خم
ي
ن
رفمايشات حضرت امام ي

از دیدگاه تعلیم و تربیت امروز ،شناخت و کشف روابط پدیدهها به ویژه در زمینۀ
(ره)سازگاری هر چه بیشترانسان با محیط میباشد ،روانشناسان
رفتار آدمی به منظور
معتقدند در صورت تأمین نیازهای بدنی ،روانی و عاطفی ،انسان خوشبخت  ،موفّق و
سعادتمند خواهد شد.

ّ
من
رفمايشات آیت الل خا ه ای
انسان تا در میدان تعلیم و تربیت گام ننهد ،تواناییهایش از مرحلۀ نهان و نهفته
به مرحلۀ فعلیت و شكوفایی نمیرسد و از سیر حرکت تكاملی محروم میماند.
ازاین رو ،باید به صورت دقیق و حساب شده برای تعلیم و تربیت جامعه
برنامهریزی کرد.
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پيش دبستان و دبستان غير دولتي شايست گان  ،رفارسیدن ماه مهرورزی را پيشاپيش هب همه ی هم کاران رگامي
ّ
نم
تبریک رعض وده و موفقیت  ،کامیابي و سالمتي روزازفون را ربای رفدرفداتن از رپوردگار مهربان

خوااهن است.

تارخيچۀ دبستان غري دوليت شايستگان
مجتمع آموزشی دخترانۀ شایستگان  ،در سال تحصیلی  71-72با تأسیس مدرسۀ راهنمایی به عنوان

اوّلین مدرسۀ غیر دولتی آغاز به کار نموده است و سپس در سالهای بعد با تأسیس دبیرستان و
مرکز پیش دانشگاهی و پیش دبستان و دبستان  ،به عنوان مجتمع آموزشی و فرهنگی افتخار
خدمت به کودکان و نوجوانان کشور اسالمی را داشته است  .دبستان شایستگان در سال
 1385با مدیریت سرکارخانم کوت زری آغاز به کار نموده است .این مجتمع در 3700
متر مربّع و در سه ساختمان مجزا احداث شده است.
تاریخچۀ طرح تعالی :از سال  1394دبستان شایستگان به عنوان یكی از مدارس برتر
منطقۀ  4برگزیده شد و به عنوان یكی از مجریان طرح تعالی انتخاب شد.هدف نهایی این
طرح بهبود کیفیت کلیۀ برنامه ها و فعّالیت های مدرسه در محورهای مختلف می باشد.
دبستان شایستگان از سال  1397از فراگیری طرح تعالی به فرایندسازی طرح تدبیر
تغییر یافته است.
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مؤسس :

سرکار خانم اعظم پیش بین
سابقۀ کاری :

بیش از 44سال سابقۀ آموزشی و فرهنگی
فعّالیت های آموزشی :

مدیریت  ،معاونت وتدریس در مراکز آموزشی منطقۀ( 4امت  ،شاهد  ،شهید
صادقی  ،شهیدباهنر ،شایستگان)
و

وکسب عنوان مدیر موّفق
فعّالیت های پژوهشی :

تألیف مقاالت پژوهشی و تخصصی
درزمینۀ مسائل آموزشی و رفتاری نوجوانان ازجمله :

استرس و راهکارهای مقابله با آن
امام خمینی از توّلد تا رحلت
فشارهای روانی و تاثیر آن در آموزش نوجوانان
مهارتهای تأثیر گذار خانواده در دنیای نوجوانان
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سوابق مدیریت پیش دبستان و دبستان شایستگان
سرکار خانم کوت زری :

 44سال سابقۀ فرهنگی و آموزشی

ّ
لی
ش
م
فعا ت اهی آ وز ي :

 مسئول بخش و مسئول گروه مديريت در منطقۀ چهار
 چهار سال مدير مقاطع " ابتدايي -راهنمايي" دو نوبته در منطقۀ 20
 40 سال سابقۀ مديريت در مدارس شهيد گرامي  ،نامجو  ،معاد و شايستگان
 سه سال مدير نمونۀ مناطق  4و 20
از بين مدارس شهر تهران  4مدرسه به عنوان مجری طرح تعالي برگزيده شده بودند که به يمن زحمات
بي دريغ سرکار خانم کوت زری ،شايستگان نيز در اين طرح فعّاليت مي کرد ،ولي در سال تحصيلي
 97-98به دليل انتقال طرح تعالي به دورۀ متوسطه ،دبستان شايستگان به عنوان مجری طرح تدبير
انتخاب شد.

