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 مقدمه شنبه:

 ؛گرامی فرهیختگان و همکاران یهمه خدمت سالم با 

 باشد؟ مؤثر مقصد مدرسه کیفی سطح ارتقاء در تواندمی مدارس هایبرنامه و طرح از آگاهی و تجربیات انتقال چقدر: سؤال

 ندارند؟ را الزم کارآیی شوندمی منتقل تجربه صورته ب وقتی هاطرح از بسیاری چرا صورت؟ چه در اما. است مؤثر قطعاً

 :تاکتيک و استراتژی تفاوت( الف

  :استراتژی

 ... و کارکنان معلمان، اولیاء، آموزان،دانش مانند ذینفعان به ارائه قابل( هایدهیفا) هایارزش تعیین: تعریف

 :تاکتیک

 .ذینفعان برای ارزش ایجاد چگونگی: تعریف 

 را کتاب این قبل سال 1111 که است تزوسان نام به چینی ژنرال یک کتاب این ینویسنده، آوری جنگ هنر کتاب

 .است نوشته

 :است شده بیان موضوع دو این تفاوت زیبایی به کتاب این در

 است پیروزی سوی به راه کندترین تاکتیک بدون استراتژی. 

 است پیروزی از قبل جابی هیاهوی استراتژی بدون تاکتیک. 

 که است ژیاسترات ببیند، تواندنمی کس هیچ که را آنچه اما ببینند، را شوندمی پیروز هاآن یواسطه به که را هاییتاکتیک توانندمی همه 

 .شودمی حاصل آن از بزرگ هایپیروزی

 :دهم انجام را نهایی تبیین مدرسه از خارج فضای از دیگری و مدرسه دنیای از یکی مثال، دو ذکر با دهید اجازه

 تحلیل به ستد بود، کرده مقهور را رقبا یهمه خود فرده ب منحصر بازی روش با اسپانیا تیم که زمانی در ما فوتبال ملی تیم مربیان شده نقل -0

 نحو به تاکتیک ینا گیری کاره ب از بعد! کردند انتخاب تیم تاکتیک عنوان به را کوتاه و زیاد پاسکاری روش نتیجه در و زد نامبرده تیم روش

!! بود کننده یدام نا نتیجه ولی بود کننده امیدوار بسیار این و کنند پاسکاری سبک، صاحب تیم از بیش %11 حدود بازی یک در توانستند شایسته

 خبربی آن از ما انمربی که بود پاسکاری نوع این صحنه پشت ینقشه و استراتژی بود نگرفته قرار توجه مورد که اینکته!  جانانه باخت یک

 گرفته هم وبخ ینتیجه خوب تاکتیک گیری کاره ب با که بود این همه گمان. بودند نکرده طراحی اینقشه خودی تیم برای الاقل یا بودند

 ...!اما شودمی

 یا ددیدن را راهنما معلم کارکرد وقتی مدارس از بسیاری. باشد «راهنما معلم» مهم عنوان هانمونه بهترین از یکی شاید مدرسه فضای در حال -1

 طوریهب. ستا متفاوت باهم بسیار کارکردها ولی دارند را پست این مدارس خیلی که شد این نتیجه و کردند کپی هم دست روی از شدند باخبر

 هب شبیه تقریباً وظایف شرح! کمک نفر یک با را نفر  41 دیگر یمدرسه در و دهندمی او دست به پایه یک در را نفر 011 مدرسه یک در که

 مجربی نهمکارا با وقتی لذا. نیست اثری هیچ گرفت شکل مدارس برخی در تدریج به که راهنمایی معلم روح از اما! هم عین نگوییم اگر هم

. تاس آسمان تا زمین از دیدگاه تفاوت کنیم،می بحث راهنما معلم وظایف و کارها به راجع اندکرده راهنمایی معلم مختلف مدارس در که

 و دیده را هاتاکتیک ما اصل در. نیست بحث موضوع البته که هست فراوانی مصادیق ،داده نزول حد چه تا را کار اصل که هاتفاوت این برای

 ..!هرگز را راهنما معلم بر حاکم استراتژی ولی ایمکرده تکرار
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 :سازمان بر حاکم فرهنگ و جوّ( ب

 راآن ایتجربه با بدهید اجازه .است سازمان بر حاکم فرهنگ و جوّ دیگر، هایسازمان حتی و مدارس در تجربیات تکرار موفقیت عدم علت دومین اما

 رد مدرسه گذارندم،می( مدرسه تأسیس بدو) صالحین دبستان در را خود کار ابتدایی هایسال کهحالی در 14 تا 10 هایسال بین در. دهم توضیح برایتان

 4 از بعد. بود هبرانگیخت را همه تحسین که شدمی برگزار باشکوهی قرآنی مسابقات سال هر و ربود خود مشابه مدارس از را سبقت گوی قرآنی هایبرنامه

 بود، نموده یرون جذب به اقدام قرآنی، کارهای در صالحین مدرسه شهرت جهت به که شدیم دیگری دبستان وارد گروهی صورته ب وقتی پیاپی کار سال

 !درآوریم اجرا به نتوانستیم را فعالیت همه آن از ایذره حتی

 ولی باشدیم مذهبی پیشروی مدارس از بلکه! نه نبود، مذهبی جدید مدرسه کهاین نه. بود متفاوت کامالً کردیممی کار آن در ما آنچه با فضا و جو چون

 .نداشت خود در را هاییبرنامه چنین برگزاری  آمادگی سازمان جو

 .کرد پیاده را برنامه مدل آن تواننمی هنوز دارم برعهده را پیام یک متوسطه مدیریت که حاضر درحال حتی

 نتيجه:

 لذا. کرد عمل به اقدام سازمانی جو براساس نیز و طراحی مدرسه خود در مدرسه استراتژی باید جدید یبرنامه تولید یا و دیگران تجربیات از استفاده برای

 استراتژی با هک پرتوانی نیروی کارگیریه ب از شما است ممکن یعنی. پذیردمی صورت آن با مطابق هم نیرو جذب باشد، مشخص مدرسه استراتژی اگر

 .بدهید ترجیح دارد همسویی شما هایاستراتژی با که را جوان و ترتجربهکم نیروی درعوض و کنید نظرصرف ندارد همخوانی مدرسه

  د.گنجنمی مقال این در که است بسیار بحث  استراتژی همسوی و شایسته انسانی نیروی از استفاده و مناسب جو ایجاد یدرباره البته

 مانتض و بدهد را جا همان بوی و رنگ تا بیاید بیرون باید سازمان همان دل از. است سازمان همان مختص سازمان هر استراتژی که باشیم آگاه باید

 .کند پیدا بیشتری اجرایی

 ستراتژیوا برنامه بدون حقیقتاً ولی. دارد دیگری عوامل آن که کنندمی عمل ناموفق همچنان ولی دارند استراتژی که هستند هاسازمان و مدارس برخی

 .هاستسرمایه رفتن هدر و نیست هدف به معطوف هافعالیت همه، قبول مورد

 استراتژیک برنامه یفلسفه به نگاهی

 بدهد؟ انجام کاری چه باید استراتژیک برنامه 

 کند متمرکز و هماهنگ جهت، هم موفقیت، جهت در را داخلی هایسیستم و کارکنان کردنعمل و تفکر طرز باید. 

 داریم، خوبی یمدرسه ما. باشدمی موفقیت دشمن خوب،. است«  بودن خوب»  تصور استراتژیک، هایبرنامه موفق اجرای اصلی مانع 

 .خوبیم ما داریم، خوبی مردم داریم، خوبی آموزاندانش

  «یبرنامه به نیاز بودن، خوب و شدن خوب. اندرفتنی «هابسیارخوب» و«  هاخوب»  ماندگارند، هاعالی. است شدن عالی از مانع«  بودن خوب 

 برص و توکل که است بودن عالی خواهد،می مضاعف تالش که است بودن عالی خواهد،می برنامه که است بودن عالی. ندارد استراتژیک

 .  خواهدمی

 بدهد ما به استراتژیک یبرنامه باید که است هاییجواب شویم؟ عالی باید چگونه و باشیم عالی باید چیزهایی چه در. 

