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 که فرد رفتار و تفکر احساس، در پايدار نسبتاً تغییر از عبارتست يادگیری است لذتمند و مستمر يادگیری دانش مدرسه اهداف از کیي

 اصخ آموختن در تنها نه يادگیری. است نمايان زندگی هایصحنه همه در يادگیری باشد. نقش شده ايجاد تجربه و تمرين اساس بر

 چه سیم،بتر چیزی چه از گیريممی ياد مثال. دارد دخالت نیز شخصیت رشد حتی و اجتماعی تعامل ، هیجانی رشد در بلکه ، درسی مطالب

 .دهیم نشان صمیمیت چگونه و کنیم رفتار مودبانه چگونه. بداريم دوست را چیز

 از پس يادگیری تحقق لزوم دگیریيا - ياددهی اصطالح که آنجا از و مجزاست مفهوم دو ويادگیری تدريس که باورند اين بر گروهی

 و دريست متفکران از برخی مقابل در .کنند می تحلیل گانه جدا را يادگیری فرايند در آن برد کار ، سازد می متبادر ذهن به را تدريس

 معتقديم ما. انندد نمی زجاي را آنها تفکیک اين بر بنا آنهاست میان وجودی ارتباط نوعی معتقدند و کنند می تلقی تنیده هم در را يادگیری

 مفهوم و دارد وجود علّی ارتباط تدريس يا دهی ياد و يادگیری بین. دارد وجود انگیزی حیرت العاده فوق ارتباط يادگیری و دهی ياد میان

  مفهوم کي نعنوا به دانش مدرسه در ما را يادگیری - دهی ياد رويکرد ترتیب اين به .است وابسته شديدا گیری ياد مفهوم به تدريس

  .کنیم می تلقی واحد

 که معین های هدف تحقق منظور به آموزشی فضای يک در شاگرد و معلم مواجهه الگوی از است عبارت گیری ياد - ياددهی رويکرد

 هدافا اين شدن عملیاتی .باشد می ما بحث موضوع که است لذتمند و مستمر يادگیری دانش مدرسه عنوان به ما اهداف مهترين از يکی

 .شد خواهد تبیین حضورتان آن مصداق با بعد روزهای در

 :                                                                                                                شامل الگو اين اصلی عناصر

                                                                               شاگرد و معلم فعالیت توالی مراحل -1

                                                                                                                        معلم نقش  -2

                                                                                                             آموز دانش نقش  -3

 .                                                                                        وشاگرد معلم ارتباط نحوه -4

 مطالعات ادگیریي - دهی ياد های رويکرد درباره روانشناسی و فلسفی مکاتب های گاه ديد مقايسه منظور به اخیر، دهه چندين در

 :روانشناسی و فلسفه جهان فکری مکتب سه. است گرفته صورت متعددی

                                                                                                      گرايی رفتار مکتب

                                                                                                    گرايی شناخت کتبم

 گرايی انسان مکتب
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 ذکر عناصر از کدام هر .دارد وجود متفاوتی نگاه مکاتب از يک هر در مولفه هر مشی خط و روند خصوص در که رساند می عرض به حال

 اررفت مکتب در معلم نقش يادگیری - ياددهی يکردرو در مثال عنوان به شود می توجه و بررسی جداگانه مکاتب از يک هر در شده

 در دولیج. هستند آشنا مباحث به گروه اکثر که کنم می فکر و شود رعايت اجمال جانب اينکه به نظر است؟ شده ديده چگونه گرايی

 .نمايد می بیان را بحث خالصه که آمد خواهد ذيل

 
 اتبمک رويکرد از ايم، نموده سعی دانش مدرسه در ما رساند می عرض به ختلفم مکاتب در يادگیری و ياددهی های رويکرد مقايسه با

 . نمائیم هاستفاد رشد برای شاخه کدام از که دارد موضوع به بستگی ديگر عبارت هب .نمائیم استفاده مختلف های مولفه و موضوعات در

 چه بینیمب ای مدرسه و اجرايی شکل در که است آن نوبت مپرداختی علمی لحاظ از آن مختلف وشقوق يادگیری تبیین به اجماال که حال

 رديمگ برمی .داد خواهیم ارجاع شده ذکر های نظريه و مبانی به بعدی های ومثال ها مصداق در البته. ببريم توانیم می آن از ای استفاده

 .باشد وپیوسته مستمر بايد ويادگیری(  تدريس)  ياددهی لذتمند، و مستمر يادگیری يعنی بحثمان اول واژه به