تخّ
هش
ئ
ص
تأليف کتاب و مقاالت ژپو ي و صي رد زمينه ی مسا ل آموزشي و رفتاری كودك و نوجوان از جمله :
 کتاب ادبيات ايراني  ،اسالمي

(جلد اوّل)

 مقالۀ مدرسۀ مشارکتي
 مقالۀ کليدهای تربيتي
 مقالۀ عزّت نفس در کودکان
 مقالۀ خانوادهی موفّق من
 مقالۀ دروغ گويي در کودکان
 مقالۀ اهمّيت تغذيه در پيشرفت تحصيلي
 مقالۀ عدالت در انديشهی سياسي حضرت علي
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(ع)

ایپم دمرییت
باز هم بوی ماه مهر مي آيد ،زماني که قرار است همۀ ما جايي را بسازيم .مي پرسيد کجا را؟ همان
خانه ای را که با آجر واژه ها ساخته مي شود ،همان جا که پنجره هايي از جنس برگ های سبز و زنده
دارد ،همان جا که وقتي آباد است  ،با کتاب خواندن و ياد گرفتن ،تر و تازه مي شود ،خانه ی دل هايمان
را مي گويم.
نوای زنگ مدرسه ،آهنگ بيداری و حرکت نسل جوان آينده ساز ماست.
اميد است که امسال در تمامي محورهای طرح تدبیر  ،برای رسيدن به قلّۀ رفيع علم و دانش بکوشيم
و برنا مه های خود را در راستای اين محورها پيش ببريم .اين محورها عبارت اند از:
 -1برنامه ریزی
 -2آموزش و یادگیری
 -3فعّالیت های مکمّل ،فوق برنامه و برنامه های پرورشی
 -4مشارکت همکاران ،دانش آموزان و اولیا
 -5سالمت ،تربیت بدنی ،ایمنی مدرسه
 -6اداری و مالی مدرسه
 -7نظارت و ارزیابی

طليعۀ بهار تعليم و تربيت و آغاز سال تحصيلي جديد را که فصل شکوفايي قابليت های انساني است،
گرامي مي داريم.
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6

مح

دبستان شايست گان از اولیای ترم دانش آموزان انتظار دارد هك:
 -1حجاب کامل مادران گرامي ،نيروی نافذی است برای الگو پذيری دختران در راه هدف برتر  ،خواهشمنديم مادران عزيز
در اين مکان مقدّس با حجابي کامل وارد شوند.
 -2هنگام مراجعه به محيط مقدّس مدرسه شئونات اسالمي را رعايت کنند و بـا پوشش اداری وارد مدرسه شوند.
 -3مـشکالت و موارد خاصّ مربوط به فرزنـدان عزيزمان  ،به مـدرسـه اطّالع داده شود تـا بـا هماهنگي مشاور مدرسه
نسبت به رفع موارد خاص اقدام گردد .
 -3اوليای محترم فقط در سـاعـات مالقـات تعيين شده مي توانند با مسئولين مدرسه و آموزگار مربوطه ديدار داشته باشند.
 -4اوليای محترم ملزم به گرفتن کارنامۀ ماهانۀ دانش آموز  ،در زمان های تعيين شده توسط مدرسه  ،مي باشند .
 -5حضور اوليای گرامي در کالس فرزندشان  ،ممنوع مي باشد.
 -6از اوليای محترم خواهشمنديم در آراستگي و نظافت فرزندان خود دقّت الزم را مبذول بفرمايند  ( .مو ،ناخن ،لباس ،
جوراب)...،
 -7اوليای گرامي غيبت فرزندانشان را حتماً تا قبل از ساعت  9صبح به مدرسه اطّالع دهند .شايان ذکر است موجّه کردن
غيبت بدون گواهي پزشک و يا دليل قانع کننده امکان پذير نيست.
 -8اوليای محترم از دادن کارت دعوت برای جشن های تولّد و دعوت دانش آموزان به منازل خود جداًخودداری نمايند.
 -9اوليای محترم توجّه داشته باشند که دانش آموزان عزيز بايد با فرم مدرسه و کفش ساده وارد و با همين پوشش از مدرسه
خارج شوند.
 -10اوليای گرامي مراقبت فرمايند که دانش آموزان از وسايل غير مرتبط با محيط مدرسه مانند" :اسباب بازی  ،تلفن
همراه ،پول اضافي و  ، ...همچنين از آوردن وسايل فانتزی و غير معمول مانند الک ،
کيف فانتزی  ،لوازم التحرير فانتزی  ،النگو  ،گوشواره و  " ...جداً خودداری نمايند .
 -11توجّه به تذکّرات معاونان(عبور از راهرو  ،راه پلّه  ،رعايت نکات بهداشتي  ،انضباطي و)...
باعث مي شود نظم و ترتيب بيشتری در مدرسه حاکم شود که نتيجۀ آن آرامش روحي و
سالمت جسمي عزيزانمان  ،خواهد بود.
 -12دانش آموزان بايد ساعت  7:15در مدرسه حضور يابند و پس از ساعت ،14:15
مدرسه هيچ گونه تعهّدی در قبال مراقبت از دانش آموزان به عهده نخواهد داشت.
 -13حضور همه ی دانش آموزان در مراسم صبحگاهي الزامي است .
-14هر نوع کوتاهي در امرتحصيل از سوی دانش آموز ،برخورد جدّی مسئولين دبستان را در پي خواهد داشت.
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تحص
ل
ی
مواردی چند از افتخارات بي شمار شايست گان رد سال ي 98-99
قبولی تیزهوشان:
ارغوان قاضی حسینی  ،ملیسا قلی زاده  ،ملیکا نیک نام فر  ،سونیا صفری ،

