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 برنامه درسی ملیالف( 

و بسط گستره فعالیت های پرورشی در سطح  با تاکید بر آموزش های مهارت محور تربیتی و –این برنامه بر اساس رویکرد فرهنگی 

 مفید، های مهارت این جمله از ت.اس مهارت یک آموزش مدرسه، ویژۀ برنامه های زمینه ترین مهم از یکی به اجرا در می آید.مدرسه 

 تأمین توانایی رسمی، تربیت و تعلیم نظام از خروج هنگام در بتوانند آموزان دانش که ای گونه به . است حالل معاش تأمین مهارت

 مهارت و ای حرفه های مهارت آموزش با آموزان دانش سازی توانمند راستا این در . باشند داشته را خانواده ادارۀ و خود زندگی

 .آیند می شمار به کار برای مناسبی موضوعات ت(مهار ایران آموزشی برنامه همچون) کارآفرینی و اشتغال عمومی های

 کانون فرهنگی، هنری، تولیدی، صنعتی، علمی، مراکز ها، نمایشگاه ها، موزه از بازدید ،طبیعت مشاهده :مانند میدانی های فعالیت

 مؤسسات و نهادها باستانی، اماکن ،(مقدس دفاع یادمان دارالقرآن، زیارتگاه، مصلی، مسجد،)  مذهبی اماکن محله، تربیتی های

 شده اند. طراحی دهنده رشد یادگیریِ موقعیت یک عنوان به علمی، های انجمن و ها گروه فعالیت در شرکت و اجتماعی

 گرافیک آموزشی، های فیلم مانند) پرشمار آموزشی های رسانه کارگیری به و دقیق آموزشی طراحی ریزان آموزشی مدرسه بابرنامه 

 کیفیت ءارتقا به آموزشی، بازدهی افزایش ضمن( معکوس کالس روش کارگیری به و تصویری و صوتی قطعات انیمیشن، رسان، اطالع

 .کنند کمک یادگیری

 ارزشیابی عملکرد دانش آموزانب( 

 نحوۀ دربارۀ گیری تصمیم اساس، این بر و است مدرسه ویژۀ برنامه در ارزشیابی نوع هر مبنای مدرسه و معلم آموز، دانش به اعتماد

 .است مدرسه عهدۀ بر کامالً ارزشیابی

 این د.نماین ارائه اند، کرده کسب که را آنچه تا شود داده آموزان دانش به فرصتی آموزشی، برنامه هر پایان در اصولی، لحاظ به

 ارزشیابی، خود نگاه با ارزشیابی نوع این. شود می ایشان در خودباوری تقویت موجب و است ارزشیابی روش ترین مناسب امر

 .است سازگار کامالً یادگیری، منزلۀ به ارزشیابی و یادگیری خدمت در ارزشیابی

 مدرسه ارزشیابی و نظارتپ( 

 راهنمایی مدرسه متشکل از مؤسس، عهدۀ تیم نظارت و بر مدرسه، ویژۀ برنامه اجرای چگونگی دربارۀ مدرسه داخلی ارزشیابی و نظارت

 از راستا این در و است مدرسه مربیان و انجمن اولیامعاونت آموزشی و اجرایی مجتمع، نماینده گروههای درسی و   ،مدیران مقاطع

 .آید می عمل به تقدیر تالشگران و شده انجام های تالش
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 ران در مجتمعاجدول حضور همک -0

 :متوسطه اولروز های حضور همکاران اجرایی 

 روز مالقات با اولیا
روزهای حضور در 

 مجتمع
 ردیف نام همکار سمت

 1 خانم انسیه ابراهیم مدیریت مقطع همه روزه با هماهنگی قبلی

 روزههمه  با هماهنگی قبلی
 و مسئول  پایه نهمپشتیبان آموزشی 

 آموزشی مقطع 

 

 خانم حسینی 
2 

 همه روزه با هماهنگی قبلی
 پایه هشتم پشتیبان آموزشی 

 پرورشی مقطع
 3 خانم هادی نژاد

 4 خانم حصارکی پایه هفتم پشتیبان آموزشی همه روزه با هماهنگی قبلی

 

 :ستادی مجتمعروز های حضور همکاران 

 ردیف نام همکار سمت روزهای حضور در مجتمع مالقات با اولیاروز 

 0 خانم گلبو مدیریت مجتمع همه روزه با هماهنگی قبلی

 2 خانم پورزاهدان معاون اجرایی همه روزه با هماهنگی قبلی

 9 خانم قربانی امور مالی همه روزه با هماهنگی قبلی

 * ولی گرامی

 روز قبل ، هماهنگی الزم را با روابط عمومی مجتمع مبذول فرمایید. 2از  ،الزاما مدرسه یجهت مالقات با اولیا

:در انجمن مدرسه معرفی نمایندگان اولیا  

 ردیف پایه هفتم پایه هشتم و نهم

 0 فاطمه آموزگار ) مادر دانش آموز هستی زال( فاطمه ابراهیم )مادر دانش آموز ریحانه ذوالفقاری(

دانش آموز دیبا حسینی(هما حق شناس )مادر   2 مهیار جعفر )مادر دانش آموز مهنیا شاطری( 
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 مجتمع آموزشی طلوع سبز: نامه زمان بندی کالس هایبر

 به نام خدا

 