 ...رود وپیوسته آهسته که آنست رهرو

 ...است کردن پر از کردن نیکو کار

 . ندارد اعتقادی شانس به دارد اعتماد خود پشتکار به کس هر: ژاپنی المثل ضرب

 ...روزگار مردان که دار بلند همت

 .شود می خواسته کار پیوسته و مستمر صورت به آموز دانش از اساس اين بر

  شود؟ می حاصل موفقیتی مستمر تمرين و تکرار بدون فوتبال يادگیری در آيا

 آيد؟ می بدست مهارتی مساله حل در استمرار بدون رياضی در آيا

 .شود می خواسته کار پیوسته و مستمر صورت به آموز دانش از اساس اين بر

 شود؟ می حاصل موفقیتی مستمر تمرين و تکرار بدون فوتبال يادگیری در آيا

 آيد؟ می بدست مهارتی مساله حل در استمرار بدون رياضی در آيا

 شود؟ می لذتمند ما آموز دانش در يادگیری موقع چه

. باشیم اشتهد عنايت که است نیاز فکرمان اساسی بعد دو به خالقیت به رسیدن برای و بود خالق بايد دريادگیری لذت به رسیدن برای

 (معلم هم آموز، دانش هم)

 . است دقیق منطقی استدالل بر مبتنی و است همگرا تفکر بر متمرکز ما وپرورش آموزش رسمی نظام:  همگرا تفکر  -1
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 موضوع يک برای متفاوتی و متعدد های پاسخ و حل راه دنبال به و است وآزاد باز فکری عمل:  گرا وا تفکر  -2

 اه چارچوب برخی حفظ ضمن معلم کند، تدريس را رسمی کتب های صلف سر است ملزم ما آموزشی نظام درون معلم همگرا تفکر در

 .بخشد می رهايی را آموزان دانش و خود ها وکلیشه ها قالب از نحوی به نموده استفاده خود تدريس برای جذاب های روش از

 ...و گروهی کار مباحثه، اساليد، فیلم، از استفاده مثل

 .باشد تواند می اوج در خالقیت و آزاد آموز دانش و معلم گرا وا تفکر در

 .  است خالقیت موارد جمله از بسط ابتکار، پذيری، انعطاف سیّالی،

 .موارد ينا امثال و. گذاريم می شاخه روی سنجاق با را انگور – باشه سیب مثل که کفشی مثال چیز دو بین اجباری ارتباط فکری، بارش

  است لذتمند یریيادگ آن ثمره و درونی انگیزه خالقیت، نتیجه

 .است کننده راضی و لذتبخش، جالب، کار، خود زيرا گیرد می انجام عمل خود دلیل به فعالیت، که است ای انگیزه درونی انگیزه

 

 کار دانش مدرسه در است سالی چند. معین اهدافی برای اطالعات تحلیل و تجزيه و آوریجمع منظم فرايند از است عبارت پژوهش

 همطالع و جستجو و کاوش به شروع اول متوسطه دوره از آموزان دانش اينکه .کنیم می دنبال تر جدی صورت به را شپژوه و تحقیق

 بی نآ سبب که کنند نمی آغاز صفر از کنند ارائه تحقیق مجبورند که روزگاری در و سازد می پويا و خالق را آنها اکنون هم از نمايند

 به هک کنیم عمل نحوی به مدارسمان در ما نکند. شود می کشورمان آکادمیک و دانشگاهی های تحقیق کیفیت آمدن پايین و ها میلی

  کنیم؟ متوقف را ها استعداد  مختلف های بهانه

  .هستند وهوش توانايی و استعداد از سرشار ما فرزندان

 بود؟ تبیین و شگریکاو  مکاتب، در يادگیری های بخش مهمترين از يکی قبل روز های بحث در داريد خاطر به

 .است يادگیری و دهی ياد های رويکرد برای بزرگ هدف يک پژوهش و تحقیق برای ها بچه کردن آماده 

 :مقاله تهیه و پژوهش و تحقیق امر در

  کنند مطالعه هدفمند گیرند می ياد آموزان دانش

 کنند کاوش هدفمند گیرند می ياد آموزان دانش

 کنند اطالعات آوری جمع فمندهد گیرند می ياد آموزان دانش

  کنند تحلیل تجزيه، هدفمند گیرند می ياد آموزان دانش

 کنند پردازی ايده هدفمند گیرند می ياد آموزان دانش

 کنند اطالعات پردازش هدفمند گیرند می ياد آموزان دانش

 کنند گیری نتیجه هدفمند گیرند می ياد آموزان دانش

 :  وارائه اجرا در اما

 (فردی درون هوش تقويت) يابد می ارتقاء آموز دانش گیری ياد شوق و نفس به اعتماد و باوریخود سطح