مسابقات سراسری قرآن دانش آموزی:

احراز رتبۀ دوم در رشتۀ حفظ توسط مهال شيخ االسالمي
مسابقات و جشنواره های علمی و پژوهشی:

احراز عنوان طرح برتر در جشنوارۀ جابربن حيان توسط کيانا حيدری
احراز رتبۀ اول در آزمون برنامه نويسي رايانه توسط ارغوان قاضي حسيني
احراز رتبۀ دوم در آزمون برنامه نويسي رايانه توسط دانش آموزان :

ياسمين ميربهشتي  ،يلدا مقدمي  ،مارال معين  ،رها ابراهيمي  ،پانيذ خسروی  ،مليسا قلي زاده  ،آرتا عبدالملکي ،
آالء شيخ االسالم  ،ستايش عبدالهي و سونيا صفری
کسب ديپلم افتخار در بخش فني و مهندسي در جشنوارۀ اميرکبير توسط دانش آموزان :
رها ابراهيمي  ،النل خليلي  ،کوثر افزونقه و يگانه خدامي

مسابقات فرهنگی و هنری
نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

رونیکا پذیره

مشاعره

کسب رتبه

آندیا زاهدی

قصه گويي

اول

غزل شجاعی

قصه گويي

اول
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تحص
ل
ی
مواردی چند از افتخارات بي شمار دبستان شايست گان رد سال ي 98-99
مسابقه کتابخوانی دانایی و توانایی :

ملینا بهرامی  ،پانیذ خسروی  ،زهرا حاج محمدحسینی  ،کیانا حیدری ،
ویانا رحیم دوست  ،یگانه محمودی  ،گلشید پیچکا  ،یاسمین بابایی
مسابقات ورزشی :
بدمینتون  :کسب مقام دوم توسط حوریا راسخ زاد
دو و میدانی  :کسب مقام دوم در رشتۀ پرتاب توپ توسط باران سلمانی
ژیمناستیک  :کسب مقام سوم توسط کاملیا ناهیدفر

کسب مقام اول در شنای پروانه توسط رها رسولی
کسب مقام اول در شنای قورباغه توسط آوا رسولی

کسب مقام اول تیمی در رشتۀ بسکتبال توسط تیم بسکتبال دبستان
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تحقیق و پژوهش
h

از آنجا که در فرآيند آموزش ،تحقيق و پژوهش جايگاه رفيعي دارد  ،دبستان شايستگان با فراهم نمودن امکانات کافي و
ترغيب دانش آموزان به اين امر ،زمينه ساز موفقيت های فرزندان عزيزمان در اين عرصه مي باشد.

تحقیقات آزمایشگاهی

تحقیق در زمینۀ قرآن

ریاضی پیشرفته

بر اساس فرمودۀ دکتر حسابي ،رياضيات شاخه ای از آموخته های علمي _ مذهبي مي باشد.پس هر چه دختران در اين
زمينه بيشتر کار آموزی کنند ،نتايج بهتری در بر دارد .از اين رو دبستان با قرار دادن زنگ رياضي پيشرفته که بر اساس
الگوی زير مي باشد  ،اين درس را در جايگاه بااليي قرار داده است.
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امروزه رايانه ها تاثير بسيار زيادی در پيشرفت علمي و دسترسي همگان به اطالعات ايفا مي کنند.رايانه ها حتي معنای
کالسيک سواد را که توانايي خواندن و نوشتن بوده است  ،بي اعتبار مي کند و توانايي استفاده از رايانه امروز به عنوان
يکي از مولفه های اصلي سواد تلقي مي شود .نتايج مقايسه هايي که بين آموزش سنتي رياضي با نمونه های آموزش
مبتني بر کامپيوتر انجام شده است،يادگيری مثبت و پيشرفته را که مربوط به کاربرد تکنولوژی به ويژه نرم افزارهای حل
مساله است ،نمايان مي سازد .استفاده از تکنولوژی آموزشي در يادگيری علوم نيز نتايج مشابهي به دست آورده است.
در سال تحصيلي جديد هدف برنامۀ آموزشي دبستان و دپارتمان کامپيوتر ايجاد خالقيت و نوآوری در روش آموزش
دانش آموزان و ايجاد انگيزه در ذهن خالق دانش آموزان مي باشد.

