
 باسمه تعالي

 همراه با مدير مجتمع سبحان، جناب آقاي توسل با موضوع:

 

 انبی منظور به دکترنیرو آقاي جناب عزيزم برادر که فرصتي از.  گروه محترم اعضاي محضر ادب عرض و سالم با

 رمامیدوا. سپاسگزارم صمیمانه ، اند داده قرار اختیارم در سبحان آموزشي مجتمع هاي رويکرد و ها ديدگاه از بعضي

 تدرياف ارزشمندم و  محترم همکاران از  را آن پیرامون هاي نقد و ها کاستي و گیرد قرار فايده مفید تقديمي مطالب

 عرفيم و رويکردها مورد در صمیمي و فوم آقايان جناب عزيزم برادران توسط اخیر هفته دو طي در که مطالبي از. نمايم

 زندهار مطالب خصوصا. شدم مند بهره ، بود شده نگاشته( السالم علیه) باقر محمد امام و مهرهشتم مدارس هاي برنامه

 جاري هفته طي دارم بنا الهي توفیق به. بود جالب بسیار بودند پرداخته شناختي رويکرد تبیین به که فوم آقاي جناب

 و خشيب هويت شاخص دو بر تاکید با سبحان آموزشي مجتمع در اجتماعي_فرهنگي_رويکرد_تبیین"# موضوع به

 ضوعمو اين به ، مقدماتي بیان ضمن آتي هاي يادداشت طي.بپردازم آن اي مدرسه فرا نقش ايفاي و دار معنا تربیت

 اين ورمر و مطالعه براي را فرصتي اينکه از.کنم تقديم ضمیمه به نیز را مستنداتي کنم مي سعي و پرداخت خواهم

 .نمايم مي سپاسگزاري پیشاپیش نمايید مي صرف نگاشته

 :گیردمي بر در را زير يحوزه چند مدارس کیفیت تعیین هايشاخصه مستحضريد که همانگونه

 آموزش سازي شخصي در مدرسه موفقیت میزان -1

 با ارتباط مدل تعیین نظیر مواردي شامل که شغلي و تحصیلي مشاوره جامع برنامه و نظام از برخورداري -2

 ولیاءا افزايي دانش محتواي و مدل و روانشناسي هايتست انجام شغلي، و تحصیلي هايمشاوره و اولیاء و آموزاندانش

 .گرددمي

 رسي،د برنامه سند طراحي تربیتي، و آموزشي اهداف تعیین ، آموزش محتواي مانند مواردي شامل  که آموزش زبان -3

 درسهاي طرح تدوين آموزش، روشهاي و رويکردهاي تعیین آموزشي، عناوين تعیین تربیتي، و آموزشي برنامه تدوين

 اجراي بر نظارت نحوه تعیین ها،فعالیت لیست چک تهیه ها،رويّه و هانامهآئین تدوين آموزشي، عناوين از هريک

 .باشدمي معلمین ايحرفه هايصالحیت همچنین و هابرنامه

 و آموزشي تقويم و مدرسه کار ساعات درسي، ساعات اختصاص نحوه قبیل از موضوعاتي شامل ،که آموزش زمان -4

 .باشد مي مدرسه اجرايي



 يژهو توجه مورد را يطیبه حیات به دستیابي که پرورش و آموزش تحول طرح و شیعي و اسالمي هايآموزه براساس

 فوق هايشاخص به نیز را زير شاخص دو توانمي است داده قرار مدارس آموزشي و تربیتي هايآموزه اصلي محور و

 :افزود

 آموزشي هايمجتمع ايمدرسه فرا نقش ايفا  دوم و دار معنا تربیت و بخشي هويت اول

 و مديريت جهت تدابیري خود، ارزشهاي و اندازچشم و مأموريت بیانیه  اساس بر موفق، مدارس است بديهي

 الهي مدد به نیز سبحان يمجموعه که شاکريم را بزرگ خداي. انديشندمي فوق، هاي شاخص تحقق براي ريزيبرنامه

 را ايشايسته اقدامات آن نیاز مورد ضمايم و فوق هايشاخص حصول به نسبت الساّلم، علیهم طاهرين ائمه عنايات و

 . است داده انجام

 اخصش تحقق راستاي در و سبحان مدارس عمل منشور عنوان به ، يکديگر مکمل نوشتار دو در سبحان کتاب مجموعه

