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 آموزاندانشحوزه های اهداف و سیاست

 و فناورانه تربیت علمی

 

 :اهداف

 :تربیت علمی  .1

 یدوره تحصیل یدروس رسم یمحتوا یيادگیر .1.1

 کسب علم هیروح تيتقو .1.1

 قیتقويت روحیه پژوهش و تحق .1.1

 یکسب مهارت زبان  انگلیس .1.1

 اطالعات یدر عصر فناور یزندگ یبرا یفناور یهاارتکسب مه .1.1

 ندوزيافزارهای آفیس و ونرم با یکاربرد يیآشنا 

 با سخت افزار یکل يیآشنا 

 لمیف نيافزارهای گرافیکی و تدوآشنايی با نرم 

 آشنايی نحوه استفاده از اينترنت 

 های نوينفناوری یيادگیر .1.1

 کیربات 

 ... 

 های تحصیلیمهارت یيادگیر .1.1

 ت مطالعهمهار 

 ريزیمهارت برنامه 

 مهارت موفقیت در آزمون 

 یعلم یهادر رقابت تیموفق یبرا یآماده ساز .1.1

 کنکور 

 پژوهش محور یهارقابت 

 اهداف تکمیلی:

 پیشرفت انگیزه .1

 موفق هایالگو .1.1

 کالس در مشاوره ارائه يا و مشاغل و ها رشته با آشنايی برنامه قبال در موفق کارشناسان و اساتید معرفی 

 ها مراسم در يا مشاوره

 ای دوره های  برنامه يا مشاوره جلسات در پیش های سال موفق التحصیالن فارغ از استفاده 

 سال ابتدای در پارسال هزار زير های رتبه تشويق 
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 برگزيدگان تشويق .1.1

 نخبگان برای خاص مطالعاتی برنامه ارائه 

 نخبگان به آزادی درجات اتخاذ 

 کالس از معافیت 

 تکلیف از معافیت 

 اختصاصی اساتید 

 عمومی تشويق .1.1

 ارزيابی هر در پیشرفت بیشترين برای جايزه اختصاص 

 فردی های مشاوره در  جزئی های پیشرفت به توجه 

 فردی مشاوره جلسات در امید اشاعه 

 سالم رقابت .1.1

 ها برترين برای خاص های آزمون و ها کالس از استفاده فرصت ايجاد 

 درس هر در رتبه درج با هاکاربرگ کمک هب هفتگی مطالعه کارنامه ارائه 

 جمعی تحريک برای مشاوره در خاص های موفقیت تشويق 

 (بخش امید نتايج بر تأکید)سال دو نخبگان مقايسه و قبل دورة با مشترك های آزمون برگزاری 

 (تشويق جامع طرح)پیشرفت بیشترين دارای گروه به جايزه اختصاص 

 تنبیه .1.1

 (جبران به تشويق با همراه ضعیف گیری نتیجه در) اورهمش جلسات در عمومی توبیخ 

 (آزمون کارگروهی، علمی، اردوی اضافی، های برنامه يا ها کالس)خاص خدمات از محرومیت 

 منزل به موردی اطالع 

 فردی های مشاوره در توبیخ 

 انضباطی پرونده در درسی آمادگی عدم و تکلیف نقص درج 

 تنبه .1.1

 فرد هر مثبت های ويژگی کردن رنگ پر 

 افراطی مقايسه از دادن پرهیز 

 صرف نتیجه نه فعالیت به توجه 

 ضعفا به توجه .1.1

 ضعفا برای ای مشاوره و درسی پشتیبان تعیین 

 درسی نانپشتیبا يا دبیر توسط معمول کارگروهی از پس اشکال رفع های کالس برگزاری 

 (وسعت جای به عمق به بیشتر توجه) ضعفا برای تکالیف تقلیل 

 درسی جداماندگان برای یرخاصتداب اخذ 
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 تحصیلی هایکاستی کاهش .1

 مطالعه هایعادت ايجاد و ريزیبرنامه هایمهارت آموزش .1.1

 آن انجام به پايبندی و ريزیبرنامه به کمک و آموزش 

 ريزی برنامه در نآ مفهوم از استفاده و مدت کوتاه و میان و بلند اهداف آموزش 

 آموزان دانش آموزش  بحث در موثر موضوعات بررسی و طرح .1.1

 و وسواس آزمون، در شرکت برای الزم های آمادگی اضطراب، جمله از ... 

