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    ای محمد بىد گانم را بگى هک همیشً سخه بهتز را رب سبان  آ ورند .

 ""35سىري اسزاء آهی

 

 

احسه هیقل لعبادی یقىل التی و  



 

 

 

 

 

 

مقام معظم رهبزی هب صرمىدي   

96سال  



 

 انم طرح : رپواس رد آسمان راهیی

 
 شهدای صرهنگی ره منطقً ،     عنىان طرح : شىاسایی دانش آمىسان شهید 

 ژپوهی شهید مىضىع طرح :

 هدف طرح : تعاملی رب بیان نقش دانش آمىسان و صرهنگیان شهید رد هشت سال دافع مقدس



 

صیلی 
تح
 سمان اجرای طرح : رد طىل سال 

کان اجرای طرح : مدارس شاهد   م

 اصراد شزکت کنىدي رد طرح : کلیً دانش آمىسان و مربیان مدارس شاهد 

نحىي اجرا و ربگزاری طرح : ایه طرح با راهنمایی و هدایت مربیان رد مدرهس تىسط دانش آمىسان ره مدرهس انجام می 

،  ساخت کلیپ  –شهدا  فیلم یادگاریهای –مصاحبً  –تهیً گزارش هب   حضىر رد خانىادي شهدا  با  قبل پذرید هک با هماهنگی اس

 اقدام می نمایىد.  شهید صرهنگی مصاحبً ای صرسند

   تهیً نمااگشیي اس عکس و فیلم آاثر شهدا و ثبت دستاورداهی دانش  –ساخت ماکت  –تهیً ربوشىر

 ىانآمىسان رد کتابچً ای هب همیه عن 

   ىاري هک هب بهتزیه آاثر هدایایی نفیسی اهدا خىاهد شد.ن و رد پایان ربگزاری جش 



 

 آسمانی ستاري رپ و روشه اترخی اس ربگی ات است ایه رب  ما قصد  طرح ایه با رابطً رد

 چهارگىهش رب  ایثار سزسمیه اس آمىسانی دانش نظیز بی حضىر و مقدس دافع بىدن

 سال 8 حماهس رد آمىسان دانش نقش رب اتملی.ات  می ده  نشان شما هب را  عشك سجادي

 .باشیم داشتً جنگ اهی جبهً رد رپشىر حضىر و مقدس دافع

 

 

 

 

 

                                                     



 

 

 

 ثبسوِ تعبلي

 1396-97هتَسطِ ًوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزش ضبّذ ضْذای اکجبتبى کبرضٌبسي دٍرُ اٍل 

 

 

 

 

 

                                                           
، هذير هذرسِ ثِ عٌَاى رکي اغلي از ارکبى پٌجگبًِ در فعبليت ّبی  20/5/1379هَرخ  652از آييي ًبهِ ی اجرايي هذارس هػَة جلسِ  4طجق هبدُ  1

 هبلي ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت .  آهَزضي ، پرٍرضي ،

 1ضوبرُ ثرًبهِ  

 هعلواى شَراي كارآهدي ارتقاي ػٌَاى ثزًبهِ

 25/ظ 2-119، راّکبر 15راّجرد  هستٌذات لبًًَي

 28سٌذ تحَل ظ 13-2، راّکبر  7/ فػل  1-118% راّکبر  15/راّجرد  4-121، راّکبر 15راّجرد 

اثذاع رٍضْبی ًَیي تذریس ٍ استفبدُ اس  رٍحیبت ٍ ًیبس داًص آهَساى /افشایص ثبسدّي در اسای رٍش ّبی آهَسضي هتٌبست ثب  کيفي اّذاف ثزًبهِ

 فٌَى ًَیي / تؼییي ٍ تمَیت ًمص الگَ ٍ ثستز سبسی هؼلوبى ثِ ػٌَاى هحَر تحَل

 اجزا ثیي دثیزاى هحتزم ٍاحذ آهَسضي کوي

ضزح اجوبلي اس فزآیٌذ اجزای 

 الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي

 هسئَل اجزا زهبى اقذاهبت

 تقَيت ًقص ضَرای ضَرای دثيراى ثِ غَرت هَضَعي 

 جذٍل زهبًجٌذی سبهبًِ ضَراّب 

  ٍ کيفيت ثخطيذى ثِ ضَرای دثيراى ٍ پيگيری هسبئل آهَزضي

 اًضجبطي ٍ تجْيسات ٍ....