 .است گرفته قرار اصالح و بازنگري مورد چندبار، گذشته سالیان طي و شده تالیف 1331 درسال مذکور، هاي

 يآرمان هايويژگي و اهداف مجموعه ، ها ارزش بیانیه انداز، ،چشم  ماموريت بیانیه شامل سبحان، کتاب اول نوشتار

 مدرسه ارساخت و فرآيندها بازشناسي به آن دوم نوشتار و باشد مي راهنما معلمین رسالت  همچنین و التحصیالن فارغ

 اي رهپا ذکر با  ها،ديدگاه آن در که ، است پرداخته مدرسه هايفعالیت اجراي و ريزيبرنامه براي مالحظاتي و اسالمي

 .است شده گردآوري مستندات و داليل

 ناچیز  چند هر اثري عنوان به و شده نهايي زودتر هرچه  کتاب مجموعه دو اين چاپ و ويرايش مراحل که امیدواريم

 نظران صاحب اصالح و نقد مورد تا گیرد قرار محترم همکاران ساير و مدارس اختیار در ،  داري مدرسه امر در ناقابل و

 اسالمي ارسمد به ارائه منظور به ارتباطات و فرهنگ سازمان به وابسته موسسات از يکي اهتمام با کتاب اين. گردد واقع

 عنوان به 1334 سال در آن شده ترجمه نسخه و شده ترجمه انگلیسي زبان به کشور از خارج

 .است گرفته قرار عنايت و تقدير مورد رهبري معظم دفترمقام طرف از برگزيده_مکتوب_فرهنگي_اثر#

 موجود هايواقعیت و کشور آموزشي نظام در موجود هايتعارض حل براي انديشه و فکر سبحان، کتاب تالیف بر عالوه

 و پرورش و آموزش تحّول طرح بین عمیق شکاف کردن پر براي ايمايه دست ايجاد همچنین و مدارس سطح در

 تاس سبحان مجتمع در همکاران تالش آشکار دلیل و هادغدغه از توجهي قابل بخش ، مدارس در اجرا قابل هايبرنامه

 مدارس سبک تدوين " راستا همین در. است شده حاصل خصوص اين در نیز مؤثري توفیقات خداوند، لطف به که

 حال در سبحان مجموعه در پژوهشي و تحقیقي موضوعات از يکي عنوان به "آن در آموزش رويکردهاي و اسالمي

 عملب دعوت مهم برنامه اين پیشبرد جهت عالقمند و فرهیخته همکاران از فرصت همین در و است اقدام و گیريشکل

 آوريممي

 

 



 









 

 شتربی انسجام  که است ضرورياتي از ، علمي هاي نظريه بر مبتني روشهاي از مندي بهره و آموزش رويکرد انتخاب

 .گردد مدرسه "سبک" گیري شکل موجب تواند مي و داشت خواهد پي در را مدرسه نظام



 موزشيآ رويکرد عنوان ،  مجموعه فکر اتاق توسط فرهنگي– اجتماعي نظريه بر مبتني آموزش در مشارکتي رويکرد

 گرديد انتخاب ، سبحان

 بر.کنند مي ايفا نقش وساطت عامل عنوان به ها انسان رفتار به دهي شکل ،در آن ابزارهاي و فرهنگ نظريه اين در

 عضاءا بیشتر آشنايي براي.يابد مي تحوّل ديگران با تقابل در فرد ارزشمندي ،و نگرش دانش، نظريه اين اساس

 مي تقديم را ديدگاه اين از اي چکیده فرهنگي– اجتماعي نظريه و آموزش در مشارکتي رويکرد با گروه محترم

 :نمايیم

 گرفته قرار يادگیري -ياددهي حوزه اندرکاران دست اقبال و توجه مورد بیشتر امروزه که هايي  نظريه از يکي

 هنظري. است گرفته شکل ويگوتسکي ديدگاههاي اساس بر نظريّه، اين. است فرهنگي -اجتماعي است؛نظريه

 که مردمي هب عموماً کودك، شناختي رشد که است معتقد ويگوتسکي، شناختي رشد نظريه يا رشد فرهنگي -اجتماعي

 واقع، رد. يابد مي تحوّل ديگران با تعامل در فرد ارزشهاي و دانش،نگرش و است؛ وابسته میکنند زندگي او دنیاي در