 دار مشکل آموزان دانش الخصوص علی حداکثری تلفنی ارتباط يا حضوری مالقات 

 خانواده مشاوره جلسات در موارد با متناسب شده آماده پیش از های بسته و جزوات کتاب، هارائ 

 آموزان شدان درسی های فعالیت .1.1

 موقع به و دقیق اطالعات تحصیل 

 تکالیف رونويسی و نقص کاهش جهت در تکالیف انجام حسن بر نظارت 

 ها آزمون در تخلف  کاهش جهت در ها آزمون انجام حسن بر نظارت 

 (عمومی صورتبه سوم برای وخاص گروه دوم و اول برای)کاربرگ کمک به هفتگی ريزی برنامه بر نظارت 

 ندبیرستا در 

 مشاوره هنگام به آموزان دانش وضعیت تحلیل در جامع نگاه 

 تحصیلی موفقیت به رسیدن و ها ضعف شدن طرف بر جهت «پیوسته و آهسته» اصل بر تکیه 

 راهنما معلم نظرات ثبت با ها کاربرگ هفتگی دو کارنامة ارايه 

 نفره 1 و 1 درسی های گروه تشکیل 

 کارگروهی انجام ی نحوه آموزش 

 11 تا 11 ساعت از کارگروهی برگزاری 

 اول سال آذر از 

 بندی گروه دوره هر از بعد درسی برتر های سرگروه و ها گروه تشويق 

 تربیت تیم مستمر ارتباط .1.1

 آموزان دانش مشکالت شدن برطرف برای دبیران های توانايی و نظرات از استفاده 

 آموزان دانش کار حجم و دبیران کار روش با آشنايی 

 خاص آموزان دانش مسايل به نسبت ندبیرا توجیه 

 اختصاصی دروس دبیران با آموزان دانش درسی های گروه ترکیب هماهنگی 

 ماهانه بطور ضعیف آموزان دانش مورد در دبیران با صحبت 

 تقويم طبق انضباطی جلسات در استفاده جهت آموزان دانش مورد در دبیران از نظرسنجی 

 راندبی احتمالی هایناهنجاری گیریپی 

 ضعفا تقويت برای اقويا در موجود توان از استفاده .1.1
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 (هفتگی مستمر حداقل نه، اگر) الين آن رسانی اطالع .1.1

 .ورود بدو از آموزان دانش اطالعات بررسی و شناخت .1.1

 راهنما معلم آخرين تا مصاحبه از آموزان دانش خانوادگی اطالعات آوری جمع 

 ضعف و قوت نقاط کامل شناخت برای آموزان دانش آموزشی کارنمای و پرونده تهیه 

 (خاص موارد برای) آموزشی کارنمای اساس بر ضعف نقاط کردن برطرف برای ريزی برنامه 

 دوستی های گروه بر نظارت 

 محیطی شرايط به توجه .1.1

 ها کالس نشستن محل در ها سرگروه متعادل تقسیم به توجه 

 دوره شورای طريق از کالسی مناسب جاهای گیری پی 

 کارگروهی در درسی های گروه مناسب چینش رب نظارت 

 هاآزمون کمک به .1.2

 جامع های آزمون محدوده توسط مطالعاتی مدت میان برنامه تعیین 

 نتايج .1.18

 آموز دانش به  کارنامه 1 کم دست ارائه 

 (ها ترم پايان)نوبت دو در ءاولیا به تستی و تشريحی های آزمون جامع کارنامه ارائه 

 ( احضار، تلفن،)ولی به آموز دانش یآموزش های کوتاهی گزارش... 

