواى، اخالق، ػول ٍ تفکس 

  .تٌیا یي آهَشؼ ٍ پسٍزؼ زغیدى تِ حیات عیثِ اغت

تمػتین کتاز تتِ قتَزت      ٍ  حمك ایي ّد، ًیاشهٌد تسغین ًمؿِ زاّی اغت کِ  ز آى ًحَُ عی هػیس، هٌاتغ ٍ اهکاًتات زشم ت

 ؾفا، ٍ  لیك هؿخف ؾدُ تاؾد  

کػتة  ساهد ٍ  ز زاغتای تحمك حیات عیثِ ٍ زغیدى تِ هدزغِ غتا ّد،  2931غا   ًوًَِ  ٍلتی غؼدی اش  تیسغتاى ها  ز  

تس اغاظ مؿن اًداش ٍ هاهَزیت تتدٍیي ؾتدُ هثتٌتی تتس     آهَشاى هدازج ػلوی ّوساُ تا ًْا یٌِ کس ى فضایل اخاللی  ز  اًؽ 

 غٌدتحَ  تٌیا یي  آغاش تکاز ًوَ ین  

    

 

 ایساًی   –ؾکَفایی اغتؼدا ّا ٍ ؾک گیسی َّیت اغالهی  

 ی کؿَز -هػاتمات ٍ جؿٌَازُ  ّای اغتاًی ٍ حضَز تستس  ز  هٌغمِ   کػة جایگاُ اٍ  ػلوی  ز 

 هتَغغِ   ٍزُ اٍ   ز هدیسیتی ّای ػلوی ٍ فسٌّگی ًَآٍزی 

يادگيشيمعکًعباتکيٍبش«ػاصمانيادگيشوذٌ»َاييماوىذسيؽتاکيذبشتًجٍبيـتشبٍيادگيشيبجايياددَيبا 

 دسعپظيَي

دبيشان،مشبيانػاصيوگاٌآمًصانبااػتفادٌاصَمافقَمساػتاػاصياَذافآمًصؿييفشَىگيدسقلبيرَهداوؾ 

 يمذيشان.

 

 شؼ ٍ پسٍزؼ   ز آهَ اى ایجا  الگَی هٌاغة تسای تغییس ًگسؼ هدیس       

ّتای ػویتك ػلتَم    ّا ٍ آهَشؼی ایساى اغالهی تا غوت  ّی اًگیصُتستیت  اًؿوٌداى ٍ پطٍّؿگساى آیٌدُ        

 فسّیختِآهَشاى پایِ تؼییي ًگسؼ  یٌی ٍ ػسق هلی  ز تیي  اًؽ
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ييبوشايآووانحوذاکتشتو ؽسصؿمىذتشيهػشمايٍحاليآيىذٌکـوًسداوؼوتٍآمًصانسااداوؾومًوٍديلتيػعذيدبيشػتان

چىوذسػواوٍياػتفادٌاصتکىيکَوا؛بُشٌگيشياصؿيًٌَايوًيهتذسيغباقصذداسديکًؿؾمادييمعىًيسابٍکاسبؼتٍ

ک ػوُاي؛فيضيک،ؿويمي،صيؼو ُايآصمايـياجشايمشحلٍاياجشايتکاليف؛آمًصؽالکتشيويکييآصمايـگاٌمجاصي؛اي

.بٍمفاَيمدسػيعمقبخـذپشيطٌَايعلمييپظيَؾمحًسي؛ساياوٍ

ػواصماوييفوا آمًصان،ايجادکاسگشيَويي،اَمي دادنبٍاػتعذادَايفشديداوؾايلياتًجٍبٍدسخًاػ يمفتخشاػ کٍ،

ػوال3ساطويموشد داسييتو ؽَموشاٌبواووًآيسيػاصي،،صذاق ،ؿفافياداسيآمًصؿگاٌدسبيهدبيشانيکادسآمًصؿي