 دبیرستان دوره اول طلوع سبز

 0911-0011پایه هفتم                      سال تحصیلی  نیمسال دوم  برنامه درسی

 1هفتم  2هفتم  3هفتم
شماره 

 زنگ
 روز

 1 مطالعات اجتماعی ریاضی ورزش

 شنبه
 2 ریاضی مطالعات اجتماعی عربی

 3 مطالعات اجتماعی عربی  ریاضی

 4 عربی ریاضی مطالعات اجتماعی

 1 ادبیات کار و فناوری علوم تجربی

 یکشنبه
 2 کار و فناوری علوم تجربی ادبیات

 3 علوم تجربی آزمایش/پژوهش* فرهنگ وهنر

 4 آزمایش/پژوهش* تفکر و سبک زندگی پژوهش/ آزمایش*

 1 ریاضی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی

 دوشنبه
 2 تفکر و سبک زندگی زبان انگلیسی ریاضی

 3 آموزش قرآن ریاضی تفکر و سبک زندگی

 4 زبان انگلیسی آموزش قرآن ریاضی

 1 ریاضی ورزش علوم تجربی

 سه شنبه
 2 ورزش علوم تجربی ریاضی

 3 علوم تجربی ریاضی آموزش قرآن

 4 ریاضی ادبیات مطالعات اجتماعی

 1 (*O.D.2زبان ترمیک ) فرهنگ و هنر پیام های آسمان

 چهارشنبه

 2 پیام های آسمان ادبیات کار و فناوری

زبان ترمیک 

(O.D.2*) 
 3 ادبیات پیام های آسمان

 4 فرهنگ و هنر (*O.D.4زبان ترمیک ) ادبیات

     

 * به زمان بندی کالس های مجازی توجه فرمایید.

 * کالس آزمایش/پژوهش به صورت یک هفته در میان برگزار می گردد.

 *شروع کالس های ورزش از ابتدای بهمن ماه 
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 به نام خدا

 

 دبیرستان دوره اول طلوع سبز

 0911-0011پایه هشتم                      سال تحصیلی نیمسال دوم برنامه درسی 

 روز شماره زنگ 1هشتم  2هشتم 

 1 ورزش* ریاضی

 شنبه
 2 ریاضی ورزش*

 3 عربی ریاضی

 4 ریاضی عربی

 1 (7::0الی  7::0پژوهش )

 یکشنبه

 2 (7::0الی  7::0شیمی و زمین ) (7::0الی  7::0فرهنگ و هنر)

 3 (7::11الی  7::17فرهنگ و هنر ) (7::17الی  7::0شیمی و زمین )

 4 ادبیات ریاضی

 5 ریاضی ادبیات

 1 تفکر و سبک زندگی

 دوشنبه
 2 مطالعات اجتماعی

 3 (*T.T.1زبان ترمیک ) ریاضی

 4 ریاضی (*T.T.2زبان ترمیک )

 1 مطالعات اجتماعی

 سه شنبه
 2 ادبیات فیزیک

 3 فیزیک ادبیات

 4 آموزش قرآن

 1 زبان انگلیسی زیست

 چهارشنبه
 2 زیست زبان انگلیسی

 3 کار و فناوری

 4 پیام های آسمان

 * به زمان بندی کالس های مجازی توجه فرمایید

 بندی گفته شده در کالس آنالین برگزار می گردد. * کالس فرهنگ و هنر و پژوهش هر هفته طبق زمان
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 به نام خدا
 

 دبیرستان دوره اول طلوع سبز

 0911-0011پایه نهم                      سال تحصیلی  نیمسال دوم  برنامه درسی

 روز شماره زنگ 1نهم  2نهم 

 1 ریاضی عربی

 شنبه
 2 عربی ریاضی

 3 ریاضی ادبیات

 4 ادبیات ریاضی

 1 (7::0الی  7::0فرهنگ و هنر )

 یکشنبه

 مشاوره هدایت تحصیلی

 (7::0الی  7::0)
 2 (7::0الی  7::0پژوهش/فیزیک*)

 (7::17الی  7::0پژوهش/فیزیک*)
 مشاوره هدایت تحصیلی

 (7::11الی  7::17)
3 

 4 شیمی و زمین ریاضی

 5 ریاضی شیمی و زمین

 1 قرآن (*T.T.2زبان ترمیک )

 دوشنبه
 2 (*T.T.3زبان ترمیک ) قرآن

 3 مطالعات اجتماعی/ آمادگی دفاعی ادبیات

 4 ادبیات مطالعات اجتماعی/ آمادگی دفاعی

 1 پیام های آسمان فیزیک

 سه شنبه
 2 مطالعات اجتماعی آسمانپیام های 

 3 ریاضی مطالعات اجتماعی

 4 فیزیک ریاضی

 1 زبان انگلیسی کار و فناوری

 چهارشنبه
 2 ورزش* زبان انگلیسی

 3 زیست ورزش*

 4 کار و فناوری زیست

    
 * به زمان بندی کالس های مجازی توجه فرمایید.

 میان برگزار می گردد.* کالس پژوهش/ فیزیک به صورت یک هفته در 

به مدت آن کالس آفالین ، استراحتدقیقه  17به فاصله   بندی گفته شده برگزار می گردد و آنالین درس شیمی و زمین طبق زمان*کالس 

 برقرار است.  دقیقه 7:
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 بندی گفته شده در کالس آنالین برگزار می گردد. * کالس فرهنگ و هنر و مشاوره هر هفته طبق زمان

به آن کالس آفالین ، استراحتدقیقه  17به فاصله   بندی گفته شده برگزار می گردد و *کالس آنالین درس شیمی و زمین طبق زمان

 برقرار است  دقیقه 7:مدت 

 کالس زبان ترمیک طبق گروه بندی اعالم شده برگزار می گردد.* 

 

 

 

