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فعالیت های انجام شدهگزارشی از
(ع)امام هادیادبستاندبستان دوره اول
گزارش سه ماهه



الرحیمالرحمناهلل بسم

و جهش:در زمینه  مسائل آموزشی ما واقعاً احتیاج داریم به تحوّل، تحول یعنی 

.حرکت بزرگ به حال برتری دست یافتن 

رستانی دانشگاهی و دبیآموزش هایتحوّل در زمینه  مسائل آموزش این است که ما 

؛ حفظیاً عمقی قرار بدهیم؛ عمقی، کاربردی، نه صرفآموزش هایرا، حتّی دبستانی را، 

در مدارس ما یا در درس هارا مطرح کنید؛ بعضی از فایده محوربحث هایو درس ها

فایده ای، هیچمی خواندکه برای آن کسی که این را می شودما تدریس دانشگاه های

درس تحول اگر بخواهد صورت بگیرد. تا آخر عمرش نخواهد داشت و وقت گیر است

.باید فایده محور ،عمقی ،کاربردی باشد

((مقام معظم رهبری ))





:تهیه و تنظیم 
سرکار خانم دالوری: مدیریت 

میرزاوند:معاونت آموزشی 

امین جعفری:معاونت فناوری 







آماده سازی کالس ها و فضای مدرسه
.  شاداب سازی ظاهری در مدرسه لذت بصری ایجاد می کند ، دیدن فضا و محیط زیبا باعث ایجاد نشاط و شادابی می شود

متنوع یادگیری  هایمحیططبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، یادگیری فقط در کالس درس نیست، بلکه یادگیری نیازمند 

نقش ش آموزانداناست؛ کتابخانه، نمازخانه، حیاط، راهروها و فضای فیزیکی مدرسه هم پیام آموزشی و تربیتی دارند و در تربیت 

:با توجه به هدف مدرسه جهت ایجاد مدرسه حیات طیبه اقدامات زیر انجام داده شد. می کنندمهمی ایفا 

زیبا سازی و تمیز کردن نمازخانه➢

در فضای بیرون و داخل مدرسهبنرهاطراحی و نصب ➢

احت زیستیبا توجه به س( راهروها ، کالس ها، کتابخانه و نمازخانه) ضدعفونی کردن سرویس های بهداشتی و فضای مدرسه➢

انگیزشیو تربیتی،اعتقادیزیباسازی راهروها و ورودی ها با استفاده از گل های طبیعی و گلدان ها و جمالت ➢

زیباسازی کتابخانه با استفاده از کمدها جهت نگهداری کتاب ها و چیدمان موضوعی کتاب ها ➢

و قرار دادن میز و صندلی جهت مطالعه دانش آموزان و اولیای مدرسه( مذهبی،حماسی،هنری،علمی،تخیلی،داستان)

دانش آموزان با استفاده کیفیت یادگیریباالبردنو تاثیر فضای فیزیکی در زیباشناختیبه ساحت باتوجهآماده سازی کالس ها ➢

از هوش طبیعت گرایی و بصری 
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تهیه و طراحی جزوه های آموزشی و دفترچه سالمت

ی برای تهیه جزوه های درسی براساس نظام معیار اسالمی و رسیدن به تعالی و هدایت دانش آموزان جهت آمادگ➢

.تحقق حیات طیبه و پیشرفت جامعه اسالمی صورت گرفت

.جام شدبه منظور ارتقای کیفیت یادگیری انزیباشناختیجلد و محتویات جزوه ها با بهره گیری از خالقیت و ➢



تهیه و طراحی جزوه های آموزشی و دفترچه سالمت



تهیه و طراحی جزوه های آموزشی و دفترچه سالمت



ایجاد کانال های ارتباطی 

زشی و جهت ارتباط اولیای دانش آموزان با اولیای مدرسه به منظور آگاهی داشتن از روند اجرای فعالیت های آمو➢

.در پیام رسان بله ایجاد گردیدهاییتربیتی دانش آموزان در مدرسه کانال 

.روم انجام شداسکایآموزش از راه دور از طریق محیط کرونابه شیوع ویروس باتوجه➢

وین شد و از با هدف یادگیری معکوس توسط آموزگاران مدرسه تهیه و تد(  آفالینکالس های )فیلم های آموزشی ➢

.انتشار گردید تا به راحتی در دسترس دانش آموزان و اولیا قرار بگیردآپاراتطریق 

تحصیلی  مایکارنجهت غیبت دانش آموزان، دریافت پیامکدر جهت ارسال و دریافت تکالیف ، ارسال مدبراز سامانه ➢

.استفاده شدپیامکو ارسال اطالعیه ها از طریق 



ایجاد کانال های ارتباطی 



مالقات انفرادی آموزگاران با  اولیای دانش آموزان
ه های انفرادی با توجه به ساحت تربیتی، اعتقادی و اخالقی و تعلیم و تربیت در سند تحول جلس

:  دانش آموزان با آموزگاران با هدف انجام مسائل زیر برگزار گردیداولیاومالقات 

های به منظور همیاری خانواده ها در امر آموزشی و ارتباط با برنامه های در حال انجام و برنامه➢