.دسپشيوذٌخًدؿاَذاػ گزؿتٍ

ميشصاخاوي                                                                          



مذيشدبيشػتان
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ین ٍ تا ّوساُ تا تین ها تا  ز ًظس گسفتي ایٌکِ کجا ّػتین ٍ تِ کجا هیخَاّین تسغین ٍ مگًَِ هیتَاًین  تِ همكد تسغ

 تسًاهِ زیصی تسای زغیدى تِ همكد ،هػیس خَ  ٍ زاّْای زغیدى تِ آى زا تسای خَ  زغن ًوَ ین  کِ ػثازتٌد اش :

 دػلن تا هؼٌَیت ٍ  یي  ازی هتٌاغة تا الگَ ّای غٌت ٍ زٍؼ ّای جدیآهیختگی  

 )عسح هدام (هؿازکت فؼا   اًؽ اهَشاى  ز ا ازُ هدزغِ 

 تس تفکس ٍ خاللیتآهَشؼ هثتٌی  

 آهَشؼ تَام تا پطٍّؽ ّای ًظسی ٍ ػولی 

 آهَشؼ هؿازکتی  اًؽ اهَش ٍ هؼلن  ز کالظ 

 آهَشؼ هْازت ّای شًدگی  ز کٌاز آهَشؼ ّای هسغَم  ز هدزغِ 

 تْسُ گیسی اش اغتاًداز ّای فضا ٍ تکٌَلَضی  

 آهَشؼ ؾْسًٍد فؼا  

 ًگاُ تؼالی تخؽ–تمَیت غیػتن ازشیاتی –تمَیت اًگیصُ ٍ زؾد آفسیٌی  –ّوساُ تا ایجا  ٍفاق غاشهاًی 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ایجاد وفاق ساسمانی 
تقویت انگیشه و 

 رضذ آفزینی 

تقویت سیستم 
 ارسیابی

آهَشؼ هؿازکتی 

عسح هدام   

 پطٍّؽ ٍ

تفکس خالق   

 هْازت شًدگی 

 ؾْسًٍد فؼا  

ػلن ٍ  یي 

 تکٌَلَضی

 نگاه تعالی بخص
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 تا تا ایي  پٌج ٍیطگی تساشًدُ ػٌَاى ًوًَِ  ٍلتی تاؾین

 نمونه دولتی سعذی ویژگی های مذرسه  

 

، جْت ایجا  فسقت ّای ػولی، توسیي (زیاضی، ػلَم تجستی، شتاى ٍ ػلَم اجتواػی)آهَشؼ هفاّین پایِ هدزغِ ضوي           

هی آهَشین  ٍ تا آهَشاى   اًؽ  آهیص زا تا  ز ًظس گسفتي تحَزت اجتواػی تِ هْازت ّای زشم تسای  اؾتي یک شًدگی هَفمیت

ٍ توسیي هْازت ّای فس ی ٍ  فؼالیتْا  ز ایؿاى هؿازکت  افصایؽآهَش اش فؼالیت ّای کالغی، گیسی  اًؽ هیصاى تْسُافصایؽ 

  غؼی هی ًوایین تِ ایي هْن  غت یاشین  اجتواػی ٍ تِ ػثازتی هْازت ّای شًدگی 

 

 تاؾین، ٍالدیي ٍ جاهؼِ اًتظازات پاغخگَی  تتَاًین  تا آًین تس شهیٌِ ایي  ز                     

 جدیدی ّای افك تِ زا ّا آى اًتظازات ٍ کٌین هغسح زا ًَیٌی اًداشّای مؿن ّا آى تسای

 ٍعي   حع فسٌّگی، ازای هیساث تا آؾٌا آهَشی  اًؽ تا ایٌػت تالؾواى  غاشین هتَجِ

    ًوایین تستیت  یٌی هثاًی تِ تٌد پای ٍ آیٌدُ تِ هٌد ٍػاللِ پسمن ٍ تازیخ ٍ ًیاکاى تِ احتسام   ٍغتی،تا

