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  مقدمه

الم س وز   ش آ ا   د

 سالمی چو عطرِ دل انگیزِ باران ، سالمی به شادابیِ نو بهاران

 سالمی به سرسبزيِ جنگل و دشت ، سالمی به زیباییِ نام ایران
 

  کریم قرآنسالم زیباترین جلوه دوستی و محبت است که خداوند متعال بارها در 

  بدان اشاره کرده است و ائمه معصومین علیهم السالم در اهمیت آن تأکید کرده اند و هر جا

درخشان ، با پرورش استعدادهای رکزلذا ورود شما دانش آموز عزیز را به م. سالم است ، صلوات نیز هست
و از شما انتظار داریم که در کنار آموزشهایعلمی ، دیگر .وات خوش آمد و خیر مقدم می گوییمسالم و صل

  .جنبه هاي انسانی ، اخالقی ، مذهبی و اجتماعی را نیز پذیرا باشید

  سعی بر آن است که با همکاري یکدیگر دست در دست هم دهیم به مهر

  باشیم،  و شاهد رشد موزون و  همه جانبه تمامی دانش آموزان 

  انشاءاهللا تعالی

در این جزوه سعی شده است تا مواردي که الزم است یک دانش آموز سمپادي بداند و بدان 
امید است والدین محترم نیز ما را در اجرایی نمودن برنامه ها و  .عمل کند ، بنویسیم

  .فعالیتهاي مفید و ارزشمند یاري کنند

  

  رحمت اله فتحی

  استعدادهاي درخشان جابربن حیان و سید رضیمدیر مرکز پرورش 
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دانش آموز می بایست در  
فعالیتهاي فوق برنامه  
آموزشی براي کسب  
مهارتهاي الزم مانند  

آموزشهاي رایانه و غیره  
.شرکت نماید

دانش آموز در بدو  
ورود به مدرسه  با  

کمک مشاور برنامه ي  
مطالعاتی را تدوین  

.نماید دانش آموز باید برنامه هاي 
جدول (آموزشی شامل 

زمانی، محتوي و منابع 
آزمون ها، امتحانات مستمر، 

امتحانات نوبت هاي اول و 
را مطالعه و اجرا یی ) دوم 

.نماید

دانش آموز برنامه ها 
وشرایط شرکت در 

المپیادهاي علمی و جشنواره 
هاي علمی همچون 

خوارزمی، ریاضیات جهانی ، 
را ... نانو ، پایا ، رباتیک و 

مطالعه نموده وحتی المقدور 
دانش آموز ملزم به گذراندن .شرکت نماید

دروس تکمیلی که از سوي 
سازمان ملی پرورش 

استعدادهاي درخشان کشور 
.مشخص می شود می باشد

دانش آموز می بایست 
درس روش مطالعه و 

پژوهش را با جدیت در 
برنامه هفتگی  خود قرار 

.دهد

دانش آموز شرایط بقا و 
ادامه ي تحصیل و انتظارات 
.  مدیریت مرکز را متعهد شود

مورخ  79188بخشنامه (
سازمان ملی  24/4/91

)استعدادهاي درخشان کشور

 :توصیه هاي آموزشی
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  :توصیه هاي پژوهشی ، فرهنگی 

دانش آموز سعی نماید در  
مسابقات فرهنگی، هنري و  

همچنین  برنامه هاي تربیتی  
مانند اردوها ، شرکت  

.نماید

دانش آموز در زمینه هاي ادبی و  
شعر، نثر، نویسندگی ،  ( هنري 

خوشنویسی ، نقاشی و سایر  
متناسب  ) هنرهاي دستی و تجسمی 

با عالقه و استعدادهایش با مدرسه  
.همکاري دشته باشد

دانش آموز نسبت به 
کلیه برنامه ها و 

فعالیتعاي پژوهشی و 
فرهنگی اهتمام داشته 

.باشد

دانش آموز نسبت به برنامه  
هاي قرآنی اهتمام ویژه داشته 
باشد و در فعالیتهایی که توسط 

سازمان ملی استعدادهاي  
درخشان و یا روحانی مدرسه 

.تنظیم می شود شرکت نماید
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  :توصیه پرورشی 

  .دانش آموز به طور منظم و مستمر در برنامه نماز جماعت و صبحگاه حضور فعال داشته باشد-1