قوتپیش بینی شده در آینده و ویژگی های فردی دانش آموزان و بررسی نقاط ضعف و

در جهت ارتباط با اهداف دوره اول ابتدایی➢

.دامور آموزش و پرورش دانش آموزان اقدام شپیشبرددر جهت همکاریبا هدف تالش و ➢

سط مربی            شناسنامه سالمت جهت پیگیری روند سالمت جسمانی و روانی دانش آموزان تو➢

.بهداشت تکمیل شد➢



مالقات انفرادی آموزگاران با  اولیای دانش آموزان

ولیامالقات مربی پیش دبستان با اایهمالقات مربی قرآن با اولیای هر پ



مالقات انفرادی آموزگاران با  اولیای دانش آموزان

ا اولیاب( کالس نصر یک)مالقات آموزگار پایه دوم  ا اولیاب( کالس نصر دو)مالقات آموزگار پایه دوم



مالقات انفرادی آموزگاران با  اولیای دانش آموزان

ابا اولی( کالس نور دو)مالقات آموزگار پایه اول لیابا او( کالس نور یک)مالقات آموزگار پایه اول 



مالقات انفرادی آموزگاران با  اولیای دانش آموزان

مه سالمتمالقات مربی بهداشت با اولیای هر پایه و تکمیل شناسنا



جشن آغاز سال تحصیلی
حصیل ، کاهش انگیزه تالش و تپویا،تقویتجشن آغاز سال تحصیلی در جهت ایجاد نگرش های مثبت و 

علم ، دغدغه ها ، اضطراب و تردید ، زدودن هرگونه آثار بدبینی نسبت به درس ، مدرسه ، کالس و م

.سرانجام آشنایی با شخصیت و دیدگاه های دانش آموزان در روزهای اول مدرسه برگزار گردید



جشن آغاز سال تحصیلی



جشن آغاز سال تحصیلی



جشن آغاز سال تحصیلی



جشن آغاز سال تحصیلی



کتاب های درسی همزمان با برگزاری جشن آغاز

1400شهریورماه31و 30سال تحصیلی در تاریخ 
.بین دانش آموزان عزیز توزیع گردید



تراین دفتر ابزاری است در اختیار معلم جهت دستیابی راحت

:به اهداف دوره ابتدایی 

مواد درسی و ساعت کار هفتگی دوره ابتدایی✓

برنامه درسی دوره ابتدایی✓

ثبت غیبت دانش آموزان✓

ثبت عملکرد دانش آموزان✓

جمع بندی عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری✓

ثبت گزارش مالقات با اولیا✓

ثبت جلسات توجیهی عمومی برای اولیا✓



:برنامه های هفتگی سه ماهه ارائه شده به شرح زیر می باشد

برنامه هفتگی باید  طوری تنظیم شود که موجب تقویت انگیزه و نشاط ادب آموزان  برای 

.باشدفراگیری افزون تر شده و با برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه انطباق بیشتری داشته



تانبرنامه های هفتگی پیش دبس❖

کالس های برخط 

مهرماه8: تاریخ شروع 

کالس های ترکیبی 

مهرماه21: تاریخ شروع 

(یک روز در هفته حضوری)



کالس های ترکیبی 

ماهابان29: تاریخ شروع 

(سه روز در هفته حضوری)



برنامه های هفتگی پایه اول❖

کالس های برخط 

اول مهرماه: تاریخ شروع 

کالس های ترکیبی 

مهرماه15: تاریخ شروع 

(سه روز در هفته حضوری)



ه دومبرنامه های هفتگی پای❖

کالس های برخط 

اول مهرماه: تاریخ شروع 

کالس های ترکیبی 

مهرماه15: تاریخ شروع 

(دو روز در هفته حضوری)



کالس های ترکیبی 

آذر ماه10: تاریخ شروع 

(سه روز در هفته حضوری)