 :که ستا آن بود آمده هم گذشته در همکاران، متین اظهارات در که اساسی بسیار ینکته

 بر که هایکتاکت این روح حتی و کنیممی تقلید مرتب را هاآن هایتاکتیک ناشیانه ،است غربی هاینظام از تقلید اساس از انمآموزشی نظام ما وقتی

  .دهیممی غلبه کرده، تشریح انبیا توسط راآن ما خالق که او اهداف و انسان حقیقی مفهوم بر را است اومانیستی شناسیانسان اساس

 و اهداف اب را هامرزبندی. کنیم روشن پیچیده بس هایویژگی با است انسانی که مانمخاطب با را مانتکلیف باید...  و هامأموریت و هاارزش تدوین در

 .دست این از بایدهایی... و نماییم مشخص کند،می تحمیل ما به انسان از ناقص شناختی که غیرالهی افکار
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 اسالم یتیترب نظام تدوین به معطوف را خود تالش تمام متمادی هایسال که زاهدی دکتر استاد جناب از بیانی با اول قسمت در را عرایضم بدهید اجازه

 .برسانم پایان به است، کرده

 این با ما هایبچه: گفتندمی. دیدممی دروس کردناسالمی خصوص در را ایشان هاینوشته دست پیش سال چند بودم خدمتشان که جلساتی از یکی در

 باخبر هستی جهان به هاآن نگاه عمق از کهآن بدون کنیممی تقلید را هاآن آموزش عین ما چون! آیندمی بار سکوالر بخواهیم که آن بدون آموزش، نوع

 !باشیم

...  ابر تولید... شودمی بخار آب تابد،می دریا به خورشید. دهیممی توضیح را آب یچرخه گوییم،می را باران تولید ینحوه وقتی علوم هایکتاب در مثالً

 !ندارد الهی بینیجهان با هم مخالفتی و است درستی چیز که این خب. باران باالخره...  و سرد هوای

 :کندمی توصیف دیگری ی گونه به را باران تولید که بینیممی نگریممی قرآن به وقتی اما

 .کنیممی نازل را باران که هستیم ما این المنزلون؟ نحن أم المزن من انزلتموه اَأنتم

 در ریدیگ وکس کندمی عمل خوبی به که دارد نظامی عالم این که کندمی القا مخاطب به ردّپایی هیچ بدون و تدریجه ب ما هایآموزش حقیقت در

 و انسان و طبیعی عوامل. است مؤثر که نیست او امور تدبیر در دیگر ولی ساخته نهایتاً هم خوب و ساخته راآن که هست خدایی. نیست مؤثر آن یاداره

 !!کندمی تعیین را جهان سرنوشت که اوست علم

  بنویسیم؟ درس طرح باید چگونه آب یچرخه آموزش برای باألخره خب

 .کرد جمع هم با را مسائل این یهمه شودمی راحتیه ب شد تبیین هااستراتژی و رویکردها ها،ارزش اساس وقتی

 ،هاتمأموری و هاارزش تبیین در که کند وادار را ما است ممکن که دارد مفاهیمی خود تعریف در که  است علمی خود استراتژی که نکنیم فراموش

 .دهیم خرج به هوشیاری باید ابزار این از استفاده در که هستیم ما این و نکنیم، وارد را الهی بینش و اعتقادی مسائل

 !امیدوارم. دهم ارائه مختصرتر را مطالب بعدی هایبخش در بتوانم امیدوارم
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 مدرسه برای استراتژی تدوین شنبه:یک

 آن یفیتک با فایل. کنم رونمایی اند،کرده طراحی هااتاق در نصب برای ایده و شعار عنوان به من همکاران که تابلویی از بدهید اجازه شروع عنوان به

 .است موجود

 
 ؛بعد اما

 :دارد وجود عمده راه دو حداقل مدرسه برای استراتژی تدوین جهت

 .شود ابالغ کارکنان به مدیر جانب از و تدوین را ایبرنامه گرفته، مدرسه از را نیاز مورد اطالعات ،استراتژیک ریزیبرنامه متخصص -0

 لمیع محتوای از اطالعاتی هیچ کهحالی در کارکنان شدید مقاومت! داشت همراه به جالبی ینتیجه. شد اجرا مطرح و خوب مدارس از یکی در مدل این

 خواهیدمی سال یس از بعد یعنی: بود این بردند کارهب که عبارتی!! کردند تلقی خود به توهین نوعی را ریزیبرنامه کهاین آن از بدتر. نداشتند برنامه

 بدهکار وششگ کسی دارد، فرق هفتگی درسی برنامه و اجرایی تقویم با برنامه این که بدهید توضیح چه هر شما حاال بدهید؟ یاد ما به را ریزیبرنامه

 ...نیست

 توجه با همرحل به مرحله آموزش حین در و کند بیان راآن اهمیت و مبانی ریزی،برنامه مفاهیم مدرسه اصلی کادر بین در ،ریزیبرنامه متخصص همان -1

 تولید امهبرن شدن ترعمیق باعث همکاران مشارکت ،مراحل تمام در که است واضح خب. نماید طراحی اصلیرا  یبرنامه مدرسه واقعی و بومی شرایط به

  .شودمی آن اجرایی ضمانت شدن بیشتر و شده

 اعم سهمدر کادر یهمه ظهر تا صبح از هفته هر یچهارشنبه نیم، و سالیک حدود منظور بدین. است دشوار و طوالنی راهی کار، این که البته وصد...  

  کردند. شرکت تولیدی -آموزشی یدوره این در.. . و سایت مسئول معاونین، راهنما، معلمین از

 .دنکن درد دستش. گرفت عهده به را باشند نداشته کالس همکاران از کدامهیچ ساعت آن در که ایبرنامه تنظیم زحمت آموزشی محترم معاون

 نخواهد فیدم چندان جزئیات این شد عرض دیروز که دالئلی به که چرا. دهم ارائه قسمت این در را برنامه صفحه چهل حدود که رودنمی انتظار این طبیعتاً

 .بود
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 تمام رد استراتژی اجرای و تعمیم ینحوه یعنی کلیدی، موضوع کنممی سعی و رسانممی عرض به را پیام یک یمتوسطه مأموریت نمونه عنوان به اما

 :دهم توضیح مثال چند با را مدرسه ارکان

 پیام: راهنمایی یمدرسه در ما مأموریت

 هایمهارتو دینی وتربیت تعلیم در وتوانمند تفکرسیستمی روز، آوریفن دارای بانشاط، و آرام محیطی ایجاد برای متدین، و 0 مجرب کادر از استفاده

 .متدین هایخانواده بین از زندگی،

 :آموزانیدانش و

 یهیادگیرند رایانه، و دنیا روز هایزبان از یکی بر مسلط ورزشی، و هنری هایرشته از یکی در توانا ،3مؤثر ارتباط مهارت دارای ،1متدین مستعد، یا توانمند

 .1 مطلب درک و خواندن سواد در باال سطح دارای و 4العمر مادام و مستمر

 .کارکنان برای انسانی کرامت و خالقیت به نهادن ارزش با همراه وخالق پویا محیطی نمودن فراهم و

 :زیرنویس

 .مستمر ییادگیرنده -کاری تعهد دارای -درکار خبره: مجرب -0

 .احکام و اخالق اعتقاد، بخش سه در: متدین -1

 .داراست را خود عقاید از دفاع در توانایی و امامی 01 شیعه یحقه عقاید به راسخ اعتقاد و آشنایی: اعتقادات( الف

 سلمینم جامعه خصوصاً بشری جوامع مسائل و جریانات به نسبت. بنددمی کار به عمل در راآن و آشناست اسالم اجتماعی و فردی اخالق با: اخالق( ب

 .شودمی عمل وارد موقع به الزم مواقع در و داندمی مسئول را خود و داشته آگاهی

 .دهدمی ترجیح خود هایخواسته بر زندگی شئونات تمام در را الهی دستورات و داشته شرعی مسائل به وتقیّد آگاهی: احکام( ج

 هایرهدو تمام در مهارت این... و هیجانات کنترل روحی، آرامش خشم، استرس، مدیرت: شامل که زندگی هایمهارت بنای زیر عنوان به: مؤثر ارتباط -3

 ...و دارمشکل افراد با برخورد عمومی، هایمحیط خانوادگی، زندگی کار، محیط: مانند. دارد کننده تعیین نقش اجتماعی زندگی

 .بندد کاربه را هایشآموخته و دهد یاد دیگران به بگیرد، یاد را جدید مطالب همیشه است قادر: العمر مادام ییادگیرنده -4

 یمزت جهانی هایآزمون و باشدمی پایین بسیار ایران در فارسی زبان مطلب درک و خواندن سواد سطح پندارندمی همه آنچه برخالف: خواندن سواد -1

 کامالً فهومیم سؤاالت افزایش با همزمان نتایج، چشمگیر کاهش با اخیر سال چند کنکور نتایج در پنهان ضعف این ینتیجه. مدعاست این شاهد پرلز و

 .است نمایان

 نوشته تیمهس آن دنبال به پیام یمدرسه در که اهدافی ،هاآن تمامی برای اول گام در و شد تهیه مدرسه هایخروجی تمام از لیستی تدوین، مراحل پایان در

 تا شد واهدخ اخذ هاآن اصالحی نظرات و گردیده ارائه مربوطه معلمین و مجریان یعنی ذیصالح افراد به نگردیده تکمیل هنوز که دوم گام در البته. شد

 .شود فراهم پیش از بیش برنامه شدن اجرایی امکان نیز همکاران دوم یالیه در
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 مدرسه خروجی خدمات، به عنوان نمونه

 رسمی هایکالس -0

 آزمایشگاه -1

 کارگاه -3

 کتابخانه -4

 تیمز و پرلز ورودی، تیمی، از است عبارت هاآزمون از منظور: هاآزمون -1

 نام ثبت -6

 .است یادگیری بهبود یمشاوره و خانواده به مشاوره آموز،دانش روانشناختی یپرونده تشکیل مشاوره از منظور: مشاوره -1

 خانواده آموزش -8

 پلکانی چندگانه، تکالیف -9

 اردوها -01

 نمازخانه -00

 هامناسبت -01

 تمرین حل و المپیاد هایکالس -03

 روباتیک هایکالس -04

 کامپیوتر هایکالس -01

 کانون زبان کالس -06

 برنامه فوق ورزش -01

 ذهاب و ایاب درسی یبرنامه و ذهاب و ایاب -08

 تحقیق و پژوهش -09

 تشویق و ارزیابی -11

 آموزاندانش به زندگی هایمهارت آموزش -10

 مدارس سایر به ارائه قابل خدمات -11

 آموزاندانش سالمتی کنترل و پزشکی یمعاینه -13

 مشاغل با آشنایی -14

 مهم نفعانذی به رسانیاطالع -11

 تغذیه و غذا -16

 قرآنی و دینی مباحث -11

 تفکر آموزش -18

 (برنامهفوق ورزشی، درسی، روانشناختی، مسائل شامل) پرونده و کارنامه -19
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 انشاء و ادبيات در های ارائه شدهارزش