 ظريّه،ن اين مبناي بر.  بود نخواهد درك قابل او، فرهنگي –اجتماعي محیط گرفتن نظر در بدون فرد، شناختي رشد

 از. ارندد اجتماعي منشأ افراد، ذهني کارکردهاي و گرفته شکل يکديگر با افراد اجتماعي تعامل در انسان، يادگیري

 رد جامعه، فرهنگِ نظريّه، اين طبق بر.گیرد مي قرار ويژه توجه مورد ،  مساعي تشريک طريق از روي،يادگیري اين

 و ذاشته،گ تأثیر کودکان نوعي فعالیتهاي بر فرهنگي، ابزارهاي و ها زمینه که چرا. دارد اساسي نقشي اجتماعي، تعامل

 اب کودك ارتباط که معناست بدين ،  مندي واسطه. است ايشان اجتماعي و محیطي تعامل براي مندي واسطه عامل

 کي،ويگوتس که میپذيرد صورت اي واسطه طريق از و نیست، انعکاسي و مستقیم واسطه، بي ارتباطي اطراف، جهان

 رفتارها جديد، ابزارهاي و داده شکل را انسانها رفتار ابزارها، اين طريق از فرهنگ.داند مي وساطت عامل را فرهنگ

 ايابزاره تا بازي، اسباب مانند فرهنگي ابزارهاي از اعمّ فرهنگي ابزارهاي میان از ويگوتسکي. دهند مي تغییر را

 و زبان متقابل تأثیر از جدا که چرا است؛ قائل زبان براي مهمي بسیار نقش غیره، و زبان عدد،نماد، مانند روانشناختي

 اگر داشت نخواهد تعجب جاي بنابراين،.  شود مي زبان،عملي طريق از مندي، واسطه مهمّ و عمده سهم تفکّر،

 مند اسطهو تعامل با مفهوم، يا معنا ترتیب، بدين. کند مي حرکت گفتوگو مدار بر نظريّه، اين در يادگیري: بگويیم

 يقطر از رشدي اجتماعي،تغییرات مشترك فرايندهاي اين در و شده ساخته دارد، بیشتري مهارت که ديگري فرد

 فراهم آموزش طريق از که دارد معنا و مفاهیم بر فرد، ،مالکیّت به اشاره سازي، درون   گیرد مي شکل  درونسازي

 ینه،زم همین در ويگوتسکي.سازند مي يکپارچه خود تفکّر با را  آن و کرده درك را معنا کودکان يعني است؛ شده

 دامنة. کرد مطرح کودك توانايي و شناختي رشد درك براي مرکزي مفهوم يک عنوان به را  رشد تقريبي دامنة مفهوم

 میان که يا فاصله همان. اوست رشد بالقوه وسطح کودك فعلي ،توانايي رشد کنوني سطح میان فاصله رشد، تقريبي

 وي واناترت همسال يا بزرگتر،تواناتر فردي با تعامل در او مسأله حل توانايي و تنهايي، به او مسأله کردن حل توانايي

 در او هب يعني پردازند؛ مي آموز دانش داربستي حمايت به تواناتر، همساالن يا معلّم وصف، اين با. است مشاهده قابل

 يگوتسکي،و. مییابد کاهش دانشآموز نیاز شدن برطرف تا کمک اين تدريج به و میکنند؛ کمک رشدش تقريبي دامنة

 و ماعياجت عوامل در ريشه بلکه نیست، او جسماني رشد از برخاسته تنها انسان، شناختي رشد که بود باور اين بر



 درش شدن اجتماعي سمت به انفرادي، ديدگاه از حرکت توان مي را ويگوتسکي ديدگاه بنابراين. دارد فرهنگي

 زمینه اب ديگران نقش بر ويگوتسکي تأکید که است معتقد شیخیفیني. گرفت نظر در دانش، ساخت و شناختي

 ريبازنگ مورد را، فردي فرايندي عنوان به يادگیري حوزه تا کرده وادار را مربیان يادگیري، در فرهنگي و اجتماعي

 و رفتارگرايي آموزش کاربردهاي طريق از و فرد بر منحصر اغلب توجه، کانون اين، از پیش که چرا. دهند قرار

 .داشت قرار پیاژهاي

 هاي حیطه بر که است اجتماعي تعامالت و فرهنگ و نیست فردي فرايندي يادگیري حوزه نظريه اين اساس بر