آشنایی با قرآن کریم به عنوان کالم خدا و کتاب آسمانی❑

و یادگیری آنتقویت انس و عالقه به قرآن کریم❑

از داستان های قرآن کریمآشنایی با برخی ❑

آشنایی با مفهوم برخی از پیام های قرآن❑

شناخت و تقویت استعدادهای دانش آموزان در گرایش های گوناگون❑

آموزش قرآن







:اکید مقام معظم رهبری بر این دورهت

داراجرایعهدهتربیتینهادمهمترینمثابهبهپرورشوآموزشبودندکردهتاکیدکهرهبریمعظممقام

بهدورهاینتتربی:کرداظهاراستدانشگاهتادبستانپیشمهد،برنظارتوهدایتومصوبسیاست های

. گیردمیخودبهقانونیجایگاهمی شودحاکمیتیامریوقتیوشدهتلقیحاکمیتیامریعنوان

حرکتی-جسمیمهارت هایپرورش -1

پرورش روحیه و رفتار عاطفی-2

ذهنیمهارت هایپرورش -3

ارزش هایپرورش صفات اخالقی و رفتارهای اجتماعی مبتنی بر -4

اسالمی

انس با قرآن و عالقه  به یادگیری آن-5

زیبایی شناسیپرورش ذوق هنری و -6

تقویت حس دینی و عالیق مذهبی-7

پرورش هویت ملی-8
زبان فارسیمهارت هایپرورش -9

ارتقای سطح بهداشت و ایمنی-10

یعت و و عالقه و انس با طبمحیط زیستآشنایی با -11

حفظ آن

یاهداف برنامه و فعالیت های دوره پیش دبستان❖



ریاضی دان کوچک دوست من مداد زمین پاک و صداهاآواها سرزمین دانایی

دروس پیش دبستانی



ریاضی دان کوچک

، درک .... داخل و خارج و : شامل آموزش مفاهیم اولیه مانند ❖

.  ...مفهوم و شکل ظاهری اعداد، جهت های اصلی، شمارش اعداد و 

م کره می شود که با هدف تقویت دقت و تمرکز ، فعال کردن نی

، پرورش قدرتنوگالنی چپ مغز، تقویت قدرت تشخیص 

استدالل و  نظم فکری 





زمین پاک

نه ی با کره زمین و به عنوان بزرگترین خاگالندر این درس نو 

لم نگه موجودات زنده آشنا می شوند و به راهکارهایی در رابطه با سا

.داشتن و تمیز نگه داشتن آن می رسیم



و صداهاآواها

مات و صداها مهارت تشخیص صداهای مختلف در کلآواهادر کتاب 

داری ، آموزش داده می شود با هدف تقویت حافظه شنینوگالنبه 

تشخیصکودک،افزایش دقت شنیداری ، افزایش گنجینه ی واژگان 

.ارائه می گردد.... محل قرار گرفتن صداها در کلمه و







سرزمین دانایی

باشد می... و حیوانات،گیاهانشامل واحد کارهای مختلف مثل مشاغل ، 

مومی که با هدف افزایش گنجینه ی واژگان کودک و افزایش اطالعات ع

عقل و ، افزایش مهارت های اجتماعی ، تقویت مهارت ، تفکر و تنوگالن

.ارائه می گردد.... 



دوست من مداد

م و افزایش دقت و دیداری ، افزایش حافظه ی دیداری، هماهنگی چش

انایی دست ، دست ورزی و قوی شدن ماهیچه های ریز انگشتان ، تو

صحیح مداد در دست گرفتن







( :  و پایینچپ،راست،باال)شناخت جهت ها❖

فاصله چشم با کتاب و تقویت مهارت های کالمیچشم،تنظیمبه منظور تنظیم حرکت ❖

:ببین و بگو❖

تمرکز دانش آموز، جمله سازی و بیان شفاهی تصویرها❖

(ا به گفتاررشد توانایی تبدیل دیده ه)تقویت خوب دیدن و تشخیص تقویت توانایی خوب سخن گفتن ❖

:گوش کن و بگو❖

ه هاتقویت توجه ، تمرکز ، واکنش نسبت به سوال، درک تصویری، جمله سازی و بیان شفاهی دید❖

:به دوستانت بگو❖

(و گروهی مشارکتیفعالیت )تقویت مهارت های ارتباطی ، تقویت مهارت ایجاد نظم و تربیت❖

:بازی و نمایش❖

رکتی تخیل، مهارت های حسی  و حآنها،پرورشفضای شاد و تفریحی ،کشف استعدادهای نهفته و پرورش ❖



آشنایی با نمادهای خط فارسی❖

آشنایی با گونه ی گفتاری زبان معیار❖

آشنایی با نمونه های نظم مناسب به صورت انفرادی و گروهی❖

آشنایی با شیوه های صحیح تقویت و پرورش حافظه و تفکر خالق❖

آشنایی با مسائل اعتقادی، ملی ، علمی ، هنری و اعتقادی❖

آشنایی با لوحه ها و نشانه ها ❖



نیداری و فراهم نمودن زمینه های عالقه و نگرش مثبت نسبت به برقراری ارتباط ش❖

لی ، علمی ، گفتاری مطالعه ی اولیه ی نوشته های ساده و تصویری مسائل اعتقادی، م

هنری و اعتقادی  



فارسی



فارسی



فارسی



فارسی



فارسی



فارسی



فارسی



فارسی



فارسی





.دبیشترین یادگیری از طریق بازی و اکتشاف و کشیدن دانش آموزان در چالش می باش❖

ی ،شعر و استفاده از فیلم های جذاب آموزش)آموزگاران با به کارگیری روش های کاربردی و نوین ❖

آموزش درس ریاضی ر ا شیرین ارائه می دهندتا دانش آموزان خاطره ی خوبی از این ( بازی 

.درس داشته باشند

:اهداف کلی ریاضی در پایه اول➢

سهشناخت محیط        شناخت فضا          رنگ آمیزی         مفهوم عدد         مفهوم مجموعه           هند

اهداف آموزش ریاضی➢
:کسب نگرش های ضروری▪

.  جاد می شودنگرش یعنی تمایل به اقدام در یک مسیر معین که از طریق مجموع کسب دانستنی ها و مهارت های ضروری در دانش آموزان ای

ریاضی، به نوعی می توان گفت؛ در آموزش. هاستهمه ی آموزش ها، از جمله کسب دانش ها و پرورش مهارت ها برای رسیدن به این ارزش 