 به نام خدا
 

 دبیرستان دوره اول طلوع سبز )پایه هفتم( 

 1300-1:77های روزانه مجازی سال تحصیلی  زمانبندی کالس

 مدت برگزاری شیوه برگزاری خاتمه شروع عنوان

 زنگ اول

 آفالین 8:40 8 بخش اول

 دقیقه 01 تفریح دقیقه 90

 b.b.bآنالین  9:40 8:50 بخش دوم

 تفریح

 زنگ دوم

 آفالین 10:40 10 بخش اول

 دقیقه 01 تفریح دقیقه 01

 b.b.bآنالین  11:40 10:50 بخش دوم

 تفریح

 زنگ سوم

 آفالین 12:30 12 بخش اول

 دقیقه 01 تفریح دقیقه 71

 b.b.bآنالین  13:20 12:40 بخش دوم

 تفریح

 زنگ چهارم

 b.b.bآنالین  14:20 13:40 بخش اول

 دقیقه 01 تفریح دقیقه 71

 آفالین 15 14:30 بخش دوم

      

 آفالین)غیر هم زمان( برگزار می شود.***کالس های مجازی به دو شکل آنالین)هم زمان(و 

منظور از کالس آنالین کالسی است که دانش آموزان و دبیر محترم طبق برنامه و ساعت مشخص، در کالس آن درس حاضر 

شده و فرآیند آموزش را جلو می برند. منظور از کالس آفالین،کالسی است که دبیر محترم، فعالیت و محتوای آموزشی را در 

برای دانش آموزان تعریف کرده است و دانش آموز در ساعت مشخص شده در برنامه یا در ساعت دیگری در  LMSسامانه 

 همان روز، فعالیت های مشخص شده توسط دبیر را انجام می دهد.

سال تحصیلی   - مجتمع آموزشی طلوع سبز –دوره اول متوسطه  –زمانبندی کالس های مجازی

0011-0911  
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 به نام خدا
 

 دبیرستان دوره اول طلوع سبز )پایه های هشتم و نهم(

 1300-1:77تحصیلی زمانبندی کالسهای روزانه مجازی سال 

 شیوه برگزاری خاتمه شروع عنوان
مدت 

 برگزاری

 زنگ اول

 b.b.bآنالین  8:40 7:50 بخش اول

 دقیقه 01 تفریح دقیقه 01

 آفالین 9:30 8:50 بخش دوم

 تفریح

 زنگ دوم

 b.b.bآنالین  10:40 9:50 بخش اول

 دقیقه 01 تفریح دقیقه 01

 آفالین 11:30 10:50 بخش دوم

 تفریح

 زنگ سوم

 b.b.bآنالین  12:01 11:50 بخش اول

 دقیقه 01 تفریح دقیقه 01

 آفالین 13:20 12:01 بخش دوم

 تفریح

 زنگ چهارم

 b.b.bآنالین  14:01 13:30 بخش اول

 دقیقه 01 تفریح دقیقه 01

 آفالین 15 14:01 بخش دوم

      

 آنالین)هم زمان(و آفالین)غیر هم زمان( برگزار می شود. ***کالس های مجازی به دو شکل

منظور از کالس آنالین کالسی است که دانش آموزان و دبیر محترم طبق برنامه و ساعت مشخص، در کالس آن درس حاضر شده 

وزشی را در سامانه و فرآیند آموزش را جلو می برند. منظور از کالس آفالین،کالسی است که دبیر محترم، فعالیت و محتوای آم

LMS  ،برای دانش آموزان تعریف کرده است و دانش آموز در ساعت مشخص شده در برنامه یا در ساعت دیگری در همان روز

 فعالیت های مشخص شده توسط دبیر را انجام می دهد.



10 
 

 

 

 

 

 قوانین مدرسه مجازی طلوع سبز -2

 تحصیلی اهداف راستای در مجازی فضای از استفاده اخالقی منشور: 

 (فارسی زبان) خانوادگی و نام نام ودرج  آموزشگاه فرم لباس پوشش با پروفایل  تصویر -1

 متعارف و مناسب کلمات از استفاده -2

 مکالمات در محترم معلمان و اساتید منزلت و شان حفظ -3

 .باشد تحصیلی اهداف جهت در که مطالبی بیان بر تاکید -:

 درسی غیر مطالب گذاشتن  از پرهیز -:

 موثق غیر مطالب  قول نقل  از پرهیز -6

 بودن اعتماد و قابل صادق -0

 خود شخصی حریم از محافظت -0

  دیگران شخصی حریم از محافظت و احترام -0

 فراگیر و جمعی های برنامه در همکاری -17

 مدرسه و کارکنان معلمان با نامناسب و زمان مورد بی تماس عدم -11

 و ادب احترام بارعایت و دیدگاه ها نظرات انعکاس -12

 آموزشگاه تلفن خط و با اداری ساعات در تحصیلی امور پیگیری -13

 مراقب نشده، خصوصی اطالعات نمایید، وارد می استفاده والدین گوشی از آموزان دانش از برخی اینکه به توجه با -:1

 .شمارید غنیمت را وقت  و نموده گوشی از صحیح استفاده باشید
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  آموزشی دخترانه طلوع سبز:آیین نامه آموزشی مجتمع 

 حضور به موقع و بدون تاخیر دانش آموز در کالس -1

دانش آموزان موظفند رأس  .بود خواهد :1 آن اتمام ساعت و 7::0 ساعت روز هر درساعت شروع کالس های آنالین * 

 .ساعت مقرر در کالس حضور داشته باشند

 شکل دو به مجازی های کالس .بود خواهد مربوطه درس(  آنالین کالس  )بخش lms سامانه در آنالین های کالس * تمامی

 همان در و دبیر توسط نیز آفالین کالس های فعالیت و محتوا .شد خواهد برگزار( زمان هم غیر) آفالین و (زمان هم) آنالین