 .گذارد مي تاثیر فرد شناختي

 تيعبار به.است آموزشي نظام در جامعه نیازهاي رفع براي سازي بستر موضوع مجال اين در ديگر ذکر قابل نکته

 هب ،نسبت پردازند مي نفش ايفاي به کشور آموزشي نظام در نظام خرده يک عنوان به که مدارس است شايسته

 ازهانی دقیق درك و باشند مصمم امر اين در و نموده اقدام آنها به پاسخگوئي براي هايي راه و جامعه نیازهاي شناخت

 ازهانی اين درك.دارد موثري و کننده تعیین نقش انسانها هدفمند حرکت و بخشي انگیزه در که است ها ضرورت و

 سائلم و چالشها درك در بديلي بي نقش اجتماعي تعامالت    و فرهنگ و است متناسب افراد شناختي حیطه با نیز

 .دارند فرد پیرامون

 نشان علمي، مراکز و ها دانشگاه در محله، فردا،مدرسه ،مدرسه ، شهرپايدار  قبیل از موضوعاتي طرح ديگر منظر از

 .دارد توسعه به رو  جوامع در ، مدرسه نقش نگري باز از

 رفهص مشارکت، اين  اولیه مزيت باشد؛که محلي منابع از مدرسه  متقابل مندي بهره تواند، مي محله و مدرسه پیوند  

 ، ارسمد يا محالت از بسیاري در تسهیالت فقدان اثر در که است هايي نابرابري رفع و ، آن از حاصل اقتصادي جويي

 (.1334النساري، الخو غروي)است نموده بروز

 برخوردها.داد خواهد محالت به بیشتري زندگي سر و شور هم کنار در مناسب محلي امکانات ،وجود اين بر عالوه

 چون رفتاري قرارگاه اگر  ديگر سوي از. کرد خواهد کمک محله هويت تقويت به امر اين و شد خواهد بیشتر

 گاه قرار باشد،خود مشترك و همسو محله، هاي فعالیت با کارکردي تعامل در و طراحي اي محله بطن در ، مدرسه

 اريپايد و موثر نقش تواند مي "اي محله" محبوب و محلي الگوهاي حضور و وجود با که باشد مي بزرگتري رفتاري

 وفقم الگوهاي موثر و مستمر حضور.باشد داشته محله جوانان و نوجوانان متعالي رشد و تالش هاي انگیزه  تقويت در

 به تاثیر جوانان و نوجوانان رفتاري و فکري هدايت و جذب در تواند مي اي، محله مدارس در اجتماعي مقبول و

 (1334ناصح-يوسفي)باشد داشته سزايي

 "ايران در پايدار شهري وتوسعه اي محله مراکز احیاء در محله مدرسه نقش "فوق مقاله فايل
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 مسجد و بازار کنار در اي محله و شهري مراکز از يکي عنوان به مدارس نیز گذشته در که است آوري ياد به الزم

 .داشتند موثر حضوري آن تعامالت و اجتماع عرصه در و کردند مي آفريني ،نقش

 و مدارس وظايف از بخشي را اي مدرسه فرا  هاي فعالیت توان مي ، اخیر روزهاي طي شده طرح موارد اساس بر

 .ازدس مي فراهم را متعالي و پايدار شهر به دستیابي که نمود تلقي جامعه فرهنگ پذيري اثر و گذاري اثر نوعي

  و بود خواهد گذار اثر آنان رفتاري هاي جنبه در و نمانده دور آموزان دانش چشم از مدرسه رفتار اين است بديهي 

 .نمايند مي مشارکت آفريني، نقش اين در که البته صد

 شاخص احراز  به  خود، مدارس در هدفمند هاي نظام به دستیابي ضمن  است، نموده سعي اخیر سالهاي طي سبحان

 اخضش دو کسب در خود، انداز چشم و ماموريت  بیانیه اساس بر  آنها، بر عالوه و پرداخته برتر مدارس کیفیت هاي

 باشد داشته توفیق نیز " اي مدرسه فرا اقدامات به توجه" همچنین و دار معنا تربیت و بخشي هويت"

 بوده وقف مباني بر مبتني آن طراحي که پردازيم مي سبحان در فعالیت چند طرح به مانده باقي فرصت طي... ا شاء ان