.ی شوددیده مهاییدانش ها و مهارت ها تقریباً مشترک هستند ولی در قسمت نگرش ها با توجه به ارزش ها ی حاکم بر جامعه تفاوت 



:مهارتیاهداف ▪
هایدر واقع ابزار و روش ریاضیمهارت ها در آموزش . را کسب کردضروریهایآن می توان مهارت هاییادگیری ریاضی و آموختن راه ازطریق

مهارت ها یبریادگیرآموزش امروزه تمرکز.باشد میدگیرییاهایهستند و پرورش این مهارت ها در دانش آموزان به معنای آموختن راه یادگیری

وند قادر به حل شمیروبه رو جدیدموقعیتیبا وقتیشود و میفراموشیمطالب آموزشی و دانشی پس از گذشت زمان دچار کهو پرورش آنهاست چرا 

پیشرفتمهارت ها ینادرکسباگر دانش آموز . ها کارساز باشدموقیتلذا ریاضی باید به عنوان یک مهارت یاد گرفته شود تا در همه . نیستندمسئله 

(ریاضی و بازی.)خواهد شد بیشترعلم کسببه نیزآنان واعتقادمیلکند

:ایجاد توانایی درک محتوای ریاضی مسئله ها، به قالب ریاضی در آوردن و حل آن ها▪
ارند با رسیدن به ریاضی در خود نهفته دالگوییو به نوعی انداز آن جایی که بسیاری از مسائل زندگی روزمره به کمک عبارت ها و جمله ها بیان شده 

ار بردن الگوی ریاضی یعنی ابتدا محتوای ریاضی مسئله را می شناسد و سپس با به ک. این هدف دانش آموز به مرور قادر به تشخیص این الگو می گردد

.مناسب آن را حل می کند

:نتیجه هاپرورش نظم فکری و درست اندیشیدن از طریق آموزش به کار بردن دانسته ها برای به دست آوردن▪
ر می مسئله داز طریق آموزش ریاضی و یادگیری آن، دانش آموز با توجّه به مراحل مختلف استدالل و نظم حاکم بر آن در بیان یک مطلب یا حلّ یک

یابد که چگونه می تواند دانسته های خود را برای به دست آوردن نتایج جدید به کار گیرد



ریاضی



ریاضی



ریاضی



ریاضی



ریاضی





درس علوم درسی است که می توان بین عرصه های  یادگیری یعنی خود انسان ،خلقت و❖

.خلق و خالق متعال به وجود آورد❖

کالس علوم فضایی است شاد و پر جنب و جوش که مشاهده ،تجربه ،آزمایش و گفت و گو ❖

.تفکر،اظهارنظر و همکاری گروهی در آن جریان دارد❖

آموزگاران  این مجموعه با روش های نوین تدریس شامل،❖

(یادگیری معکوس)تولید فیلم های آموزشی و مکمل ❖

انجام آزمایش ها با وسایل ساده و قابل دسترس❖

روش مباحثه ای توسط معلم ، بحث آزاد و بحث های گروهی❖

گردش علمی یا فعالیت خارج از کالس ❖

روش های اکتشافی❖

پرسش و پاسخ  ❖

.تحقیقات به صورت فردی و گروهی باعث جذابیت کالس علوم می شوند ❖



علوم



علوم



علوم



علوم



علوم



فعالیت های آموزشی در پایه اول و دوم 

ظر از سعی شده است که مفاهیم اصلی مورد ن

ام طریق فعالیت هایی که دانش آموزان انج

می دهند آموزش داده شود و فعالیت ها به

گونه ای باشد که پرورش مهارت ها را لحاظ

.کنند

این فعالیت ها بر مشاهده ، جمع آوری 

.اطالعات و پیش بینی استوار است



ری،هدیه های آسمان شامل بخش های خداشناسی،پیامب

.امامت،آداب و اخالق اسالمی،احکام و معاد است

:کتاب هدیه های آسمان در پایه دوم بر محور

آشنایی با خدای مهربان از طریق نعمت های او❑

احساس عالقه و محبت به خداوند❑

تشکر و سپاس گزاری از خدا❑

آشنایی با دعا به عنوان راه گفت و گو❑

است که آموزگاران با استفاده از فیلم های

ویق آموزشی جذاب و مفید و داستان های پند آموز و تش

.دادب آموزان، کالس درس مفید و جذابی را ارئه می دهن

هدیه ها





ک امر ایجاد انگیزه وتشویق به کتابخوانی در ادب آموزان ی

ی دارد و مهم و کلیدی است که معلم یک نقش موثر و اساس

ز مدرسه بعد ا. یک الگوی خوب برای دانش آموزان است

.خانواده در این زمینه نقش محوری و اساسی دارد

ت با توجه به ساحت های تربیت اجتماعی و ساحت تربی

علمی و اعتقادی  هدف معلم  ارزش دادن به کتاب و مهم

، امرکتابخوانی،خودشناسی، دیگرشناسیجلوه دادن 
ای ههنجارها و ارزش، بازشناسی،حفظ و اصالح آداب و رسوم