 :نمود خواهد ارائه آموزاندانش به انشاء و ادبیات درس در پیام یمدرسه که هاییارزش

 مطلب درک در ایمرحله چهار توانایی  -0

 داستان و شعر یمطالعه به نسبت عالقه ایجاد -1

 .آورد وجود به انتزاعی تفکر او در تا کند رشد آموزدانش شنیدن و دیدن تخیل، یقوه شود باعث که نگارش توانایی -3

 جهان و ایران ادبیات کالسیک متون و مشاهیر با کردن برقرار ارتباط و آشنایی -4

 ... و معرفتی فکری، اخالقی، رشد در ادبیات پتانسیل از استفاده -1

 دروس غیرجذاب هایبخش کردن زیبا -6

 .باشدمی مطلب ودرک خواندن سواد سطح ارتقاء ،اهداف از یکی شد، مالحظه مأموریت یبیانیه در که طورهمان

 هایطرح اب و است مهم استراتژی سازیپیاده برای چه آن اما. است شده ایویژه توجه موضوع این به نسبت دیدم مدارس از یکی گزارش در خوشبختانه

 .باشدمی مسائل به نگاه نوع دارد تفاوت شودمی اجرا مدرسه در که خوبی

 مانند کرد، استفاده کردند ارائه هم دوستان که خوبی هایروش از توانمی مطلب درک و خواندن سواد ارتقاءسطح سازیپیاده برای مثالً دیگر عبارت به

 ...و کتاب از سؤال طرح و میان در هفته یک کتابخوانی یمسابقه

 بخشی ختلفم مواقف در کههنگامی تا کرد طراحی تکّه چندین پازلی باید هدف به دستیابی برای گیرد قرار مدرسه استراتژی جزء موضوع این اگر اما

  .گردد تکمیل بتدریج پذیرفت انجام پازل این از

 .کندمی تراثربخش و هموارتر را هدف به رسیدن راه ه،تکّ چند پازل اجرای

 خواندن سواد ارتقاءسطحدر  مدرسه استراتژی

 لبمط درک مهارت با ذهن شدن درگیر نیز و( مطلب درک و خواندن سواد افزایش هایراه از یکی عنوانه ب) شوند مطالعه اهل هابچه کهآن برای مثالً

 :توانمی

 .داد مطلبی درک تکلیف مورد سه تا دو حداقل سال طول در درس هر تکالیف یارائه در -0

 نیز و مطلب درک مناسب سؤاالت طراحی با باز کتاب هایآزمون. نماید برگزار شرایط این با آزمون مورد سه تا دو تواندمی سال طول در دبیر هر -1

 .شود واقع مؤثر تواندمی گردد، برگزار آزمون یک متوسط طوره ب هفته 31 در که نحوی به سال طول در هاآزمون این تقسیم

  .کرد تفادهاس کتاب معرفی و مطالعه از توانمی مناسبتی هایسخنرانی در حتی اردوها، در نمازخانه، یبرنامه ها،کالس تمام در کتابخوانی خصوص در -3

 یادامه ولی بودند بازی یادامه مشتاق سخت نماز یفریضه انجام از بعد آموزاندانش کهحالی در ساالنه، سفر در که ایمکرده تجربه را مواردی

 .دادند ترجیح را خوانیداستان

 و انهمکار حتی شده مالحظه. شده خوانده آن مرتبط و جذاب هایبخش و شده معرفی کتابی( ع) بیت اهل شهادت یا میالد مراسم هایسخنرانی در یا

 ند.شد نظر مورد کتاب یمطالعه به عالقمند ،محترم دبیران

 .دکنمی تضمین را کار این اثربخشی که است مهمی و جداگانه یمقوله خود باشد، برانگیزاننده که کتاب معرفی جذاب هایشیوه: نکته
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 ایرب را جای و گیردنمی فرا راآن هایبخش یهمه ولی کندمی رسوخ مدرسه هایوطرح هابرنامه تمامی در موضوع این فرماییدمی مالحظه که طورهمان

ه ب گرم آیدنمی دستهب هدف این و. شودمی کامل پازل این بتدریج شودمی انجام مختلف، مواقع در مهارت این وقتی. بنددنمی دیگر هایروش اجرای

 !!استراتژی وسیله

 تجربیات زا یا شود مطرح خوبی پیشنهاد و طرح اگر یعنی. کنیممی طراحی را ایبرنامه آن به رسیدن برای و اهداف به توجه با ما کهاین آخر ینکته

 رااج مدرسه در طرح بودن خوب صرف به وگرنه شودمی اجرا کند،می نزدیک یا رساندمی شده مشخص اهداف به را ما اگر شود، منتقل ما به مدارس

 .شد نخواهد

 یهاروش آزمودن سرگرم( اهداف داشتن بدون گاهی و) اهداف به توجه بدون ما بسیاری موارد در و است زیاد خوب کار و طرح که ستا این واقعیت

 اثرات یحت یا بوده گذارتأثیر برنامه و طرح کدام دانیمنمی موارد بسیاری در حتی و ندارد زیادی دوام نوعاً هاطرح دلیل همین به و شویممی مختلف

  !!آیندمی و روندمی افراد آمدن و رفتن با خوب هایبرنامه کهاین همه از بدتر داشته؟ مخرب

 .شد خواهید واقف آن به بگیرید دست در راآن اگر که است مترتب استراتژیک یبرنامه داشتن بر دیگری فواید

 را عالقمند دوستان که شده نوشته استراتژی به عمل بدون یا ضعیف، عملکرد با ولی استراتژی دارای هایسازمان بررسی و نقد در هم زیادی هایکتاب

 .کنممی دعوت مباحث این پیگیری و مطالعه به

 .کرد خواهم معرفی شاءاهلل ان را مناسب هایکتاب

 مدرسه یبرنامه با مرتبط هایفعاليت برخی شنبه:سه

 و نقد زیور به رانآ گرامی همکاران و دوستان تا کنم معرفی مختصر طوره ب را باشد مفید بتواند شاید که مدرسه یبرنامه با مرتبط هایفعالیت برخی

 .بیارایند خود اصالحی پیشنهادات و بررسی

 پيام: مجتمع یسابقه از کوتاهی معرفی

 .کنممی عرض پیام مجتمع یسابقه از کوتاهی معرفی ابتدا

 اجح آقای جناب محترم مؤسس زبان از راآن اندازی راه و گیریشکل ینحوه. کرد فعالیت به شروع دبستان مقطع از 0369 سال در پیام آموزشی مجتمع

 :بشنویم بهفر محسن

 بدون و فعهالمن عام نیت با مدرسه تأسیس نیت از ایشان وقتی و رفتیم بود پرورش و آموزش اداری مالی معاون که مؤید آقای نزد مجوز اخذ برای 69 سال

 خود نزلم خواستمی که دوستان از یکی از مالی منابع وجود عدم جهت به نهایتاً. کرد همراهی برای آمادگی اعالم شد، باخبر مؤسسین مالی چشمداشت

 برآورده ظارانت که عجیبی پیشنهاد!! بدهد ما به مدرسه اندازی راه برای را اشخانه دوسال کردیم درخواست گزیند سکنی چیذر حوالی در و کند عوض را

 حدود)جدید سال شروع تا و! داد قرار ما اختیار در را ملک و گرفت تماس مزبور مالک بعد روز چند خداوند خواست به ولی بود ذهن از دور شدنش

 .شد تشکیل دبستان اول یپایه برای نفره  31 کالس دو( ماه دو

 که شد مطرح قتیو ولی بود منطقی غیر خرید شرایط که شد پیشنهاد ما به(حکمت -سلیمانی شهید خیابان در واقع)  دبستان فعلی ملک سال یک از بعد

 یرپیگ مالکان کهحالی در. گرفتیم ایدوهفته مهلت و نداشتیم پولی هم قیمت %01 پرداخت برای. برگشت ورق خیریه، و است مدرسه تأسیس برای کار

 درسهم بتوان تا کشید طول کارپایان گرفتن یکسال. کنیم شروع %01 همان با و رفتن محضر بدون را مدرسه بنایی کار گرفتیم اجازه بودند شهرداری کار

 الزم کارایانپ تبصره فالن به توجه با کرد اعالم محضردار محضر، رفتیم و شد فراهم پول وقتی بود نشده جمع چندانی پول کهحالی در کرد منتقل را

 هاالسک وقتی صورت همین به. دهد ادامه خود کاربه هم مدرسه و کنیم تهیه را پول بتوانیم تا شود حفظ ما آبروی شد باعث موضوع همین و!! نیست

 ملکی سالیک از بعد و!! بده ما به را ملک این راهنمایی مدرسه تأسیس برای دوباره و بیا که اولی مالک همان سراغ مجدداً رفتیم راهنمایی اول به رسید

 .دبیرستان تأسیس تا طورهمین و کردیم تأسیس دبستان پیش بود، ما اختیار در ملک دوسال چون و کردیم پیدا راهنمایی برای
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 والدین از بزرگی یجلسه و شد مطرح دبیرستان انجمن یجلسه در زدگانزلزله برای مدرسه ساخت موضوع بم یزلزله بعد هفته سه دو 0381 سال در