 .شد خواهد بارگذاری مربوطه درس

 درس آن کالس در مشخص، ساعت و برنامه طبق محترم دبیر و آموزان دانش که است کالسی آنالین کالس از * منظور

 و فعالیت محترم، دبیر که است کالسی ،آفالین کالس از منظور همچنین .برند می جلو را آموزش فرآیند و شده حاضر

 یا برنامه در شده مشخص ساعت در آموز دانش و است کرده تعریف آموزان دانش برای lms سامانه در را آموزشی محتوای

 دانش که فرمایید توجه لطفا .دهد می انجام را دبیر توسط شده مشخص های ، فعالیتولی در همان روزدیگری  ساعت در

 این روز همان در رود می انتظار دهد؛ انجام را دبیر های فعالیت دیگری ساعت در تواند خود، می زمان مدیریت با آموز

 .شود انجام آموز دانش توسط ها فعالیت

 تکالیف درسی در طول هفته انجام کلیه -2

 استمرار مطالعاتی جهت آمادگی در آزمون های جامع -3

 جامع –مستمر  –کسب نمره مناسب در آزمون های کالسی  -:

 جامع ، نمره مستمر نوبت اول و دوم را شامل می شود. –مستمر  –*مجموع نمرات کالسی 

 تحلیل آزمون پس از برگزاری هر آزمون -:

 مه داخلیکسب نمره مناسب در کارنا -6

 پر نمودن دفتر برنامه ریزی -0

 رعایت تعادل کامل مطالعاتی بین دروس عمومی و اختصاصی -0

 رعایت تمام مواردی که مسئول پایه در برنامه ریزی مطالعاتی بیان می نماید. -0

 امتحانات در دو سطح داخلی و منطقه ای برگزار می شود: -17

می باشد و مطابق تقویم ارائه شده در پایان  هر نیمسال برگزار الف( امتحانات داخلی در سطح آموزشی داخل دبیرستان  -11

 می گردد.

 ب( امتحانات منطقه ای در سطح کتاب های درسی می باشد و در پایان هر نیمسال برگزار می گردد.
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کند، درس در هر کارنامه ماهانه، نمره کمتر از حد نصاب کسب  2در صورتیکه در امتحانات داخلی، دانش آموزی بیش از  -12

 یک اخطار آموزشی دریافت خواهد کرد.

 کارنامه آموزشی به شرح ذیل ارائه می گردد: 0در طول سال تحصیلی به اولیای محترم جمعا  -13

 بار( 2الف( کارنامه های منطقه ای که در پایان هر نیمسال تحصیلی ارائه می گردد.) -:1

کارنامه ) دوره مهر ،آبان، آذر، بهمن، اسفند، فروردین  6ب( کارنامه های داخلی آموزشی هرماه یک بار جمعا به تعداد 

 و اردیبهشت(

با توجه به تاکید موسس، مدیریت دبیرستان و اولیای محترم دانش آموزان مبنی بر حفظ و ارتقای سطح آموزشی  -:1

مجاز  اخطار آموزشی داشته باشند در سال تحصیلی آینده 3مجتمع، دانش آموزانی که در طول سال تحصیلی بیش از 

 به ادامه تحصیل در این واحد آموزشی نمی باشند.

مهمترین شاخص وضعیت آموزشی هر دانش آموز ، رتبه وی در پایه تحصیلی و نمره فرد نسبت به میانگین پایه می  -16

 باشد.

 تحضور اولیای محترم در تمامی جلسات اعالم شده از جانب دبیرستان )که با توجه به شرایط سالمت موجود، به صور -10

 یک ضرورت حتمی  برای موفقیت دانش آموزان است. آنالین و یا حضوری برگزار می شود( 

اولیای محترم باتوجه به دقت و پیگیری خاصی که در مسائل آموزشی دانش آموز دارند در صورت بروز هرگونه مشکلی  -10

دبیرستان هماهنگ نمایند تا  وزشیپشتیبان آموزشی پایه یا مسئول آمدر امر تحصیلی فرزند خود، فورا  مراتب را با 

 بررسی وضعیت دانش آموز بهتر و سریع تر انجام گیرد.

برای ایجاد حمایت غیر مستقیم والدین از فرزند خود و ایجاد فضای عاطفی ویژه دوران نوجوانی، حضور والدین در  -10

هماهنگی میان خانواده و جلسات پیش بینی شده توسط دفتر مشاوره دبیرستان، از مهمترین بخش های همکاری و 

 مدرسه است.

 :اخطار آموزشی 

 درصورتی که دانش آموز، در موارد آموزشی وضعیت مناسب را کسب ننماید موارد زیر قابل اجرا می باشد:

 تذکر شفاهی از سوی معلم یا مشاور و ثبت در پرونده آموزشی دانش آموز 

 اعالم به اولیا بصورت تلفنی توسط مسئول پایه 

 حضور اولیا دانش آموزان، مسئول پایه و معاون آموزشی جلسه با 

 تعهد کتبی مبنی بر تغییر وضعیت آموزشی 

 تبعیت از تصمیمات شورای آموزشی مدرسه 

 :تشویق آموزشی 

 در صورتی که دانش آموز هریک از موارد زیر را کسب نماید مورد تشویق آموزشی به شرح زیر قرارمی گیرد:

 تشویق در آزمون ها:-1

 الف( در پایان هر مرحله کارنامه ماهانه ، نفرات برتر در کل پایه مشخص شده و معرفی و تشویق می گردند.

 ب( در امتحانات پایان ترم منطقه ای نفرات برتر مشخص شده و معرفی و تشویق می گردند.

