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مقدمه
باسمه تعالی
اولیای گرانقدر،باسالم واحترام
آنچه مشاهده می فرمائید،برنامه پیش بینی شده ی سال تحصیلی 97-98دبیرستان
دخترانه علوی اسالمی است که باتوکل برایزد منان واستعانت ازمحضر امام زمان (عج)
سعی دراجرای آن به نحو مطلوب داریم.
امیداست باعنایات حضرت حق وتالش شمااولیای گرانقدربتوانیم برای رشدآموزشی
وفرهنگی عزیزانمان گامهای مؤثری برداریم.
ومن ا ..التوفیق
دبیرستان علوی اسالمی
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ساعات کاردبیرستان
عنوان

ساعت

مدت زمان

صبحگاه

 03دقیقه

7::5-7:75

ساعت اول

 85دقیقه

7:75-9::3

تفریح اول

 03دقیقه

9::3-9:03

ساعت دوم

 85دقیقه

9:03-:3:55

تفریح دوم

 03دقیقه

:3:55-::::5

ساعت سوم

 85دقیقه

::::5-:0:73

اقامه نماز وناهار

 75دقیقه

:0:73-:0:05

ساعت چهارم

 83دقیقه

:0:05-:7:75

پیامبرگرامی اسالم درمورد اهمیت نماز فرموده اند:

بِالصَّالهِ یَبلُغُ العَبد إلَی الدَّرَجَهِ العُلیاءِ ألنَّ الصَّالهَ تَسبِیحٌ و تَهلِیلٌ و تَحمِیدٌ و تَکبِیرٌ و تَمجِیدٌ
و تَقدِیسٌ و قُولٌ و دَعوهٌ
به وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام واال می رسد ،زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تحمید
وتکبیر و تمجید و تقدیس الهی است  ،نماز قول حق و دعوت به سوی حق می باشد.
بحار االنوار ،ج  34ص  454جامع احادیث الشیعه ،ج ،2ص 44
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شورای مدرسه
در راستای سیاست مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدارس و به منظور

توسعهی

مشارکت ،همکاری و استفاده از تجارب معلمان ،مربیان و اولیای دانش آموزان در ادارهی
مدارس ،بهبود فرآیند تصمیمگیری ،ارتقای کیفی فعالیتهای آموزشی و پرورشی و اداری،
تدوین برنامههای ساالنه ی مدارس و هماهنگی امور و نظارت بر فعالیتهای مربوط ،در هر یک از
مدارس شورایی به نام شورای مدرسه تشکیل میگردد .ترکیب اعضا شورای مدرسه به شرح
زیر است:
 -1مدیر مدرسه.
 -2معاونین مدرسه
 -3مربیان امور تربیتی و مشاوران مدرسه
 -4نمایندهی شورای معلمان
 -5نماینده انجمن اولیا و مربیان به انتخاب انجمن.

جلسات اولیا:
*جلسات آموزش خانواده هرماه درمدرسه برگزار می شود .
*جلسه معارفه اولیا با مربیان هرپایه درهفته چهارم مهر برگزار می گردد.

مالقات با مربیان:
اولیای عزیز درصورت تمایل به مالقات بادبیرهردرس بامراجعه به برنامه هفتگی فرزند خوددر
روزحضوردبیر ازساعت  34:33الی  35:33می توانند دردبیرستان باایشان مالقات نمایند.
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معرفی کادراجرایی دبیرستان
ردیف

نام خانوادگی

سمت

روزهای حضور

3

خانم شفیعی

مسئول مدرسه

شنبه تا چهارشنبه

4

خانم توحیدی

معاون آموزشی

شنبه تا چهارشنبه

5

خانم وافری

معاون آموزشی

شنبه تا چهارشنبه

2

خانم رحیمی نژاد

معاون آموزشی

شنبه تا چهارشنبه

3

خانم چاقری

معاون اجرایی

شنبه تا چهارشنبه

1

خانم عبداللهی

معاون اجرایی

شنبه تا چهارشنبه

3

خانم رئیسی

مربی تربیتی

شنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

3

خانم جعفری

مربی تربیتی

شنبه-یکشنبه-چهارشنبه

3

خانم ذراتی

مشاور

یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

33

خانم سایه

خدمتگزار

33

خانم علیخانی

خدمتگزار

شنبه تا چهارشنبه

34

آقای غالمرضازاده

سرایدار

شنبه تا چهارشنبه
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شنبه تا چهارشنبه

آزمونهای دبیرستان:
شورای آموزشی دبیرستان درجهت ارزیابی عملکرد آموزشی مدرسه ویادگیری دانش آموزان
برگزاری آزمونهای جامع رادرهرفصل برنامه ریزی کرده است که برنامه زمان بندی آزمونهای
مذکور به شرح زیر می باشد.

آزمونهای جامع(پایه دهم ویازدهم)
آزمون دوم

آزمون آغازین آزمون اول

آزمون سوم

تاریخ آزمون ها متعاقبا اعالم خواهدشد.

** اولیای محترم:
هرگونه تغییر دربرنامه های مدرسه ازقبل به اطالع شما خواهد رسید.
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معرفی ماهنامه پیوند(ویژه اولیا):
هدف ماهنامه آموزشی  -تربیتی پیوند  ،برقراری ارتباط دو سویه و مؤثر میان والدین و
مربیان است و در این مسیر  ،انتقال و تبادل تجربیات و ارائه دستاوردهای تازه علمی (در سطح
ملی و بین المللی) در قلمرو آموزش و پرورش از اهمیت فراوان برخوردار میباشد
لذا از اولیای عزیز تقاضا داریم که این ماهنامه راتهیه فرمایید.
*درصورت تمایل می توانید ازطریق مدرسه برای اشتراک اقدام نمایید.

