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    ای محمد بند گانم را بگو هک همیشه سخن بهتر را رب زبان  آ ورند .

 ""35سوره اسراء آهی

 

 

احسن هیقل لعبادی یقول التی و  



 

 

 

 

 

مقام معظم رهبری هب فرموده   

94سال  



 

 

ز مدرهس  ه کانون رعهض خدمات و فرصتهای تعلیم و جلوه ای است از تحقق مراتب حیات طیب ربپاهی این چشم اندا

زمینه ساز ردک و اصالح موقعیت توسط دانش آموزان  و تکوین و تعالی ویپسته هویت آانن رباساس نظام  –رتبیتی 

 معیار اسالمی هک بخشی از آن هب نظر اتن می رسد.

جهان خلقت خود و دیگران هب وژیه  -تجلی بخش فرهنگ غنی اسالمی و انقالبی رد روابط و مناسبات با خالق  -1

کلیف گرایی  ری  –مسئولیت پذریی  –ت رپهیز از اسراف و وابستگی   –کار آمدی  –خودباوری  –کرامت نفس امانتدا

استکبار  –نقادی و نو آوری  –ایثارگری اقنون گرایی  –حدیث  –نظم  –وقت شناسی  –اعتماد  –احترام  –هب دنیا همدلی 

 دافع از محرومان  مستضعفان و ارزشهای انقالب اسالمی  –ستیزی 



 

خانوادگی و اجتماعی دانش  –مسئوالهن و اختیاری فرآیند زندگی فردی  –عقالنی  نقش آفرین رد انتخاب آگااههن-2

 آموزان رباساس نظام معیار اسالمی 

داهی متنوع  فطری و پاسخ گویی هب نیاز اه  –دارای ظرفیت پذریش تفاوت اهی فردی -5 یت استعدا   -کشف و هدا

 رد راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اسالمیعالیق و رغبت دانش آموزان 

و ربخودار از هویت مهرورز  –فردی و اجتماعی و محیط اخالقی ، علمی ، امن ، سالم ، با نشاط اتمین کننده نیازاهی -4

 جمعی

معیار ربخودار از مربیان دارای فضایل اخالقی و شایستگی اهی حرهف ای با هویت یکپارهچ توحیدی رباساس نظام -3

 اسالمی

 

 



 

 حیات طیبهتحقق مراتب انسانی رد راستای 

وضع مطلوب زندگی بشر رد همه ابعاد ومراتب رب اساس نظام معیار اسالمی است هک تحقق آن باعث دستیابی 

هب غایت زندگی یعنی قرب الی اهلل خواهد شد . این گوهن زندگانی مستلزم ارتباط آگااههن واختیاری با حقیقت هستی 

 باید رب اساس انتخاب و اتتزام آگااههن و آزاداهن وتشدید رابطه با او رد همه شئون فردی و اجتماعی زندگی است هک

 نظام معیار مناسب با دین اسالم باشد. 

بنبر این یکی از مشخصات اصلی حیات طیبه تکیه رب ارزش اهی غایی زندگی قرب الی اهلل و نظام معیار مناسب 

 با آن یعنی مبانی وارزشهای مقبول دین اسالم است .

 

 



 

ز :  چشم اندا

کاس یافته رد رهناهم تعلیم و معرف وضع  مطلوب دست یافتنی است هک با الهام از وضعیت آرمانی انع

 رتبیت رسمی عمومی وتحت اتثیر چالش اه رت سیم شده است .

ز موید فرآیندی است هک هب این تصوری از وضع مطلوب دست یافتنی معنا می بخشد .  استنادات این چشم اندا

 مع تحول و نوسازی نظام آموزشی این گوهن تعریف می شود :بنارب نظام انهم تدوین سند جا

ز نظام آموزشی اعالمیه جهت گیری نظام آموزشی و بیانگر هویت و آرمان ان است هک  چشم اندا

 را رتسیم می کند . 1444تصوریی از مقاصد آینده نظام آموزشی کشور رد افق  

 

 



 

 رد بخش قرآنی 

  آن رد جهت حیات طیبهربرسی واژه اهی قرآنی و هب کارگیری 

 تدریس با استفاده از محتوای الکترونیکی 

 حفظ سوره اهی قرآنی هب شکل گروهی 

  ربگزاری مسابقات احادیث رد رابطه با قرآن و نماز و طراحی روزانهم دیواری 

  نقاشی از داستانهای قرآنی 

 تشکیل گروههای هم خوانی آیات قرآنی
 

 تشکیل نمااگشیه وژیه قرآنی رد مدرهس ا
 ز کاراهی هنری و دستی دانش آموزان رد رابطه با حیات طیبه

  ربگزاری کارگاههای آموزشی جهت ربانهم اهی قرآنی 

 نشست اهی دانش آموزای جهت ربرسی مفاهیم قرآنی رد راستای حیات طیبه 



 

 ساخت ماکت از واژه اهی رحمانی رد رابطه با حیات طیبه 

  البالهغشرکت فعال رد مسابقات قرآن و نماز و نهج 

 رد بخش آموزش :