قرآن
متن زيبای کالم ال هي در کتاب ارزشمند قرآن جمع آوری شده است تا ما با بهره گيری از کالم الهي ،افقي از اهداف
معنوی را برای دختران خودمان روشن سازيم ،از اين رو با برگزاری مجامع قرآني ،برپايي هر سالۀ نمايشگاه قرآن ،آموزش
علمي و عملي مفاهيم قرآني ،در شکوفايي ذهن دانش آموزان ،آن ها را ياری مي نماييم.
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تئاتر

مي کوشيم تا از هر دری برای شکوفايي استعدادهای نهفتۀ دانش آموزان وارد شويم  .آموزش علمي تئاتر و نمايش
کمدی از جمله اهدافي است که مربيان مدرسه دنبال مي کنند تا روحيۀ اعتماد به نفس را در دختران زنده نگه دارند.
خرسنديم که دختران دبستان هر ساله در مسابقات تئاتر رتبۀ اوّل را در منطقه کسب مي کنند.

اهمّیت زنگ آزمایشگاه
آزمايشگاه بهترين محيط برای خالقّيت دانش آموزان است ،يکي از اهداف علوم تجربي ،درک نکات درسي ،تکميل
مفاهيم از طريق انجام آزمايش و يادگيری عملي است .از اين رو ساعتي در برنامه ی هفتگي به زنگ آزمايشگاه اختصاص
داده شده است.
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هنر
هنرمند با دستان ظريف خود زيبايي را خلق مي نمايد .دانش آموزان دبستان زير نظر مربيان مجرب و هنرمند صحنه های
زيبايي را خلق مي کنند و فعاليت های متنوّعي از قبيل کار با رنگ روغن  ،کاغذ اريگامي ،سياه قلم و غيره را با هم تجربه
مي کنند و در فعاليت های مسابقات سراسری باالترين رتبه را برای دبستان کسب مي کنند.

خوشنویسی
قلم را بر روی کاغذ مي نشانيم و هنر زيبا نوشتن را در پس زمينه ی استعدادهای باطني کودکان نهادينه مي کنيم.
قراردادن زنگ خوشنويسي بين ساعات کالس های فوق العاده ،از برنامه ريزی های هنری دبستان مي باشد.
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ورزش
(يکي از برنامه های ثابت و پرطرفدار در برنامۀ مدارس ،تربيت بدني است .تربيت بدني و ورزش مقوله ای است که در
هر اجتماعي جايگاه ويژه ای دارد و نقش آن در شکوفايي استعداد های مختلف افراد و متعاقب آن تقويت و افزايش
ظرفيت های اخالقي ،تربيتي ،جسماني  ،ذهني ،عقلي ،مهارتي ،عاطفي و اجتماعي افراد ،انکار ناپذير است ،تربيت بدني
بخشي از تعليم و تربيت است و باعث رشد ابعاد شخصيتي و شناختي و اجتماعي کودکان مي شود.

با توجه به اهميّت ورزش در زندگي انسان ها ،ورزش به عنوان يکي از دروس اصلي مصوبّه ی شورای عالي آموزش
و پرورش  ،در جدول هفتگي اصلي جای دارد.

14

مهارت های زندگی

شامل مهارت هايي است که موجب تقويت مهارت های ارتباطي فرد با ديگران ،مهارت های بهداشت فردی ،آشنايي
با مهارت های ذهني مانند  :تصميم گيری ،حل مسئله ،تفکر خالق ،تفکر انتقادی ،مديريت و کنترل هيجانات و ...
مي باشد .در دبستان بعد از آموزش های الزم در اين زمينه ،در هر موضوعي نمايشگاهي از آموخته های دختران برپا
مي گردد.

جلسات آموزشی دبستان شایستگان
 جلسات شورای آموزگاران
 جلسات آموزش خانواده
 جلسات شورای دبستان
 جلسات کارگاه های آموزشی
 جلسات گروه های پایه
15

امور مربوط به آموزش
(معاونت،مشاوره،پشتیبانی)



اطّالع رساني الزم در زمينۀ آموزشي به پشتيبان تحصيلي و در مرحلۀ بعد به
والدين و ارائه ی مطالب اخالقي مفيد و سازنده
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 نماز بهترین جای گاه ربای یک ارتباط

خالصاهن با خداوند است.

(ربانهم ی نماز)

سجاده ام جايگاه عشق و ايمان و پيشاني ام برای ساييدن به خاک تواضع و بندگي و برقراری ارتباط معنوی با خداوند
متعال است.
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دپارتمان زبان انگلیسی پیش دبستان و دبستان شایستگان
هدف این دپارتمان:
يادگيری مفهومي در سايه ی تمرکز بر هر4مهارت خواندن(، (Readingنوشتن(،(Writingصحبت کردن ((speaking
وگوش کردن( (listeningاست.