 .است گرفته صورت فرهنگي– اجتماعي نظريه بر مبتني مشارکتي رويکرد اساس بر نیز آن اجراي و

 :سازندگي اردوهاي-1

 يا و"اديجه اردوهاي"برنامه است، گرفته شکل درسبحان گذشته سالهاي طي الهي توفیق به که هايي برنامه از يکي

 و مشارکت با جهادي اردوي دوازده ، سبحان کوتاه عمر در. باشد مي "سازندگي هاي مسافرت" ديگر عبارتي به

 جلوه تحقق و شیرين خاطرات از مملو هريک که شده، برگزار گرامي التحصیالن فارغ و عزيز آموزان دانش همراهي

 .است بوده اخالقي و معنوي ناب هاي

 از بسیاري يادگیري همچنین آنها، رفع براي همراهي و همدلي و جامعه نیازهاي از مشترك درك مانند مواردي

  را اجتماعي هاي نابرابري از اي گوشه رفع براي خالصانه کوشش و تالش و زندگي مهارتهاي

 شکل به مدرسه دروس برنامه،مرور اين از بخشي در. دانست فعالیت اين ي يافته تحقق اهداف از توان مي

 جهاد نوعي به ، اردو ايام در آموزان دانش از گروهي و است متداول امري اردو در کنندگان شرکت بین کارگروهي

 مي ياري منطقه محروم آموزان دانش مختلفبه دروس اشکال رفع به نسبت مربي، عنوان به و داشته اشتغال علمي

 نديب جمع ي برنامه حتي و اجرا تا گیري شکل از اردو، مراحل تمامي که نباشد اغراق نکته اين بیان شايد. رسانند

 اين. است بوده موثر عزيزانمان  معنادار تربیت و بخشي هويت در مختلف، هاي آموزه داشتن بر در آن،ضمن

 .گردد مي تلقي "اي مدرسه فرا"اقدام نوعي فعالیت

 موجبات و افزوده برنامه اين برغناي که است برنامه اين در التحصیالن فارغ مشارکت زمینه اين در مهم بسیار نکته

 فارغ توسط سبحان1334 سال جهادي اردوي که شاکريم خدارا. آورد مي فراهم را اردو فضاي بیشتر نشاط



 هاي سال اردوهاي به نسبت مدارس، مديران و مربیان و اجراگرديد و ريزي برنامه مديريت، آن التحصیالن

 .اند داشته فعالیت اين اجراي و مديريت در کمتري قبل،سهم

 

 34تابستان  –جلسه توجیهي اردوي جهادي استان زنجان 

 



 روز حرکت به سمت شهرستان خدابنده

 

 پروژه اول )نقاشي دبستان شهید کالنتري حصار خدابنده(



 

 



 حضور فارغ التحصیالن ادوار مختلف مجتمع در اردوي جهادي

 

 (:ع)جعفر ابن موسي حضرت خیريه-2

 هاي عالیتف ديگر از يکي ، فرهنگي و تحصیلي معمول مايحتاج و غذائي اقالم توزيع و مستضعفین و محرومین به کمک

 مي لشک التحصیالن فارغ و معلمین اولیا، آموزان، دانش همکاري و بامشارکت سال، در مرحله دو طي که است سبحان

 .است ياجتماع-فرهنگي رويکرد بر مبتني فعالیت، اين انجام در ايشان همکاري و ، آموزان دانش مشارکت نحوه. گیرد



 

 همکاري دانش آموزان در آماده سازي بسته هاي غذايي



 

 



 

 توزيع اقالم غذايي توسط دانش آموزان

 :التحصیالن فارغ کارآفريني و اشتغال-3

 برنامه اين. شدبا مي التحصیالن فارغ کارآفريني و اشتغال موضوع سبحان، در شده بیني پیش هاي برنامه از ديگر يکي

 و کشور در تولید و اشتغال نابسامان اوضاع و اقتصادي مشکالت. اجراست درحال مدرسه، هاي حوزه همه مشارکت با

 رفتهگ قرار نوجوانان و جوانان پاي پیش مانعي همچون که است اجتماعي معضالت جمله از زدگي، رفاه و گرائي مصرف

 مقیاس در ه،نقیص اين رفع براي تالش. است ساخته فراهم را ايشان تحرّکي کم و انگیزگي بي موجبات پیش از بیش و