  شروع کالسهای ردس با تالوت آیاتی از قرآن کریم رد جهت تحقق بخشیدن رب ربانهم اهی حیات طیبه 

 کارات رد زمینه حیات طیبه تشکیل کار گروهها ی آموزشی )هب تفکیک رشته اهی ردسی ( و ردیافت طرحها و ابت
 

  رس نموهن تیز هوشان (ربگزاری کالسهای پیشرفته وژیه دانش آموزان مستعد  )المپیاد مدا

 ربگزاری کالسهای آموزشی تقویتی ربای کلیه دانش آموزان 

 ربگزاری اردوی یک روزه ی ردسی 

 ربگزاری کارگاههای آموزشی وژیه ی دانش آموزان ، اولیاء و مربیان  و دبیران رد جهت حیا ت طیبه 

 کالت  هب رسیدگی و مورث ارتباط ی شیوه جهت مربیان هب مشاوره اراهی  آموزان  دانش ردسی مش



 

 بخش ادبی :

  آموزش زبان و ادبیات افرسی با اتکید رب رویکرد ارتباطی 

  هب چالش کشیدن ایده اهی دانش آموزان رد خصوص مسایل اجتماعی ، علمی ، شهر وندی 

 ربگزاری مسابقات مشارعه انشا نویسی کتابخوانی ، داستانویسی و ادبی 

  ربگزاری کارگاه آموزشی اندیشمند امروز نویسنده فردا 

 بازدید از موزه اه 

  ربانهم رزیی ربای ربپایی نمااگشیه از کاراهی ادبی دانش آموزان 

 یت دانش آموزان رد جهت عالیق آنها تشکیل کانون ادبی رد مدرهس و هدا
 

 



 

 بخش هنری :

  کاری  یکی از ستونها ( طراحی با کاشی رد فضای مدرهس )هب طور مثال کاشی

  تشکیل کارگاههای هنری ربای گروههای مختلف از جمله طراحی
 روزانهم دیواری  –نقاشی  –

  کاسی کاری  –ملیله  –ویترای  –ع  رد رابطه با حیات طیبه –زتیئنات  –خطاطی  –کاشی

 

 

 

 

 



 

 انم طرح : رپواز رد آسمان راهیی

 
ی فرهنگی ره منطقه ،     عنوان طرح : شناسایی دانش آموزان شهید   شهدا

 ژپوهی شهید موضوع طرح :

 هدف طرح : تعاملی رب بیان نقش دانش آموزان و فرهنگیان شهید رد هشت سال دافع مقدس



 

تحصیلی 
 زمان اجرای طرح : رد طول سال 

رس شاهد  کان اجرای طرح : مدا  م

رس شاهد   افراد شرکت کننده رد طرح : کلیه دانش آموزان و مربیان مدا

یت مربیان رد مدرهس توسط دانش آموزان ره مدرهس انجام می نحو ه اجرا و ربگزاری طرح : این طرح با راهنمایی و هدا

،  ساخت کلیپ  –شهدا  فیلم یادگاریهای –مصاحبه  –تهیه گزارش هب   حضور رد خانواده شهدا  با  پذرید هک با هماهنگی از قبل

م می نمایند.  شهید فرهنگی مصاحبه ای فرزند  اقدا

   تهیه نمااگشیه از عکس و فیلم آاثر شهدا و ثبت دستاورداهی دانش  –ساخت ماکت  –تهیه ربوشور

 آموزان رد کتابچه ای هب همین عنوان

   یایی نفیسی اهدا خواهد شد.ن و رد پایان ربگزاری جش  واره هک هب بهترین آاثر هدا



 

 آسمانی ستاره رپ و روشن اترخی از ربگی ات است این رب  ما قصد  طرح این با رابطه رد

 چهارگوهش رب  ایثار سرزمین از آموزانی دانش نظیر بی حضور و مقدس دافع بودن

 سال 8 حماهس رد آموزان دانش نقش رب اتملی.ات  می ده  نشان شما هب را  عشق سجاده

 .باشیم داشته جنگ اهی جبهه رد رپشور حضور و مقدس دافع

 

 

 

 

 



 

شتن عفت کالم دانش آموزانانم طرح :   ندا

تحصیلی متوهج شدیم هک بچه اه متاسفاهن از عفت کالم ربخوردار دنتسین البته عده ای از بچه اه همین موضوع  ما 
بعد از شروع سال 

 را هب فکر وا داشت هک رد این رابطه هچ کاری باید انجام دهیم هک هب یک هجیتن مطلوب ربسیم .

شتم و موضوع را با مشاوران و  معاون رپورشی و معاونین آموزشی و مربی رپورشی و نماینده دبیران طی یک جلسه رد میان گذا

 از آنها خواستم روی این مسئله هب طور جدی فکر نمایند ات بتوانیم راه حل مناسبی پیدا کنیم.