 

ضای اش فسقتْای فضای هجاشی ٍهحتَاّای تسٍش ؾدُ غایتْا ی هٌاغة تْسُ گسفتِ ٍ  هسالة تْدیدّای ف .تسغٌد ؾٌاغی  پریسی ٍ َّیت ای اش جاهؼِ تِ حد ؾایػتِ هیؿٌاغٌد کِ ضوي ایي کِ فسٌّگ تَهی خَ  زا خَب تستیت کٌین   اًؽ آهَشاًی  تا  ًوًَِ  ٍلتی غؼدی غؼی هیکٌین هدزغِ  ز  غتا ایي زاؾًَد   ز  جَاهغ تِ غسػت تِ غَی جْاًی ؾدى غَق  ا ُ هیُ اهسٍش  

هجاشی  تاؾٌد ٍ  ز ایي زاغتا اش هؿاٍزاى تِ  ٍقَزت پازُ ٍلت ٍ توام ٍلت اغتفا ُ ًوَ ُ ٍ  ز  ٍغغح  اًؽ آهَشی 

ٍ اٍلیا کالغْای خاـ تسگصاز هیٌوایین  
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ِ  ایٌػتت  هدزغِ کازاى اًدز  غت ّوِ ػصم زاغتا ایي  ز ِ  ػتَاهلی  کت ِ  اش  آهتَش   اًتؽ  تیتصازی  تاػتج   کت  هدزغت

 ازتثتاعی   ز ٍغتؼی  ّػتتین   ٍغتت  آهتَشاى   اًتؽ  تتا   هتا  اغتاظ  ایتي  تس   ًوایٌد حر، اهکاى حد تا زا هیؿَ 

 غتویٌازّای  ، اغتتاًی  تتسٍى  ٍ  زٍى ی از ٍّتا  تسگتصازی  تتا  تتا  هیکٌتین  غتؼی   ،ّوچٌتیي   ازین قحیح ٍ اقَلی

 ٍ ًوتتایین اًگیتتص ؾتتَق هکتتاًی زا هدزغتتِ ، تفسیحتتی ّتتای تسًاهتتِ ٍ ػلوتتی ، ٍزشؾتتی ٌّتتسی ،هػتتاتمات  ػلوتتی

 آٍزین فساّن آٍز ًؿاط ٍ عساٍت تا ، شیثا هحیغی

 

جْت ٍالدیي کد زهص ٍیطُ ای قا ز خَاّد ؾتد کتِ تتا ٍزٍ  تتِ غتاهاًِ هتدتس اش فؼالیتْتای آهَشؾتی فسشًداًؿتاى هغلتغ           

     ؾًَد تا هؼلن گفتگَ ًوَ ُ  ٍ اش ًظسات هؿاٍزُ ای هؿاٍزاى اغتفا ُ ًوایٌد
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  :اجسا هیگس    هسحلِ  4 ز ایي غیػتن  

 

کالغْای تیصَّؾاى ٍیطُ ی پایِ ًْن  ز  زٍظ زیاضی ، ػلَم ٍ ا تیات اش ًیوِ  ٍم آتاى هاُ زٍشّای پٌج ؾٌثِ جْت هتماضیاى 

 تسگصاز خَاّد ؾد  

تاى تسگصاز غاػت  ز  تاتػ 44غاػت کالظ فَق تسًاهِ  ز ػٌاٍیي هختلف تغَز هػتوس ٍ  444تا تسًاهِ اتالغی آهَشؼ ٍ پسٍزؼ 

 غاػت  ز عَ  غا  تحكیلی هٌظَز گس یدُ اغت   34خَاّد ؾد ضوٌا جْت تکویل شهاى آهَشؼ  ز پٌجسُ تاش 