اين چنين رويکردی توان اين ادعا را به گروه زبان شايستگان مي دهد که اعالم کنيم امروز حرفي برای گفتن و
مقامي در آموزش زبان انگليسي داريم.در راستای رسيدن به هدف فوق ،گروه زبان در نظر دارد که با توّجه به اصول نوين
آموزش زبان انگليسي ،CLT 1يادگيری گسترده 2و عميق 3را در فرايند ياددهي -يادگيری فراگيران مورد تأکيد قرار دهد .چنين
فرآيندی با آموزش زبان انگليسي به عنوان زبان دوم در اکثر کشورهای پيشرفته ی جهان تطابق دارد.
اصول و مبانی آموزش:
 .1تعيين سطح علمي دانش آموزان جديد ميان پايه با برگزاری آزمون تعيين سطح  Placement testبر اساس کتب
منتخب دپارتمان در تابستان.
 .2انتخاب دوره های  Back Pack ,Super Safariبه عنوان گزينه های مناسب برای گروه سني  3تا  6سال.
 .3بهره گيری از منابع و مراکز علمي دنيا از طريق اينترنت .
 .4سعي در تدريس کاربردی زبان انگليسي با استفاده از واحدهای کاری متنوّع از جمله  :واحد فيلم  ،برد هوشمند
( ،)Smart Boardواحد داستان نويسي.
 .5ايجاد انگيزه برای دانش آموزان از طريق تخصيص امتياز و دادن سؤاالت امتيازی در  Quizهای شفاهي و کتبي.
 .6برقراری ارتباط با نماينده ی دانشگاه  Cambridgeدر تهران و معرّفي زبان آموزان برتر برای شرکت در آزمون های ، YLE

 .PET ،KETبه درخواست اوليای دانش آموزان ممتاز.
 .7اعزام دانش آموز به خارج از کشور جهت برگزاری آزمون های . YLE
 .8ارسال برگه ی گزارش روند کار و ارزيابي دانش آموزان در طول سال و در دو نوبت برای اوليا  ،قبل از آزمون های ميان ترم  ،تا
با کمک و پيگيری شما عزيزان در بهبود نتيجه ی آزمون مؤثر باشيم.

ارزشیابی مدرسین گروه زبان
ارزيابي آموزشي مدرسين توسط سرکار خانم ميری(مسئول گروه زبان) ماهانه باگرفتن تست شفاهي  oral testاز
دانش آموزان در کالس و در حضور معلّم مربوطه انجام مي گيرد .همچنين برگه های امتحاني و نظرات اولياء ،و روش های
تدريس آموزگاران در جلسات کار گروهي بررسي و مورد نقد قرار مي گيرد.

1.Communicative language teaching
2.Wide learning
3.Deep learning
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توجّه :

اولیای گرامی؛ تماس هر چه بیشتر با معلّمین در اکثر مواقع از بروز مشکالت
پیشگیری می کند .لذا می بایست ماهی یکبار دربارهی وضعیت تربیتی و تحصیلی فرزندتان
مشاوره و گفتگو فرمائید.

پایه های

پایه های

اوّل  ،دوم  ،سوم

چهارم  ،پنجم  ،ششم

99/9/3

99/9/10

میان ترم اوّل

99/10/22

99/10/29

فاینال ترم اوّل

99/12/11

99/12/18

میان ترم دوم

1400/2/30

1400/2/30

فاینال ترم دوم
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تاریخ امتحانات

مدرسه به دلیل کارکردهای مهم آموزشی و تربیتی و جایگاهی که در بین کودکان و نوجوانان دارد ،نقش مهمی را در زمینۀ
ارتقای توانمندی نوجوانان و مراقبت از آن ها در برابر آسیب های اجتماعی بر عهده دارد .واحد مشاورۀ دبستان سعی بر این دارد
که با شناخت فرزندان دلبندتان و همکاری شما اولیای گرامی اقداماتی را جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مراحل
بعدی رشد آنها انجام دهد.
مسئول واحد مشاورۀ دبستان شایستگان :سرکار خانم دهقی و خانم دکتر علیزاده
خالصۀ فعّالیت هایی که در سال تحصیلی  1398-99توسط مشاور دبستان اجرا خواهند شد ،عبارت اند از:


تهیه و ارسال فرم تکمیل اطّالعات دموگرافیك مخصوص والدین



تعامل مشاور دبستان با والدین (مشاورۀ فردی) جهت آگاهی از مسائل و مشکالت دانش آموزان در محیط خانواده و
پیگیری آن



تعامل مشاور با معلّمان و معاونان جهت آگاهی از مسائل رفتاری و انضباطی دانش آموزان



مشاورۀ فردی و گروهی با دانش آموزان ( ارجاع توسط والدین ،معاونین و معلّمین )



برگزاری فعّ الیت های مشارکتی در حوزۀ پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان و برگزاری مسابقات
مرتبط در این حوزه