 (نتايج تحلیل) ءاولیا با مالقات برای مشخص وقت اختصاص 

 سأي از جلوگیری .1.11

 نتیجه سرزنش جای به آموزان دانش از حمايت برای خانواده جلسات در ءاولیا توجیه 

 (یعلم اردوهای هفتگی، جلسات اردوها،)ها شکست در صبوری تقويت برای جمعی روحیه تقويت 

 فردی های مشاوره در ضعفا به دادن امید 

 ضعفا به بیشتر توجه 

 آزمون تحلیل .1.11

 آموز دانش غلط و صحیح های پاسخ کردن مشخص با وقت اسرع در ها آزمون نتايج ارائه 

 آزمون صحیح تحلیل به نسبت آموزان دانش توجیه 

 آزمون هر از نامه غلط تهیه به سفارش 

 يادگیری راهبردهای .1

 (آموز دانش  انگیزه و کار الزم میزان سن، به بسته) درسی ريزی برنامه آموزش .1.1

 مشاوره کالس در زمان مديريت آموزش 

 دبیر توسط عمومی دروس در آموزان دانش گرفتن کار به بر نظارت 

 مختلف سطوح در آموزشی کمک کتب تعیین .1.1
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 الیمتو هایپايه راهنمای معلمین بین آموزان دانش اطالعات انتقال جلسه برگزاری 

 باالتر پايه مشاور حضور با مشاوره کالس جلسه دو يا يک برگزاری 

 کدام هر برای الزم تراز و دانشگاهی مختلف یهارشته با آشنايی .1.1

 کارگروهی .1.1

 سال ابتدای مشاورة در کارگروهی روش و نقش توضیح 

 ها سرگروه آغازين جلسه در ها سرگروه توجیه 

 دبیر توسط جلسه هر مناسب تکالیف تنظیم 

 هفته طول در کارگروهی برنامه تنظیم 

 ضعفا و متوسطین جلسه( ها برنامه بر تأکید و تجارب انتقال) ها سرگروه جلسه برگزاری 

 مشاوره ارائه .1.1

 مشاوره جلسات در عمومی و اختصاصی دروس يادگیری کلی های روش توضیح 

 فردی مشاوره جلسات در خاص موارد بیشتر بررسی 

 مستمر توصیه و گروه اعضای بر ها سرگروه نظارت از استفاده 

 فردی های مشاوره در ضعفا بر بیشتر نظارت 

 نخبگان با انگیزشی های مشاوره برای التحصیل فارغ نخبگان از استفاده 

 ريزیبرنامه .1.1

 مشاوره جلسات در( مدت کوتاه مدت، میان)ريزی برنامه روش آموزش 

 ترم هر در آموز دانش هر ريزی برنامه هفته يک کم دست بررسی 

 دبیرستان در کاربرگ کارنامه ارائه و آموزان دانش همه توسط کاربرگ تکمیل 

 مطلوب حدود با مقايسه و اختصاصی و عمومی کل و روز و درس تفکیک به هفتگی مطالعاتی آمار نصب 

 کاربرگ نتايج به توجه با دبیران تکالیف تعديل 

 کوتاه به مدت میان برنامه تبديل)موجود های هفته رد جامع های آزمون برای الزم مطالعات تقسیم بر تأکید 

 (مدت

 ضعفا ريزی برنامه در کمک برای ها سرگروه کردن فعال 

 آن جبران جهت ريزی برنامه و( نامه غلط) آزمون تحلیل در ضعف نقاط کردن مشخص نحوه آموزش 

 عمومی مشکالت گیری پی جهت دبیر به ها آزمون تحلیل ارائه 

 آموزی دانش شورای طريق از دروس شآموز روند گیری پی 

 ها:سیاست

 يادگیری .1

 .کندمی حمايت فردی هایتفاوت از مدرسه .1.1

 ندارند تعارضی موزانآدانش فردی هایتفاوت با که اندشده طراحی طوری مدرسه قوانین. 

 پردازندمی آموزاندانش هایويژگی کشف به هدفمند صورت به که دارد هايینظام مدرسه. 
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 گیردمی شکل آموزاندانش فردی هایتفاوت پايه بر مدرسه، ارکان ساير و معلمان هایتوصیه و هاراهنمايی. 

 کندمی کمک او يادگیری سبک شناخت به هدفمند، صورت به آموزدانش مشاهده فرآيند. 

 دکنمی کمک بعدی هایگیریتصمیم به او، هایويژگی درج با آموز،دانش هر مورد در مکتوب اطالعات. 

 .باشد داشته روشنی تصوير خود از و ببردپی خويش هایويژگی به تا کندمی کمک فرد به مدرسه .1.1

 دارد آگاهی خود، های قابلیت از فرد. 

 کند می استفاده اش درونی های قابلیت همه از فرد. 