 (فردی درون هوش تقويت) يابد می کاهش بودن وخجالتی اظطراب و ترس

 (جنبشی حرکتی زبانی، کالمی هوش تقويت) يابد می افزايش سخنوری مهارت

 (فردی میان هوش تقويت) شود می فعال و محوری میدان اين در آموز دانش نقش

 ( فردی میان و فردی درون هوش تقويت) شود می متبلور آموز دانش در خالقیت

 .گیرد می قرار توجه مورد ها هوش بقیه تحقیقش شاخه به توجه با و

 یاجراي های ندفراي از يکی پژوهش و تحقیق کالس. ايم گرفته نظر در خروجی چند و فرايند چند دانش مدرسه در منظور اين برای ما

 يک هب نیل های قسمت ديگر و مطالعه،جستجو ايده، تولید فکر، بارش کردن، فکر درست روش آموزان دانش با کالس اين در. ماست

  .شود می تمرين ها بچه های توانايی حد در ای حرفه و درست پژوهش
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 ویر بر پردازی ايده جهت پژوهش و مقدماتی طالعاتم و کار اولیه استارت عنوان به تحقیق مقوله دو شامل پژوهش و تحقیق کالس

 .باشد می پژوهشگر و محقق عالقه مورد موضوع

 !دهد تغییر را ما زندگی مسیر که باشد مهم آنقدر تواند می موضوع ها ده بین از عالی موضوع يک انتخاب

 می بررسی بخش اين در نیز آماری های وشر و مطالعه نوين های روش. گیرد می قرار بحث مورد تحقیق های روش تحقیق قسمت در

 مقاله فايل تکمیل از پس .شود می ذکر آن جديد و ملموس های مثال و تدريس پردازی ايده نوين های روش پژوهش قسمت در .شود

 .هستیم ارائه آماده اکنون علمی صورت به آن پاورپوينت و

 رگانبز ارائه از. شد خواهد تمرين و گفته قسمت اين در شود می بمحسو بازيگری مقدماتی نکات نوعی به که خوب ارائه يک نکات

 بازخورد و ببرند لذت آن از اطرافیان و دوستان تا رسیده شما ارائه به نوبت اکنون .شود می گذاشته نمايش به هايی مثال قسمت اين در

 تاداس معتبر، های مرجع از استفاده و...  و گیری نتیجه مقاله، شرح چکیده، چون مقاله يک اصلی های قسمت .کنیم رشد ما تا بدهند،

 .بخشد می فزونی را ما کار غنای راهنما

 همین با ما جديد  نسل. شود می سنجیده جهانی های پايگاه در ها مقاله همین انتشار و ثبت با علم تولید میزان به کشورها علمی رتبه

 و ژوهشیپ علمی، شخصیت و اعتبار و مقاله و ايده ثبت مزايای ساير از و تهداش تری ارزنده و بیشتر علم تولید است شايسته ها روش

 .برد بهره آن جوايز

 دانش علمی سمینار دوره پنجمین .است آموزی دانش علمی سمینار برگزاری پژوهش و تحقیق فرايند های خروجی مهمترين از کی

 .گرديد برگزار ماه ارديبهشت 11 امسال  آموزی
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 تهران دانشگاه پزشکی لومع همايش سالن
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 1335ارديبهشت  11

 ایه مدرسه سوی از شايانی استقبال مختلف مدارس سوی از آن وکیفی کمی سطح مشاهده و پژوهشی علمی، حرکت اين شروع از پس

 و رقابت هتج را خود آموزان ودانش نموده همکاری سمینار اين با مدرسه 31 از بیش کنون تا که نحوی به. پذيرفت صورت مرتبط

 همان از را الزم های حمايت و ارزيابی مطلوب را طرح سطح نیز تهران 3 منطقه وپرورش آموزش .اند نموده همراه علمی توان زدن محک

 طحس در را آن آتی سال برای اهلل شاء ان داريم قصد  ای توسعه حرکت جهت .نمود اعالم برنامه اين تر شکوه با چه هر اجرای جهت ابتدا،

 . نمايیم عملیاتی تهران شهر ارسمد

 تهران 3 منطقه پرورش و آموزش توسط علمی سمینار برگزاری مجوز
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 طلوبم را شده تولید آثار ارزش کرده حمايت سمینار اين از معتبر های دانشگاه و موسسات فرمايید می مشاهده فراخوان در که همانطور