برگزاری جلسات آموزش خانواده با حضور مدرّس مجرّب



برگزاری کارگاه آموزش مهارت های زندگی



تعیین همیار مشاور برای مشارکت دانش آموزان در حوزۀ رفتاری



برگزاری کارگاه مادر و کودک برای دانش آموزان پیش دبستان و کالس اوّل



برگزاری کالس بازی خلّاق برای دانش آموزان پایۀ پیش دبستان ،اوّل و دوم



طرح ویژۀ گروه مشاوره در سال  :98-99آموزش اخالق و مدیریت رفتاری و پیگیری روند رشد اخالقی دانش اموزان
از طریق جداول ارزیابی نصب شده در کالس ها

برای تماس تلفنی با مشاور دبستان در ساعات اداری با شمارۀ تلفن  09198886161تماس حاصل فرمایید.
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ّ ّ
لی
ش
فعا ت اهی واحد بهدا ت

 حضور خانم دکتر در مدرسه و بررسي وضعيت درماني دانش آموزان

 تهيۀ

تهيۀ


تهيۀ

تهيه

در زمان
خوردن ناهار



BMI




آشپزخانۀ

 تهيۀ برنامه ی غذايي ناهار در مدرسه زير نظر خانم دکتر فرجي
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شورای دانش آموزی
خداوند در سورۀ شورا مي فرمايد  :برای کارهايتان بين خودتان به مشورت بپردازيد.
از آنجا که آگاهي از سخنان و نظرات دختران عزيزمان در محيط مدرسه يک راه کار اساسي برای پيشبرد اهداف
آموزش و پرورش است ،ما با برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی و برگزاری جلسات با اعضای شورا سعي در
رسيدن به اهداف قرآني خود داريم.
مراحل مربوط به انتخابات اعضای شورای دانش آموزی عبارت اند از :
 -1کانديد شدن دانش آموزان با تأييد صالحيت آنان از طرف معلم پايه ،معاونين و مدير دبستان
 -2تبليغ کانديداها در مورد فعاليت های خود.
 -3برگزاری انتخابات و رأی گيری از دانش آموزان جهت انتخاب اعضای شورای دانش آموزی
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(سال ) 99-1400

ردیف نام ونام خانوادگی

ساعت مالقات

سمت

1
2
3
4
5
6
7
8

خانم پیش بین
خانم کوت زری
خانم عبدی
خانم دکتر جبلی
خانم میری
خانم حقیقی

خانم بیجاری

سانترال
مؤسس
مدیر دبستان
مسئول روابط عمومی
مشاور آموزشی
مدیر دپارتمان زبان
معاون آموزشی
معاون پیش دبستان و اوّل و دوم

9
10
11
12
13

خانم یوسفی
خانم جعفری
خانم پالیزوان
خانم ربیعی
خانم اسدی

معاون پایۀ سوم و چهارم
معاون پایۀ پنجم و ششم
معاون پرورشی
معاون اجرایی
مربی بهداشت
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خانم دهقی

مشاور دبستان

ردیف

نام ونام خانوادگی

روز مالقات

شماره ی داخلی

77878171
12-11

با تعیین وقت قبلی

12-11

با تعیین وقت قبلی

128
128
111
128
133
128
129
129
128
128
134
134

12-11
12-11

شنبه و سه شنبه

با تعیین وقت قبلی

شنبه و دوشنبه

 9الی 13

با تعیین وقت قبلی

12-11

با تعیین وقت قبلی

12-11

با تعیین وقت قبلی

12-11

با تعیین وقت قبلی

12-11

با تعیین وقت قبلی

12-11

با تعیین وقت قبلی

12-11

با تعیین وقت قبلی

10 - 8:30
10 - 8:30
12 - 8:30

یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه

آشنایی با کادر آموزشی
1
2
3

4
5
6
7
8
9

خانم آزاد
خانم شوقی
خانم گودرزی
خانم بهشتی
خانم جوکار
خانم شاهسون
خانم قربانی
خانم اسدالهی
خانم محمدزاده

سمت

نام کالس

مربی پیش دبستان

شمعدانی
1/1
1/2
2/1
2/2
3/1
3/2
4/1
4/2

آموزگار اوّل
آموزگار اوّل
آموزگاردوم
آموزگاردوم
آموزگارسوم
آموزگار سوم
آموزگار چهارم
آموزگار چهارم
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ساعت مالقات

آنالین
آنالین
آنالین
آنالین
آنالین
آنالین
آنالین
آنالین
آنالین

روز مالقات

غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری

ردیف

نام ونام

سمت

نام کالس

ساعت مالقات

روز مالقات

10

خانم فتحی

دبیر ریاضی

پنجم – ششم

آنالین

غیرحضوری

11

خانم فضلعلی
خانم خیاط
خانم ارزاقی
خانم غالمی
خانم صدیق زاده
خانم شفیعی
خانم برجی

بازی های خالق

اول و دوم
پیش ِ ،

آنالین

دبیر علوم و متصدی آزمایشگاه
دبیر ادبیات
دبیر ادبیات
دبیر قرآن و هدیه های آسمانی
دبیر قرآن و هدیه های آسمانی
دبیر ریاضی پیشرفته
دبیر تحقیق و پژوهش ،کار و
فناوری ،تفکر و پژوهش
دبیر مطالعات اجتماعی
دبیر مهارت زندگی
دبیر قرآن
مربّی هنر
مربی قرآن
مربی مهارت زندگی
مربّی ورزش