  نبود. چندانی پول هم باز. کرد اهدا را خود متری 011 خانه هم نفر یک .کردند اهدا را خود طالی جاهمان مادران از برخی. شد تشکیل

 نکنیم فکر ریتیکب قوطی عالمه، آقای مرحوم قول به گفتیم بعد. بیاییم و دهیم تحویل بسازیم، مدرسه یک شد قرار. شد تهیه هکتاری 3 زمین و بم رفتیم

 !!دخترانه هم پسرانه هم بسازیم، مجتمع بیاییم

 بتدریج ،کنند کمک توانستندنمی هم خواستندمی اگر حتی بار فاجعه وضع آن با هم جاآن اهالی کهحالی در و خالی دست با و کردیم شروع خالصه

 خیابان یک طول در مدارس این. متر هزار 11 جمعاً ورزشگاه هم هزارمترمربع1 مترمربع، هزار08 مدرسه 6 متر، 3111  مدرسه هر. شد ساخته مدارس

 :پیام مجتمع سایت لینک .هستند کار به مشغول جاآن در آموزدانش 0111 حدود حاضر حال در و شده واقع بزرگ

http://www.payamehedayat.ir/ 

 .است موجود صفحه همین در هم بم پیام مدرسه لینک

 خوش. شودیم متکفل خداوند را تربیت و تعلیم در هم آن خدا برای کار بدانیم همه تا کردم عرض تفصیل این با را وقایع این یهمه بزرگوار، دوستان

  نمایند. صرف امور گونهاین در را خود ثروت و عمر آبرو، تا داده توفیق ایشان به خداوند که افرادی سعادت به

 و مهارت و عمر از تشیع فرهنگ اعتالی برای و بوم و مرز این فرزندان برای تواندمی الاقل ندارد امکانی چنین اگر گذاردمی قدم راه این در که معلمی

 مدرسه در کار و کالس در حضور حقیقتاً. کند نگاه اداری کار یدیده به را معلمی مقدس امر کهاین نه. کند کار عاشقانه و بگذارد مایه خود توانمندی

 هر ایدب طورهمان گیرد؟می فرا را همه فداکاری و نشاط و شور حمله، هایشب در و جنگ شرایط در چطور. باشد حمله و جنگی شرایط در کار مانند هب

 ....شویم حاضر سرکارمان روز

 .بیان این از ازنیبی و است گرم شما دم به تربیت و تعلیم تنور که هستید عاشقانی همان خوبان شما وگرنه جوشید که بود دلی درد...  بگذریم خب

 :هابرنامه برخی معرفی

 پژوهش: -1

 از قبلی هایپژوهش در همچنین. است انسانی علوم به ناظر ،باشدمی ...و ریاضی فیزیک مانند طبیعی، علوم به معطوف که موارد اکثر خالف به پژوهش

 .آورنددر تحریر یرشته به راهنما استاد یا معلم تأیید از پس و خود یعالقه مورد یزمینه در دلخواه موضوع با ایمقاله تا شدمی خواسته آموزاندانش

 :بود دوچیز عمده، مشکل

 و افیک اطالعات نه داشتند آموزاندانش تک تک راهنمایی برای کافی زمان نه نیز مربوطه معلمین و ندارد وجود معموالً کاراین برای کافی معلم: اول

 .هازمینه همه در تخصصی

 و نشود ایجاد الزم یعالقه و بپندارند مستقل و مقطعی فردی، کار یک عنوان به را خود کار آموزاندانش که شدمی باعث موضوعات پراکندگی: دوم

 .نبود دیگری یزچ وبگاه، چند یا یک از ساده برداریکپی یک جز و نداشت را الزم کیفیت شده نگاشته مقاالت اوقات اکثر در لذا. نورزند کافی اهتمام

 :از بود عبارت که شد تعریف آموزاندانش همه برای واحد -پروژه کالن- یک اساسی تغییرات از بعد لذا

 .یافت افزایش نفر چهار الی سه به کالس هر در معلمین تعداد همچنین .اسالم اعالم ینامهدانش نگارش
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  هفتم: یپایهپژوهش در  -1-1

  (:شودنمی برگزار پژوهش کالس) است ذیل شرح به و ماهیک تقریباً فواصل در ساعته چند یبرنامه 6 برگزاری شامل دوره این

 ...(و شناسی مردم اقتصاد، مانند مباحثی) اجتماعی علوم کارسوق برگزاری -0

 (جدید و قدیم) تجریش بازار:  برگزاری محل

 01 تا 8 ساعت:  مدت

  (تمرینی محصول یارائه و آموزش شامل) اینفوگرافی کارسوق -1

  مدرسه درون:  برگزاری محل

  04 تا 8 ساعت:  مدت

 حاظل از غار بررسی برداری،نموه فیزیکی، عکاسی آهکی، غارهای هایپدیده غار، گیریشکل مانند مباحثی) افشان رود غارنوردی اردوی -3

  و ..........( شناسی زمین و شناسیباستان

 01:31 تا 1:31 ساعت مدت :

  افشان رود روستای - فیروزکوه یجاده:  برگزاری محل

  ...(و  درکه روستای شناسی مردم درکه، رودخانه دبی محاسبه طبیعی، عوارض شناسایی مانند مباحثی)  درکه مسیر پیماییکوه اردوی -4

  درکه - اوین یماییپکوه مسیر:  برگزاری محل

  03 تا 8 ساعت:  مدت

 ...( و ایرانی معماری اسالمی، یدوره باستان، ایران تاریخی هایپژوهش مانند مباحثی) گلستان کاخ و باستان ایران یموزه از بازدید -1

  همایون باب خیابان و خمینی امام خیابان:  برگزاری محل

  03 تا 8 ساعت:  مدت

 ...( و حرم موزه و خانه رصد از بازدید اعالم، قاجار، یدوره تاریخ اسالمی، یدوره تمدن تاریخ مانند مباحثی) ری شهر از دبازدی -6

 ... و طغرل برج بابویه، ابن ،(ع) حسنی عبدالعظیم حضرت حرم یمجموعه:  برگزاری محل

 01:31 تا 8 ساعت:  مدت
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 : هشتم یپایه در پژوهش -1-2

 دوم نیمسال در هفتگی پژوهشی هایکالس برگزاری و اول نیمسال در ماههیک فواصل در ساعته چند یبرنامه چهار یا سه برگزاری شامل دوره این

  .است

 : اول نیمسال هایبرنامه

 (  کشور طبیعی منابع یدرباره پژوهش) نوردی کویر -0

  بهرام قصر کاروانسرای - کویر ملی پارک:  برگزاری محل

 فردا عصر تا روز یک عصر:  مدت

 ( شناختی جامعه و شهری لحاظ از بازار بافت بررسی و اسالمی اقتصاد مباحث برخی پیرامون پژوهش) کار و کسب فضای -1

  تهران بازار:  برگزاری محل

 01 تا 1:31 ساعت:  مدت

 (  روزمره زندگی در مجازی فضای نقش یدرباره میدانی پژوهش)  مجازی فضای -3

  مدرسه درون و شهر سطح:  برگزاری محل

 01 تا 1:31 ساعت:  مدت

 ....(  و طلبگی آداب و حوزوی تحصیلی فضای اسالمی، علوم انواع یدرباره پژوهش) حوزوی علوم -4

  قم یا تهران علمیه هایحوزه از یکی:  برگزاری محل

 (قم) فردایش عصر تا روز یک عصرو ( تهران) 01 تا 1:31: ساعت مدت

 (  اسالمی و ایرانی یخانه و باغ معماری و تاریخی فرهنگی، مفهوم یدرباره پژوهش) ایرانی یخانه – ایرانی باغ -1

  کاشان:  برگزاری محل

  فردایش عصر تا روز یک عصر:  مدت

 برای محور ژوهشپ بازدیدی باشد، که شهری هر در مختلف، هایپایه به مربوط استانی برون اردوی و نیست منحصر کاشان شهر به تنها مورد این: تبصره

 .اجراست و تعریف قابل شهر همان

  :دوم سال نیم هایبرنامه

 زندگی در نآ اهمیت و پژوهش جایگاه اولیه، مفاهیم و تعاریف تدریس شامل منظم، و هفتگی صورت به کالس برگزاری با پژوهش نظری مبانی آموزش

 ها،آن از فادهاست ینحوه و(  اسالمی علوم در ویژه به)  مرجع کتب و المعارف هدایر با آشنایی معتبر، منابع شناخت آن، انواع و مقاله چیستی بشر، امروز

 .دیگر جذاب هایشیوه و پاورپوینت از استفاده با....  و دهی ارجاع اصول نویسی،فیش
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  نهم: یپژوهش در پایه -1-3

 دو هر در السک این که تفاوت این با شودمی گنجانده درسی یبرنامه در هفتگی صورت به پژوهش کالس هشتم یپایه دوم سال نیم مانند نهم یپایه در

 .شد خواهد برگزار پیوسته صورت به سال نیم

 همان 94 درتابستان اندنگذرانده را طرح این در شده ارائه پیشین مباحث( 08 دوره) فعلی هشتم یپایه آموزاندانش کهاین به توجه با:  94 تابستان( الف

 :اشدبمی ذیل شرح به برنامه این. گرددمی ارائه نانآ به(  زمان کمبود علت به)  فشرده صورت به پیشین هایپایه برای شده تدوین هایبرنامه

  :مقدماتی هایآموزش -0

 یاد از را ارسیف الفبای حروف ترتیب آموزاندانش از کثیری یعده که است کرده ثابت ما به تجربه نکنید، چه کنید باور چه) الفبا حروف ادآوریی -