 .نمودند ياری را ما پژوهشی – علمی مسیر اين در و نمودند توصیف

 لهایسا در خودروو رامک – تهران فیزيک انجمن – بهشتی شهید دانشگاه –( تکنیک پلی)  کبیر امیر دانشگاه - پرورش و آموزش

 روی سمینار دبیرخانه به مقاله 351 حدود مسال .اند بوده سمینار حامیان جمله از  يونسکو سازمان – ای هسته انرژی سازمان گذشته

 از يک هر که داوران هیئت حضور در ساعت 6 روز هر و ارائه سالن 2 در روز 6 طی نفر 251 از بیش .گرديد ارسال آن میدائ سايت

 به بکر  و  نو  های ايده و ها طرح از بسیاری ها مقاله اين در .پرداختند خود پژوهش از دفاع به و ارائه را خود مقاله بودند، امر متخصصان

 .آيد بعمل حمايت ايشان های ايده از و معرفی کشور نخبگان انجمن به است قرار گرفته صورت های ايزنیر با که خورد می چشم

 :گردد می تقديم محضرتان آموزی دانش علمی سمینار پنجمین از تصاوير برخی

 
 ها ارائه اول مرحله
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 35 ماه ارديبهشت 11 نهايی سمینار از هايی عکس و
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 ارائه های نهايی
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 آموزی دانش علمی سمینار پنجمین تنديس
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 سمینار گواهینامه واهداء برتر نفرات وتنديس جوايز اهدای

 
 جوايز اهداء برای پرورش و آموزش مسئولین و معاونین حضور
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  آموزی دانش علمی سمینار سايت

ls.comhttp://seminar.daneshschoo/ 

 مروری مه با بحث های پايه روی بفرمايید اجازه مصاديق از قبل اما .کنیم صحبت دانش مدرسه در تیمی کار به راجع سوم روز در بود قرار

 .بپذيرد صورت بحث مدخل به هايی ارجاع اجرايی های فعالیت در بهتر تبیین برای تا باشیم، داشته

 رويکردی و اهداف، مقاصد، دارای و بوده يکديگر یکنندهتکمیل هایمهارت دارای که شودمی گفته افراد از کمی تعداد به تیم يک

 .کنندمی تکیه يکديگر به و خورندمی پیوند هم به آنها مبنای بر که اندمشترک

 (نفر 12 از کمتر)افراد کم تعداد ️▪

  کننده تکمیل هایمهارت ️▪

  مشترک نیت ️▪

http://seminar.daneshschools.com/
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  تیم اعضای تمام طتوس کاری رويکرد پذيرش ️▪

  همگانی پاسخگويی و مسئولیت ️▪

 :است زير قرار به آوردمی وجود به تیم يک که آنچه از فهرستی

 . سازدمی مشخص را هاهدف ️▪

 . نمايدمی حل و بررسی را مشکالت ️▪

 . سازدمی اجرا را هاحلراه ️▪

 . داندمی نتايج مسئول را خود ️▪

 .چیست تیم بگويیم تا کند،می چه تیم بگويیم است بهتر ديگر عبارت به کنیم؛ می تعريف آن از حاصل تايجن مبنای بر را تیم یواژه

 :تیم يک های ويژگی

 . کارند در درگیر نفر دو از بیش  ️▪

 . دارند روشنی درک آن، دلیل نیز و دارند بدان رسیدن در سعی که آنچه مورد در افراد اين ️▪

  .داشت نخواهند هدف به رسیدن برای شانسی هیچ همکاری، دونب که دانندمی آنها ️▪

 معموالً تعهد ناي. هستند متعهد يکديگر موفقیت و شکوفايی به کامالً آن اعضای تمامی که شودمی گفته کاری گروه يک به واقع در تیم

 مامت و دهدمی انجام ديگر هایتیم از بهتر را کارها تمامی مشخصاً است، باال اجرايی قدرت دارای که تیمی. گرددمی تیم رشد به منجر

 .سازدمی برآورده را اعضاء منطقی انتظارات

 به که.شود می اجرا و طراحی دانش مدرسه در منظور بدين فعالیت چندين مقوله اين تقويت به نیاز احساس و تیمی کار اهمیت جهت به

 .کنیم می بسنده ها نمونه اين از برخی

 تیمی کار برای یبستر ملل جشنواره
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 .ستا تیمی کار اجرايی کشور،پروژه يک مختلف ابعاد معرفی .دهند می تشکیل را هايی گروه خود انتخاب به آموزان دانش طرح اين در

 :باشد فعالیت مبین بهتر ها فیلم و ها عکس شايد
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 ها گروه خود توسط ها غرفه سازی آماده
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13 

 

 ها گروه دعوت به ها کشور های خانه سفارت از جیخار میهمانان حضور
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 میهمانان حضور

 
 اشتهد پی در را فراوانی ثمرات تیمی کار پروژه اين برگزاری. ماست های هشتمی پايه عهده به دانش مدرسه در ملل جشنواره برگزاری

  .است

 کنند می درک را مشخص انتظارات با زرگب کار يک در و جدی اجرايی تیم يک در گرفتن قرار تجربه آموزان دانش. 