چهارم  -پنجم – ششم

آنالین

ششم

آنالین

پنجم

آنالین

پنجم

آنالین

چهارم  -ششم

آنالین

چهارم-پنجم – ششم

آنالین

غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری

ششم

آنالین

غیرحضوری

پنجم و ششم

آنالین

اوّل تا سوم

آنالین

دوم و سوم

آنالین

پیش دبستان تا ششم

آنالین

پیش دبستان و اول

آنالین

پیش دبستان

آنالین

اوّل تا ششم

آنالین

پیش  ،اوّل  ،دوم ،
چهارم  ،ششم
اوّل تا ششم

آنالین

غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری
غیرحضوری

آنالین

پنجم و ششم

آنالین

غیرحضوری
غیرحضوری

12
13
14
15
16
17

خانوادگی

18

خانم بنی مصطفی

19

خانم بنی مصطفی
خانم واال
خانم واال
خانم طیب زاده
خانم افشار
خانم افشار
خانم چوبدار

20
21
22
23
24
25
26
27
28

خانم صادقی

مربّی ورزش

خانم علیمرادی
خانم دهقی

مربّی ورزش
دبیر مهارت زندگی

با توجه به شرایط موجود کلیه تماس ها با دبیران به صورت غیرحضوری و
آنالین برقرار می گردد.
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اهم برنامههای تربیتی (سال تحصیلی )99-1400
تاریخ

مناسبت
برگزاری اردویی جهت حضور کالس اوّلی ها و جشن شکوفه ها

برگزاری هفتۀ دفاع مقدّس

هفتۀ اوّل مهر

جشن پیش دبستان

نيمه دوم شهريور

روز آتش نشانی و ایمنی

99/7/7

هفتۀ نیروی انتظامی

99/7/14

روز روستا و عشایر

99/7/15

روز جهانی کودک

99/7/16

برگزاری اربعین حسینی

99/7/17

روز جهانی نابینایان

99/7/24

برگزاری سوگواری برای رحلت حضرت رسول اکرم (ص) ،

99/7/25

شهادت امام حسن مجتبی(ع)
برگزاری شهادت امام رضا (ع)

99/7/26

روز تربیت بدنی و ورزش

99/7/26

روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

99/8/8

برگزاری جشن شروع ماه ربیع االوّل
روز دانش آموز

99/8/13

برگزاری سوگواری شهادت امام حسن عسگری (ع)

99/8/4

برگزاری جشن والدت حضرت رسول اکرم (ص)و

99/8/13

والدت حضرت امام جعفر صادق (ع)
روز کتاب  ،کتابخوانی و کتابدار

99/8/24

برگزاری مانور زلزله

نيمه اوّل آذر

والدت امام حسن عسگری (ع)

99/9/4

برگزاری جشن یلدا

99/9/30

والدت حضرت زینب (س)

99/9/30

روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی

99/10/5

برگزاری مراسم جشن عبادت

99/10/23
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مناسبت

تاریخ

برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س)

99/10/28

آغاز دهۀ مبارک فجر

99/11/12

روز والدت حضرت زهرا(س) و روز زن

99/11/15

مراسم پیروزی انقالب

99/11/21

برگزاری جشن والدت امام محمّد باقر(ع)

99/11/25

برگزاری جشن والدت امام علی(ع) و روز پدر

99/12/6

روز امور تربیتی و تربیت اسالمی

99/12/8

وفات حضرت زینب (س )

99/12/9

روز درختکاری

99/12/14

برگزاری جشن نیکو کاری

99/12/16

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

99/12/20

برگزاری جشن نوروز پیش دبستان

99/12/23

والدت امام حسین (ع)

99/12/27

برگزاری روز جهانی بهداشت

1400/1/18

روز جهانی کتاب روز زمین پاک

1400/2/3

میالد امام حسن مجتبی (ع)

1400/2/8

برگزاری روز شوراها

1400/2/9

روز ملی خلیج فارس

1400/2/10

شهادت استاد گرامی مرتضی مطهری و روز معلم

1400/2/12

برگزاری روز معلّم و بزرگداشت مقام معلّم

1400/2/12

شهادت حضرت علی (ع)

1400/2/14

برگزاری جشن فارغ التحصیلی پیش دبستان

نيمه اوّل ارديبهشت

برگزاری جشن الفبا برای دانش آموزان کالس اوّل

نيمه اوّل ارديبهشت

برگزاری جشن فارغ التحصیلی پایه ی ششم

نيمه اوّل ارديبهشت

عید سعید فطر

1400/2/25

رحلت حضرت امام خمینی(ره)