 .برخورد با دبیران و دانش آموزان رعایت ادب و احترام را بنمایددانش آموز در -2

   .کندو حداقل در یک برنامه پرورشی شرکت  پرورشی ارتباط حسنه داشته معاوندانش آموز با  -3

  .دانش آموز در کالس تفکر و سبک زندگی حضور فعال داشته باشد -4

  :مقررات انضباطی 

 بند باشند، ا مطالعه نموده و نسبت به آن پایمدارس ر دانش آموزان آئین نامه ي اجرایی-1

 .را به طور منظم بپوشد) فرم ( دانش آموز مطابق مقررات مدرسه  لباس متحدالشکل  -2

 همراه ، دانش آموز تمامی مقررات مدرسه در ارتباط با وسایل شخصی الکترونیکی از قبیل  تلفن -3
را رعایت نماید و از آوردن وسایل فوق به مدرسه  ي و غیرهدوربین عکاسی و فیلمبردار فلش، لپ تاب، 

 .جدا خودداري نماید
 .ر شده دانش آموز با وضعیت ظاهري ساده و تمیز در مدرسه حاض -4

 .کوشا باشد... دانش آموز در حفظ و نگهداري وسایل مدرسه از قبیل میز، صندلی، کمد و  -5

دانش آموز می بایست به طور مستمر از طریق صندوق پیشنهادات و انتقادات و یا سایت مدرسه و یا   -6
  .ت مدرسه در ارتباط باشدیبا مدیر و کانال ایمیلآدرس 

  :موارد اجتماعی 

دانش آموزدر تشکل ها و فعالیت هاي گروهی با توجه به اهداف اجتماعی مدارس، حضور فعال داشته  -1
 .باشد

آموز اهتمام الزم در کسب مهارت هاي زندگی با رویکردي عملیاتی داشته باشد و در برنامه هایی دانش  -2
 .که مدرسه هماهنگ می نماید شرکت کند

 .دانش آموز سعی نماید حتی المقدور در یکی از  تیم هاي  درسی ، ورزشی و پرورشی شرکت کند -3

 .روز از طی سال تحصیلی داشته باشد 3 دانش آموز همکاري منظم در رابطه با اداره ي مدرسه در -4

شرکت داشته و یا  و بسیج مدرسه انجمن اسالمی ، جوانان هالل احمر دانش آموز در شوراي دانش آموزي ، -5
 .همکاري داشته باشد

همایش ها و نمایشگاه ها و غیره به   جشن ها ،  نماز جماعت ،  دانش آموز در اداره مراسم صبحگاهی ، -6
 . ستعداد همکاري داشته باشدتناسب عالقه و ا
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  :فوق برنامه و تکمیلی 

 .دانش آموز در کالس هاي فوق برنامه و تکمیلی که مدرسه تنظیم می نماید شرکت کند -1

ساعت اضافی مدارس سمپاد به صورت منظم شرکت کرده و دروس  10تا  6دانش آموز در هر هفته به مقدار -2
 .را به خوبی مطالعه نماید

درکالس هاي المپیادهاي علمی که با نظر اساتید تنظیم می شود شرکت نماید و متناسب با دانش آموز  -3
 .استعدادش  در یکی از المپیاد ها ثبت نام نماید

دانش آموز درنظام ترم بندي کالس هاي رباتیک و نانو و کار سوق هاي خالقیت نیز متناسب با استعدادش  -4
 . شرکت نماید

مرتبط و در رقابت هاي علمی شرکت  مراکز علمی معتبرداخلی ، ملی و جهانی ، دانش آموز می بایست با  -5
 .نماید

  :موارد بهداشتی 
 .دانش آموز می بایست مراحل کارت واکسیناسیون خود را به موقع انجام داده و تحویل مدرسه بدهد -1
 .اشددانش آموز می بایست آیین نامه ي اجرایی مدارسرا مطالعه کرده و به آن پاي بند ب -2

 .از خوردنی هاي مجاز در مدرسه استفاده نمایددانش آموز می بایست   -3
دانش آموز الزم است در برنامه هاي هفته سالمت شرکت کرده و موارد و توصیه هایی که منجر به سالمت   -4

 .جسم و روان می شود را رعایت نماید

حی می شود و مدرسه متذکر می دانش آموز می بایست همه مقرراتی که منجر به سالمتی جسمی و رو -5
 . شود را رعایت کند