 ) ُتعييي ًوبيٌذُ دثيراى در اٍليي ضَرا ) ضْريَرهب 

 تطَيق ٍ تقذير از ّوکبراى فعبل 

ضْريَر هبُ تب اًتْبی 

 تحػيليسبل 

 

هذیزیت ٍ ػَاهل 

 اجزایي

 

ًمص اروبى هذرسِ در الذاهبت 

 1ٍاحذ آهَسضي
 آضٌبیي اٍلیب ثب رًٍذ ضَرای دثیزاى اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 ًمص فؼبل ضَرای دثیزاى در تػویوبت ضَرای هعلوبى

 تػَیت ثزگشاری جلسبت ضَرای دثیزاى ضَرای هذرسِ

 اهَساى ثب رًٍذ وبری ضَرای دثیزاىآضٌبیي داًص  ضَرای داًص آهَزی

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 اجزای الذاهبت

 فىزی ٍ ّوىبری در پیطجزد همبغذ آهَسضي ٍ پزٍرضي ّن

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت ٍ 

 ارسیبثي

 اس ّوىبراى هحتزم ٍ ػَاهل اجزایيهمغغ هزثَعِ ، ًظز سٌجي 



 

 

 ثبسوِ تعبلي                                     

 1396-97برضٌبسي دٍرُ اٍل هتَسطِ  ًوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزضي .ضبّذ ضْذای اکجبتبى ک

 هتَسطِ اٍل دٍرُ در تحصيلي ّدايت استقرار ػٌَاى ثزًبهِ 

  6-5راّکبر  – 7فػل  هستٌذات لبًًَي

 5-7/ راّکبر 5-5راّکبر  – 7فػل 

 

آضٌبیي داًص آهَساى ثب ٌّزستبى ّب ٍ سبیز رضتِ ّبی ًظزی / ػاللوٌذی ٍ استؼذاد  داًص اهَساى جْت رضتِ ّبی  کيفي اّذاف ثزًبهِ

فٌي ٍ حزفِ ای / خزٍج اس آهَسش ٍ پزٍرش ثب داضتي یه في ٍ حزفِ ٍ جذة وبر در جبهؼِ/ آضٌبیي ثب آسهَى ّبی 

 ارسبلي اس هطبٍرُ ادارُ  

 آضٌبیي داًص آهَساى ٍ دثیزاى ٍ خبًَادُ ّبی هحتزم ثب ایي عزح  کوي

ضزح اجوبلي اس فزآیٌذ اجزای 

 الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي 

 هسئَل اجزا زهبى اقذاهبت

 سِ پبيِ تَسط هطبٍراى هحترم هذرسِ غحجت ثب داًص آهَزاى ّر 

 تػوين گيری جْت آيٌذُ  آضٌبيي ثب عاليق ٍ استعذادّبی خَد ٍ

حرفِ ای  آضٌبيي داًص آهَزاى ثب ايت ّبی هَرد ًظر هبًٌذ  ضغلي ٍ

هعذل سِ پبيِ ، ضرکت در آزهًَْبی ارسبلي از ادارُ هبًٌذ استعذاد ٍ 

 رغجت ثب درايت کبهل ، ًظرسٌجي از دثيراى ٍ اٍليب ٍ خَد داًص آهَز  

  در غَرت اهکبى دعَت از افراد آگبُ ثِ ّذايت تحػيلي ثرای داًص

 آهَزاى ٍ اٍليب ٍ دثيراى 

 آثبى هبُ 

 

هطبٍریي هحتزم هذارس ٍ 

 ػَاهل اجزایي 

 

ًمص اروبى هذرسِ در الذاهبت 

  2ٍاحذ آهَسضي
اعالع رسبًي ثِ اٍلیبی هحتزم جْت استمزار ایي عزح در دٍرُ اٍل هتَسغِ ًظز سٌجي در خػَظ داًص  اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 آهَساى جْت رضتِ ّبی تحػیلي 

اعالع رسبًي ثِ دثیزاى هحتزم جْت استمزار ایي عزح در دٍرُ اٍل هتَسغِ ٍ ًظز سٌجي در خػَظ  ضَرای هعلوبى

 داًص آهَساى جْت رضتِ ّبی تحػیلي 

 تػَیت عزح ٍ ثزًبهِ ریشی جْت آضٌبیي اٍلیب ٍ داًص آهَساى ثب ّذایت تحػیلي  ضَرای هذرسِ

 اعالع رسبًي ٍ آگبّي  ثِ داًص آهَساى جْت استمزار ایي عزح در دٍرُ اٍل هتَسغِ ضَرای داًص آهَزی