 "سبحان النالتحصی فارغ آفريني کار و اشتغال کانون" تشکیل. باشد مي سبحان راهبردي هاي برنامه از بخشي مدرسه،

 .دارد و داشته اهتمام آن به سبحان که است ديگري اقدام



 

 سبحان آموزشي مجتمع التحصیالن فارغ کارآفريني و اشتغال طرح تبیین نشست



 



 سبحان آموزشي مجتمع دبیران و التحصیالن فارغ نشست



 



 :مهارت و خالقیت هاي کالس-4

 .شود پرداخته نیز "مهارت" و "خالقیت" موضوع دو به شده سعي تئوري، و نظري دروس ارائه کنار در سبحان در

 از موزانآ دانش دبیرستان تا دبستان از سبحان، در بنابراين.است نوآوري و خالقیت کارآفريني، نیاز پیش اصوال

 خشب مهارتي، فعالیتهاي مدرسه، در کافي نا امکانات رغم به و نبوده بهره بي خالقیت آموزش و مهارتي هاي فعالیت

 انشگاهد همکاري با گذشته سالیان راستا،طي همین در. است داده اختصاص خود به را مدرسه هاي برنامه از توجهي قابل

 هرشت در خوبي بسیار مهارتي هاي دوره آنها، صنعتي هاي کارگاه از گیري بهره و رجائي شهید و صنعت و علم هاي

 رستاندبی آموزان دانش براي فضا هوا و رباتیک مکانیک، الکترو ابزار، ماشین چوب، مکانیک، ،اتو گري ريخته هاي

 .است شده برگزار سبحان

 سبحان اول متوسطه آموزان دانش کارگاه کالس





 صنعت و علم دانشگاه ماکاروني سازه مسابقات در سبحان  دوم متوسطه آموزان دانش حضور

 صنعت و علم دانشگاه پژوهشي و علمي هاي دستاورد نمايشگاه در سبحان دوم متوسطه آموزان دانش حضور



 گاز توان ي کارخانه در سبحان دبستان آموزان دانش حضور





 سبحان اول متوسطه آموزان دانش ويژه غذا طبخ آموزش کالس

 

 :دوستي انجمن جلسات-1

 ادايج هدف با نیز جلسات اين.است سبحان در تحصیلي مختلف هاي دوره اعتقادي جلسات عنوان دوستي، انجمن

 .است اجرا حال در سبحان در اجتماعي و اخالقي ، اعتقادي موضوعات طرح با و تحصیلي مختلف هاي دوره در هوّيت



 



 :کشور از خارج در فرهنگي و آموزشي فعالیت-6

 مدارس در مشارکت و همکاري و آفريقا غرب در مدرسه مديريت و تربیت و آموزش امر در سبحان مدل تعمیم

 هاي هدور برگزاري و طراحي است سبحان اي مدرسه فرا هاي فعالیت از ديگر يکي آسیا شرق جنوب شیعي و اسالمي

 يالمصطف ارشدجامعة کارشناسي هاي دوره دانشجويان پذيرش همچنین و مدارس اين معلمین و مديران براي آموزشي

 يکي سبحان مجتمع درضمن. است سبحان در جاري هاي برنامه جمله از مدرسه، مديريت آموزش هاي دوره طي جهت

 حضور با يونسکو، آسیاي حوزه مدارس مديران جلسه 1331 سال.است يونسکو عضو ايراني آموزشي هاي مجتمع از

 انشد آن متعاقب و گرديد، برگزار سبحان دبیرستان در کشور از خارج از میهماناني و ايران در يونسکو کل دبیر

 .نمودند شرکت زيست محیط موضوع با الملل بین عکاسي مسابقات در عضو، مدارس مند عالقه آموزان

 مقدس دفاع موزه باغ از وبازديد سبحان دبیرستان در اندونزي مطهري شهید مدرسه آموزان دانش و دبیران حضور



 سیرالوئن کشور در حضور







 

 :اسالمي مدارس کانون در فعالیت-1



 پرداخته آفريني نقش به تهران شمال اسالمي مدارس کانون ي دبیرخانه عنوان سبحان،به مجتمع 1332 ازسال

 هاي ازفرصت استفاده و مدارس بیشتر تعامل براي فضايي ايجاد و اسالمي مدارس بین همدلي و تشکل ايجاد.است