   

هحتَای کالغْا ؾاهل زیاضیات ، ػلَم ، ػستی ، هغالؼات اجتواػی ، ا تیات ، پطٍّؽ ، آشهایؿگاُ تخككی ، زایاًِ ، هْازت 

 ّای شًدگی ٍ پؿتیثاى تحكیلی هی تاؾد  

        

 هجوَعِ آسهًَْبی آًالیي ٍ ّفتگی ٍ جبهع 

جلذی کبر آسهَى ٍیژُ تکلیف در هٌشل  6هحوَعِ کتببْبی   

 هجوَعِ کتببْبی تست رضبدت 

 کتبة درسی
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 نیمه اول مرداد ویژه دانص آموزانفوق برنامه تابستانی 

 

 

 

  اردٍ

هسئَلیي 

 آهَسضگبُ 

⃝ 

آضٌبیی بب بزًبهِ 

 ّب

کبرضٌبسبى 

 هزات 

سبلي 

 آفزیٌص 

آضٌبیی بب هببًی 

 دیي 

کبرضٌبسبى 

 حَسُ 

سبلي 

 آفزیٌص 

 هطبٍرُ 

رٍاًطٌبسبى 

 تزبیتی 

سبلي 

 آفزیٌص 

آضٌبیی بب 

آسیبْبی فضبی 

 هجبسی 

کبرضٌبسبى 

 فتب 

سبلي 

 آفزیٌص 

  پژٍّص

خبًن هتقی ٍ 

 ّوکبراى 

سبلي 

 آفزیٌص 

ّوبیص فیشیک ٍ 

 ضیوی 

هَسسِ 

سزاج في 

 آهَس

سبلي 

 آفزیٌص 

 هعبًٍیي 

 اًتظبرات 

 هذیز 

آضٌبیی بب بزًبهِ 

 ّبی هذرسِ 

 کبرضٌبسبى تزبیتی 

آضٌبیی بب ٍیژگیْبی 

 دٍراى ًَجَاًی 
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  هػاتمات هسحلِ ،مْازهیي تثیاى ؛ خَازشهی ًَجَاى جؿٌَازُ  ز ؾسکت جْت آهَشاى  اًؽ فؼالیتْای ّدایت ٍ آهَشؼ

    IYNT هاًٌد الوللی تیي هػاتمات ٍ کاًگَزٍ ٍ  IMC هػاتمات  ز ؾسکت ؛ لساًی هػاتمات ؛ ّا پطٍّؿػسا پطٍّؿی – ػلوی

 ػلوی از ٍّای ٍ  آهَشی  اًؽ ّای غویٌاز  ز ؾسکت  ؛ پطٍّؽ ٍ تحمیك ؛

  

 
 

 آموزگار می توانذ با رفتار و گفتارش کطوری را دگرگون سازد . ارد بسرگیک 
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برنامه های پرورضی       

تسگصازی ، تسگصازی کالغْای آهَشؼ  یٌی ،  تسگصازی هساغن هرّثی ، تا تسگصازی هساغن قثحگاّی ّدفوٌد ؛ ًواش جواػت 

 اغتاًی  ٍ تسٍى اغتاًی  غؼی  ز حكَ  ّد،  ازین  ًوایؿگاُ ّای  ایوی کتاب ٍ تسگصازی از ٍّای  زٍى 

 

 

یورزض برنامه های          

ُ ّای ذیل فؼالیت هی ًواید تستیت تدًی  تِ ػٌَاى یکی اش تسًاهِ ّای غالهت ٍ ؾا اتی  ز عیف گػتس ُ   ز حَش

 

 

 

آهَسش 

 دیٌی 

سزٍد 

 ّوگبًی 

اردٍّبی 

 تزبیتی 

هزاسن 

 صبحگبُ 

ًوبس 

 جوبعت 

طزح هطبلعِ 

 ٍ کتببخَاًی 

هزاسن 

 هذّبی 
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   مطاوره ای های برنامه           