 ج( رتبه های برتر دبیرستان در آزمونهای جامع معرفی و تشویق می شوند.

نفر از افرادی که رشد کیفی و پیشرفت چشمگیر داشته باشند طبق نظر مسئول پایه و  17یمسال تحصیلی به در طی یک ن -2

 معاون آموزشی و تایید مدیر مجتمع معرفی و تشویق می شوند.
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 ( را کسب نماید، جایزه ای به ایشان تعلق می گیرد.:تا  1اگر دانش آموزی در مسابقات علمی منطقه رتبه ممتاز ) -3

 ( را کسب نماید، جایزه ای به ایشان تعلق می گیرد.3تا  1اگر دانش آموزی در مسابقات علمی استان رتبه ممتاز ) -:

  افرادی که در مسابقات علمی دبیرستان رتبه اول تا پنجم را کسب نمایند، از طرف مدیر مجتمع جوایزی به ایشان تعلق

 خواهد گرفت.

 یک از المپیاد های کشوری ممتاز شناخته شود، جایزه ای دریافت خواهد کرد.چنانچه دانش آموزی در مرحله دوم هر 

 درپایان هر نیمسال متناسب با مجموع امتیازات دانش آموزان، جوایز نقدی یا غیر نقدی به آنها اهدا خواهد شد.

 

 

 :آیین نامه انضباطی و مقررات کالس های آنالین مجتمع آموزشی دخترانه طلوع سبز 

 آموز با پوشش و لباس مناسب در کالس حضور دانش -1

 :قبل از ساعت شروع کالس )حداقل  LMSآنالین شدن و وارد شدن به صفحه شخصی و درس مورد نظر در سامانه  -2

 دقیقه قبل از شروع(

 حضور فعال از آغاز تا پایان کالس آنالین و خودداری از ترک لحظه ای کالس -3

 پاسخ به سواالت معلم یا پشتیبان کالستوجه به کالس و آمادگی لحظه ای برای  -:

خودداری از برقراری ارتباط با سایر دانش آموزان )چت کردن( در حین برگزاری کالس، در صورت بروز مشکل فنی با  -:

 دبیرستان تماس حاصل فرمائید. 

 د.سیستم بگذاریشب قبل تمام پلی کپی ها، کتاب، دفتر، لوازم التحریر و... به تفکیک زنگ ها آماده کنید و کنار  -6

 بررسی سخت افزار و نرم افزاری که می خواهید از آن برای کالس آنالین استفاده نمایید. -0

توجه به توصیه ها وسفارش های معلم در خصوص ارائه فعالیت ها، پاسخگویی به سواالت و ارسال تکالیف )لطفا خوش  -0

 خط و در ساعت مقرر ارسال فرمایید(.

 دریافت می شود، از طریق دیگر ارسال نفرمایید. LMSسامانه  توجه: تکالیف فقط از طریق

خودداری از اقامت در مکان هایی که برقراری ارتباط اینترنتی برای برگزاری کالس مقدور نیست. مکان مناسبی را  -0

 انتخاب کنید که صدای اطراف باعث پرت شدن حواستان نشود.

 در ارتباط با هرگونه تأخیر یا غیبت در کالس آنالین.هماهنگی و اطالع رسانی به پشتیبان تحصیلی دوره  -17

 ارتباط با پشتیبان کالس بالفاصله بعد از بروز مشکل ارتباطی جهت برطرف نمودن آن و استفاده بهینه از کالس. -11

 خودداری از طرح مسائل غیر مرتبط با کالس و درس به منظور جلوگیری از اتالف وقت. -12

یک سوم وقت کالس در کالس حاضر شود آن ساعت آموزشی غایب محسوب می  چنانچه دانش آموزی بعد از گذشت -13

 گردد.

فاصله بین دو ساعت آموزشی )زنگ تفریح( برای استراحت و رفع خستگی می باشد لذا حتما ارتباط خود را قطع و  -:1

 برای مدتی استراحت کنید.

 ت داشته باشید.مگابای :لطفا اینترنت خود را تقویت نموده و حداقل اینترنت با سرعت  -:1

اگر دانش آموز حین درس مشغول به کار دیگری شود، بار اول به او تذکر و به اطالع اولیای ایشان رسانده می شود و  -16

 بدیهی است در صورت ادامه، در نمره انضباط او اثر خواهد داشت.
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ویی معلم به پیام شما در فرصت شما می توانید هر موقع برای معلم در پیام رسان بله پیام ارسال فرمائید ولی پاسخگ -10

 مقتضی انجام خواهد شد.

یک ساعت قبل از کالس بیدار شده و کارهای شخصی خود را انجام دهید و صبحانه میل کنید و سر کالس خوراکی  -10

 نخورید.

 در صورت امکان هندزفری یا هدست داشته باشید تا صدا اکو نشود. -10

 فعال داشته باشید.در آزمون های آنالین با آمادگی قبلی شرکت  -27

 شب بخوابید تا صبح بتوانید سرحال از خواب بیدار شوید. 11یا حداکثر   17شب ها ساعت  -21

 .کنید نگاه دقت با را ها آن بار چند و کنید ذخیره را شده فرستاده محتواهای -22

 .کنید تکرار دوباره لزوم صورت در و کنید ضبط را درس های کالس -23

و پیشرفت درسی دانش آموز منطبق بر مقررات آموزشی و تربیتی مدرسه نباشند، با انضباط هرگاه شیوه برخورد،  -:2

تشخیص مسئول واحد مربوطه، اولیای مدرسه مختارند طبق آیین نامه انضباطی مدارس، یکی از اقدامات زیر را مبذول 

 دارند:

اخراج موقت از  –ر صورت امکان( تغییر کالس )د –اخطار کتبی با درج در پرونده تحصیلی  –*اخطار شفاهی و خصوصی 

 تغییر محل تحصیل –دبیرستان به مدت دو روز)با درج در پرونده( و با اطالع قبلی و کتبی به ولی دانش آموز 

 و چت مداخله، خواهر و... اجازه پدر، مادر، قبیل از مرتبط غیر افراد حضوری کالس همانند آنالین و مجازی در کالس -:2

 مراحل گردد؛ مشاهده را موارد این کالس پایان از بعد یا کالس حین دلیلی هر به بنا چنانچه ، ندارند کردن صحبت

 :است زیر شرح به درس آن آموزشی اخطار

  آموز دانش به دبیر توسط شفاهی تذکر اول بار

 آموزشی پرونده در درج و آموزشی معاون تذکر دوم بار

 بیشتر یا جلسه یک مدت به درس آن آنالین و مجازی کالس از محرومیت سوم بار
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 دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی : -9

 عنوان ردیف زمان
هفته 

 اول

هفته 

 دوم

هفته 

 سوم

هفته 

 چهارم

 1 مرداد
و معرفی امکانات مختلف آن از قبیل محیط کلی،تکلیف،آزمون  LMSآشنایی با سامانه 

 آنالین،کارگروهی و ...
    

     قوانین انضباطی،آموزشی و تبیین تقویم اجرایی -هویت طلوع سبزی-طلوع سبز شناسی 1 شهریور

 مهر

1 
راهکار -سرعت مطالعه-دقت مطالعه-تکنیک های مطالعه-شیوه مطالعه دروس مختلف

 ه و تمرکزظرفیت حافظه فعال،توج افزایشهای 
    

     آموزش برنامه ریزی روزانه،هفتگی،ماهانه و سالیانه 2

     ساعت مورد نیاز مطالعه دروس مختلف -نحوه تکمیل کاربرگ مطالعاتی 3

     ارتباط با اولیا -گروهیمشاوره  :

 آبان

     تغذیه-بیداریساعت خواب و -سبک زندگی سالم-ایجاد ساعت های مطلوب 1

     استفاده از موبایل-رژیم رسانه ای 2

     مدیریت زمان 3

     موفقیت و هدف گزینی :

     نحوه تکمیل کاربرگ مطالعاتی :

     تراز و رتبه-ضرایب دروس در مبتکران-تکنیک های تست زنی 6

 آذر

     نحوه تکمیل کاربرگ مطالعاتی 1

     ارتباط با اولیا -گروهی-فردی-شنیداریمشاوره  2

     ایام طالیی امتحانات و والدین 3

     نحوه تکمیل کاربرگ مطالعاتی 1 دی

 بهمن

     تراز و رتبه-ضرایب دروس در مبتکران-تکنیک های تست زنی 1

     ارتباط با اولیا -گروهی-فردی-مشاوره شنیداری 2

     مطالعاتینحوه تکمیل کاربرگ  3

 اسفند

     برنامه ریزی اوقات فراغت 1

     تعطیالت نوروز 2

     نحوه تکمیل کاربرگ مطالعاتی 3

 فروردین

     ارتباط با اولیا -گروهی-فردی-مشاوره شنیداری 1

     نحوه تکمیل کاربرگ مطالعاتی 2

     تراز و رتبه-ضرایب دروس در مبتکران-تکنیک های تست زنی 3

     نحوه تکمیل کاربرگ مطالعاتی 1 اردیبهشت
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 نمونه کاربرگ مطالعاتی:
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 الگوی مطالعاتی هفتگی دانش آموزان متوسطه اول طلوع سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس
 پایه هفتم

 ساعت درصد

 0.75 3.4 قرآن

 6 27.3 ریاضی

 4 18.2 علوم

 1 4.5 پیام های آسمان

 3 13.6 ادبیات

 1.5 6.8 مطالعات اجتماعی

 1.5 6.8 عربی

 2 9.1 زبان

 0.75 3.4 کار و فناوری

 0.75 3.4 فرهنگ و هنر

 0.75 3.4 تفکر و سبک زندگی

 22 100 جمع درصد و ساعت

 درس
 پایه نهم

 ساعت درصد

 0.75 3.0 قرآن

 6 24.0 ریاضی

 3 12.0 فیزیک

 1.5 6.0 شیمی

 1.5 6.0 زیست و زمین

 1 4.0 پیام های آسمان

 2.5 10.0 ادبیات

 3 12.0 مطالعات اجتماعی/ دفاعی

 1.5 6.0 عربی

 2 8.0 زبان

 0.75 3.0 کار و فناوری

 0.75 3.0 فرهنگ و هنر

 0.75 3.0 تفکر و سبک زندگی

 25 100.0 جمع درصد و ساعت

 درس
 پایه هشتم

 ساعت درصد

 0.75 3.3 قرآن

 6 26.1 ریاضی

 2 8.7 فیزیک

 1.5 6.5 شیمی

 1.5 6.5 زیست و زمین

 1 4.3 پیام های آسمان

 3 13.0 ادبیات

 1.5 6.5 مطالعات اجتماعی

 1.5 6.5 عربی

 2 8.7 زبان

 0.75 3.3 کار و فناوری

 0.75 3.3 فرهنگ و هنر

 0.75 3.3 تفکر و سبک زندگی

 23 100.0 جمع درصد و ساعت
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 تاریخ برگزاری آزمون های جامع مقطع متوسطه اول:

 ردیف تاریخ پایه آزمون بودجه بندی

 فایل ضمیمه
 مبتکران

 