 کند استفاده خالقیت مسیر در خود های قابلیت از چگونه داند می فرد. 

 کند می ايفا خوبی به را خود قشن گروهی کارهای در فرد. 

 .بیاموزد خودش شیوه به کس هر و کرده کشف را خود يادگیری شیوه تا کند می کمک فرد به مدرسه .1.1

 دارد عمل استقالل فرد. 

 است گرفته شکل فرد در انتقادی تفکر. 

 .کند می تقويت را يادگیری ذوق يادگیری، متعدد های فرصت آوردن وجود به با مدرسه .1.1

 کند می ايجاد آموزان دانش در را منابع از استفاده توانايی مدرسه های برنامه. 

 دارد مسأله حل توان فرد. 

 دارد ها بچه برای مناسبی های کتاب علوم، مختلف های زمینه در مدرسه خانه کتاب. 

 است جدی مدرسه برنامه در علمی بازديد. 

 ددار منسجمی ی برنامه ها بچه کارهای ی ارائه برای مدرسه. 

 کند می شرکت بیرونی های پروژه و مسابقات ها، همايش ها، فعالیت در مدرسه. 

 ياددهی .1

 .گیرد می بر در را آموزان دانش يادگیری مختلف های سبک مدرسه، های فعالیت .1.1

 متفاوت های ويژگی به توجه با را خود های فعالیت آموز، دانش هر مکتوب اطالعات گرفتن نظر در با معلم 

 .دهد می شکل آموزان دانش

 ( فردی های ويژگی اساس بر) پرجمعیت های گروه حداقل که کند می دهی سازمان طوری را ها فعالیت معلم

 .دهد پوشش را

 کند می استفاده موازی های درس طرح از معلم. 

 دارند تسلط يادگیری مختلف هایسبک به مدرسه معلمان. 

 شودمی ويژه توجه ریيادگی مهم هایروش از يکی عنوانهب گروهی کار به. 

 .شودمی ويژه توجه بازی و ورزش به مهرهشتم مدارس در .1.1

 اختصاص ورزش موزشآ به ساعت 1 حداقل باشدمی هفته در ساعت يک حداقل که بازی نوبت بجز 

 .يافت خواهد

 ببینند موزشآ ایحرفه حد در را ورزشی رشته يک بايستی موزانآدانش. 

 دهدمی موزشآ تخصصی صورتهب را ورزشی رشته سه حداقل مدرسه. 
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 داشت خواهد ورزشی تیم انفرادی رشته 1 و گروهی رشته 1 حداقل در مدرسه. 

 .است استوار خودشکوفايی بر ياددهی، های شیوه .1.1

 است احترام ياددهی، های روش محور. 

 است استوار آموز دانش ی آگاهانه فعالیت بر ياددهی های روش. 

 شود می گرفته نظر در آموزان دانش توان با متناسب محتوا، پیچیدگی و دشواری سطح. 

 کند می تقويت را «توانم می من» ياددهی، های شیوه. 

 است صبور و مهربان معلم. 

 دارد تأکید آموزان دانش پذيری مسئولیت و مشارکت بر ياددهی های شیوه. 

 کند می عمل آموزان دانش نتوا با متناسب ،(ارزشیابی و تمرين تدريس، شامل) ياددهی های شیوه در معلم. 

 دارد آموزی دانش تشکیالت پايه هر مدرسه، در. 

 .دارد تأکید علم تولید و نقد تفکر، جريان بر حاکم کلی الگوهای بر ياددهی، های شیوه .1.1

 دارد تأکید جزء به کل های شیوه بر ياددهی، های روش در مدرسه. 

 نیست شده تعیین پیش از های پاسخ دنبال به معلم. 

 نیست کل دانای لممع. 

 است حقیقت کشف دنبال به مند روش شکلی به و داند نمی قطعی را خود نظر معلم. 

 ندارند تعارض ها بخش ديگر با و ديگر يک با معلمان، توسط شده گرفته کار به ياددهی های شیوه. 

 جزئیات حفظ نه محتواست درك و درس کلی اهداف بر معلم تمرکز. 

 مدت کوتاه نتايج نه است مدت بلند ایفرآينده بر معلم تمرکز. 