  آهَشؼ  ًظن ٍ اًضثاط فس ی ٍ اجتواػی 

   آهَشؼ ،آهَشؼ حمَق ؾْسًٍدی ،هْازت شًدگی  ز لالة کاز گسٍّی ،آموزش آهَشؼ تسلسازی ازتثاط هَحس ٍ قحیح

  یگس اش هْوتسیي اٍلَیتْای هاغت   تغریِ غالن ًیص یکی

   پؿتیثاى تحكیلی ٍ هؿاٍزُ ٍ ّدایت تحكیلی 

 

آموسش نظم و  عنوان

انضباط فزدی و 

 اجتماعی  

آضنایی با 

خصوصیات بلوغ 

 درنوجوان

آضنایی با 

آسیبهای فضای 

 مجاسی

آموسش بز قزاری 

 ارتباط موثز

آموسش حقوق 

 ضهزونذی

آموسش تغذیه 

 سالم

  کتس غالهی خاًن کاظوی  کتس هجد فس  کتس خصایی   کتس هیسشاتیگی  ٍهؼاًٍیيهدیس  استاد

 

 

 

 : برنامه های هوضمنذ سازی               

ازتما  ( ٍ غتازُ)) یک غتازُ ( هیثاؾد ٍ  ز ًظس  از  ایي زتثِ زا تِ  ز حا  حاضس آهَشؾگاُ  ازای زتثِ اٍ  هدازظ َّؾوٌد 

 تخؿد ٍ تسًاهِ ّای ذیل زا اجسا ز خَاّد آٍز   
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 ) کالغْای زایاًِ  ز غِ غغح تسای  اًؽ آهَشاى : ) ز عی غا  تكَزت جداگاًِ تسای پایِ ّا ی تحكیلی 

 
 

  کالهی 

  ِتمدیس ًاه 

  ٍ از 

 : ًَِاًتخاب  اًؽ آهَش  ًو 

 

 معیارهای انتخاب دانص آموز نمونه 

تَاى  –لدزت زّثسی )جوغ آٍزی کوک تسای هػتوٌداى ( –لدزت تیاى   -حجاب  –ًواش جواػت  -اًضثاط  

 –ٍزشؼ –خاللیت (–اًیویؿي  –کاز آفسیٌی -ٌّس ٍیطُ )خظ ًماؾی  غت غاشُ –زضایت  تیساى –ازتثاعی 

حفظ حمَق  یگساى  –ّوکازی  ز فؼالیتْای هدزغِ  –ػدم غیثت غیس هَجِ  -23ًوسُ تازی –تػلظ تِ شتاى 

 تغریِ هٌاغة ٍ حفظ غالهتی

 

ویژگی های هرکس مربوط به خوبیها و بذیهای اخالقی دوستان 

 ))او است.))توماس کارالیل

 (ارزش هر کس، برابر است با ارزش آن چیسی که برایص ارزش قائل است. )حضرت علی علیه السالم

احتزام بِ •

 دٍستبى 

 آراستگی  

 اًضببط•

 بْذاضت 

 

 قذرت بیبى •

 قذرت رّبزی 

 رضبیت دبیز •

 بِ ببال  19ًوزُ 

 ًوبس جوبعت •

 حجبة 

فعبلیتْبی •

 گزٍّی 

 ٌّز ّبی ٍیژُ 
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         طرح و برنامه ها          

 دزغِ عسح تؼالی  ز حا  اجساغت ٍ  ز  ُ هحَز ٍ ٍ ز ّس هحَز عسحْای خاـ خَ  زا  ز  غت اجسا  از     زایي ه          