دانش آموزان می توانند در تهیه بروشور هاي بهداشتی و همچنین تشکیل نمایشگاه ها واجراي  -6
 .همایش هاي علمی بهداشتی همکاري نمایند

و عوامل  دانش آموزان می توانند از مراکز بهداشتی و درمانی براي اطالع از وضعیت بیماري ها و علل -7
 .آنها بازدید نمایند

وزن، دهان و دندان، (دانش آموزان الزم است در معاینه ي پزشکی  دوره اي و بررسی وضعیت سالمت  -8
 .شرکت نمایند... ) فشار خون و  وضعیت آهن،

  :موارد شخصیتی 

 .دانش آموز با مشاور مدرسه در اجراي طرح هاي شخصیتی نظیر خودباوري همکاري نماید -1

 .دانش آموز احترام متقابل فی ما بین دانش آموزان و همکاران را رعایت کند-2

 .دانش آموز در اجراي  فرهنگ تعاون و همکاري در فعالیتها همکاري نماید -3

  .دانش آموز در برخورد با دیگران تکریم شخصیت  افراد را رعایت نماید -4
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  :توصیه هایی براي والدین 

با مدرسه همکاري مستمر داشته .... طریق ارتباط حضوري ،سامانه ي پیام کوتاه و اولیاي دانش آموزان از  -1
 .باشند

تلگرام  و وبالگ ،سایت مدرسه حضور در مدرسه، دانش آموز به همراه والدین خود  از طرق مختلف بویژه  -2
والدین می توانند یک صفحه  در سایت مدرسه .در جریان وضعیت  تحصیلی و آموزشی فرزند خود باشند ،

 .نیز بطور اختصاصی داشته باشند

چنانچه مدرسه مجهز به سیستم کارتخوان حضور و غیاب شد اولیاء می بایست از طریق اتصال به تلفن  -3
 .همراه در جریان حضور و غیاب فرزند خود باشند

 .اي دانش آموزان می بایست در کالسهاي آموزش خانواده شرکت نماینداولی -4

اولیاي دانش آموزان می بایست طبق برنامه تنظیمی مشاوره اي در یک فرآیند زمانی خاص با حضور در  -5
 .واحد مشاوره ، وضعیت تحصیلی، روانی و شخصیتی فرزندان خود را مورد بررسی و موشکافی قرار دهند

اولیاي دانش آموزان می بایست ارتباط نزدیک با اعضاي انجمن مدرسه داشته باشند تا در جریان وضعیت  -6
 . کلی فرزندان خود باشند

اولیاي دانش آموزان می بایست طبق برنامه تنظیمی برنامه ي مالقات با مدیر مدرسه را داشته باشند تا   -7
 .درهبري آموزشی به نحو شایسته اي جریان داشته باش

  .اولیاء دانش آموزان می بایست ماهیانه در جریان ریز نمرات مستمر فرزند خود باشند -8
  :نمرات مستمر

دانش آموز می بایست خود را براي آزمون هاي روزانه مطابق برنامه تنظیمی جهت ثبت  نمرات مستمر  -1
 .ماهیانه آماده کند

و پایانی را از دفتر مدرسه تهیه نماید و به اطالع دانش آموز می بایست برنامه امتحانات مستمر ، دوره اي  -2
 .والدین خود نیزبرساند

دانش آموزانی که نسبت به آزمونهاي قبلی پیشرفت داشته باشند توسط سرپرستان علمی بررسی شده و  -3
 .مورد تشویق قرار می گیرند

دانش آموزان ، دانش آموز متوجه باشد که در نمرات مستمر، فعالیت هاي پژوهشی و تحقیقی -4
 .مورد توجه قرا رمی گیرد... کنفرانس ها ، بروشورها و  مقاالت، 

دانش آموز متوجه باشد ، بخشی از نمرات مستمر به آزمون هاي پیشرفت تحصیلی ، آزمون هاي  -5
  .هماهنگ سمپاد و موفقیت در المپیادها و جشنواره ها  اختصاص  می یابد

  :تعطیالت 

چنانچه دانش آموزان مایل باشند که در ساعات خارج از وقت اداري جهت مطالعه در مدرسه حضور   -1
 .داشته باشند امکان پذیر است 