 0 00/7/11 همه پایه ها

 2 91/8/11 همه پایه ها

 9 8/02/11 همه پایه ها

 0 21/0/0011 همه پایه ها

 

 آموزان مستعد و عالقه مند(تاریخ برگزاری المپیاد ریاضی و علوم تجربی )ویژه دانش 

 آزمون پایه تاریخ ردیف

0 07/00/11 

 همه پایه ها

 مرحله اول المپیاد علوم تجربی

 مرحله اول المپیاد ریاضی 0/02/11 2

 مرحله دوم المپیاد علوم تجربی 9/2/0011 9

 مرحله دوم المپیاد ریاضی 20/2/0011 0

 

 در اختیاراولیا قرار می گیرد.*نتایج آزمونهای فوق به صورت کارنامه 

 * نتایج آزمونها، قسمتی از نمره مستمر فرزندمان می باشد.

جمع بندی مباحث می باشد، درنتیجه غیبت دانش آموز   -کنترل مدیریت زمان –* هدف از برگزاری آزمونها: ایجاد دید  جزیی نگری در مطالعه 

 .هیچ وجه پذیرفتنی نیست در آزمونها به 
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 برنامه آزمون های هفتگی متوسطه اول طلوع سبز:

 

 گردد. به صورت آنالین برگزار می LMSآزمون ها در  -

 آزمونها به هیچ عنوان لغو نمی شود. -

 غیبت در آزمونها قابل قبول نمی باشد. -

 نمرات آزمونها به صورت کارنامه به اولیا ارائه می گردد. -

 هفته قبل اعالم می گردد.بودجه بندی آزمونها در کالس و توسط دبیران یک  -

 تحلیل آزمون ها الزامی است. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه آزمون های مستمر هفتگی بهمن و اسفند
 0911بهمن ماه 

 روز تاریخ پایه هفتم روز تاریخ پایه هشتم روز تاریخ پایه نهم

 شنبه 08/00/11 ریاضی شنبه 08/00/11 ریاضی شنبه 08/00/11 ریاضی

 سه شنبه 20/00/11 علوم تجربی سه شنبه 20/00/11 ادبیات دوشنبه 21/00/11 ادبیات

 شنبه 25/00/11 مطالعات اجتماعی یکشنبه 22/00/11 شیمی و زمین یکشنبه 22/00/11 شیمی و زمین

 چهارشنبه 21/00/11 ادبیات سه شنبه 28/00/11 فیزیک سه شنبه 28/00/11 فیزیک

 0911اسفند ماه 

 روز تاریخ پایه هفتم روز تاریخ پایه هشتم روز تاریخ پایه نهم

 شنبه 2/02/11 عربی شنبه 2/02/11 عربی شنبه 2/02/11 عربی

 چهارشنبه 2/02/11 پیام های آسمان چهارشنبه 2/02/11 زیست چهارشنبه 2/02/11 زیست

آزمون جامع 

 مبتکران
 جمعه 8/02/11

آزمون جامع 

 مبتکران
 جمعه 8/02/11

آزمون جامع 

 مبتکران
 جمعه 8/02/11

 دوشنبه 00/02/11 مطالعات اجتماعی دوشنبه 00/02/11 مطالعات اجتماعی
 قرآن

 (2/7و  0/7)پایه 
 دوشنبه 00/02/11

 چهارشنبه 09/02/11 پیام های آسمان سه شنبه 02/02/11 پیام های آسمان
 قرآن

 (9/7)پایه 
 سه شنبه 02/02/11

 چهارشنبه 09/02/11 زبان انگلیسی دوشنبه 08/02/11 زبان انگلیسی دوشنبه 08/02/11 زبان انگلیسی
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 تاریخ جلسات اولیا -0

 تاریخ برگزاری جلسات اولیای متوسطه اول:

 ردیف تاریخ پایه موضوع جلسه

بسته ویژه مهر –ارائه برنامه ساالنه  –معارفه   7 1/2/11 0 

1و8 بسته ویژه مهر –ارائه برنامه ساالنه  –معارفه   2/2/11 2 

کارگاه آموزش خانواده و توجیه برنامه های آموزشی و 

 فرهنگی
1و8و7  99/6/31 3 

سرکار خانم مافی کارگاه آموزش خانواده 1و8و7   02/8/11 0 

سرکار خانم مافی- کارگاه آموزش خانواده 1و8و7   01/1/11 5 

دکتر سعید عزیزی کارگاه آموزش خانواده 1و8و7   5/00/11 2 

 ویژه برنامه والدت حضرت زهرا )س( ، روز مادر و 

 جشنواره دهه فجر
1و8و7  00/00/11 7 

سرکار خانم مافی کارگاه آموزش خانواده 1و8و7   08/02/11 8 

کارگاه آموزش - -اعالم روند امتحانات نیمسال دوم

 خانواده
1و8و7  21/2/0011 1 

 

 ولی گرامی

 نهادن به فرایند آموزشی فرزندمان می باشد.*حضورشما در جلسات اولیا نشان ارج 

 * درصورت غیبت ، مجتمع مسئولیتی در قبال عدم اطالع شما از فرایند آموزشی به عهده  نخواهد داشت.