 (.کند نمی توجیه را روش نتیجه) کند نمی توجیه را وسیله هدف 

 است شايستگی واجد مربوطه، درس در معلم. 

 .شود می انجام مستند های درس طرح قالب در معلم های فعالیت .1.1

 دهد می نشان را معلم فعالیت معماری درس طرح. 

 دهد می نشان را درسی ی برنامه کلی اهداف و معلم فعالیت بین ارتباط واضح طور به درس طرح. 

 شوند می تنظیم و تهیه درسی گروه در ها درس طرح. 

 کند می فعالیت گروه از عضوی عنوان به معلم. 

 کند می برقرار را گوناگون های حوزه و مختلف دروس در ها درس طرح توازن و تناسب آموزشی، معاون. 

 .بخشدمی بهبود را موزانآدانش علمی وضعیت هاروش انواع از گیریبهره با مدرسه .1.1

 دهدمی قرار حمايتی چتر زير را خود ترضیف موزانآدانش مدرسه. 

 کندمی تشويق کالس از فراتر هایفعالیت به را خود ترقوی موزانآدانش مدرسه. 

 .نمايدمی هارائ آنها به موزانآدانش توان با مطابق شده بندیطبقه تکالیف مدرسه .1.1

 دهندمی انجام مدرسه در را خود تکالیف المقدورحتی موزانآدانش. 

 نمايندمی استفاده درس اهداف با متناسب موزانآدانش هایتوانائی افزايش برای تکالیف انواع از مدارس. 
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 داشت خواهند نظارت تکالیف میزان و تنوع بر موزشیآ هایگروه. 

 .شد خواهد ارائه مجتمع سطح در مشترك گزاریهدف اساس بر نیدي و قرآن و عربی و زبان درس .1.1

 بود خواهند قرآن روخوانی به مسلط اول سال پايان در جديد هایورودی و راهنمائی موزانآدانش. 

 با همراه و مرتبط تحصیالت با معلمان توسط دروس اين تدريس اسالمی معارف با بهتر شنائیآ جهت 

 .بود خواهد بحث امکان

 بود خواهد موزانآدانش ارتباط تسهیل جهت ،معارفی مسائل به مسلط مدارس اصلی کادر از يکی. 

 شد خواهد داده موزشآ هم رساله از استفاده نحوه و تدريس اول سال در به مبتلی احکام. 

 است شیوه و سطح در تنوع دارای و شود می ارائه ها بچه سطح به توجه با زبان آموزش. 

 .کرد خواهند استفاده خود هایموزشآ تکمیل جهت ستانتاب فرصت از مدارس .1.2

 شد خواهد برگزار روز 1 ای هفته و هفته 1 حداقل تابستانی پايگاه. 

 شد خواهد هفتگی و ويژه توجه ورزش و اردو به تابستانی پايگاه در. 

 شد خواهد توجه مطالعه و تحقیق و هنر به تابستانی پايگاه در. 

 داشت خواهند انتخاب حق موزانآدانش و بوده متنوع پايگاه هایبرنامه. 

 .گرفت خواهد صورت برايشان الزم راهنمائی و شده گرفته تحويل مناسب نحو به آموزاندانش تکالیف .1.18

 درسی برنامه .1

 .است آگاهی واقعیِ و طبیعی کالبد به ناظر درسی برنامه .1.1

 کند می ايجاد متفاوت دروس از پارچه يک تصويری بتواند که جايی تا مدرسه. 

 کند می ارائه ترکیبی و تلفیقی صورت به را درسی موضوعات امکان، حد تا مدرسه. 

 است استوار آموزان دانش واقعی و ملموس تجارب ی پايه بر آموزشی محتوای. 

 دارد تأکید کاربردی مسائل بر آموزشی محتوای. 

 دارد...  و بازديد اردو، برای منسجمی درس طرح مدرسه. 

 .است اختیاری و اجباری فصول از ترکیبی مدرسه، درسی ی برنامه فصول .1.1

 دهد می پوشش را پرورش و آموزش های سرفصل مدرسه، درسی ی برنامه. 

 کند می پر رسمی غیر دروس با را پرورش و آموزش ی برنامه خأل مدرسه، درسی ی برنامه. 

 دارد وجود انتخابی صورت به دروسی مدرسه درسی ی برنامه در. 