چنانچه دانش آموزان مایل باشند در ایام تعطیالت نوروز نیز در مدرسه مطالعه و فعالیت پژوهشی داشته  -2
 .باشند ، امکان پذیر است 
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ایام تعطیل متناسب با وضعیت مدرسه در برنامه هاي جبرانی شرکت داشته  دانش آموز می بایست در -3
 .باشد

چنانچه الزم باشد که در ایام تعطیل دانش آموزان در هر یک از مناسبت ها  شرکت داشته باشند و اهمیت  -4
 .آن محرز باشد می بایست همکاري داشته باشند

یام تعطیالت که مدرسه پیش بینی می کند را مورد دانش آموز می بایست برنامه ي مطالعاتی ویژه براي ا -5
 .توجه جدي قرار دهد

دانش آموزان باید متوجه باشند که با توجه به تعطیلی پنج شنبه ها بخش عمده اي از کالس هاي فوق  -6
در این روز برگزار شود لذا الزم است شرکت فعال داشته ... ) المپیادها ، رباتیک ، نانو ، درسی و ( برنامه 

  .اشندب
  :حق الثبت 

اولیاي دانش آموزان باید متوجه باشند که مطابق آیین نامه ي پرداخت حق الثبت ها  الزم است وجه  -1
 .مشخص شده در هر سال را پرداخت نمایند

اولیاي دانش آموزان باید متوجه باشند که مطابق آیین نامه ي پرداخت ، براي جلوگیري از اخذ وجوه 2- 
ت اساعوجوه قابل اخذ اعم از حق الثبت ، در طول سال تحصیلی ، از همان ابتدا و هنگام ثبت نام میزان 

 .خت نمایندرا پردا... المپیادها و   ، کتب تکمیلی ، آزمون ها ، بیمهکالس هاي اضافی ،

 .مدیریت مرکز می تواند براي ایجاد تسهیالت بیشتر و کمک به اولیا سیستم اقساطی پیش بینی نماید3-

اولیاي محترمی که توان مالی بیشتري دارند می توانند کمک مالی بیشتري نسبت به مدرسه داشته 4- 
بیشتر در این دنیا را خواهند به یقین در پیشگاه خداوند متعال اجر مضاعف در آخرت و برکت . باشند 
 .داشت

 مقررات انضباطی دانش آموزان

  وظایف دانش آموزان. 1

اند موازین اسالمی و مقررات آموزش و پرورش را در  دانش آموزان در دوران تحصیل موظف.58مادهء 
  :ها به شرح زیر است اخالق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آن

  .رعایت شعائر دینی. 1

  .رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه. 2

  .رعایت حسن رفتار و اخالق و همکاري با سایر دانش آموزان. 3

سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض دینی و مشارکت در . 4
  .هاي اجتماعی مدرسه فعالیت
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حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر (وقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر حضور به م. 5
ي ولی دانش  منوط به اجازه. . . هاي پرورشی و  براي استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه، کتابخانه، فعالیت

  ).آموز و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود

  .حضور مرتب در مدرسه و کالس درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است .6

رعایت بهداشت و نظافت فردي و همکاري با دانش آموزان دیگر و مسؤولین مربوط در پاکیزه نگه . 7
  .داشتن فضاي مدرسه

  استفاده از لباس، کفش، جوراب ساده و مناسب و اصالح موي سر متناسب با شئوون دانش آموزي . 8

وسایل  ز از همراه آوردن اشیاي گرانبهاخودداري از به کار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهی. 9
  .غیرمرتبط با امور تحصیلی به مدرسه

بینی  نامه شرکت تعاونی دانش آموزي پیش ه در آیینخودداري از خرید و فروش به غیر از مواردي ک. 10
  .شده است

چنانچه (مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداري اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه . 11
دانش آموزي به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد، باید خسارت وارده 

  ).ی وي جبران شودتوسط دانش آموز یا ول

شود، باید حاوي اهم وظایف  نام توسط دانش آموز و ولی او تکمیل می هایی که در موقع ثبت برگه.تبصره
  .انضباطی دانش آموزان باشد تا ضمن آگاهی و توجه، دانش آموز و ولی او انجام این وظایف را تعهد کنند

