
 

 

 به نـام آنـکه جـان را فکرت آمـوخت

 فـرزانگان پـویاغیردولتی دبیرستان هوشمند پسرانه 
 )دوره اول متوسطه(

 
 

 ف ـرح وظایـارات و شـظـدود انتـالصه حـخ
 

 

 را که به ما توفیق خدمت به کودکان و نوجوانان این سرزمین عنایت فرمود . ستایش خداوند

در دو مرحدـه و در روزهـاس    49-49ه در آغـازین روزهـاس سـال تلیـیدی جدیـد      مدرسه فرزانگان پویا مفتخر است ک

 مهرماه در خدمت اولیاس ملترم دانش آموزان پایه هفتم و هشتم بود .  02و یکشنبه  61چهارشنبه 

اولین گردهمایی که با هدف کدی آشنایی اولیاس دانش آموزان با سیاست هاس آموزشی و پرورشی مدرسـه و آشـنایی بـا    

ساعت تمام تعامل بین اولیا و دبیران برقرار و نقطه نظرات دو طرف مورد بلث  0بیران ملترم صورت گرفت . در هر نوبت د

و تبادل نظر قرار گرفت . در بخشی از اوقات فراهم آمده ، مدیریت و معاونین نیز در خیوص حدود انتظـارات و ملـدوده   

 یز قرار دادند . اختیارات خود مطالبی را در اختیار مدعوین عز

الزم می دانیم از همه عزیزانی که فرصت گذاشتند و به احترام فرزندشان و در خواست مدرسه حضور جـدس و بـه موقـ     

نماییم که در فرصـت هـاس آتـی در    می داشتند تشکر و قدردانی به عمل آورده و از غائبین موجه و غیرموجه در خواست 

 خدمتشان باشیم . 

  به صورت فهرست وار مطرح می شود : ات و اهم مباحث مطرح شدهدب خالصه انتظاردر پی نوشت این مط

تقویم آموزشی مدرسه در واق  دور نماس کدی از فعالیت هاس مدرسه است که می طدبد عزیران آن را مورد مطالعـه و   -1

 قت الزم را به عمل آورند . به ضرورتهاس زمانی و موضوعی آن د توجه قرار دهند و

ا توجه به شناخت مقدماتی که از دبیران ملترم در جدسه حاصل شده ما بر آنیم که شما عزیزان  در صورت لزوم در ب -2

 د .رید و ارتباط بیشترس برقرار نماییساعات مالقات با دبیران به مدرسه تشریف بیاو

مـی شـود اولویـت     یادداشـت درخواست هاس مطرح شده از سوس دبیران که در دفتر روزنگار از سوس دانش آموزان  -3

 روزانه امضا نمایید .  ، حتماً مورد را ، کارس روزانه دانش آموز است . لذا ضمن رویت و پی گیرس آن



 

 

 

فعالیت هاس آموزشی مدرسه در قالب کتاب هاس درسی و بسته آموزشی مدرسه برنامه ریزس و پی گیرس می شـود .   -4

ظر قرار گیرد و اولویت دوم کتاب کار و کتاب کاربرگ که مکمل کار آموزشـی  اولویت اول که همان مفاهیم کتاب است مد ن

 است در مرحده دوم و با اهمیت ویژه پی گیرس شود . 

که در آغاز هر روز دانش آموزان بتواننـد بـا انـر س     . وظیفه اولیاست ، حضور به موق  و با نشاط ، به دور از استرس  -5

رکالس ، مطالب درسی را بیاموزند و با انجام تمرینات الزم در منـزل یافتـه هـا و    د اطرکافی و اعتماد به نفس و آرامش خ

لترم بیش از هر چیز نظارت بر عمدکـرد فرزنـدان عزیزشـان    رخواست از اولیاس مآموخته هاس خود را تثبیت نمایندلذا د

 است و بهتر است امر آموزش را به دبیران ملترم واگذار نمایند . 

فعالیت هاس عمدی )مهارتهاس دستی( مثل کتاب کار و فناورس ، رباتیک و نانو شیمی ، الزم است دانش آموز در زمینه  -6

در حفظ و نگهدارس وسیده آموزشی کوشا باشد ، به موق  آن را تکمیل نماید تا در روز موعود بتواند آن را در نمایشگاه به 

 نمایش بگذارد و یا در مسابقات شرکت نماید . 