اردو:
* درراستای طرح نشاط وشاداب سازی دانش آموزان عزیزدرسال تحصیلی پیشرو
همانندسالهای گذشته اردوهای تفریحی برگزارمی شود.

*برنامه بازدید ازمراکزعلمی،نمایشگاهها وشرکت درهمایشها باتوجه به مناسبتها برگزارمی گردد .
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باسمه تعالی
میثاق نامه اولیا
ارتباط و تعامل سازنده موثر دو نهاد خانواده و مدرسه  ،اثرات غیرقابل انکاری بر
کیفیت و کمیت یادگیری و تحصیل دانش آموز خواهد گذاشت و از طرف دیگر
الزمه سازندگی و موثر بودن این ارتباط  ،تبیین وظایف و تعهدات متقابل این دو نهاد
نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به دانش آموز می باشد.
یک اصل مهم می گوید :آینده بافتنی نیست ،بلکه ساختنی است اگر به دنبال ساختن
آینده جامعه هستیم باید بین خانه و مدرسه پل ارتباطی و دانش افزایی بزنیم .
لذا اینجانب به عنوان یک ولی متعهد می شوم:

*-:به منظور رشد و تعالی فرزندم از هر گونه همکاری و کمک با اولیای مدرسه دریغ
ننمایم.
* -0در اجرای تعهدات  ،فرزندم را تشویق و ملزم نموده در مواردی که به دالیل
انضباطی  ،تربیتی و آموزشی حضور اینجانب در این واحد آموزشی ضرورت داشته
باشد ،در محل واحد آموزشی حضور یابم.
* -0در جلساتی که در مدرسه تشکیل می شود شرکت کرده وحداقل ماهی یکبا ر
جهت اطالع از وضعیت آموزشی و تربیتی فرزندم به مدرسه مراجعه کنم و با معلم های درسی
و مشاورین آموزشی و مسئولین مدرسه مالقات داشته و پیگی وضعیت آموزشی -تربیتی
فرزندم باشم.
* -7اگر روزی فرزندم نتواند به دلیل موجهی در مدرسه حاضر شود قبل از ساعت
صبح به طور حضوری یا تلفنی به دفتر مدرسه اطالع دهم.
* -5نسبت به مسائل بهداشت فردی و سادگی و آراستگی فرزندم حداکثر توجه
و من اهلل توفیق

و دقت را داشته باشم.
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برنامه تعالی مدیریت مدرسه:
دبیرستان علوی اسالمی درسالی که گذشت یکی از مدارس منتخب اجرای برنامه تعالی
مدیریت بودوانشاا..درسال جاری نیز ادامه دهنده آن خواهیم بود
این برنامه با هدف افزایش کیفیت آموزشی در مدارس انجام میگیرد و با اجرای

این برنامه

در آموزش و پرورش به استاندارهای آموزشی الزم دست خواهیم یافت والگوهای مدیریتی
مطلوب در جامعه ترویج خواهد یافت.
بااجرای برنامه تعالی مدیریت کیفیت مدار عملکرد مدارس تقویت مییابد.یکی از
مزیتهای اجرای این طرح تقویت و ترویج خودآزمایی است.
توسعه توانمندیهای نیروی انسانی از جمله اهداف این برنامه است واین برنامه راهی برای
توسعه مشارکت دانشآموزان در اداره مدرسه است و توسعه مشارکت اولیا و نهادهای اجتماعی
از دیگر مزیتهای این برنامه است .با اجرای این برنامه نشاط و سالمتی در مدارس ایجاد
میشود ،و نظام رشد آفرینی انگیزشی در مدارس برقرار میشوددرسالی که گذشت مدرسه
درراستای برنامه تعالی مدیریت وباایجادفضای
آموزشی هوشمند درمدرسه،هدف ارتقای کیفیت آموزشی رادنبال نموده است امید است که با
عنایت

پروردگار مهربان ادامه دهنده این راه باشیم .
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مشاور
آیا می دانیدمشاور درمدرسه به چه فعالیتهایی مشغول می باشد؟
*-:ارائه راهنماییهای گروهی درزمینه بهداشت روان،مهارت زندگی
*-0برگزاری جلسات مشاوره فردی وگروهی وخانوادگی برای دانش آموزان
وجلسات پرسش وپاسخ
*-0برنامه ریزی درسی وپیگیری امور درسی دانش آموزان
*-7انجام بازدیدعلمی وحرف ای ،دعوت از صاحبان حرف ومشاغل،هفته مشاغل
*-5اطالع رسانی وباالبردن آگاهی دانش آموزان،والدین وهمکاری محترم
درخصوص مقررات انضباطی وتقویت برخوردهای منطقی مناسب با
دانش آموزان و...

هرگاه به مشورت نیازمندشدی ،نخست به جوانان مراجعه نما،زیرا آنان
ذهنی تیزتروحدسی سریع تر دارند سپس نتیجه را به نظر میانساالن
وپیران برسان تاپیگیری نموده،عاقبت آنرا بسنجندوراه بهتر را انتخاب
امام علی(ع)

کنند چراکه تجربه آنان بیشتر است.
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حضرت رسول اکرم (ص ی اهلل علیه و آهل و م) ی فرمایند:

اطاعت از فرمان الهی و رپستش ذات اقدس او رب ارث علم است ،خیر

ّ
جه
دنیا و آخرت رد رپتو علم بدست می آید ،و شر دنیا و آخرت از ل و اندانی
م
دا نگیر انسان می شود.