ورود مکرر یا غیبت غیرموجه داشته باشد،  مدیر موظف است در مواردي که دانش آموز تأخیر.69مادهء 
چه غیبت دانش چنان. جویی الزم معمول شود چاره مراتب را به اطالع ولی وي برساند تا با همکاري ولی

باشد مدیر موظف است  این آیین نامه می 39ي عمومی بیش از حد مقرر در مادهء  مشمول وظیفه آموز،
  .اعالم کند مراتب ترك تحصیل وي را به مراجع مربوط

ي انضباط  غیبت غیرموجه و تأخیر ورود دانش آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب کسر نمره.70مادهء 
شود و در صورت تأخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد، مدیر مدرسه موظف است با نظر شوراي  می

  .به ولی دانش آموز ابالغ کند اتخاذ نماید و مراتب را کتباً 76مدرسه تصمیم مقتضی را برابر مفاد مادهء 

  ترغیب و تشویق. 2

هایی را تهیه و  مدیر مدرسه باید براي ترغیب دانش آموزان به انجام صحیح وظایف خویش برنامه.71مادهء 
  .با تأیید شوراي مدرسه اجرا کند
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رد تشویق هاي زیر مو دهند، به روش دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می.72مادهء 
  :گیرند قرار می

  .دانش آموزانهمه تشویق شفاهی در کالس در حضور . 1

  .دانش آموزاندر مراسم آغازین در حضور  تشویق شفاهی. 2

  .تشویق کتبی و شفاهی در کالس و اعالم آن به ولی دانش آموز. 3

  .دانش آموزان شویق کتبی و شفاهی در حضور همهت. 4

  .ي دانش آموزان تقدیر با امضاي مدیر مدرسه در حضور همهاعطاي جایزه یا لوح . 5

  .ي آموزش و پرورش تشویق کتبی و اعطاي لوح تقدیر از طرف اداره. 6

  .معرفی براي شرکت در اردوهاي تربیتی، آموزشی و فرهنگی. 7

  .هاي دانش آموزي برابر ضوابط مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش اعطاي نشان. 8

توسط مدیر مدرسه و  5لغایت  2با معلم و مربی دانش آموز و بندهاي  1تصمیم در مورد بند اتخاذ .تبصره
  .پس از تأیید شوراي مدرسه انجام خواهد گرفت 7و  6بندهاي 

  :در انجام هر نوع تشویق باید موارد ذیل رعایت شود.73مادهء 

ر دانش آموزان شده و روح امید، هاي تشویقی مدرسه باید منجر به تشویق و انگیزش درونی د برنامه. 1
  .تعاون، عشق و به کار و کوشش و جدیت را در آنان توسعه دهد

مالك اصلی در تشویق، سعی و کوشش دانش آموز و میزان پیشرفت وي در مقایسه با وضع قبلی خود . 2
  .باشد

ایر دانش آموزان شود و س اي انجام پذیرد که علت آن براي فردي که تشویق می تشویق باید به گونه. 3
  .روشن باشد

شود باید متناسب با سن و ذوق دانش آموز باشد و ارزش آموزشی و تربیتی آن  جوایزي که تهیه می. 4
  .مورد توجه قرار گیرد

ي تحصیلی دانش آموزان درج شود و در صورت عدم حضور  هاي مهم باید در پرونده خالصه تشویق. 5
  .برسد اولیا به نحو مناسب به اطالع آنان

  .ها نباید تبعیض و استثنایی بین دانش آموزان قائل شد تشویق هیچ دانش آموزي نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگري شود و در اعمال تشویق. 6
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 میثاق نامه دانش آموز
  

  

 به	و عترت براي دستیابی به مراتبی از حیات طیبه فردي و اجتماعی و با توکل به خدا قرآنبا الهام از 
علیهاکه از هم اکنون بار سنگین .. مسلمان پیرو مکتب ائمه اطهار سالم اپسر آموز دانش یک عنوان

:که بندم وجود عهدمی ازعمق ام گرفته رابردوش اسالمی بزرگ انقالب	حراست از  

 ،ضمن کرامت و ارزشهاي واالي انسانی، مطلوب ترین پوشش را که برازنده نوجوان مسلمان ایرانی است*
استفاده نمایم و درکمال سادگی و 

.مدرسهدرمحیطدبیرستانحضوریابموازپوششنامناسبخوددارینمایم	بارعایتفرم	آراستگی  

.درحفظوتقویتعفافکوشاباشم		با توجه به نقش بازدارندگی فرائض دینی به ویژه نماز، با گسترش اقامهآن *  