رماه که در واق   مهم ترین ماه از سال تلییدی است معدمان هر درس دانش آمـوزان را در معـرآ آزمـون هـاس     مه -7

. در واق  بر اساس ملک هایی اقدام به شناخت توانایی هاس آن در زمینه هاس مختدف می نمایند . مختدفی قرار می دهند 

ش آموز نقش مهمی در این شناخت و متعاقـب آن قضـاوت   لذا در مرحده نخست خود دانش آموز و در تکمیل آن ولی دان

ن است که این شناخت و قضاوت منجر به ارتباط صمیمی ، عـاطفی و منطقـی بـین معدـم و     بهتر آدارند .  را حاصل از آن

 دانش آموز شود .

قابل دریافـت   اطالعات شخیی دانش آموز از طریق وب سایت مدرسه با کدمه عبور و رمز اختیاص یافته به هر فرد  -8

است . پس از دریافت اطالعات بدون فوت وقت در صورت مشاهده هرگونه افت تلییدی به مدرسه مراجعـه نماییـد و بـا    

  کنید.مسئولین آموزش چاره جویی 

ه به ظاهر ساده به نظر می رسند حداقل یک روز در فرایند آموزشی هرگز اجازه ندهیم دانش آموزان براس چیزهایی ک -9

ه باشند . این مسائل کوچک و ساده می تواند در منزل به دانش آموزان تلمیل شده باشد و یا گیرس ذهنی داشتدر مدرسه

در مدرسه که در هر دو صورت مدیریت آن به عهده س اولیاس خانه و مدرسه می باشد . به طور مثال امضا کردن یک ورقه 

 جه کردن غیبت و ... .س امتلانی یا پاسخ کتبی به درخواست یک دبیر و یا مو



 

 

 

است و با هـدف در   در واق  به عنوان بخشی از فرایند آموزشی  ، امتلانات مستمر و نمرات کمی ماهیانه و کوئیزها -11

قضـاوت و تنبیـه و   و دریافت از عمدکرد و میزان یادگیرس هدف هاس آموزشی و اصالح و بازسازس آنهاست ، لذا بـه جـاس   

 عنوان پایه رفتار بعدس خود و اصالح رفتار استفاده نماییم و نتایج بعدس را کنترل کنیم . آنها به تذکرات تند ، از

چنانچه پیشرفت در فراوانی ها و نمودارها حاصل شد دانش آموز مورد تشویق و اگر پس رفتی مشاهده شد پی گیـرس بـا   

 عمل آوریم .  معدم مربوطه و بخش آموزش مدرسه به

از سوس اولیا جدس گرفته شود زیرا سواالت آزمون دقیقا مفاهیمی را پیگیـرس مـی    گانه مدرسه 1نتایج آزمون هاس  -11

نمایند که مربوط به درس و در سطح انتظارات کتاب است  و نتایج آن می تواند تا حد قابل قبولی گویـاس وضـعیت همـان    

 درس در همان ماه باشد . 

براس آنها سواالت پیشـرفته طراحـی شـده اسـت . کسـب       نمندس هاس باالترس برخوردارنددانش آموزانی که از توا -12

موفقیت در سواالت پیشرفته حاکی از آن است که آنها می توانند در آزمون هاس مدارس خاص مثل استعدادهاس درخشان 

ایستی خودشان حساسـیت الزم  در رقابت با سایرین موفقیت الزم را کسب نمایند . ) دانش آموزان مستعد در این بخش ب

 را داشته باشند (

، ورزشی ، هنرس ، اجراس مراسم ، نمایشـنامه نویسـی و اجـراس     پذیرش مسئولیت ، مشارکت در گروه هاس درسی -13

نمایش ، تهیه روزنامه دیوارس و سخنرانی در مراسم ها و مناسبت ها ، راه اندازس وبالگ شخیی و بهره گیـرس درسـت از   

مـی توانـد در    رایانـه اس ازس با نظارت اولیا ، مثل استفاده به اندازه و ضرورس از اینترنت و موبایل و بازس هاس فضاهاس مج

صورتی که هدایت شده باشد در شکل گیرس شخییت فرد نقش اساسی داشته و در موفقیت وس در دورنماس زندگی تأثیر 

 گذار باشد . 