 عزحهای مزتبظ محور  ردیف 

 تٌظین تسًاهِ ػولیاتی  ز کلیِ عسحْا ٍ فؼالیتْای هدزغِ  تدٍیي تسًاهِ ػولیاتی  1

تَغؼِ تَاًوٌدیْا ٍ  2

هؿازکت ًیسٍی 

 اًػاًی 

 تْیٌِ غاشی ؾایػتگیْای حسفِ ای هؼلواى

  زظ پطٍّی

 کیفیت تخؿی تِ ؾَزای  تیساى 

 هغالؼِ ٍ کتاتخَاًی 

اغتمساز ًظام یا   ّی  3

 یا گیسی 

 کازتػت في آٍزیْای ًَیي آهَشؾی 

 تْسُ گیسی اش زٍؾْای فؼا  تدزیع ٍ یا  گیسی هؼکَظ 

 ازتمای َّؾوٌدی تِ غغح هیاًی )  ٍغتازُ (

 کالظ هَضَػی 

تَغؼِ هؿازکت  اًؽ  4

 آهَشاى 

 –فٌاٍزی  –حضَز  زجؿٌَازُ ّا ٍ هػاتمات ) ػلوی ٍ ػولی 

 ٍزشؾی ( –پطٍّؿی 

 عسح هدام 

 تؿکل ّا ٍ ؾَزای  اًؽ آهَشی 

تَغؼِ هؿازکت اٍلیا ٍ  5

 ًْا ّای اجتواػی 

 –عسح تَغؼِ ّوکازی تا ًْا  ّا ی آهَشؾی ) غساج في آهَش 

 هَشُ ػلَم ٍ فٌَى ٍ   (

 عسح پؿتیثاى  ٍ هؿاٍزُ تحكیلی تا ازشؾیاتی گام تِ گام 

 (forumعسح اًجوٌْای ػلوی  هجاشی تا هؿازکت اٍلیا) 

تستیت تدًی  6

 پیؿگیسی ٍ ایوٌی ،

 الوپیا  ٍزشؾی  زٍى هدزغِ ای 

 عسح حیاط پَیا 

 عسح پیؿگیسی اش آغیثْای فضای هجاشی 

 غٌجی  یعسح غستالگسی غاختاز لاهتی ، تیٌایی غٌجی ٍ ؾٌَای

فؼالیتْای هکول فَق  7

 تسًاهِ ٍ پسٍزؾی 

 اجسای کالغْای فَق تسًاهِ 

 تؼوین فسٌّگ  الاهِ ًواش 

تسلسازی ًظام زؾد  8

 آفسیي اًگیصؾی 

 عسح تاج ًوًَِ  

 عسح اًتخاب هؼلن تستس 

 عسح تؿَیمی ّوگام تا اٍلیا 

 عسح تَجیْی لَاًیي ٍ همسزات هدیسیت اجسایی ٍ  9



 

13 

 

 ا ازی 

 عسح پاکثاى  خاللیت ٍ ًَآٍزی  11

 عسح تاشیافت 

 عسح کاز آفسیٌی 

 عسح تَغؼِ فسٌّگ احتسام 

 عسح ؾٌاغایی افسا  هثتکس ٍ فکسّای خالق 

 ًظام آزاغتگی 

 

 
 

  اردوهای مذرسه ما 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تاؽ هَشُ  فاع  - هَشُ عثیؼت –تْساى گس ی  –غساج في آهَش  –هَشُ ػلَم ٍ فٌَى  –تاؽ گیاُ ؾٌاغی  درون استانی

 و ...... هَشُ تاکػیدزهی -هَشُ زضا ػثاغی  –هَشُ جَاّسات  –همدظ 

 تا تَجِ تِ پیؿٌْا  ؾَزای  اًؽ آهَشی ٍ تا تكَیة ؾَزای هدزغِ ٍ اًجوي اٍلیا ٍ هستیاى برون استانی

 اش هساکص فسٌّگی ٍ تازیخی یکی اش اغتاًْا تاش ید خَاّد ؾد  *ّسغا  
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