  (ترفنمی یادشان از هرگز آموختندمی محور پژوهش صورت به نیز را الفبا حروف همان اگر شاید!  دارند یادآوری جهت مجدد آموزش به نیاز و برده

  هاالمعارف دایره از استفاده آموزش -

  محور اینترنت پژوهش با آشنایی -

  مقاله نویسی خالصه -

  :اولیه مفاهیم آموزش -1

  تعاریف و مفاهیم با آشنایی -

 مسئله ایجاد -

  بشر امروز زندگی در نآ اهمیت و پژوهش جایگاه بررسی -

 : ثانویه مفاهیم موزشآ -3

 دهی ارجاع آموزش -

  معتبر منابع با آشنایی -

  معتبر غیر و معتبر اینترنتی منابع با آشنایی -

  نویسیفیش آموزش -

  مقاله انواع ساختار با آشنایی -

  (اول یدوره دبیرستان هماهنگی با باال در شده ذکر اردوهای منتخب شامل)  پژوهش اردوهای -4

 طبق ردوا و جانبی هایبرنامه اما داشت، نخواهند پژوهش عنوان با کالسی نهم، سال ابتدای درتابستان آموزاندانش عام، صورت به طرح این در:  نکته

  شد. خواهد برگزار آتی هایریزیبرنامه

  .داشت خواهند پژوهش کالس زنگ یک هفته در نهم، یپایه آموزاندانش:  تحصیلی سال طول در( ب

 عناوین این . پردازندمی مقاله تدوین و آن یدرباره تحقیق به خود اساتید راهنمایی با و گزینندمی بر پژوهشی عنوان یک کالس این در آنان از یک هر

 لطف به نیز( 6 قرن) آن دوم جلد و است رسیده چاپ به( هجری 1 و 4 قرون)  آن اول جلد تاکنون که هستند "اسالم اعالم ینامهدانش " مداخل واقع در

  .رسید خواهد چاپ به زودی به خدا
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 .شد خواهد رونمایی پژوهشی، محصول آن از و نشیندمی ثمر به سال سه طول در آموزاندانش جمعی دسته رنج دست حاصل سال، پایان در

 

 

 

 

 تاریخ: در هاچالش کالس -2

 منظر همین از ختاری به دیگر عبارت به. گرددمی برگزار تاریخ طول در شر و خیر - باطل و حق همیشگی تقابل با آموزاندانش آشنایی جهت کالس این

 .شودمی نگاه

 .نمایدمی اداره دارد، تخصص و مهارت موضوع آن در که اساتید از یکی را کالس این از بخش هر
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 :باشدمی ذیل شرح به موضوعات

 

 :است شرح بدین هافصل سر یبقیه

 :امروز جهان و اسالم

 اسالمی انقالب -

  مقدس دفاع -

 انقالب دستاوردهای -

 معاصر: هایچالش و اسالم

 اسالمی بیداری -

 و ... ( بحرین یمن، سوریه، عراق، لبنان،) منطقه رایطش -

 ( مهدویت) جهان آینده و اسالم -
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 آموزش خانواده: -3

 گزاربر کارگاهی صورت به و آمده بیرون سخنرانی حالت از خانواده آموزش جلسات ومربیان اولیا انجمن همراهی و هماهنگی با که است سال چندین

ه ب لساتج این کارگاهی شرایط حفظ از اطمینان است الزم. شودمی برگزار کارگاه عنوان با ولی سخنرانی متد با هایکالس روزها این البته .شودمی

 و انگیزه و عزم ایجاد و برانگیختگی حدّی تا. دارند ساعت چند حتی و روز چند تا حداکثر اثری ،متخصصین برترین و جلسات بهترین حقیقتاً .آید دست

 .هیچ هم بعد

 دیگران با ربیاتتج گذاشتن اشتراک به و دوجلسه بین در هادستورالعمل اجرای مخاطبین، بودن فعال کم، تعداد با کارگاهی جلسات اثرگذاری یجنبه

 تور هاآن هب دیگر عبارت به. ندارند مکرر پرسش به نیازی مختلف مصادیق ودر آموزندمی را اصلی روش مخاطبین. گرددمی محسوس مدرس هدایت با

 اگر هک تغذیه به مربوط مباحث مانند داد آموزش سخنرانی حدّ در شودمی را موضوعات برخی البته .شودمی آموخته آن از استفاده روش و ماهیگیری

 .شودمی فراهم کارگاه برگزاری امکان شود کار هم آن روی

 :است شرح بدین شودمی برگزار والدین برای منظم طوره ب که مباحثی

 .مادران برای همسر با ارتباط هایمهارت کارگاه( الف

 برگزاری شتریانم همه ،دخترانه مدارس تاکنون. شودمی اداره باال رضایتمندی با و اثربخش و عالی بسیار محتوای با متخصصی گروه توسط کارگاه این 

  .نمود زاربرگ را کارگاه این هفتم یپایه مادران برای گذشته سال پسرانه مدارس در مخاطب اولین عنوان به پیام یک متوسطه. اندبوده کارگاه این

 رخیب زیربنای مایلند مدارس واقعاً اگر لذا. باشدمی مختلف هایزمینه در آموزانانشد مشکالت حل اصلی کلیدهای از یکی همسر با ارتباط مهارت

 .همسر با ارتباط به پرداختن است واجب کنند حل را هابچه تربیتی مشکالت

 :نمایند می فعالیت ذیل آدرس به اعراف یمؤسسه پوشش تحت برگزارکنندگان

http://www.araf.ir/index.php/service/multimedia/ 

 پردازندمی مخاطبین خود را هزینه. است مادران همه شرکت بر ما بنای ،هاکالس این اهمیت جهت به که ستا آن هاکارگاه این معرفی در مدرسه روال

 .کندمی پرداخت سوبسیدی مدرسه هاآن تشویق برای موارد بعضی در

 .نشده بررسی الًکام موضوع این البته. دهیم ارائه را جلسات این در شرکت الزام جهت والدین با قرارداد شبیه متنی نام ثبت هنگام آینده سال داریم نظر در

 نوجوان تحول کارگاه( ب

 .گرددمی برگزار تربیتی راهکارهای و شایع مشکالت نوجوان، رشد مراحل با والدین آشنایی جهت کارگاه این

 .باشدمی هاکارگاه این برگزاری دارعهده روزبه استاد یپژوهشکده

 .گردید مطلع جا آن هایکارگاه دیگر از و مراجعه سایت به حتماً کنممی توصیه

 

http://ostadroozbeh.ir/ 

 

 فردی هایوتوانمندی استعداد به توجه -4

 و هروزب استاد یمشاوره مراکز در مشاور و مدرسه دلسوز و محترم مشاور طهرانی سیدحسن محمد آقای جناب توسط اولیه طرح عنوان به موضوع این

 :رسدمی استحضار به ذیل در اولیه طرح تفصیل. شود اقدام آزمایشی صورته ب آن اجرای روی بتدریج آتی سال در است قرار و شده تهیه روشنا
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 مستمر تحصيلی هدایت و یابیاستعداد طرح - 4-1

 (آزمایشی)0 ینسخه( اول یدوره) متوسطه مقطع آموزاندانش یویژه

 :مقدمه -4-1-1

 هفتهن استعدادهای پرورش تحصیل، دوران اهداف از یکی. اندشده آفریده متنوعی و متفاوت استعدادهای و هاتوانایی با هاانسان الهی، خلقت بر بنا

 کافی قتد و فرصت فعلی، نظام در که است حالی در این. است اجتماعی تخصصی هایفعالیت یعرصه به ورود برای آنان ساختن آماده و آموزاندانش

 دانش به دمحدو عموماً تحصیلی موفقیت عدم یا و موفقیت معیار نیز و آموزشی تمرکز که چرا ندارد وجود متنوع استعدادهای تربیت و کشف برای

. است ردیدهگ متعددی مستقیم غیر و مستقیم هایآسیب موجب نگری محدود این. است هاآن «ایحافظه استعداد» تعبیری به یا آموزاندانش محفوظاتی

 ترینزینهه کم و ترینساده اما. باشدمی مدارس و معلمین برای هاییهزینه و وقت صرف مستلزم آموزان،دانش استعدادهای پرورش و کشف دیگر سوی از

 هاییویژگ شناخت جهت در تالش و استعدادها تنوع موضوع به نسبت مربیان و والدین آموزان،دانش نگرش اصالح مقصد، این به رسیدن برای راه

 هاینشانه طرفی از که چرا است برخوردار ایویژه اهمیت از متوسطه اول یدوره میان این در. باشدمی آن به توجه و آموزدانش هر فرد به منحصر

 اولین نتخابا یآستانه در دوره این انتهای در آموزاندانش دیگر طرف از و دارد قبلی سنی هایدوره به نسبت بیشتری بروز فرد به منحصر هایاستعداد

 دیدگاه به توجه با و بوده اول متوسطه یدوره آموزاندانش یویژه طرح این لذا. دارند قرار دوم متوسطه یدوره رشته انتخاب یعنی خود تخصصی گرایش

 .است شده طراحی استعدادیابی موضوع به مستمر و فرآیندی

 طراحی هاهدور آن خاص هایویژگی به توجه با نیز متوسطه دوم یدوره و ابتدایی دوره یویژه استعدادیابی طرح آن، تکمیل در و طرح این با متناسب

 .است شده

 طرح: اهداف - 4-1-2

 مربیان و والدین در تربیت و تعلیم امر در «فردی هایتفاوت به توجه» یزمینه در سازیفرهنگ -