.می باشدجامعه





وند،دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه ببینند ،بشن

ند آنها می آموزند چگونه محیط می توا.ارتباط برقرارکنند

نظم به احساس و عمل آنها شکل دهدو چگونه با فعالیتی م

.ندو هدفمند می توانند قابلیت های وجودی خود را بیان کن

های هنر نقاشی باعث تقویت حواس،تخیل ،خالقیت ،ظرفیت

سبت نهفته هوش و تفکر و افزایش حساسیت دانش آموزان  ن

مختلف به ویژگی ها و ابعاد زیبایی شناختی اشیا و پدیده های

ند ولی همه ی کودکان نمی توانند هنرمندانه بزرگی شو.است

می توانند حس زیبایی شناسی را در خود پرورش دهند و 

.ارزش هنر را بدانند 

نقاشی
ون در دانش مربی نقاشی دبستان می تواند با شیوه های گوناگ

ه جز مربی ب. آموزان حس زیبایی شناسی را در آن ها بپروراند 

ان ، استفاده از مداد رنگی و گواش از  موادی مانند برگ درخت

همین . استفاده می کند... پنبه، سنگ های ریز و خالل دندان و

امر باعث می شود دانش آموزان هرکدام از این مواد را لمس 

.دکنند و با تمام حواس خود به کشف ظرافت ها پی ببرن



نقاشی



نقاشی



زیبا نویسی
.  ذاردزیبا نویسی از عواملی است که بر روح آدم تاثیر می گ

در جامعه فرزندان می توانند با هنر زیبا نویسی و خوشنویسی

تکار و باعث ایجاد خالقیت و اب.به خودشان شخصیت ببخشند

ایجاد اعتماد به نفس و .ابداع ذهنی  در فرزندان می شود

.دوستی بین دانش آموزان می شود

م مند خط اولین صحنه مواجه کودک با دنیای یادگیری های نظا

.داردنقش بسیار مهم در بازسازی ذائقه زیبا شناختی.است

اس آن درست نوشتن و خوانا نوشتن اموری است که پایه و اس

.در دوره دبستان می باشد

دی  و مربی دبستان با تولید محتوای آموزشی جذاب و کاربر

عالقه تشویق ها و صبوری و تهیه جزوه ی زیبا و کاربردی باعث

.مندی دانش آموزان به کالس زیبا نویسی شده است

س تفاوت های فردی و نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در کال

وجه به تکالیف هدفدار می باشد و با ت.مورد توجه قرار می گیرد

وای توانایی های دانش آموزان داده می شود تا باعث تقویت ق

ادگیری می ذهنی شود و تمرین و تکرار تکالیف باعث تثبیت ی

ه زیبا شود زیرا انگیزنمیتکالیف دانش آموزان خط زده . شود

.نوشتن در آن ها از بین می رود



یزیبانویس



یزیبانویس



خالقیت 

رورش باعث پ.خالقیت عنصر اصلی و اساسی هر مهار تی است

ری و قوه تفکر، پرورش حواس پنجگانه، ایجاد حس پرسشگ

.پرورش توانمندی های ذهنی و جسمی می شود

با خالقیت باعث می شود فرزندانمان هنگام روبه رو شدن

وش فرزندان با ه.چالش ها از راه های متفاوتی استفاده کنند

خالق خود توانایی به وجود آوردن آثار ارزشمند را خواهند 

موزان مربی با در اختیار گذاشتن وسایل ساده دانش آ.داشت

به را تشویق می کند و با طرح  پرسش هایی  این فرصت را

یبایی دانش آموزان می دهد تا با تخیالت و استقالل خود آثار ز

.بدهددرست کند و در مورد اثر خود توضیحاتی برای دوستانش

یرا با قضاوت و مقایسه در کالس خالقیت صورت نمی گیرد ز

م قضاوت های ارزشی خوب و بد یا مقایسه دانش آموزان با ه

ن آن ها باعث کاهش اعتماد به نفس ،محافظه کاری و تحقیر  شد

.می شود



خالقیت



خالقیت



نوجوانان هدف اصلی تربیت بدنی ، تربیت همه جانبه کودکان و

. به عنوان افراد مفید و مسئولیت پذیر جامعه است 

(ی شناختی ،حرکتی ،عاطف)ورزش در دبستان دارای سه حیطه 

.می باشد

:حیطه شناختی❖

ادن، آشنایی با وضعیت های صحیح بدنی در راه رفتن،ایست

نشستن

آشنایی با برخی رشته های ورزشی

آگاهی از بهداشت ورزشی

:حیطه حرکتی❖تربیت بدنی

مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی

مهارت در انجام برخی بازی های دبستانی و پرورشی

مهارت در برخی از حرکات تعادلی ،تقلیدی و ابداعی

:حیطه عاطفی❖

رانعالقمندی به رعایت نظم و انضباط و احترام به حقوق دیگ

تمایل به رعایت نظم و عادات بهداشتی

پرورش روحیه تعاون و همکاری و مسئولیت پذیری از طریق

فعالیت های ورزشی

تمایل به شرکت در بازی های گروهی 

عالقه مندی به رعایت اصول اسالمی و اخالقی در ساعت درس

تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی



یتربیت بدن



یتربیت بدن



کالس های عصرانه
تجربه و بروز رفتار کالس های عصرانه ، با هدف تشویق فراگیران برای رسیدن به سطح خود یادگیری و ایجاد شرایط برای کسب