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 اجزای الذاهبت

 جذة داًص آهَساى ثز اسبس ػاللِ ٍ استؼذا در وبرّبی هختلف ٍ ثِ دٍر اس هحفَظبت 

 یبدگیزی یه حزفِ ٍ في ثؼذ اس فبرؽ التحػیلي اس آهَسش ٍ پزٍرش 

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت ٍ 

 ارسیبثي 

 ًظز سٌجي اس دثیزاى ٍ داًص آهَساى ٍ اٍلیبی هحتزم داًص آهَساى 

 

 

 

 

                                                           
، هذير هذرسِ ثِ عٌَاى رکي اغلي از ارکبى پٌجگبًِ در فعبليت ّبی  20/5/1379هَرخ  652از آييي ًبهِ ی اجرايي هذارس هػَة جلسِ  4طجق هبدُ  2

 هبلي ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت .  آهَزضي ، پرٍرضي ،

 2ضوبرُ ثرًبهِ  



 

 

 

 ثبسوِ تعبلي

 1396-97کبرضٌبسي دٍرُ اٍل هتَسطِ ضبّذ ضْذای اکجبتبى   ًوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزضي .

 هدرسِ هديريت تعالي برًاهِ ػٌَاى ثزًبهِ 

 از فػل ضطن سٌذ تحَل  2، 13،9از فػل چْبرم ٍ ثٌذّبی  1ثٌذ  هستٌذات لبًًَي

 

آهَسضي ٍ هذیزیتي / سهیٌِ سبسی جْت ارتمب ویفیت آهَسضي ٍ پزٍرضي  / تَسؼِ  هطبروت دستیبثي ثِ استبًذاردّبی  کيفي اّذاف ثزًبهِ

 داًص آهَساى در ادارُ هذرسِ / تذٍیي ثزًبهِ سبالًِ /

 ضزوت دثیزاى ٍ ٍداًص آهَساى ٍ اٍلیبدرایي عزح   کوي

ضزح اجوبلي اس فزآیٌذ اجزای 

 الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي 

 هسئَل اجزا زهبى اقذاهبت

  آضٌبيي دثيراى ثب سٌذ تحَل 

 ًِآضٌبيي ثب سبحتْبی ضص گب 

   ًِتذٍيي ثرًبهِ سبال/ 

    تَسعِ فرٌّگ هطبلعِ ٍ پژٍّص 

 

يک سبل 

 تحػيلي 

هذیزیت ٍ ػَاهل اجزایي ٍ دثیزاى 

 هحتزم ٍ داًص آهَساى ٍ اٍلیب 

 

ًمص اروبى هذرسِ در 

  3الذاهبت ٍاحذ آهَسضي
 آضٌبیي ٍ آگبّي  اٍلیب ثب اجزای ایي عزح  اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 آضٌبیي ٍ آگبّي دثیزاى  ثب اجزای ایي عزح ضَرای هعلوبى

 آضٌبیي ٍ آگبّي ثِ اػضبی ضَرای هذرسِ  ثب اجزای ایي عزح ضَرای هذرسِ

 آضٌبیي ٍ آگبّي داًص آهَساى  ثب اجزای ایي عزح ضَرای داًص آهَزی

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 الذاهبت اجزای

 دستیبثي ثِ اّذاف سٌذ تحَل ٍ رسیذى ثِ حیبت عیجِ 

 

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت 

 ٍ ارسیبثي 

 ًظزسٌجي اس ولیِ ػَاهل ٍ دثیزاى ٍ داًص آهَساى  

 

 

 

 

 

                                                           
هبلي  ارکبى پٌجگبًِ در فعبليت ّبی آهَزضي ، پرٍرضي ،، هذير هذرسِ ثِ عٌَاى رکي اغلي از  20/5/1379هَرخ  652از آييي ًبهِ ی اجرايي هذارس هػَة جلسِ  4طجق هبدُ  3

 ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت . 