 آن پرورش و آموزاندانش ینهفته استعدادهای کشف یزمینه ایجاد -

 متوسطه مقطع دومی دوره در رشته انتخاب برای آموزاندانش تحصیلی هدایت در بیشتر هرچه دقت  -

 طرح: نظری مبنای - 4-1-3

 مسیر با اتیذ استعدادهای بین هماهنگی که است بدیهی. است فرد هر ذاتی استعدادهای به توجه شغلی، -تحصیلی مسیر انتخاب در مهم عوامل از یکی

 این در. اوست دیارزشمن احساس و نفس به اعتماد تقویت موجب نیز و شغل و رشته آن در فرد موفقیت هایکننده بینیپیش از یکی شغلی، -تحصیلی

 پیشنهاد کار هولتس جهت صرفاً ندیب طبقه این البته. است شده پیشنهاد یکدیگر از متمایز و ویژه مهارتی گروه هشت استعدادی، هایپایه اساس بر طرح

ی دهنده نشان هک است هاییفعالیت از اینمونهی برگیرنده در استعدادی هرگروه. دارد وجود نیز ترجزئی و تردقیق هایبندیطبقه امکان کهاین چه شده،

 بطمرت گروه آن ویژه استعداد با نحوی به آموزشی اهداف نظر از که پرورش و آموزش مصوب دروس گروه، هر در همچنین. باشدمی خاص استعداد آن

 .است شده گرفته نظر در باشد، می

 

 

 ویژه: مهارتی هایگروه- 4-2  

 کلی حرکتی -عصبی هماهنگی مهارتی گروه(0

 دفاعی آمادگی ورزش، فناوری، و کار: مرتبط دروس
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 بازیگری و تئاتر یابی،جهت و ناوبری تعمیراتی، و فنی هایفعالیت ها،ورزش انواع: ویژه مهارتی های فعالیت نمونه

 جزئی حرکتی -عصبی هماهنگی مهارتی گروه(1

 قرآن هنر، و فرهنگ: مرتبط دروس

 ،صداپیشگی نوازندگی، خوانندگی، قرائت، تواشیح، سرود، آشپزی، خیاطی، سازی،مجسمه خطاطی، طراحی،: ویژه مهارتی هایفعالیت نمونه

   پنجگانه حواس در برتری گردانی،عروسک

 ارتباطی -کالمی مهارتی گروه(3

 عربی قرآن، انگلیسی، اجتماعی، مطالعات فارسی، انشاء، و نگارش: مرتبط دروس

 مترجمی مشاوره، رهبری، و مدیریت نویسی،داستان و شعر سخنرانی، کالسداری، و تدریس: ویژه مهارتی هایفعالیت نمونه

 ذهنی سازماندهی و انتزاعی تفکر مهارتی گروه(4

 آسمان هایپیام زندگی، سبک و تفکر: مرتبط دروس

 سازی اقناع و نگری بعدی چند توانایی و استداللی منطق ای،کتابخانه پژوهش انسانی، مسائل تحلیل: ویژه مهارتی هایفعالیت نمونه

  اشیاء عینی روابط و نگر جزئی تفکر مهارتی گروه(1

 ریاضی تجربی، علوم: مرتبط دروس

 شیمی و فیزیک کاربردی هایآزمایش روباتیک، الکترونیک، مدارهای ها،ماکت ها،سازه ساخت: ویژه مهارتی هایفعالیت نمونه

  عددی منطق روابط و محاسباتی مهارتی گروه(6

 ریاضی: مرتبط درس

  حسابداری کامپیوتر، نویسیبرنامه ریاضی، هایبازی: ویژه مهارتی هایفعالیت نمونه

  مطالعاتی و مفهومی حافظه مهارتی گروه(1

 انگلیسی عربی، قرآن، آسمان، هایپیام اجتماعی، مطالعات فارسی،: مرتبط دروس

  ادبی متون حفظ شعر، حفظ قرآن، حفظ ها،المعارف دائره و عمومی دانش ها،کتاب مطالب کامل حفظ: ویژه مهارتی هایفعالیت

  دیداری -فضایی تجسم مهارتی گروه(8

 ریاضی تجربی،علوم هنر، و فرهنگ: مرتبط دروس

 آرایی سفره گریم، لباس، طراحی دکور، طراحی معماری، هایسازه طراحی آمیزی، رنگ عکاسی،: ویژه مهارتی هایفعالیت نمونه

 :اجرایی فرایند -4-2-1

 به است دهش پیشنهاد اجرایی سطح چهار مدارس، اجرایی امکانات و آمادگی میزان به توجه با مستمر، استعدادیابی هدف به رسیدن برای حاضر، طرح در

 .است انتظار مورد تریمطلوب و ترکامل نتایج اجرایی، سطح رفتن باال تناسب به که ترتیب این

 :پرسشنامه اجرای و سازی فرهنگ (اول سطح
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 دیفر استعدادهای مشخصات فهرست یپرسشنامه» اجرای و تحصیلی سال ابتدای در والدین یویژه توجیهی یجلسه یک حداقل برگزاری -0

  ه(متوسط مقطع اول یرهود یویژه) «آموزاندانش

 اجرای یهویژ دوم یجلسه و توجیهی یجلسه اول یجلسه) تحصیلی سال انتهای و ابتدا در مدرسه معلمین و مربیان ویژه جلسه دو حداقل برگزاری -1

 («فردی استعدادهای مشخصات فهرست یپرسشنامه»

 هاآن به بازخورد ارائه و خود هایهمکالسی استعدادی هایویژگی یدرباره آموزاندانش توسط نظرسنجی یپرسشنامه اجرای -3

 آموزدانش هر برای «استعدادی یپرونده» تشکیل و شده آوریجمع هایپرسشنامه بررسی -4

 نیاز صورت در آموزاندانش و والدین یمشاوره یجلسه برگزاری -1

 :تحصیلی هدایت شورای تشکیل و پرسشنامه اجرای سازی، فرهنگ (دوم سطح

 اول سطح هایفعالیت اجرای -0

 ماه هر) مشخص یزمان فواصل در است تحصیلی یپایه هر معلمین و مربیان از متشکل که شورا این: تحصیلی هدایت و یابی استعداد شورای تشکیل -1

 هر «استعدادی یپرونده» در هابندیجمع یخالصه و پردازندمی آموزاندانش فرد به فرد هایویژگی و مشخصات مورد در بررسی و بحث به( باریک

   .گرددمی ثبت آموزدانش

 :مهارتی – پژوهشی یجشنواره برگزاری و تحصیلی هدایت شورای تشکیل پرسشنامه، اجرای سازی،فرهنگ  (سوم سطح

 دوم و اول سطح هایفعالیت اجرای -0

  :آن الزامات رعایت با تحصیلی سال انتهای در مهارتی – پژوهشی یجشنواره برگزاری -1

 به آموزاندانش تحصیلی، سال هر ابتدای در. یابدمی اختصاص «ویژه مهارتی فعالیت» به هفته در ساعت دو آموزان،دانش هفتگی درسی یبرنامه در

 فعالیت ای پروژه در گروه، مسئول راهنمایی با و شده عضو «ویژه مهارتی هایگروه» از یکی در خود فردی عالیق و استعدادها اساس بر و داوطلبانه صورت

 و شده هگذاشت نمایش به آموزیدانش یجشنواره قالب در آموزاندانش هایفعالیت نتایج نیز تحصیلی سال هر انتهای در. کرد خواهد مشارکت گروه

 دروس از عنوان چند یا یک با رودمی شمار به تخصصی هایرشته استعدادی هایپایه که «ویژه مهارتی هایگروه» از یک هر. گیردمی قرار تشویق مورد

 مسئول» نوانع به التحصیالن، فارغ یا و مربیان از یکی یا و مرتبط دروس از یکی معلم. دارد مهارتی یا موضوعی ارتباط آموزاندانش تحصیلی یپایه

 دار عهده را گروه آموزاندانش هایفعالیت نهایی ارزیابی نهایت در و پروژه هدایت گروه، در آموزاندانش دهیجای پروژه، طراحی یوظیفه ،«گروه

 و یرندگ قرار ویژه مهارتی گروه یک در نهم و هشتم و هفتم پایه سه از مشترک ویژه هایمهارت دارای آموزاندانش که دارد وجود قابلیت این. باشدمی

 .شودمی ریزیبرنامه غیره و هاتمرین ها،بازدید مقدماتی، هایآموزش پروژه، بر بنا گروه هر در. دهند انجام مشترک یپروژه

 

 

 پیشرفته یارزیاب طرح اجرای و مهارتی پژوهشی یجشنواره برگزاری تحصیلی، هدایت شورای تشکیل پرسشنامه، اجرای سازی،فرهنگ (چهارم سطح

 :تحصیلی

 سوم و دوم اول، سطح هایفعالیت اجرای -0

 تفاوتم طرح در کننده شرکت آموزاندانش تحصیلی نمرات نهایی ارزیابی طرح، اجرای از سطح این در: متناسب تحصیلی ارزیابی طرح اجرای -1

 یپروژه نتایج اساس بر تحصیلی نمرات نهایی ارزیابی ،«ویژه مهارتی گروه» هر با مرتبط غیر و مرتبط دروس تعیین از پس که ترتیب این به بود خواهد
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 نتایج به ،گروه با مرتبط دروس در عالی ینمره درج بر عالوه گروه، پروژه در موفقیت کسب صورت در که شکل این به گرددمی تعیین آموزیدانش