 ( فردی میان هوش تقويت. )کنند می لمس نزديک از را گروهی درون ارتباطات و تعامل 

 ( فردی میان هوش تقويت.)بردند می پی تر ملموس بصورت ديگران و خود های توانايی به 

 (پذيری ئولیتمس.)رسند می تیم در شده خواسته  مسئولیت و کار تقسیم واقعی معنای به 

 ( بخشی اثر. )است ممتاز بسیار گروه در فرد هر نقش و پست 

 (بخشی راث. )بود خواهد تر گذار اثر تیم روی شده بیشتر شخص اين به اتکاء و نیاز تیم در فرد بودن اکتیو و فعال میزان به 

 ( رهبری و مديريت.  )شود یم مشخص کامال اهداف به رسیدن برای رهبر از تبعیت نیاز و گروه سر يا و لیدر نقش 

 ( فردی درون هوش. )يابد می ارتقاء افراد نفس به اعتماد 

 درون هوش. )کند می گری جلوه ها داشته بیان قدرت و باوری خود حس  جشنواره، کنندگان بازديد برای پرزنت و ارائه در 

 (جنبشی حرکتی هوش - کالمی هوش -فردی میان -فردی

 کارگاه ها ده برگزاری از و کوشند می آن افزايش در زده، محک را خود هنری و فنی های توانايی ها غرفه چیدمان و نصب در 

 (فضايی هوش تقويت. )باشد می تر بخش اثر تخصصی

 دنیا های کشور بیشتر شناخت و اطراف جهان پیرامون تحقیق و کاوش - گیری ياد لذت مثل ديگر ارزنده ثمرات از بسیاری - 

 ...و داری خويشتن - گروه بین همدلی- جهانگردی تور يک در حضور مثابه به جشنواره در حضور

 .یمنماي می اجرا و طراحی هفتم پايه برای دانش مدرسه در ما را فعالیت از مدل اين مشابه  آمده، بدست ثمرات و شده ذکر اهداف به نظر

 :گردد می اشاره آن به ذيال که
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 تاس سالی چند آموزان دانش در دوستی میهن حماسی حس تقويت اضافه به فوق شده ذکر های ددستاور و اهداف با ما ايران جشنواره

 .گردد می برگزار افزون روز باشکوه دانش مدرسه در
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 آموزان دانش خود توسط فنی و تیمی کار قالب در ها غرفه نصب
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 ما ايران امسال جشنواره شعار
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 : قلهک دانش اول دوره دبیرستان در ما ايران هجشنوار تصويری گزارش

http://daneshschools.com/gholhak/?p=29596 
 :قلهک دانش اول دوره دبیرستان در ما ايران جشنواره اختتامیه مراسم گزارش

http://daneshschools.com/gholhak/?p=29953 
 سئولینم و مربیان .داريم مربی خوب تیم يک به نیاز ما خوب تیمی حرکت يک برای اينکه آن و دارد وجود مهم بسیار نکته يک البته

 ذارگ وقت و پذير مسئولیت و دلسوز و اهنگهم و همراه و همدل تا کنند می نقش ايفای خوبی به خود پست در هرکدام ما مدرسه اجرايی

 تمامی از فرصت اين در که .کنند می رهبری را آموزی دانش های تیم خود مشارکت با يکصدا و واحده يد يک بصورت و بخش اثر و

 .آورم می بعمل تشکر و تقدير ايشان

 يرانا کشوری مسابقات در مدرسه روبوکاپ تیم ورحض مثال عنوان به. است ساری و جاری نیز مدرسه ديگر های برنامه در تیمی کار

 .باشد می علمی و تیمی کار تلفیق از ای نمونه که است موارد اين جمله از کشور در سوم مقام کسب و اوپن

 

http://daneshschools.com/gholhak/?p=29596
http://daneshschools.com/gholhak/?p=29953
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 زبانی، - میالک هوش جنبشی، - حرکتی هوش تقويت - تیمی کار تقويت برای بستری عنوان به دانش مدرسه تئاتر گروه ای حرفه تمرين