 3ضوبرُ ثرًبهِ  



 

 

 

 

 ثبسوِ تعبلي

 1396-97ًوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزضي ضبّذ ضْذای اکجبتبى  کبرضٌبسي دٍرُ اٍل هتَسطِ  

 هَضَعي درض كالض طرح تقَيت ٍ تَسعِ ػٌَاى ثزًبهِ 

  20ظ– 1-1راّکبر  7/ فػل  24ظ – 6راّکبر  7/ فػل 10ظ– 21راّکبر  –فػل دٍم  هستٌذات لبًًَي

 

 ارتمب سغح ویفي آهَسش / ایجبد تٌَع در حیغِ ّبی یبد گیزی / تَسؼِ ٍ تؼویك یبدگیزی اس داًص آهَساى  کيفي اّذاف ثزًبهِ

 چٌذ درس ثِ ایي عزح اختػبظ دادُ ضَد  کوي

ضزح اجوبلي اس فزآیٌذ 

 اجزای الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي 

 هسئَل اجزا زهبى اقذاهبت

  تْيِ کالس هَضَعي ثِ اًتخبة دثيراى هحترم 

  تْيِ تبثلَ ٍ يب کوذ جْت فعبليتْبی داًص آهَزاى 

  ًػت ٍيذئَ پرٍزکتَر در کالس هَضَعي 

 

 آثبى هبُ 

 

هذیزیت ٍ ػَاهل 

 جزایي ا

ًمص اروبى هذرسِ در 

  4الذاهبت ٍاحذ آهَسضي
 آگبّي ثِ اٍلیب جْت ایي عزح  اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 ًظز سٌجي اس دثیزاى هحتزم جْت والسْبی هَضَػي  ضَرای هعلوبى

 ثزرسي در ضَرای هذرسِ جْت تطىیل والسْبی هَضَػي  ضَرای هذرسِ

 آگبّي ٍ ًظز سٌجي اس داًص آهَساى جْت والسْبی هَضَػي  ضَرای داًص آهَزی

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 اجزای الذاهبت

 هَساى  آتٌَع در یبدگیزی ٍ تٌَع در رًٍذ والس داری ٍ خاللیت در داًص 

 

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت 

 ٍ ارسیبثي 

 ًظز سٌجي اس دثیزاى ٍ داًص آهَساى 

 

 

 

 

                                                           
، هذير هذرسِ ثِ عٌَاى رکي اغلي از ارکبى پٌجگبًِ در فعبليت ّبی  20/5/1379هَرخ  652از آييي ًبهِ ی اجرايي هذارس هػَة جلسِ  4طجق هبدُ  4

 ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت . هبلي  آهَزضي ، پرٍرضي ،

 4ضوبرُ ثرًبهِ  



 

 

 

 ثبسوِ تعبلي

 1396-796بتبى  کبرضٌبسي دٍرُ اٍل هتَسطِ ًوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزضي ضبّذ ضْذای اکج

 هدارض ارتباطاتي ٍ اطالعات فٌاٍري ، ،كارگاّي آزهايشگاّي تجْيسات ساهاًدّي ػٌَاى ثزًبهِ 

 25ظ  1- 109راّکبر  – 14/ راّجرد ضوبرُ  24سٌذ تحَل ظ  6-1راّکبر  – 7فػل -30سٌذتحَل /ظ1 7-3راّکبر  -7فػل  هستٌذات لبًًَي

 -28ظ 2-168راّکبر  – 23/ راّجرد ضوبرُ 

تؼویك یبدگیزی داًص آهَساى ٍ وبر ثزدی ًوَدى هحتَای وتت درسي / استفبدُ اس رٍش ّبی هتٌَع تذریس  کيفي اّذاف ثزًبهِ

/رضذ اػتوبد ثِ ًفس داًص آهَساى اس عزیك ثجت رًٍذ رضذ آهَسضي / تَجِ ثِ فؼبلیتْبی هىول ٍ فَق ثزًبهِ در 

 ػوك یبدگیزی  

 تحت پَضص لزار دادى داًص آهَساى ّزسِ پبیِ  کوي

ضزح اجوبلي اس فزآیٌذ 

 اجزای الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي 

 هسئَل اجزا زهبى اقذاهبت

  استفبدُ از ٍسبيل آزهبيطگبّي ثِ غَرت گرٍّي 

  استفبدُ از سي دی ٍ فيلن ّبی آهَزضي 

  تْيِ هبکت ٍ ٍسبيل آزهبيطگبّي تَسط داًص آهَزاى 

  در غَرت لسٍم تطريح قلت ٍ کليِ ٍ ضص 

 فٌبٍری   تْيِ ٍسبيل جْت کبر ٍ 

در طَل سبل 

 تحػيلي 

 

هذیزیت ٍ ػَاهل اجزایي ٍ 

 دثیزاى هحتزم 

 