)مدیریت زمان ( بر اساس جدول هاس  فرصت حضور در منزل ستفاده صلیح ازو ا مه ریزس براس مطالعه در منزلبرنا -14

ارزیـابی داشـته   کارشان نظـارت و   هرا فراهم می نماید که اولیا و دانش آموزان بتوانند ب امکانساده و چک لیست ها این 

ـ  1یعنی  00الی  61ود نیز بهتر بپردازند . مثال از ساعت ـو حتی به سایر امور خ باشند  ـ ـس د در منـزل را یـک   ـاعت مفی

)به پیوست چـک  ساعت به انجام وظایف درسی خود بپردازد .  9دانش آموزان چگونه استفاده می نماید که در آن حداقل 

   لیست روزانه آمده است(



 

 

 

 بهتر است : در منزل زمان تشویق فرزندان  -15

 داراس عدت باشد .   -6 

 ود . تشخیص این موضوع در صورت نظارت اولیا بر عهده آنان می باشد.به موق  باشد ، تا تأثیرگذار واق  ش -0

هر روز زمان مالقات با دبیران است و  در طـول هفتـه    66تا  62:91در تقویم آموزشی آمده است ساعت همانطوریکه  -16

 ن در کالس هستند  د که دانش آموزاامکان ارتباط با مسئولین مدرسه از طریق تدفن یا حضورس زمان هایی توصیه می شو

 پیگیرس هاس آموزشی بهتر است با دبیران مربوطه ، معاونت آموزشی و پشتیبان آموزشی مدرسه صورت پذیرد . -17

 د . در انجام وظایف مان یارس فرمایدر پایان از خداوند استعانت می جوییم تا ما را  -18

 جابه جایی فعالیت ها و ساعت ها را دارد . چک لیست هاس پیوست ، پیشنهادس بوده و قابدیت انعطاف و  -19

 

 وفیق و سالمتی شماـبا آرزوی ت

 وزشیـاونت آمـمع

 

 

 

 (در صفحه ی بعد  شنبه و جمعه و فعالیت های روزانه 5)نمونه چک لیست های فعالیت ها و ساعات مطالعه در روزهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 « ه ـالیت های روزانـفع پیشنهادی ک لیستـچ» 
 

ف
دی

ر
 

 علت % 01 % 01 % 011 چک ساعت عنوان

      6 به موق  از خواب بیدار شدم  6

0 
امروز تکالیفم را در مدرسه انجام 

 دادم

03:7 

033:7      

 امروز معدم ها از من راضی بودند ؟ 9
03:7 

033:7      

 نمرات امروز قابل قبول بود ؟ 9
03:7 

033:7      

 از مدرسه تا خانه 1
03 

00      

      00 بررسی و کنترل دفترچه روزنگار 1

 انجام تکالیف داده شده فردا 7
00 

01      

 استراحت 8
01 

013:7      

 آماده کردن کیف و کتاب فردا 4
013:7 

01383      

 مطالعه کتاب هاس فردا 62
01383 

07      

 استراحت و شام و ... 66
07 

00      

60 
ـاس آمـادگـی بــراس پرســش ه

 مسـتمـر یا آزمون

00 

00      

69 
رس و ـکـیا ، همفـارت اولـنظ

 گو و خوابـتـگف
00      

      6 بیدارس 69



 

 

 «  شنبه و جمعه پنجـالیت ها و ساعات مطالعه در روزهای فع پیشنهادی  ک لیستـچ» 
 

ف
دی

ر
 

 علت انجام نشد انجام شد چک ساعت شنبه( 0)  عنوان

     0-9 استلمامصبلانه و استراحت و  6

     9-00 انجام تکالیف مطابق یادداشت روزنگار 0

     00-00 استراحت 9

     00-0:3:7 مطالعه اولین آزمون هفته آینده 9

     0:3:7-03 ناهار و استراحت 1

     03-063:7 مطالعه دومین آزمون هفته آینده 1

     063:7-01 استراحت و بازس 7

     01-093:7 زمون هفته آیندهآ نمطالعه سومی 8

     093:7-00 استراحت یا مهمانی 4

ف
دی

ر
 

 علت انجام نشد انجام شد چک ساعت (جمعه)  عنوان

     0-9 صبلانه ، ورزش و آمادگی 6

     9-07 بررسی تکالیف و رف  نواقص 0

     07-00 استراحت ، دیدن فیدم 9

     00-:0 مطالعه چهارمین آزمون هفته آینده 9

     :0-08 ناهار و استراحت 1

     08-033:7 مطالعه پنجمین آزمون هفته آینده 1

     033:7-01 تفریح ، مهمانی ، فیدم 7

     01-07 مطالعه ششمین آزمون هفته آینده 8

     07-003:7 شام و گفت گو با اولیا 4

     003:7-00 جم  بندس و آماده سازس کیف و وسایل 62

     00 استلمام و آماده سازس لباس فردا و خواب 66
 