 . فضايی هوش و موسیقیايی هوش فردی، درون هوش فردی، میان هوش
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  تهران استان سطح مسابقات برای آمادگی و 3 منطقه در تئاتر گروه اول مقام کسب

http://daneshschools.com/gholhak/?p=29991 
 .ستا مرحله اين در مدرسه تئاتر گروه مقام کسب از حاکی اخبار لیکن. شد خواهد اعالم تهران استان تئاتر مسابقات نتايج بزودی

 موسیقیايی هوش تقويت و کارتیمی برای بستری سرود گروه

 

 

 

http://daneshschools.com/gholhak/?p=29991
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 تهران در چهارم مقام و گذشته سال در تهران 3 منطقه سرود اول مقام کسب

 ورود جدی بصورت جدی های رقابت در آموزان دانش و پذيرفته صورت دانش مدرسه در زيادی های ريزی امهبرن تیمی های کار برای

 که  تاس ورزشی های میدان ها عرصه اين از يکی. ببرند باال را خود های قابلیت و بزنند محک سخت شرايط در را خود تا کنند می پیدا

 حرکتی هوش ويتتق و تیمی کار تقويت جهت بسکتبال  تیم در ای حرفه و پیوسته های رينتم برنامه .گردد می اشاره توفیق نمونه چند به

 .فردی میان هوش و جنبشی -

 تهران استان قهرمانی نايب مقام و 3 منطقه مسابقات در بسکتبال تیم اول مقام کسب

 

 

 
 قلهک دانش بسکتبال قهرمانان مدال اهدای گزارش

 . فردی میان هوش و جنبشی - حرکتی هوش تقويت و تیمی کار تقويت جهت مدرسه فوتبال  تیم در ای رفهح و پیوسته های تمرين برنامه
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 تهران 3 منطقه مسابقات در دانش مدرسه فوتبال تیم اول مقام کسب

 

 

 

 
 قلهک دانش مدرسه فوتبال تیم قهرمانی تصويری گزارش

 http://daneshschools.com/gholhak/?p=30479 
 

http://daneshschools.com/gholhak/?p=30479
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  مدرسه؛ ديگر فضاهای در تیمی کار

  فکر اتاق در کارتیمی

 .زبانی کالمی هوش - فردی درون هوش - منطقی هوش تقويت

 

 

 
 با سیکال هفته در زنگ يک. نمايد می تقويت را گانه چند های هوش نحوی به که است شده طراحی ای گونه به مدرسه های فعالیت کثر

 .است شده گرفته نظر در گانه چند های هوش به پرداختن های فصل سر

 (اول دوره ، قلهک دانش دبیرستان) آموزشی تجارب و ها برنامه گزارش
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 : انتخاب برنامه فوق های کالس( الف

 قابلیت با و آموزان دانش کلیه برای هفته در زنگ يک قالب در و آموزان دانش چندگانه های هوش پرورش هدف با ، ها کالس اين

 :  آموزشی ترم هر در شده ارائه موضوعات میانگین. شود می برگزار قبلی تجربیات و عالقه اساس بر انتخاب

 ساده ربات نمونه يک ساخت و برد مونتاژ ، الکترونیک مدارات با آشنايی:  مقدماتی رباتیک( 1

  روبوکاپ مسابقات های لیگ در شرکت و پذير برنامه ربات ساخت ، ربات ويسین برنامه با آشنايی:  روبوکاپ( 2

 فضانوردی کار علمی اصول ، شناور و پرنده وسايل ساخت ، پرواز دينامیک مباحث با آشنايی:  هوافضا( 3

 ومینج افزارهای نرم ، ستارگان و خورشید و ماه رصد ، شهابی های بارش ، فلکی صورت با آشنايی:  نجوم( 4

 پرواز تست و خلبان کابین ، پرواز حوزه تجهیزات ، هوانوردی مباحث با آشنايی:  هوايی علوم( 5

 برای فهم ابلق و ويژوال محیط با افزارهای نرم از يکی با آشنايی ، الگوريتمی تفکر و مسأله حل روش با اشنايی:  رايانه نويسی برنامه( 6

 . مسأله حل فرآيند برای ها بچه

 .تصوير ويرايش های افزار نرم با تصوير ويرايش ، عکاسی اولیه اصول ، ديجیتال های دوربین با کار:  ديجیتال سیعکا( 7

 ها دسر و ها ساالد و سنتی غذاهای پخت تجربه ، خوراکی اولیه مواد شناسايی ، آشپزخانه لوازم انواع با آشنايی:  آشپزی( 8