ًمص اروبى هذرسِ در 

  5الذاهبت ٍاحذ آهَسضي
 اعالع رسبًي ٍ آضٌبیي اٍلیب ثب رًٍذ تذریس دثیزاى  اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 هطبروت دثیزاى ػلَم ٍ فٌبٍری در ایي عزح  ضَرای هعلوبى

 ثزرسي در ضَرای هذرسِ جْت ویفیت ثخطي در اهَر آسهبیطگبّي ٍ فٌبٍری  ضَرای هذرسِ

 اعالع رسبًي ثِ داًص اهَساى جْت ویفیت ثخطي در اهَر آسهبیطگبّي ٍ فٌبٍری  ضَرای داًص آهَزی

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 اجزای الذاهبت

 ثْجَد در رًٍذ تذریس ٍ تٌَع ٍ خاللیت در درٍس هَرد ًظز 

 

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت 

 ٍ ارسیبثي 

 ًظز سٌجي اس دثیزاى ٍ داًص اهَساى ٍ اٍلیب هحتزم 
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 هبلي ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت .  آهَزضي ، پرٍرضي ،

 5ضوبرُ ثرًبهِ  



 

 

 

 ثبسوِ تعبلي

 1396-97برضٌبسي دٍرُ اٍل هتَسطِ  ًوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزضي ضبّذ ضْذای اکجبتبى  ک

 (هلي درض برًاهِ سٌد اساض بر ّفتگي برًاهِ تدٍيي) درسي برًاهِ از صياًت ػٌَاى ثزًبهِ 

  2-1راّکبر  7/ فػل 1-1راّکبر  7فػل  هستٌذات لبًًَي

 

هتٌبست سبسی حجن ٍ م حتَای وتت درسي ٍ سبػبت ٍ رٍسّبی آهَسضي ثب تَاًوٌذی ّب ٍٍیژگي ّبی  کيفي اّذاف ثزًبهِ

 داًص آهَساى / ثْزُ هٌذی اس تجْیشات ٍ فٌبٍری ّبی ًَیي آهَسضي ٍ تزثیتي در راستبی اّذاف 

 عزاحي ٍ تذٍیي ٍ اجزای ثزًبهِ درسي ثز اسبس اسٌبد تحَل راّجزدی  کوي

فزآیٌذ ضزح اجوبلي اس 

 اجزای الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي 

هسئَل  زهبى اقذاهبت

 اجزا

  ثبزًگری ٍ اغالح ثرًبهِ ّبی درسي هجتٌي ثر رٍيکرد فرٌّگي

 ترييتي  –

  اجرای ثرًبهِ ريسی دقيق  درٍس ٍ عذم تذاخل درٍس زثبى

 عرثي ٍ اًگليسي در يک رٍز 

هذیزیت ٍ  ضْريَر ٍ هْر هبُ 

ػَاهل 

 اجزایي 

هذرسِ در ًمص اروبى 

  6الذاهبت ٍاحذ آهَسضي
 آگبّي جْت ثزًبهِ ّفتگي ٍ سبػبت درٍس  اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 ثزًبهِ ریشی ٍ سبهبًذّي دثیزاى هحتزم  ضَرای هعلوبى

 تْیِ ثزًبهِ ای هٌسجن ٍ ثب هحتَا ٍ ثب در ًظز گزفتي توبم ٍیژگیْبی آهَسضي ٍ تزثیتي  ضَرای هذرسِ

 ًظزسٌجي اس اػضبی ضَرای داًص آهَسی جْت ثزًبهِ ّفتگي  ضَرای داًص آهَزی

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 اجزای الذاهبت

 تذٍیي یه ثزًبهِ وبهل ٍ رػبیت جٌجِ ّبی آهَسضي ٍ تزثیتي 

 

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت 

 ٍ ارسیبثي 

 ًظز همغغ هزثَعِ ٍ دثیزاى ٍ داًص آهَساى ٍ اٍلیب 
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 هبلي ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت .  آهَزضي ، پرٍرضي ،

 6ضوبرُ ثرًبهِ 



 

 

 

 ثبسوِ تعبلي

 1396-97کبرضٌبسي دٍرُ اٍل هتَسطًِوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزضي ضبّذ ضْذای اکجبتبى  

 خَارزهي ًَجَاى جشٌَارُ برگساري ػٌَاى ثزًبهِ 

  6-5/  راّکبر  6-6راّکبر  7فػل  هستٌذات لبًًَي

 