باشد و امکان تغییر آن ها وجود دارد. * تاریخ برگزاری جلسات پیشنهادی می  

رسانی می گردد.*شیوه برگزاری جلسات اولیا از طریق کانال مدرسه اطالع   
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 برنامه های ویژه:

 گروه پژوهش:

 و پرورش ایجاد، هدف با آموزشی الگوی این مورد در مقدماتی ارائه و دنیا در آموزشی تکنولوژی پیرامون را توضیحاتی مربوطه استاد ابتدا

 ایده سپس و( مغز مهندسی(کردن  فکر روش آموزان دانش محور، پروژه آموزش تدریس الگوی به توجه با سپس .نماید می ارائه انگیزه تثبیت

 دانش به هشتگانه های هوش بر نظری مبتنی های پروژه آموزشی روند این ادامه در  .گیرند می فرا انیمیشن و فیلم نمایش قالب در پردازی

 اصول با آموزان دانش مرحله این از پس .نمایند تقویت می را خود های هوش از یکی پروژه هر دادن انجام با آنها که شود می معرفی آموزان

 های زمینه در را مختلفی های ایده آموزان دانش روند این طی دهند. و درنهایت می تشکیل مجازی نفره دو های گروه و شده آشنا گروهی کار

 آن از پس و دهند می پیشنهاد دارند را آن ساخت به تمایل که را هایی پروژه انتخاب عناوین مدیریت آموزش با که نمایند می ارائه گوناگون

 در دانش ارتقای جهت .نمایند می انتخاب ایده بانک از را اند کرده معرفی که را هایی ایده روش غربالگری و SMART روش به آموزان دانش

 کسب دانشگاهی های رشته و صنعت با آن ارتباط و خود پروژه مورد در را اطالعاتی آموزان دانش جلسه، دو الی طی یک انتخابی پروژه زمینه

 آموزش شبیه با شد. سپس خواهند مشخص فرمتهای در علمی مقاله یا و سمینار یا تحقیق ارائه به موظف آموزان دانش که ای گونه به .نمایند می

شود.  می پروژه ساخته جلسه چندین طی و کنند می آغاز را پروژه ساخت درنهایت شده، معرفی افزارهای نرم در آن طراحی و پروژه سازی

 در موجود امکانات با را کاری و هویه کاری سوراخ وسیله آن ساخت با که دارند نیز خالقیتی کارسوق آموزان دانش اصلی پروژه ساخت از پیش

 .آورد می فراهم را اصلی پروژه ساخت جهت کار، ابزار واقع در کارسوق این که سازند می منزل

 محتوای بخش آموزش در روند نیز و رود می پیش پروژه اجرایی تقویم با قدم به قدم آموزش پوسته بخش در یادگیری فرآیند است ذکر به الزم

 در که است سال هجده حدود کشورمان در آموزش تکنولوژی پروژه سازی پیاده و اجرا سابقه .پذیرد می انجام درس طرح به توجه با آموزش

 اجرا حال در تهران مطرح مدارس میان در بعدی سال یازده و شده اجرا مدارس سطح در آن سازی فرهنگ سازی و بومی مقدمات اول سال دو

 .باشد می رویت قابل مذکور مدارس داخل در نمایشگاه برگزاری قالب در )اردیبهشت( تحصیلی  سال در پایان که باشد می

 

:درس کار و فناوری  

 شهدف از این درس تکمیل آموزش عمومی و راهنمایی و هدایت دانش آموزان برای انتخاب رشته بر اساس نیاز کشور و عالئق و توانمندی های دان

حرفه ای دانش آموزان دارد. در پایه هفتم دانش -آموزان است. درس کار و فناوری نقش مهمی در آموزش مهارت های زندگی و هدایت تحصیلی

ی در کار با فلز، برق و الکترونیک، صنایع دستبا کار با رایانه و فناوری اطالعات و ارتباطات، کار با چوب و ... آشنا می شوند. در پایه هشتم آموزان 

ار با ، کرایانهو در پایه نهم دانش آموزان مهارت های جدیدی از جمله ارائه الگوریتم کارها، ترسیم با توانمند می شوند  و ... طراحی و ساخت ماکت

  د.نبرق و بازدید های ضروری در خودرو و ... را به دست می آور

ر:درس فرهنگ و هن  

ا را درک ه د، زیباییید محیط پیرامون خود را خوب ببینکند تا بتوان می انساناست که هر یک از آنها به  رشته های هنری، کمکی وجه اشتراک همه

د. در واقع، آشنایی با میراث فرهنگی و بگذارد و به خود و دیگران احترام ها بشناسد و دوست داشته باش زیباییعنوان مظهر این  د، خود را بهکن

 این .کند ، درک هویت فردی و اجتماعی خویش و در نهایت برخورداری از یک زندگی خوب کمک میآدمی و نیازهای عالیق در شناخت ماهنری به 

حی ای طرا به گونه هنرهای خوشنویسی، هنرهای سنتی، هنرهای آوایی و هنرهای نمایشی تشکیل شده استاز پنج بخش: هنرهای تجسمی،  درس

ای که در آن زندگی  های فردی خود و شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه هایی از آن را با توجه به ویژگی فصل دتوان می دانش آموزشده است که 

 .، انتخاب کنددکن می
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: )انتخاب موضوع و افراد و تقسیم آن ها بین معلمین مربوطه و شروع به تحقیق(جشنواره خوارزمی  

کند دانش و فناوری را با زندگی و فرهنگ جامعه خود آموزان دوره اول متوسطه است که به آنها کمک میجشنواره نوجوان خوارزمی ویژه دانش

پژوهش،  این جشنواره هرسال در شش محور اصلی .آموزدآموزان میرا به دانشمرتبط کنند، این جشنواره میل یادگیری و راه و روش یادگیری 

 .برگزار می شود دست سازه، زبان و ادبیات فارسی، زبان خارجی، فعالیت های آزمایشگاهی و بازارچه های کسب و کار دانش آموزی
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:زبان ترمیک  
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 فعالیتهای فرهنگی  -5

 رورشی در یک نگاه:پبرنامه هفتگی دپارتمان 
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