 جانوری مرده بافت روی بر تشريح:  جانوری و گیاهی های بافت روی بر زمايشاتآ عملی انجام:  شناسی زيست آزمايشگاه( 3

 فیزيک و شیمی:  ويژه به مختلف های شاخه ودر علوم جذاب مشاهدات و آزمايشات انجام:  فکری و علمی خالقیت( 11

 باطن تصفیه و ذهن تمرکز ، جسمانی آمادگی هدف با جودو تدافعی و رزمی ورزش  آموزش:  جودو( 11

 میز روی تنیس ورزش اولیه های مهارت و اصولی آموزش و مدرسه پونگ پینگ تیم انجام و تشکیل:  پنگ پینگ( 12

 عملی پروژه ساخت و کارگاهی کار و چوب روی بر کاری معرق هنر با آشنايی:  معرّق( 13

 فرانسوی و آلمانی زبان مانند:  عربی و انگلیسی غیر خارجی های زبان( 14

 ای مدرسه برون مسابقات در شرکت و مدرسه تئاتر و سرود گروه استعدادهای پرورش هدف با:   تئاتر و رودس( 15

 رامشه امیری آقای توضیحات:  کارگردانی( 16

 بعدی3 پرينت های دستگاه با کار و افزار نرم با اجسام بعدی 3 طراحی با آشنايی:  بعدی 3 مدلسازی( 17

 کاريکاتور( 18

 فرهنگی مضامین با خارجی و داخلی های فیلم محتوايی نقد:  فیلم نقد(13

 PS افزار نرم محیط در تصوير ويرايش و ساخت های مهارت و گرافیک مبحث با عملی کار و آشنايی:  فتوشاپ( 21
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 زيست - آشپزی - جودو
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 سرود کالس

 

 
 رباتیک

 
 نوردی هوا
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 شاپ فتو

 
 فضا هوا

 
 کارگردانی

 
 تئاتر
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 فیلم نقد

 
 کاريکاتور

 
 روبوکاپ

 
 بعدی سه سازی تصوير

 
 نويسی برنامه
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 ای حرفه عکاسی

 
 عکاسی
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 آلمانی زبان

 
 " 2 قسمت

 "( اول دوره ، قلهک دانش دبیرستان) آموزشی تجارب و ها برنامه گزارش 

 

 : درسی مکمّل های کالس( ب

 :موضوعات با لذتبخش تحقیق 4 عملیاتی صورت به آموزان دانش ، دوره طی در و شود می برگزار هفته در ساعت 2:  پژوهش و تحقیق( 1

 تحقیقاتی کار انجام اصول با گروهی و انفرادی های تحقیق اين انجام طول در داده انجام/  آماری/  علوم درس سمینار/  درسی/  آزاد

 .شوند می آشنا

 :قبیل از احثیمب. شود می ارائه و بندی بسته کالس يک قالب در فارسی ادبیات و زبان با مرتبط يا ادبیات از مباحثی:  ادبی های مهارت( 2

 هفته در ساعت 2...  ، نويسندگی ، پردازی طنز ، نقالی ، نويسی داستان ، مشاعره ، خوانی نمايشنامه

  هفته در ساعت 2 ، نويسی تند و خوشنويسی:  هدف با و مداد با  نستعلیق شکسته سبک به نويسی روان آموزش:  خوشنويسی( 3

 قالب در ، مدرسه فضاهای و امکانات چارچوب در و بدنی تربیت آموزش از بیشتر رضايتمندی نشاط و ايجاد هدف با:  تخصصی ورزش( 4

 توسط فیزيکی شرايط تأئید و بررسی و خود عالقه و پیشنهاد به آموز دانش هر/  هندبال ، والیبال ، بسکتبال ، فوتبال:  تخصصی رشته 4

 2 از آموز دانش هر ورزش زنگ ساعات ، برنامه اين با. گذراند می و کرده انتخاب را رشته 2 تحصیلی سال طول در ، ورزش دبیران

 .يابد می افزايش ساعت 4 به ساعت

 .شود می نظر صرف تصاوير ارسال از مدارس همه در بخش اين روتین شکل جهت به

  همدلی .باشد می هیجانی نیازهای به توجه لزوم و ايشان عواطف و احساسات به پرداختن نوجوانان در موضوعات مهمترين از يکی

 فیان،اطرا با همدلی .است شده طراحی پروژه آن برای بلکه شود نمی ختم حرف و شعار به دانش مدرسه در که است هايی برنامه از يکی