 ضزوت داًص آهَساى پبیِ ّفتن ٍ ّطتن ٍ ًْن  کيفي اّذاف ثزًبهِ

 ضزوت داًص آهَساى ػاللوٌذ ٍ پَیب  کوي

ضزح اجوبلي اس فزآیٌذ 

 اجزای الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي 

 هسئَل اجزا زهبى اقذاهبت

  ضرکت داًص آهَزاى در رضتِ ّبی هَرد ًظر ٍ اعالم

 ضذُ جطٌَارُ خَارزهي

  هَزاى در ايي رضتِآاستعذاد يبثي داًص 

  هعرفي يکي از دثيراى ثعٌَاى راثط جطٌَارُ ًَجَاى

 خَارزهي 

 آثبى هبُ 

 

هزضیِ سز وبر خبًن 

اثزاّیوي ثؼٌَاى راثظ 

 عزح هي ثبضٌذ 

 

ًمص اروبى هذرسِ در 

  7الذاهبت ٍاحذ آهَسضي
 آگبّي ثِ اٍلیب جْت اجزای عزح  اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 اػالم ثخطٌبهِ ثِ دثیزاى جْت اجزای عزح  ضَرای هعلوبى

 تػَیت در ضَرای هذرسِ جْت اجزای عزح  ضَرای هذرسِ

 اعالع رسبًي ثِ داًص آهَساى جْت اجزای عزح  ضَرای داًص آهَزی

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 اجزای الذاهبت

 آضٌبیي داًص آهَساى ثب وبرّبی پژٍّطي ٍ فىزی 

 

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت 

 ٍ ارسیبثي 

 ًظبرت ثز اجزای عزح 

 ثزًبهِ ریشی دلیك جْت اجزای عزح 
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 هبلي ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت .  آهَزضي ، پرٍرضي ،

  7 ضوبرُ ثرًبهِ



 

 

 

 ثبسوِ تعبلي

 1396-97کبرضٌبسي دٍرُ اٍل هتَسطِ ًوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزضي ضبّذ ضْذای اکجبتبى 

 پَدهاى ّاي سِ گاًِ  ترٍيج گفتواى تحَل بٌياديي ( تَاًوٌدسازي دبيراى ٍ ٌّرآهَزاى ) ػٌَاى ثزًبهِ 

 هفاّين كليد ٍاشُ ّا ٍ زير ًظام ّاي شش گاًِ  (1

 تبييي بياًِ ّاي ارزش ّا در سٌد تحَل (2

 آشٌايي با اركاى ًظام تربيت رسوي ٍ عوَهي ٍ ٍظايف آًْا (3

 فػل دٍ م سٌذ تحَل ثٌيبديي، ثيبًيِ ارزش ّب / فػل اٍل کليبت   هستٌذات لبًًَي

 

 آضٌبیي دثیزاى ثب سٌذ تحَل ٍ سبحتْبی ضص گبًِ ٍ رسیذى ثِ ّذف سٌذتحَل  کيفي اّذاف ثزًبهِ

 ایزاًي    –آهَسُ ّبی هطتزن اسالهي 

 ضزوت ولیِ دثیزاى  کوي

ضزح اجوبلي اس فزآیٌذ 

 اجزای الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي 

 هسئَل اجزا زهبى اقذاهبت

  غحجت در ضَراّبی دثيراى در خػَظ سٌذ تحَل ٍ ٍظبيف

 هعلن در سٌذ تحَل 

  ًِآضٌبيي ثب سبحتْبی ضص گب 

 

ا ز ضَرای دثيراى 

هْرهبُ تب آخر سبل 

 تحػيلي 

 ولیِ وبروٌبى 

 

ًمص اروبى هذرسِ در 

  8الذاهبت ٍاحذ آهَسضي
 آضٌبیي ثب سٌذ تحَل  اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 آضٌبیي ثب سٌذ تحَل ضَرای هعلوبى

 آضٌبیي ثب سٌذ تحَل ضَرای هذرسِ

 آضٌبیي ثب سٌذ تحَل ضَرای داًص آهَزی

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 اجزای الذاهبت

 آضٌبیي ثب سٌذ تحَل ٍ سٌذ چطن اًذاس ٍ ّذف اس سٌذ تحَل رسیذى ثِ حیبت عیجِ  

 

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت 

 ٍ ارسیبثي 

 ضَرای دثیزاى  رًظبرت ثز اجزای عزح د

 ىآآسهًَي اس هَارد ایزاد ضذُ در ضَرای دثیزاى در خػَظ سٌذ تحَل ٍ اّذاف 
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 هبلي ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت .  آهَزضي ، پرٍرضي ،