.برای این است که دانش آموزان عالقه های ویژه خود را پی گیری کنندفعالیتهاینا.   برگزار می گردد

ه و گاهی انجام شرکت دانش آموز در این فعالیت ها به صورت داوطلبانه بوده که تحت نظر معلمان و مربیان و کارکنان مدرس

این فعالیت ها به دانش آموزان اجازه می دهد تا مهارت های بیشتری به دست آورند . می گردد

:در کالس های عصرانه 

.، بازی و تعاملی به صورت برخط انجام می پذیردانیمیشنآموزش زبان انگلیسی به صورت 

ود عکس ، دقت و هوشیاری و بهبالعملبا هدف ایجاد ذهن خالق  ، تمرکز حواس و بهبود عکس بازیهم چنین کالس بازی 

....قت و، بهبود حافظه، ایجاد شور و نشاط در دانش آموزان و پرورش تعقل و تفکر در کودکان و پرورش تجسم و دالعمل

:کالس مهارت زندگی به منظور ایجاد مهارت های زیر برگزار می گردد

ارتباط موثرتوانایی برقرار کردن-مهارت حل مسأله    -نقادمهارت تفکر -مهارت تفکر خلّاق   -مهارت تصمیم گیری  

مهارت مقابله با استرس-مهارت های مقابله با هیجان ها      -مهارت همدلی     -خودآگاهی    





توزیع 

کتب زبان
کالس های عصرانه

به صورت برخط 

.برگزار می گردد



زنگ پویا
ماعی شدن مهم ترین وسیله اجت.  زنگ پویا فرصتی برای استراحت فکری ، ذهنی ، روحی و جسمی کودکان می باشد✓

سبت به تجربیاتی که ادب آموزان در زنگ پویا به دست می آورند می تواند در نگرش آنان ن. آنان به شمار می رود

.خود مدرسه و تحصیل و در آینده در جامعه هم  اثر بگذارد

نسته ایم حیاط تواتاحدیدر زنگ های تفریح تالش بر این است که دانش آموزان کار گروهی یا تیمی را تجربه کنند  و ✓

ر مدرسه مدرسه را به فضایی مملو  از شادی، سرور، بازی های گروهی و تیمی مبدل سازیم  و این فرصت آموزشی را د

.ایجاد کردیم

در رشد همه جانبه نقش بسیار پر رنگیمشارکتیاین را هم در نظر داریم که در کنار تغذیه مناسب ایجاد فضای تعاملی، ✓

. دانش آموزان دارد

اندجیه نشده که توآموزانیآنها معموال با وضع مقرراتی که برای دانش . نقش ناظم یا معاونت مدرسه برجسته است✓

ل از خوردن شست و شو یا ضدعفونی کردن دست ها قب)رعایت پروتکل های بهداشتی -نیفتادنمانند، روی زمین 

.اجرا می نمایند... داشتن تغذیه های سالم -(تغذیه



ازنگ پوی



ازنگ پوی



ارجاع به مرکز مشاوره
دی با اولیا و که مشکالت در موارد تربیتی و تحصیلی دارند را شناسایی نموده  و قرار مالقات به صورت فرآموزانیادب 

.آموزگار و معاون آموزشی گذاشته شد و به مرکز مشاوره ارجاع گردید و روند مشاوره را پیگیری می نماییم



جلسات و شوراها

شورای هم پایه در کلیه پایه ها با حضور معلمین اصلی  و معاون آموزشی به صورت یک روز در هفته

.ردو اخالقی ادب آموزان صورت می گیآموزشی،تربیتیشورا ها به منظور بررسی مسائل این.پذیردانجام می 
پای
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جلسات و شوراها
.این جلسات یک روز در هفته ، با حضور مدیریت ، کادر اجرایی و آموزشی مدرسه برگزار می گردد

:این شوراها به منظور 

.آیین نامهاین  ومفادو روشهای  کاری  در چار چوب  اهداف  مصوب  دوره  تحصیلی  برنامه هانظارت  بر همسویی  ❑

د شورای  و فعالیتهای  آموزشی  و پرورشی  مدرسه  و همکاری  در اجرای  آن  پس  از تأییبرنامه هامشارکت  مؤثر و کارآمد در تهیه  ❑

.مدرسه 

.برنامه  درسی  با رعایت  مقررات  مربوط و ارائه  آن  به  شورای  مدرسه  جهت  تأییدبودجه بندی❑

.بررسی  و تبادل  نظر پیرامون  چگونگی  افزایش  اثر بخشی  روشهای  تدریس ❑

.در فرآیند آموزش  و پرورش دانش آموزانچاره  اندیشی  برای  تأمین  مشارکت  فعال  ❑
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جلسات و شوراها
  ریزی  و برنامهدانش آموزانآموزشی  و پرورشی  و بررسی  علل  افت  تحصیلی  برنامه هایتالش  در ارتقای  کیفیت  ❑

.برای  کاهش  آن ❑

.پرورشی ، تقویت  اعتقادات  دینی  و اخالقی  و آداب  اسالمی  در دانش  آموزان برنامه هایمشارکت  در تنظیم  ❑