 .است فعالیت اين به پرداختن جهت سبحان اهداف از کشور، آموزشي معضالت رفع براي رو پیش

 تبادل جهت پرورش، و آموزش در موجود هاي چالش طرح همچنین و عضو اسالمي مدارس مديران جلسات برگزاري

 انشد بین ورزشي مسابقات برگزاري و اسالمي مدارس از آموزشي هاي بازديد ي برنامه همچنین و محترم اعضاء نظر

 مديران همکاري از و نموده استفاده فرصت همین از که باشد مي قبل دوسال طي شده اجرا هاي برنامه از آموزان

 .نمائیم مي قدرداني صمیمانه مدارس اين محترم

 سبحان( تجربي-رياضي) دبیرستان در اسالمي مدارس کانون اعضاي جلسه برگزاري









 

 :منطقه و محله مذهبي جلسات و مساجد با ارتباط-3

 مرتبط آن مساجد و محله منطقه، هیآت و جلسات برخي با فرآيندي طي اول متوسطه دوره از سبحان آموزان دانش

 نعزيزا حضور امکان مدرسه، با هماهنگي ضمن آموزان دانش محترم اولیاء و گرامي معلمین خصوص اين در. شوند مي

 .آورند مي فراهم ها برنامه اين در را

 علمینم و التحصیالن فارغ و آموزان دانش عموم که است اعتقادي و اخالقي هاي پايگاه اين از يکي الشهدا مکتب هیات

 .دارند حضور آن در سبحان



 

 وزشي دبستان صلحا«يادداشتي از معاون آ









 

 

 

 



 گردد يم تقديم ، است شده تهیه مقطع اين آموزشي معاونت توسط که سبحان دبستان هاي فعالیت از قسمتي  ذيال

  فارسي الفباي حروف در( ن) حرف آموزش

 فرآيند و شود مي استفاده کشور مختلف مناطق در که نانهايي انواع با ارتباط و زندگي محل شناخت براي آموزان دانش

 اييآشن و  خانه کارهاي در مشارکت و عالقه ايجاد و خريد براي مهارت کسب و نوبت مفهوم و نظم رعايت و نان تولید

 رفتند محل نانوايي به فارسي الفباي در ن حرف با





 



 از يک هر به هاآن هايتوانايي و فردي هايتفاوت به توجه با فارسي کتاب در پربرکت چغندر درس تدريس

 .کنند پیدا دست تربیتي و آموزشي اهداف به نقش ايفاي با تا شودمي سپرده نقشي آموزاندانش

 دست يکديگر به احترام و گروهي مشارکت همدلي، اتحاد، قبیل، از هدفهايي به آموزاندانش درس اين پايان در

 .يابندمي





 

 بودند آورده همراه خود با را کودکي و نوزادي هاي عکس از تعدادي کالس هاي بچه

 وقتي زا. کند مي رشد ما بدن که کرد اشاره نکته اين به و کرد صحبت ها آن با زندگي مختلف هاي دوره مورد در معلم

 توانايي و گیريم مي ياد زيادي چیزهاي ، کند مي زيادي تغییرات ما بدن شويم، مي سالمند که زماني ،تا آيیم مي دنیا به

 .آوريم مي دست به را گوناگون کارهاي انجام

 .کردند گفتگو خود رشد مراحل مورد در و کردند مقايسه هم با را خود هاي عکس آموزان دانش سپس





فروشگاه از وخريد نمايش اجراي با کیلوگرم و گرم واحدهاي و ريال آموزش









 موزوني مهندس آقاي جناب سخنراني با  آموزان دانش محترم اولیاء ويژه اي رسانه سواد کارگاه برگزاري

 

 اردوي تفريحي کوهنوردي







 

 يتهو هدف با دارد اي فرامدرسه جنبه که سبحان  مجتمع هاي فعالیت از بخشي عنوان به فوق هاي فعالیت مجموعه

 وزهاير طي آنچه مطابق تربیتي و آموزشي هاي برنامه ساير است بديهي. است انجام حال در معنادار تربیت و سازي

 و آغاز صبح 6:36 ساعت از روز هر سبحان مجتمع هاي فعالیت. شود مي دنبال جديت با شد رسانده اطالع به گذشته

 همراه دبیران و  آموزان دانش نشاط و شور با مدرسه فضاي روز، 336 حدود سالیانه. دارد ادامه 21:36 ساعت تا

 .است