 8ضوبرُ ثرًبهِ 



 

 

 

 ثبسوِ تعبلي

 1396-97ّبی آهَزضي ًوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزضي ضبّذ ضْذای اکجبتبى دٍرُ اٍل هتَسطِ  / کبرضٌبسي گرٍُ 

 برگساري كارگاُ ّاي درض پصٍّي در قالب شَراي دبيراى ػٌَاى ثزًبهِ 

 17 -3راّکبر  هستٌذات لبًًَي

  13-2راّکبر 

ارتجبط هستمین ثیي ثزًبهِ درسي ٍ تجزثِ والسي ٍ توزوش ثز هَضَع یب هطىل ٍیژُ هزتجظ ثب اّذاف  کيفي اّذاف ثزًبهِ

 یبدگیزی داًص آهَساى ٍ هجتٌي ثز ثزًبهِ درسي اس ٍیژگي ّبی اغلي درس پژٍّي ثِ ضوبر هي آیذ . 

 ضزوت دثیزاى هحتزم در ایي عزح  کوي

ضزح اجوبلي اس فزآیٌذ 

 اجزای الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي 

 هسئَل اجزا زهبى اقذاهبت

  اختػبظ ضَرای دثيراى در خػَظ درس پژٍّي 

  پژوهی تفبٍت درس پژٍّي ٍ اقذام 

 و مشارکت برابر همه اعضا  وی درش به جای معلم تمرکس بر ر

 ی گروه در کار ، از ویژگی مخصوص درش پسوهی می باشذ . 

  دثيراىدعَت اسبتيذ هجرة جْت آهَزش درس پژٍّي 

هذیزیت ٍ ػَاهل  آثبى هبُ 

ٍ ولیِ  اجزایي

 دثیزاى 

ًمص اروبى هذرسِ در 

  9الذاهبت ٍاحذ آهَسضي
 آضٌبیي ثب ایي عزح  اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 تػَیت در ضَرای دثیزاى جْت اجزای عزح  ضَرای هعلوبى

 تػَیت در ضَرای هذرسِ جْت اجزای ایي عزح  ضَرای هذرسِ

 آگبّي ٍ اعالع رسبًي ثِ داًص آهَساى  آهَزیضَرای داًص 

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 اجزای الذاهبت

 هطبّذُ در والس درس تَسظ داًص آهَساى 

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت 

 ٍ ارسیبثي 

 اجزای دلیك عزح 

 ًظبرت ثز حسي اجزای عزح 

 تمذیز ٍ تطىز اس فؼبلیي عزح
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 ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت .  هبلي آهَزضي ، پرٍرضي ،

 9ضوبرُ ثرًبهِ 



 

 

 

 تعبليثبسوِ 

 1396-97کبرضٌبسي گرٍُ ّبی آهَزضي ًوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزضي .ضبّذ ضْذای اکجبتبى . دٍرُ اٍل هتَسطِ/ 

ًظارت ٍ راٌّوايي آهَزشي ًاظر بر عولكرد حرفِ اي هعلواى با رٍيكرد باليٌي تَسط هديراى ٍ هعاًٍاى  ػٌَاى ثزًبهِ 

 آهَزشي

 1،2،3،5،6،7ّذف ّبی کالى /  12فػل ضطن ضوبرُ  هستٌذات لبًًَي

 

 ًظبرت ثز ًحَُ فؼبلیتْبی دثیزاى هحتزم  کيفي اّذاف ثزًبهِ

 ضزوت دثیزاى هحتزم در ایي عزح  کوي

ضزح اجوبلي اس فزآیٌذ 

 اجزای الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي 

 هسئَل اجزا زهبى اقذاهبت

  گسارش هبّبًِ از دثيراى 

  دريبفت ًورات هبّبًِ از دثيراى 

  رٍيت دفتر کبری دثيراى تَسط هذير ٍ هعبًٍيي آهَزضي 

 تَسط هذير ٍ يب هعبًٍيي  ضرکت در کالس دثيراى

 آهَزضي 

هْر هبُ تب آخر 

 ارديجْطت هبُ 

هذیز ٍ هؼبًٍیي 

 آهَسضي 

ًمص اروبى هذرسِ در 

  10الذاهبت ٍاحذ آهَسضي
 اعالع رسبًي ثِ اٍلیب جْت اجزای اى عزح  اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 اعالع رسبًي ثِ دثیزاى هحتزم در ضَرای دثیزاى  ضَرای هعلوبى