.دانش آموزانبررسی  و تبادل  نظر به  منظور هماهنگ  کردن  نحوه  تشویق  و تنبیه  ❑

.اره  مدرسه و بهبود اددانش آموزانو اتخاذ تدابیر مناسب  در مورد مسائل  آموزشی ، پرورشی  و انضباطی  تبادل نظربحث  و ❑
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. اهم می نمایندا فرانجمن اولیاء و مربیان با ایفای نقش موثر و فعالیت های هدفمند، همیشه موجب ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان ر

ان تعلیم و یمربیکی از مهمترین وظایف انجمن اولیاء و مدیران محترم، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف تعامل هدفمند میان خانواده ها و 

ی که آنان را در اجرابا توجه به این مساله که مدارس به سمت و سوی مدرسه محوری هدایت می شوند، اعضای انجمن بازوان توانمند مدیران هستند. تربیت است

مدارس با وجود اعضای انجمن می توان در. فعالیت های پرورشی، برگزاری اردوها ی دانش آموزان و بازدید از مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی یاری می دهند

آموزان و نشباورهای دینی و اعتقادی دانش آموزان، را تعمیق بخشید و فعالیت های قرآنی و فرهنگی را گسترش داد و در ارتقای سالمت روحی و روانی دا

.مشارکت فعال داشت... اولیاء و بهداشت مدارس و نظایر آن

.در اولین جلسه مالقات عمومی اولیا با آموزگاران انتخابات اعضای انجمن انجام شد ➢

برگزار جلسات به صورت ماهیانه با حضور مدیریت ، معاون آموزشی ، معاون پرورشی و اعضای اصلی انجمن

دانش موضوعات مطرح شده در این جلسات شامل بررسی مسائل آموزشی ،پرورشی و بهداشتی. می گردد

.  آموزان و مدرسه می باشد



14-15:30ساعت 

ه به صورت حضوری در نمازخان

(ع)امام هادیادبستان

9-10ساعت 

به صورت بر خط

روم اسکایدر فضای 



:اسامی اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان
(سرکار خانم دالوری) مدیر آموزشگاه➢

صدرائیانمادر دانش آموز علی ( ممتحنسرکار خانم ) رئیس انجمن ➢

(میرزاوندسرکار خانم )معاون آموزشی ➢

موجانیمحمدطاهامادر دانش آموز ( پورسلیمانسرکار خانم )نایب رئیس انجمن ➢

(سرکار خانم حبیب زاده)معاون پرورشی➢

( مهربخشسرکار خانم )نماینده معلمان➢

(میرزاوندسرکارخانم)منشی و رابط ➢

خیگلرمادر دانش آموز محمدحسین ( سرکار خانم باستان فر)نماینده منتخب اولیا ➢

محمدحسنیمهدیارمادر دانش آموز ( سرکار خانم رضایی)نماینده منتخب اولیا ➢

مادر دانش آموز علی اصغر کوچکی( سرکار خانم ولی پور)نماینده منتخب اولیا➢

داورزنیمادر دانش آموز امیرحسین ( سرکار خانم اقبال پور)نماینده منتخب اولیا ➢



.  جلسات اولیا به منظور  تعامل خانواده و مدرسه برگزار می شود که یکی از اصول ساماندهی یک فرآیند آموزشی موثر است

فرآیند آموزشی، حلقه های کار در مدرسهشناسیآشنایی مادران و پدران دانش آموزان با محتوای برنامه درسی، روش 

زان مورد بحث قرار آموحل مسائل سازمانی مشکالت نظم و انضباط، مسائل مربوط به وظیفه، اجرای برنامه های درسی معین و غیره می تواند و باید با اولیای دانش

. جلسه با اولیاء دانش آموزان، از بسیاری از تنش های احتمالی در طول سال تحصیلی جلوگیری می کند. گیرد

.جلسات به صورت حضوری و برخط برگزار گردید

:موضوعات مطرح شده 

برنامه ساالنه❑

معرفی ارزشیابی توصیفی❑

بیان مشکالت❑

تغذیه و بهداشت❑

نحوه و زمان انجام تکالیف❑



به صورت حضوری14تا 13ساعت 

کالس شمس یک و شمس دو

(شمس یک)به صورت برخط  14تا 13ساعت 

(شمس دو)به صورت برخط 15تا 14ساعت 

14-16ساعت 

به صورت حضوری

کالس نور یک 

13:15ساعت 

به صورت برخط

ر دوو نصنصریککالس 

14-16ساعت 

به صورت حضوری

کالس نور دو 

به صورت برخط  13:30ساعت 

(کالس نور یک و نور دو)

13:30ساعت 

به صورت حضوری

کالس نور یک

13ساعت 

به صورت حضوری

کالس نور یک

به 14-16ساعت 

صورت حضوری 

کالس نصر یک

به 14-16ساعت 

صورت حضوری 

کالس نصر دو

13-14ساعت 

به صورت برخط
وو نصر دنصریککالس 





پرورشی
.رورشی باشندبه همین منظور همه معلمین باید مربی پ. امور تربیتی مدارس راهی برای تحقق سند تحول بنیادین است

:فعالیت های پرورشی برای دستیابی به اهداف زیر می باشد

بر ....  ت وتربیت انسانی موحد و معتقد به معاد و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیع❖