 یا مرتبط یرغ دروس در موفقیت انتظار سطح که است معنی این به این. گرددمی اضافه تشویقی نمرات نیز مرتبط غیر دروس امتحانات در شده کسب

 .بود خواهد ترپایین آموزدانش یویژه استعداد

 یادگيری اختالالت به توجه -5

 و ضعیف خواندن سواد سطح هااین هایویژگی از یکی. باشید آمده ستوه به آموزدانش یک پایین توان از که آمده پیش همکاران برای حاله ب تا حتماً

 یمطلب درک هایروش رسوخ هایشیوه از برخی. شده توجه آموزش در مهم عنصر دو این ارتقاء به هم مدرسه مأموریت در .باشدمی پایین مطلب درک

 .شد بیان هم مدرسه ارکان تمام در

 به که اسیاس ایراد و شروع محل ،شد برگزار روزبه استاد یپژوهشکده در رمضانی دکتر سرکارخانم استادی با گذشته یهفته دو در که ایدوره در اما

 .کرد پیدا تغییر ذهنم در شود پرداخته باید آن

 اگر. هستند یادگیری اختالل دارای باشند، داشته هم( 91 باالی) باال نسبتاً هوشی ضریب است ممکن که آموزاندانش از برخی کنم خالصه بخواهم اگر

 ایجاد آموزانشد تحصیلی پیشرفت میزان در اساسی تحولی شود درمان دبستان مقطع ابتدای در خصوصاً اولیه مراحل در و شود داده تشخیص مشکل این

 .شودمی

 هایهرتب به او اختالل، درمان جلسه چنداز  بعد اما گیردمی وی اخراج به تصمیم مدرسه که داشته درسی ضعف حدی به آموزدانش که بوده مواردی

 کردیم متهم را هابچه از چقدر ندانسته که فهمممی االن: گفتمی مجرب بسیار معلمان از یکی بنام مدارس از یکی دبستان در. کندمی صعود کالس باالی

 .کردیم فرض ناتوان را هاآن و

 و کرد رطرفب را اختالل این توانمی هم جلسه یک با حتی بعد به هفتم ،ششم کالس مقطع در. هست فرد همراه عمر آخر تا و بزرگسالی تا اختالل این

 .رفت مطلبی درک هایروش سراغ بعد

 تهنداش وجود...  و امتحان استرس مانند هاییزمینه و باشد داشته جدی مشکل مطالب، خواندن در ماه شش الی سه مدت به آموزیدانش اگر اختصاراً

 .دارد وجود اختالل احتمال باشد،

 .باشند داشته خصوص این در را الزم معلومات است الزم دبستان معلمین

 حولیت صورته ب که است کرده آماده( مطلب درک -دقت و سرعت شامل خوانیروان -رمزگشایی مخفف« )  رَسَد»  نام با ایبرنامه رمضانی دکتر خانم

 .کندمی عمل مبتال افراد درمان در

 .گرفت خواهد قرار اجرا مورد آینده سال برای برنامه این. کردیم دبستان همکاران کفش توی پا کمی که ببخشید

 مدرسه یبرنامه با مرتبط هایفعاليتی ادامه چهارشنبه:

 آزمون: و تكليف -6-1

 آموزدانش یلتبد)آموزش یحوزه در هااستراتژی تریناصلی از یکی همچنین. است همه برای موفقیت شرایط ایجاد کنیممی دنبال ما که اهدافی از یکی

 .اجراست قابل مختلفی هایفعالیت هدف این به رسیدن برای. باشدمی( عالی به متوسط

 رخیب برای که کندمی ارائه تمریناتی معلم ریاضی مانند دروس برخی در مثالً. شود توجه آموزاندانش هایتوانمندی به باید تکلیف یحوزه در

 وکارهایی کاری کپی به دست باید آن از رفت برون برای نهایتاً که است باتالقی در بیهوده زدن پا و دست برخی برای و ارتقاء و رشد باعث آموزاندانش

 .باشدمی تالش همه این از موفقیت عدم و بیهودگی احساس آن خسارت حداقل که زد دست این از
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 ضعف، و وانینات احساس بلکه شودنمی توانمندتر تنها نه دارد ضعف ایپایه مباحث برخی در که آموزیدانش شودمی بیشتر تمرینات این میزان چه هر

 .شودمی مستولی او بر بیشتر

 .کرد استفاده پلکانی تکالیف از توانمی مشکل این رفع برای

 بعدی کپیپلی سراغ به دارند اجازه کنندمی پیدا را کپیپلی یک کامل حل توفیق که کسانی و کند آماده پیشرفت شیب با را تمارین قبل از معلم مثالً

 ضعیف آموزاندانش هم و شودنمی متوقف ترضعیف افراد خاطره ب پیشرفتشان و گیرندمی را الزم خوراک دارند باالیی توان که کسانی هم لذا. بروند

 .شوندنمی گرفتار نیست آن در موفقیت امکان که دشواری شرایط در

 یعهده از مه که کند دریافت را وتمارینی کند حرکت باشد داشته دورتری راه است ممکن که دیگری یجاده و مسیر از تواندمی ترضعیف آموزدانش

 برگشته یاصل یجاده به دوباره مرحله این در موفقیت از پس تواندمی او. کندمی کمک او زیربنایی و ایپایه مشکالت حل به هم و آیدمی بر آن انجام

 انگیزه و توانمندی ینا موفقیت، احساس از پس او. کند دریافت هستند، جلوتر که آموزانیدانش با احتمالی فاصله حفظ با البته را تریپیشرفته تمارین و

 احساس که اج آن از نشود کم دیگران با او یفاصله اگر که چند هر. رفت پیش تروسریع کرد کم دیگران با را فاصله شودمی که یابدمی خود در را

 .کندنمی دریافت را شودمی ایجاد شکست یتجربه جهت به که فراوانی روحی هایآسیب کندمی تجربه خود سطح در را موفقیت

 شد هاییتابک تدوین آن حاصل. شد منتقل گلواژه نشر هایکتاب برخی به روش این شد، طراحی منظور همین به یک یمتوسطه در که طرحی اساس بر

 (.است شده نوشته نخواندن کامل برای کتاب این) شعار با

 باید لکهب باشد آموزاندانش هایآموخته میزان سنجش صرفاً نباید آزمون هدف. کرد استفاده هاروش مدل این از توانمی نیز هاآزمون در ترتیب همین به

 .شودینم نگریسته آنان گیریمچ برای ابزاری یدیده به آزمون به دیگر کند پیدا تغییر سمت این به نگاه اگر. گیرد قرار آموزش خدمت در

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير استرس بر فكر و افكار: -6-2

 .کنم بیان رفتار و فکر بر استرس تأثیر خصوص در را مهمی موضوع بدهید اجازه
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 پایینی کیفیت عملکرد باشد صفر استرس اگر که کنیممی مالحظه دهد نشان را فرد عملکرد کیفیت میزان عمودی محور و استرس میزان افقی محور اگر

 عملکرد کیفیت شکاه باعث استرس افزایش بعد به جاآن از که جایی تا یابدمی افزایش فرد عملکرد یابدمی افزایش استرس که میزانی به. داشت خواهد

 .گرددمی

 او بخورد بهم ردف تعادل و شود کشیده چالش به وضعیت یک از ناشی فشار برابر در فرد توانایی هرگاه: که است آن علمی صورته ب هم استرس تعریف

 .کرد خواهد تجربه را استرس

 در فرد اناییتو برابر در فشار آن بیند،می خود در راآن انجام توانایی چون ولی کندمی تحمل را کار این از ناشی فشار رانندگی هنگام راننده یک مثالً

 راننده همین به اگر ولی. شودمی گفته نرمال استرس استرس، این به( دارند قرار کفّه یک در کدام هر که ترازو یک مانند) گیردمی قرار تعادل حالت

  .کرد خواهد تجربه است آورزیان که را شدیدی استرس و خوردمی بهم مواجهه این در او تعادل بسپارند را هواپیما یک خلبانی ماهر،

 کندمی گمان ردف یعنی. نیست بیش توهمی و نبوده حقیقی ها،استرس از بسیاری ولی است واقعی فوق مثال مانند هااسترس برخی که جاست این جالب

 .ندارد را فشار آن با مقابله توانایی

 ضعیف هایتیم با همواجه در بنام و قوی هایتیم برخی که ایدشنیده بسیار حتماً. است گذشته هایزمان در شکست هایتجربه تفکر نوع این دالئل از یکی

 رویارویی هر در حال(. تساوی)اندنشده پیروز یا و اندخورده شکست یا ناباوری عین در قبلی هایبازی در چراکه خورندبرمی مشکل به همیشه جدول ته و

 تفکری، چنین هک حالی در!! تیم فالن سیاهِ گربه: گویندمی ضعیف تیم به اصطالحاً موضوع همین در. شوندمی دلهره و استرس دچار بازیکنان تیم این با

 .بس و است وتوهم خیالی

 جمع در وستاند تا باشد سرنخ یک تواندمی این. کرد استفاده راحتی به موفقیت حس ایجاد نیز و آزمون امر در توانمی کاربردی و ساده موضوع همین از

 .نمایند طراحی را مدل این سازیپیاده مختلف هایراه خود همکاران

 و آورندمی پایینی نمرات معموالً آموزاندانش. است استرسی و زحمت پر و دشوار کار معموالً ادبیات تاریخ و لغات حفظ ،ادبیات درس در: مثال یک