 تػَیت در ضَرای هذرسِ  ضَرای هذرسِ

 اعالع رسبًي ثِ ضَرای داًص آهَسی در خػَظ اجزای عزح  ضَرای داًص آهَزی

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 اجزای الذاهبت

 پیگیزی ًمبط لَت ٍ ًمبط ضؼف 

 

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت 

 ٍ ارسیبثي 

 ًظبرت ثز اجزای دلیك عزح 

 هستٌذسبسی اجزای عزح 

 سٌجي اس دثیزاى ٍ ػَاهل اجزایي  ًظز
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 هبلي ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت .  آهَزضي ، پرٍرضي ،

 10ضوبرُ ثرًبهِ  



 

 

 

 

 ثبسوِ تعبلي

 1396-97ُ اٍل هتَسطِ / کبرضٌبسي. ًوبيِ ثرًبهِ عول ٍاحذ آهَزضي ضبّذ ضْذای اکجبتبى . دٍر

 طرح هذام  ػٌَاى ثزًبهِ 

  هستٌذات لبًًَي

  20سٌذ تحَل ظ  – 1-2راّکبر  – 7/ فػل  24/ظ 12- 102، راّکبر  12/ راّجرد  25ظ   6- 114، راّکبر  14راّجرد 

 

 هسئَلیت پذیزی ، ضزوت ٍ ّوفىزی در هسبئل هذرسِ  کيفي اّذاف ثزًبهِ

 آضٌبیي داًص آهَساى ثب هحیظ هذرسِ ٍ هسئَلیت ولیِ ػَاهل هذرسِ

 ضزوت داًص آهَساى در ایي عزح  کوي

ضزح اجوبلي اس فزآیٌذ 

 اجزای الذاهبت

 ٍاحذ آهَسضي 

 هسئَل اجزا زهبى اقذاهبت

  اًتخبة داًص آهَزاى از ّرکالس ٍ ّرپبيِ جْت سوت

 ّبی هَرد ًظر 

  هَزاى آارزيبثي کبر داًص 

 افراد سبعي هطخع ٍ هعرفي ٍ تقذير ٍ تطکر گردد 

 ِادارُ ارسبل گسارضبت ث 

 ّرسِ هبُ يک ثبر 

 

ٍ ػَاهل  هذیزیت

اجزایي ٍ دثیزاى 

 هحتزم 

ًمص اروبى هذرسِ در 

  11الذاهبت ٍاحذ آهَسضي
 آضٌبیي ثب اجزای عزح  اًجوي اٍليب ٍ هرثيبى

 آضٌبیي ثب اجزای عزح ٍ تػَیت سهبى اجزا  ضَرای هعلوبى

 آضٌبیي ثب اجزای عزح ٍ تػَیت سهبى اجزا ضَرای هذرسِ

 آضٌبیي ثب اجزای عزح  ضَرای داًص آهَزی

پیص ثیٌي ًتبیج حبغل اس 

 اجزای الذاهبت

 حس هسئَلیت پذیزی داًص آهَساى ٍ ضزوت در وبرّبی گزٍّي 

 

ضبخع ّب ٍ سبسٍوبر ًظبرت 

 ٍ ارسیبثي 

 ًظبرت ثز اجزای دلیك عزح 

                                                           
، هذير هذرسِ ثِ عٌَاى رکي اغلي از ارکبى پٌجگبًِ در فعبليت ّبی  20/5/1379هَرخ  652از آييي ًبهِ ی اجرايي هذارس هػَة جلسِ  4طجق هبدُ  11

 هبلي ٍ اداری هذرسِ ًقص آفريٌي ٍ هسئَليت  خَاّذ داضت .  آهَزضي ، پرٍرضي ،

 11 ضوبرُ ثرًبهِ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفکر ،ایمان،علم،عمل،اخالق



 

 

 

کاران و کارد آمىسش ، دانش آمىسان و ك خىاهد ویپس ما سمانی  هب تحق اهداف رد پایان معتقدیم  ت هک تمام هم

گام هب گام جلى ربوند . اس خداوند زبرگ خىاستاریم هک ما را رد   وىر  یپاار ه قدم ربدارند  واولیاء مدرهس هب

       رسیدن هب اهدافمان یاری نمایىد.

 هماان زبرگتزیه انظر و حاکم خداست و بس

 بهتزیه اقضی وجدانمانو 



 

هب طاعت خداوند سبحان دست نمی 

یابد،مگر آوکً تالش ورسد و نهایت 

 تالش خىد را هب کار گیزد.

 

 