 است روز پنج درسی ی برنامه اریاجب روزهای. 

 است اختیاری آن در شرکت که کند می ارائه ششم روز برای ای برنامه مدرسه. 

 ندارد روزها بقیه در آموز دانش کارکرد به ربطی ششم روز ی برنامه در شرکت. 

 سال ولط در را مدرسه کارکرد که کند می ارائه را هدفمند های فعالیت از ای مجموعه درسی، ی برنامه 

 .گیرد می بر در تابستان و تحصیلی

 سال ی برنامه با چنین هم و مدرسه کلی اهداف با هدفمند ارتباط در و است اختیاری تابستان ی برنامه 

 .است تحصیلی
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 .کند می ياری خود کلی اهداف به رسیدن در را مدرسه که است مناسبی بستر درسی برنامه فصول .1.1

 از ای مجموعه شامل ،(دروس قالب در) عمومی دانش از مناسبی سطح ی هارائ بر عالوه درسی، ی برنامه 

 .است( مؤسسه مأموريت از برآمده) کلی اهداف

 گیرد می بر در را رفتار و ها مهارت ها، نگرش مفاهیم، جنس از متفاوتی اهداف درسی، ی برنامه. 

 است روشن آن اجزای بین سیستمیک ارتباط و دارد منسجم ای پیکره درسی ی برنامه. 

 .کرد خواهند تسهیل را موزش،آ بموقع و مناسب هفتگی برنامه ارائه با مدارس .1.1

 شد نخواهد ارائه روزيک در تخصصی درس 1 از بیش و متوالی روز 1 در درسيک هفتگی ريزیبرنامه در. 

 کرد خواهد کمک هفتگی برنامه تثبیت به آنان روزهای و هامعلم تثبیت. 

 شد خواهد بسته تحصیلی سال شروع از ،قبل هفتگی برنامه یمتنظ موقع به شروع با. 

 ارزشیابی .1

 .فرآيندهاست بر تأکید آموزان، دانش يابی ارزش در .1.1

 دارد وجود آموزان دانش يادگیری سبک بندی طبقه و شناسايی برای ای برنامه. 

 دارد وجود آموزان دانش در غالب هوش شناسايی برای ای برنامه. 

 نیست آنها از مستقل و گیرد می صورت يادگیری و ياددهی با توأم همدرس در يابی ارزش. 

 شود نمی مدرسه عادی فعالیت تعطیلی موجب ها آزمون. 

 آنها تأيید و رد نه هاست بچه شناخت راستای در ها يابی ارزش. 

 کار و کارگروهی نظری، های تمرين عملی، کارهای شفاهی، مکالمات متنوع های روش انواع يابی، ارزش در 

 .شود می گرفته کار به مشاهده، بر تأکید با منزل در

 .است يادگیرنده خودِ ارزياب بهترين .1.1

 است شفاف اطالعات. 

 است دسترس در اطالعات. 

 است محرمانه کامالً شخص هر اطالعات. 

 دارد را ديگران با تعامل فرصت يادگیرنده. 

 کند نمی بندی رتبه قالبی هیچ در را آموزان دانش مدرسه. 

 ياری راه اين در را او و داده سوق خودارزيابی به را آموز دانش که است سازوکاری دارای ها ارزشیابی 

 .کند می

 .کند می ارزيابی را خود کرد عمل مدرسه .1.1

 دارد يابی ارزش نظام مدرسه. 

 کند می ارزيابی را خود کرد عمل شخص هر و قسمت هر. 

 پردازد می متوازن طور به نتايج و فرآيندها بر يابی ارزش نظام. 

 شود می ريزی برنامه ی چرخه وارد معنادار سازوکار يک در يابی ارزش نتايج. 

 خودارزيابی و ريزیبرنامه جهت نیاز مورد اطالعات به مخاطبان ساده و سريع دسترسی امکان .1.1
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 مدرسه کادر و موزانآدانش و اولیاء به اطالعات هفتگی حداثر ارائه 

 تکنولوژی از استفاده IT رسانی اطالع در 

 يکديگر با موزانآدانش مقايسه و بندیرتبه عدم .1.1

 موزانآدانش ارزيابی به کمک برای يکسان «ه» تا «الف» ایمرحله 1 سیستم از استفاده 

 

 