 خود را اراهئ دهند.جلسه بعدی را با دبیران ربگزار نمودیم و نظرات آنها را خواستیم رد این خصوص طرحهای 

 بعد با شورای دانش آموزی صحبت نمودیم و نظرات آنها را خواستار شدیم.

 هب آسیب شناسی رپداختیم و هب این هجیتن رسیدیم :

 شاید ربای بچه اهی نسل جدید عفت کالم داشتن چیز دور از ذهن باشد. .1

 بچه اه حد و مرز کالمی هک هب کار می ربند را نمی دانند. .2



 

 آموزشهای الزم رد این خصوص داده نشده است. .5

 بچه اه مدعی هستند چون دوستم گفت من هم هب کار ربدم. .4

 راه کردن بچه اه هب امان خدا رد بعضی از خانواده اه .3

 عدم ربگزاری کارگاههای آموزشی رد این خصوص .6

دن مرز خوب بد .7 تشخیص ندا
 

کارگیری کالم خوب و مناسب .8  عدم تقویت رد ب

 یه رد این خصوصتشویق و تنب  .9

شتن عفت کالم را نشاهن تمدن و امروزی بودن می دانند. .14  ندا

کار و نظرات رپداختند. گروهی نظر دادند هک باید هب شدت با آنهایی  بعد از اینکه آسیب اه مشخص شد ره گروهی هب اراهئ راه

رند ربخورد شود عده ای عقیده دادنتش از اساتید اخالق رد حد بچ  ه اهی متوسطه اول دعوت هب عمل آید و هک عفت کالم ندا

 کارگاههای آموزشی الزم ربگزار شود. گروهی هم معتقد بودنند هک از شیوه اهی تشویق استفاده کنیم.



 

یت نمودیم هب این سمت هک هب صورت یک طرح رد مدرهس ربرسی بیان شود. هدف از اینکه هب صورت  موضوع را هدا

کار ربند.و مدت اجرایی آن هب صورت  یک طرح اجرا شود این بود هک بچه اه عفت کالم ملکه ذهنشان شود. و رد زندگی ب

 مدت دار باشد هن کواته.

شخصیتی زانن اسوه و نموهن خانم اه حضرت زرها"س" ، حضرت زینب 
ف طرح مان هماان رسیدن هب وژیگیهای  اهدا

 "س" و حضرت معصوهم "س" رد راستای حیات طیبه می باشد. 

 یشنهاداتی مطرح گردید:رد این خصوص پ 

 استفاده از آیات قرآن کریم و نهج البالهغ رد رابطه با عفت کالم و حیات طیبه .1

 از طریق رفتارمان و هب صورت ان ملموس توسط کلیه رپسنل و اولیاء .2

زه  .5  خوداری از تکرار شیب از اندا

 نمازخاهن مدرهس هب صورت هفتگینسب احادیث رد خصوص عفت کالم و حیات طیبه رد کالسها و رارهواه و  .4

کار ربدن الفاظ زیبا و شیوا رد صحبت اهی روزاهن .3  ب



 

 شروع کالسهای ردس توسط دبیران با بیان یک موضوع کوچک و زیبا رد رابطه با طرح .6

 تشویق دانش آموزانی هک دارای عفت کالم هستند. .7

گاهی رد بعضی از روزاهی هفته هب این طرح  .8  اختصاص ربانهم صبح

از اساتید اخالق و ربگزاری کارگاههای آموزشی ربای رپسنل ، اولیا و دانش آموزان رد راستای دعوت  .9

 اجرای مطلوب طرح 

رند. .14  ربگزاری جلسات مشاوره با دانش آموزان لکشم دار هک عفت کالم ندا

 ربگزاری مسابقات مثل انشاء نویسی ، روزانهم دیواری ، داستان نویسی ، طراحی پوستر و مشارعه .11

 یبا سازی فضای مدرهس با طراحی زیبا رد رابطه با این طرحز .12

 استفاده از واژه اهی رحمانی  .15

یا هب  .14 ربگزاری جشنواره اختتامیه طرح هب صورت یک ساهل رد حرم حضرت معصوهم"س" و دادن هدا

 ربگزیدگان

                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رد تحقق مراتب انسا نی )حیات طیبه (همدلی با دانش آموزان 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهتمام رد جهت رسیدن هب حسن خلق از ارکان حیات



 

ف ما زمانی  هب تحق رد پایان معتقدیم  کاران و کارد آموزش ، دانش آموزان و ق خواهد ویپس اهدا ت هک تمام هم

وند زبرگ خواستاریم هک ما را رد گام هب گام جلو   صورت یکپارهچ قدم ربدارند  واولیاء مدرهس هب ربوند . از خدا

فمان یاری نمایند.        رسیدن هب اهدا

ست و بس  هماان زبرگترین انظر و حاکم خدا

نمانو   بهترین اقضی وجدا



 

وند سبحان دست نمی  هب طاعت خدا

یابد،مگر آنکه تالش ورزد و نهایت 

 تالش خود را هب کار گیرد.

 

 