اساس نظام معیار اسالمی 

و زمینه سازی ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور، اعتالی فرهنگ عمومی❖

ایرانی در راستای تحقق جامعه جهانی عدل مهدوی-برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن اسالمی

گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی❖

و کارآمد اثربخشبرقراری نظام ❖

افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی❖

بهسازی و تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی❖

ارتقای اثربخشی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی❖

و استانکسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه ❖



پرورشی

جمراترمیبرگزاری ❑

آبان13مراسم ❑

برگزاری مسابقه بهداشتی و بروشور❑

(ع)برگزاری مراسم عزاداری مجازی شهادت امام رضا❑

پویش اربعین❑

پویش پیامبر مهربانی❑

مسابقه ی عکاسی از پدیده های خدا❑

جلسات تربیتی با مدیر و معاونین❑

(ع)جشن والدت امام حسن عسگری❑

:فعالیت های انجام شده در حوزه پرورشیسرفصل

آماده سازی فضا برای جشنهاوجشن شکوفه ❑

کردن فضای مدرسه در ایام اربعین سیاهپوش❑

ادب در جهت سند تحولبردهایطراحی ❑

آتش نشانروز ❑

صبحگاه آنالین❑

(ع)و امام صادق ( ص)جشن میالد پیامبر ❑

ایجاد تنوع در محیط یادگیری❑

یادمان دفاع مقدس❑

(بادکنک بازی)هفته کودک ❑

(عج)جشن روز والیت امام زمان❑

مراسم شهادت حسین فهمیده❑



پرورشی
:فعالیت های انجام شده در حوزه پرورشیسرفصل

(توسط معاونت فناوریبنرطراحی )زیباسازی حیاط مدرسه ❑

محفل انس با قرآن و مسجد❑

فاطمییلدایبرگزاری ❑

استعدادیابیبررسی فرم های ❑

دارآباد،باال،سعدآباداردوی باغ ❑

سالمت و مشارکت آنانسفیرانتعیین ❑

معاینه ی هفتگی مو و ناخن❑

معاینه توسط پزشک متخصص❑

تهیه شناسنامه سالمت❑



آماده سازی فضای مدرسه

دسجهت بازگشایی و هفته دفاع مق



روریایجاد فضایی برای فکر پ



هفته جهانی کودک

صبحگاه آنالین



جشن روز دانش آموز



جشن میالد 

(ع)امام حسن عسگری



کتابخانه آتش نشان



اردوها



اردوها



دانس با قرآن و مسج
آماده سازی جهت 

جشن یلدا

زنگ تفریح شاد 



جلسات تربیتی
بررسی فرم 

استعداد یابی



جاتپویش کشتی نپویش پیامبر



کردن سیاهپوش

مدرسه

صفر 28مراسم عزاداری 

به صورت آنالین



مسابقه عکاسی



معاینه مو صمعاینه توسط متخص



دیدن ناخن ها توسط 

سالمتسفیران
اتاق بهداشت



کارنما
.طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی در مقطع ابتدایی، در دستور کار قرار گرفت

هدف اصلی در ارزشیابی توصیفی بهبود شرایط یادگیری دانش آموزان با از بین بردن اضطراب های ناشی 

نش آموز و اولیای ارزشیابی توصیفی، شکلی از ارزشیابی تحصیلی است که در آن معلم با مشارکت دا. از برگزاری امتحانات است

.ردازدایشان و با استفاده از ابزارهای مختلف به جمع آوری اطالعات در خصوص تالش، پیشرفت و موفقیت دانش آموز می پ

ق تر باشند و معلمان و اولیای دانش آموزان با تجزیه و تحلیل این اطالعات، به دانش آموزان کمک می کند تا در امر یادگیری، موف

د است و و رشد هر دانش آموزی دقیقاً مانند موفقیت همان دانش آموز ارزشمنتالش.نمایندمشکالت یادگیری آنها را برطرف 

نبایستی فقط به موفقیت ها امتیاز داده شود بلکه باید به تالش و پیشرفت آنها نیز امتیاز داده شود

.ندمی کدانش آموزان عالوه بر عملکرد درسی، عملکرد اجتماعی، عاطفی و جسمانی فیزیکی را نیز منعکس کارنمای

د و فیلم ، رمز و نام کاربری برای اولیای گرامی ارسال گردیمدبرمیان نوبت اول ، در سامانه کارنمایبرای مشاهده و دریافت ✓

.را دریافت نمایندنماکاردر کانال بله قرار گرفت و اولیا توانستند از طریق این سامانه مدبراز سامانه کارنماآموزشی نحوه دریافت 



تمیان نوبکارنمای
فیلم ، رمز و نام کاربری برای اولیای گرامی ارسال گردید ومدبرمیان نوبت اول ، در سامانه کارنمایبرای مشاهده و دریافت 

.را دریافت نماینداکارنمدر کانال بله قرار گرفت و اولیا توانستند از طریق این سامانه مدبراز سامانه کارنماآموزشی نحوه دریافت 



اطالع رسانی و طراحی پوستر 

جهت  شرکت دانش آموزان  

ی در جشنواره ها و مسابقات پژوهش