1400/3/14

قیام  15خرداد

1400/3/15
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بازدیدهای دبستان شایستگان

مسجد محلّه

موزۀ دارآباد

پارک ترافیک

پارک صدف

سینما یا تئاتر

مسجد محلّه

موزۀ دارآباد

پارک فرآموز

پارک صدف

سینما یا تئاتر

مکان زیارتی

موزۀ دارآباد

پارک فرآموز

پارک صدف

سینما یا تئاتر

فرهنگسرای

پارک جنگلی

خاوران

یاس

امام زاده
صالح(ع)
امام زاده

موزۀ بانک ملّی یا

فرهنگسرای

علی اکبر(ع)

موزۀ ساعت

خاوران

امام زاده

موزۀ بانک ملّی یا

علی اکبر(ع)

موزۀ ساعت یا

( موزۀ شهدا)

موزۀ فرش

امام زاده
علی اکبر(ع)







موزۀ دارآباد

موزۀ بانک ملّی یا
موزۀ ساعت یا
موزۀ فرش

فرهنگسرای
خاوران
فرهنگسرای
خاوران

باغ پرندگان

باغ پرندگان

پارک بانوان

سینما یا تئاتر
سینما یا تئاتر

سینما یا تئاتر

سینما یا تئاتر

شهربازی
آناهید
شهربازی
آناهید
شهربازی
آناهید
شهربازی
آناهید
شهربازی
آناهید
شهربازی
آناهید
شهربازی
آناهید

برگزاری اردوهای آموزشي و پرور شي در راستای رشد فرهنگي ،مذهبي و علمي و به منظور تفريح و تذهيب
دانش آموزان عزيز:
شرکت در اردوها فقط با رضايت نامه ی کتبي والدين ميسّر مي باشد.
در صورت عدم شرکت در اردو  ،حضور دانش آموزدر دبستان الزامي است و مجاز به غيبت نمي باشد.
در ضمن ،تمام اردوهای منظور شده با توجّه به گروه سنّي برگزار مي شود.
در صورت وجود شرايط خاص  ،مثل بارندگي و آلودگي هوا يا تغيير شرايط مکان های پيش بيني شده احتمال تغيير در
برنامۀ اردوها وجود دارد.
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آیین انمۀ انضباطي
 عدم تأخير ورود به مدرسه
 عدم تأخير ورود به کالس
 عدم تأخير برای شرکت در برنامهها و مناسبتهای مدرسه
 عدم غيبت از مدرسه
 عدم غيبت از حضور در کالس
 عدم غيبت از شرکت در برنامهها و مناسبت های مدرسه
 پرهيز از برخورد نامناسب و بي احترامي به اوليای مدرسه
 پرهيز از برخورد نامناسب و بي احترامي به ديگر دانش آموزان
 پرهيز از هرگونه رفتاری که منجر به اخراج از مدرسه گردد .
 عدم دعوت همکالسيها به جشنهای تولّدکه بر خالف مقررّات مدرسه مي باشد .
 عدم بي نظمي در مراسم صبحگاه (بي نظمي هايي مانند :صحبت کردن در صف  ،عدم حضور به
موقع در صف)
 عدم بي نظمي در کالس (قبل ،حين و بعد از حضور معلّم)
 عدم بي نظمي در ساعات تفريح (راهروها و حياط مدرسه)
 عدم بي نظمي درسرويس های رفت وآمد (توجّه به نکات ايمني
وتذکّرات رانندگان)
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 عدم بي نظمي در برنامه ها و مناسبت های مدرسه

خودداری از آسيب زدن و صدمه رساندن به دانش آموزان
(جسمي ،اموال)
خودداری از آسيب زدن و خسارت رساندن به اموال مدرسه
 عدم استفاده از زيورآالت (طال يا بدليجات)
 عدم استفاده از اشيای غير مجاز
 عدم استفاده از دفترچۀ خاطرات در مدرسه و برای تمام پايه ها
 عدم استفاده از تلفن همراه
رعايت نظافت ظاهری (مانتو ،مقنعه و )...
 رعايت نظافت ناخن ها و عدم استفاده از الک ناخن و.....
 رعايت بهداشت و نظافت کالس ،راهروها ،سرويس بهداشتي
 انجام تکاليف درسي محوله از سوی آموزگاران
 انجام وظايف محوله از سوی کادر مدرسه
اطّالع رساني به موقع ازطريق مکاتبات يا مکالمات تلفني به والدين
حفظ دفتر رابط و امضای والدين
استفاده از روپوش و مقنعهی مصوّب مدرسه
 استفاده از مقنعه در زنگ های تفريح و در
راهروهای مدرسه
  

مدیریت پیش دبستان و دبستان
دخترانه شایستگان
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