 .شوندمی گیرد،می فرا آب را قایق پشت دوباره و رودمی جلو شکافد،می را آب که قایقی مانند کنندمی تالش چه هر

 آموزاندانش به. شود برگزار لغتی 011 مسابقه سه کتاب، سخت لغت 311 حدود از شد قرار که صورت بدین. شد طراحی آزمونی ادبیات معلم همکاری با

 یادداشت را ایدننوشته الًاص یا نوشته غلط که لغاتی توانیدمی شما و گردانیمبرمی را برگه ،تصحیح از بعد. دهید پاسخ توانیدمی که میزان هر به شد گفته
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 اول آزمون نصف دوم، حالت در شده اخذ ینمره یا امتیاز که تفاوت این با شودمی داده نبوده بلد که لغاتی همان هرکس به بعدی آزمون در. کنید

 .باشدمی

 یمرحله در و آوردند دستبه را نمره درصد 11 متوسط طوره ب آموزاندانش قبل، دفعات برخالف. بود جالب بسیار نرمال استرس نمودار براساس نتیجه

 لغات معنی بر هاآن تسلط کامل طوره ب تقریباً همو  شد جبران ایرادات، بر تمرکز با رفته دست از ینمره از نیمی هم یعنی. یافت افزایش درصد 96 به دوم

 دوم یدرمرحله و نمره درصد 81 اول یمرحله در یعنی داشت همراه به بهتری نتایج بود لغات از ترمشکل که ادبیات تاریخ آزمون در کاراین. شد فراهم

 !درصد 98

 قدرآن نه وندش کار در دقت و تالش خیالبی که بود کم قدرآن استرس نه داشتند، قرار نرمال استرس شرایط در آموزاندانش. است ساده نتایج این دلیل

 حساسا وصرفاً نداشته دخالت جایزه یوعده یا و تشویق نوع هیچ فرماییدمی مالحظه که طورهمان. کنند فراموش داشتند یاد در هم را چه آن که زیاد

 .بود داده سوق توانمندی چنین به را هاآن پیروزی احتمال افزایش و توانمندی

 ناممکن ایشان برای روش در تغییر تدریس، سال 31 از بیش با که بود ادبیات محترم دبیر برانگیختگی افتاد، اتفاق آزمون این حاشیه در که جالبی ینکته

 .کرد مفراه بیشتر تغییرات برای را فضا و آورده شوق سر بر نیز را او یابدمی آموزانشدانش آموختن خوب از معلمی هر که لذتی احساس. نمودمی

 جراا و طراحی راآن اصول، از استفاده با توانیدمی اندیشمندان شما که دیگر حل راه هاده و علمی مسابقات و گروهی هایآزمون مانند هاییآزمون حال

 .فرمایید مندبهره نیز را دیگران آوریدمی دسته ب که تجربیاتی از امیدوارم که دارد وجود نمایید،

 کرامت نفس -7

. باشدیم( نفس عزت) یا( نفس کرامت) مهم و کلیدی بسیار موضوع بر تمرکز ،رفتاری هایمهارت و اخالقی هایزمینه در ما همکاران هایتالش جمله از

 جهت در همدرس هایفعالیت اگر دیگر عبارت به. اندکرده پیدا موضوع این به ایویژه یتوجه همکاران آموزشی، متعدد جلسات در گذشته سال آبان از

 .شد خواهد برطرف ... و گناه به گرایش اخالقی، مشکالت از بسیاری نماید، حرکت نفس کرامت ایجاد

 .دارد او منفی رفتارهای اصالح با حداکثری و مستقیم یرابطه انسان در نفس کرامت افزایش گردیده مشخص شده انجام تحقیقات در

 نفس کرامت افزایش برای سرفصل چند -7-1

 :آورممی ذیل در را نفس کرامت افزایش برای سرفصل چند فقط مباحث این بسیار حجم به توجه با

 کردنمشورت بیشتر  -0

 آن کلش هر به رقابت نامطلوب اثرات و مختلف امور و کارنامه در دادن رتبه موضوع به توانمی جا همین) دیگران با رقابت جایه ب خود با رقابت -1

 (.کرد توجه

 مذهبی یبنیه تقویت -3

 آن افزایش و تولید توانایی مهارت ایجاد -4

 آن بیان و احساس شناخت توانایی افزایش -1

 هاآن به افتخار و هاداشته دیدن -6

 را هاارگاهک این برگزاری امکان روزبه استاد یپژوهشکده که است مفصلی هایکارگاه نیازمند روش این آموزش)  مسئله حل روش به دادن اولویت -1

 یهمه در و یبزرگسال تا دبستان از پیش از روش این کندمی ترک یا داده انجام کاری خود انتخاب و فکر با فردکه  محور تفکر مسئله حل روش. دارد

 (.باشدمی برداری بهره و آموزش قابل شرایط
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 ورزی جرأت و اجتماعی هایمهارت ایجاد -8

 گیریتصمیم قدرت بردن باال -9

 مطلوب الگوی یارائه -01

 شکست هایتجربه بر موفق هایتجربه غلبه -00

 خود به احترام تقویت -01

 (تفکر هایکالس برای مناسب موضوعی) منطقی و درست باورهای تقویت -03

 مثبت گویش از استفاده -04

 هدفمندی  -01

 نفس کرامت افزایش برای عمومی فضای در ساده کارهای از برخی -7-2

 :شود منجر نفس کرامت افزایش به تواندمی عمومی فضای در که ایساده کارهای از برخی

 پیگیری گزارش یارائه و مدرسه مسئولین توسط هابچه درست تذکرات پیگیری -0

 عمومی انظار در هاآن زدن صدا ینحوه -1

 انضباطی نه کرد تربیتی شودمی تا را مسائل. مدرسه در پاگیر و دست قوانین حذف -3

  (.کنیم بیان را دالئل. است مدرسه قانون نگوییم فقط) هابچه درک و عقل به احترام -4

 کند؟ اتخاذ را تدابیری چه راهنما معلم پایهو  دوره در 

 .دیگر فرصتی در شاءاهلل ان که شد مطرح مفصلی مباحث مورد این در

 :بودجه و برنامه نظام از استفاده  - 8

 .داد خواهم ارائه را تکمیلی توضیح مختصری هم من که بود شده بودجه به ایاشاره هم محترم مدارس  از یکی یارائه در

 .است مدرسه در کاری هر انجام تسهیل برای مقدماتی ضروریات از سیستمی چنین از استفاده

 واهیمخ محروم را خود نیاز، مورد امکانات برخی به دسترسی از یا و شده تبذیر و اسراف دچار یا نباشد مشخص کرد، هزینه اختیارات وضعیت اگر

 این در الزم آموزش مدارس برخی به همچنین. شودمی اجرا پیام مجتمع در حاضر حال در و مختلف مدارس در سال01 حدود در سیستم این. ساخت

 .است شده داده زمینه

( پرسنلی یهزینه جزه ب سرفصل، 13 حدود)  خود کاری یحوزه در موظفند مختلف هایبخش در وی همکاران و مدیر که است صورت این به کار روال

 .نمایند بینیپیش ماه خرداد در را آینده سال نیاز مورد بودجه

 

 :باشدمی قبیل این از است مهم برآورد و بینیپیش این در که نکاتی رعایت

 .شود پرهیز االمکان حتی گویی کلی از و بوده جزئی باید برآوردها -
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 موارد تمامی باید اردو یک برگزاری برای مثالً. اشدب مشخص عدد آن به دستیابی مالک و بوده دفاع قابل شده ارائه عدد بودجه، هر برای باید -

 یهزینهی محاسبه برای مثالً منظور بدین. گردد محاسبه واقعی طوره ب هم آن...  و ورودیه اسکان، محل غذا، ذهاب، و ایابی هزینه از اعم مهم

 دهش گرفته حدودی صورته ب بعد سال هایقیمت انواع دهد،می خدمات مدرسه به هرساله که نظر مورد فرد از روزه یک اردوهای در اتوبوس

 .شودمی محاسبه مبنای و

 بینندمی دارکت که ایبرنامه اساس بر باید بلکه کنند لحاظ هزینه افزایش عنوان به را درصدی قبل سال یهزینه میزان اساس بر توانندنمی افراد -

 .نمایند استخراج را اعداد

. شودنمی لقیت اررزش کردن هزینه کم لزوماً یعنی. است الزم پاسخگویی هم نشود انجام هزینه و بشود بودجه و برنامه یارائه اگر سیستم این در -

 .است تشخیص قابل کردن هزینه بیجا راحتیه ب البته

 برای مانعی یمال گیر پا و دست قوانین و است آماده اجرا برای و تصویب همزمان طوره ب مقاطع کل یبودجه بررسی و بحث از بعد سیستم این -

 .باشندینم صحیح کرد هزینه

 کردن،خرج ینحوه موضوع به همکاران نگاه و تفکر نوع دهیشکل در کندمی تسهیل را محاسبات و شده آماده افزاری نرم صورته ب که برنامه این

 .کندمی ایفا را مؤثری نقش

 هایینههز از جلوگیری برای تالش و هزینه چرایی از بازخواست درحال هم مدیران و کنندمی را کردن هزینه یمطالبه مدام کارکنان شودمی دیده گاهی

 .آوردنمی بار به تنش جز اینتیجه که بیجا

 .باشدمی فراهم آن آموزش امکان نیز و بوده ارائه آماده مجموعه در دقیق طوره ب هاسرفصل جزئیات و کار این فواید و اثرات سایر

 