 .نیازمندان با همدلی پدر، با همدلی

 از را انحرافات و آفات از بسیاری ايشان میان همدلی و است ضرورت يک پسر و پدر صمیمی ارتباط نیاز ما پسران یبرا حاضر عصر در

 بخش ينا برای دانش مدرسه .دارند گذار وقت و گر حمايت پدرانی به احتیاج ما پسران. کند می واکسینه نوعی به و.  کند می دور فرزند

 شود؛ می بسنده نمونه يک به که. است ديده تدارک اجرايی های يندفرآ افزايی دانش  جلسات بر عالوه
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 پسران و پدران اردوی
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  پسران و پدران اردوی تصويری گزارش

http://daneshschools.com/gholhak/?p=22017 
 

http://daneshschools.com/gholhak/?p=22017
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 .است خیريه بازارچه همدلی برای دانش مدرسه های فرايند از يکی

 انفاق لذت و مستمندان با کردن پیدا مشترک احساس و ديگران شرايط درک و دوستی نوع تقويت برای است فضايی خیريه بازارچه

 .باشد می نیز درآمد و وکار کسب برای بازاری در گرفتن قرار و تیمی کار يک اينکه بر مضاف

 
 شويد آسمانی باشعار

 



44 
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 . کند نمی دريغ میاد بر دستش از کاری هر فردی هر

 . کند می کسب درآمدی نحوی به کس هر

 . کنند می تجربه را آفرينی کار اکنون هم از ها بچه

 .سانندر می فقرا دست به خود دستان با و کنند می تهیه آذوقه خاطر طیب با کنند می کسب ساعته 4 روز دو در سختی اين با که درآمدی
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 .کنند می چیدمان رو ها غرفه خودشان ها بچه
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 .  کنند می کار ناپذير وصف وشوق ذوق با و شود می آغاز فروش

. بود بازارچه روز 2 اين درآمد میلیون 31 حدود امسال مجموع در .است آموز دانش عهده به فرآيندو  دارند را حامی نقش فقط اولیاء

 ديگر بخش از. است آموزی دانش ای خیريه که شود می احسان کانون خیريه پوشش تحت های خانواده صرف درآمد ناي از بخشی

 .شود می توزيع ما دوست نوع و همدل آموزان دانش توسط و تهیه هايی آذوقه مبالغ،

 

 



52 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 



54 

 

 
  ارزاق توزيع دانش احسان کانون تصويری گزارش

http://daneshschools.com/gholhak/?p=28680 
 البته. ودش پرداخته ها نیاز و ها استعداد و ابعاد تمامی به دانش مدرسه در کنیم می تالش گذار تاثیر های فرايند طراحی و ريزی برنامه با

 .ستا بررسی حال در همیشه شويم می موفق امر اين به چقدر

 احساس با آموزان دانش معنوی، های برنامه به بخشیدن جذابیت با کنیم می سعی ما که است عبوديت و معنويت نیازها و ابعاد اين از يکی

 ها هبرنام در بودن انرژی پر و جذاب ايشان، معنويت ها، دلسوزی مربیان، درست ارتباط .کنند دنبال را ها حرکت نوع اين قشنگتری

 .دارد پی در را عمیقی تاثیرات دهش عالقه سبب

 

 

http://daneshschools.com/gholhak/?p=28680
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 قلهک دانش اول دوره دبیرستان آموزان دانش عزاداران هیئت
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 را ما نداخداو .گرفت قرار السالم علیه الحسین اباعبداهلل حضرت شهیدان ساالر اطعام سفره هماهنگی، بدون بنده گزارش عکس آخرين

 تعلیم رخطی امر در مارا. نینداز جدايی السالم علیهم بیت اهل و ما بین ای لحظه. بده قرار میهمان السالم علیهم بیت اهل سفره سر همیشه

 العالمین رب يا آمین .بفرما عنايت ياری و توفیق السالم، علیهم بیت اهل نور و معارف سايه زير تربیت و

 . است رقاص تشکر از وزبانم.  دارم را امتنان و سپاس کامل هستند همدل و واقعی تیم يک مثابه به که دانش مدرسه در عزيزم همکاران از

 جناب - زاده محمد جناب - زمانی جناب - خانی حسین جناب - رامشه امیری جناب - طرقی جناب - سلیمانی جناب - نداف جناب

  واسعی جناب - حیدری جناب - مهر بهراد جناب - راهبر جناب - پريدری

 حقیر بنده و است شده اجرايی ايشان محبت و لطف به نموديد مشاهده که هايی فعالیت که هستند بنده شايسته و ارزنده اجرايی همکاران

 .کنم می وظیفه انجام صرفا دوستان کنار در