و دوستانم  خود	با توجه به گستردگی فضاهاي مجازي تالش می کنم *
.راازپیامدهایاستفادهنامطلوبازآنمصوننگاهدارم	  

نسبت به رعایت بهداشت خود و محیط مدرسه واقف بوده و نهایت تالش خود را در حفظ سالمت جسم *
.و روانم بنمایم  

ولیت در فعالیت هاي مدرسه اهتمام سئبه کسب مهارت هاي اجتماعی توجه نموده و نسبت به پذیرش م *
.می ورزم  

.در مدرسه حاضر و در کمال نظم و آرامش در مراسم صبحگاهی شرکت نمایم 7:25راس ساعت  *  
خودداري ... کتب، مجله، سی دي، تلفن همراه، زیور آالت و "از همراهی وسایل غیر ضروري و تجملی * 

.نمایم  
.دانمواجب و خروج هنگام اتمام درس پس از دبیر را الزم می  ،حضور خود را قبل از دبیر *  

در برخورد با اولیاي مدرسه و دانش آموزان با کمال ادب و احترام رفتار نمایم و رفتار مودبانه را نمایانگر *
.شخصیت واالي خود می دانم  

حفظ نظم و آرامش در کالس و توجه به درس و عمل به توصیه دبیران و بهره گیري از آنان را در کالس  *
خود و سایر همکالسی ها می دانم و عمل به آنها را بر خویش واجب  درس نشانگر آشنایی کامل به حقوق

	.آرامش شعار ماست و کوشش می کنم آن را تا حد اعلی حفظ و به دیگران منتقل نمایم. می شمارم  
اموال و امکانات به صورت امانتی گرانبها نزد ما می باشد و مسلما امانت داري . مدرسه خانه ي ماست *

.ي خود خواهم بود صادق براي خانه  
تالش می کنم نهایت همکاري را با اولیاي مدرسه در زمینه هاي علمی، پژوهشی و شرکت در مسابقه  *
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اولیا میثاق نامه میثاق نامه اولیا  

ها، المپیاد ها، همایش ها و گرد همایی ها داشته باشم و موجبات افتخارات و سربلندي را براي خود، 
.فراهمنمایممدرسه و جامعه   

با اعضاي شوراي دانش آموزي همکاري داشته و با نظرات و پیشنهادات سازنده خود در بهبود وضعیت  *
 مدرسه

ي خداي بزرگ یاریم کن تا همواره براین عهد استوار ا.ودرمراسمهاشرکتفعالخواهمداشت	کوشممی
وپیمان شکن نباشم	باشم  

 

و عترت ، براي دستیابی به مراتبی از حیات طیبه فردي و اجتماعی به  قرآنبا توکل به خدا وبا الهام از 
  :عنوان ولی دانش آموز از عمق وجود عهدمی بندم که فرزندم

حد اکثر تالش خود را جهت ارتقاي معدل و افزایش توان علمی ، پژوهشی و کیفیت بخشی آموزشی -1
  .وپرورشی انجام دهد

بر اساس کرامت ارزش هاي واالي انسانی با پوششی که برازنده ي نوجوان ایرانی است در محیط -2
  .مدرسه حضور یابد

  .با توجه به نقش بازدارندگی فرائض دینی به ویژه نماز ، در گسترش اقامه آن کوشا باشد -3

هاي استفاده نا مطلوب از با توجه به گستردگی فضاهاي مجازي تالش کند خود و دوستانش را از پیامد -4
  .آن مطّلع نماید ومصون نگاه دارد

نسبت به رعایت بهداشت خود و محیط مدرسه واقف بوده و نهایت تالش خود را در حفظ سالمت  -5
  .جسم و روانش بنماید

به کسب مهارت هاي اجتماعی توجه نماید و نسبت به پذیرش مسئولیت در فعالیت هاي مدرسه  -6
  .ورزداهتمام کامل 

  .خودداري نماید... کتب ، مجله ، سی دي ، تلفن همراه، و "از همراه داشتن وسایل غیر ضروري و تجملی  -7

  .حضور خود را قبل از دبیردر کالس درس واجب ، و خروج هنگام اتمام درس پس از دبیر را الزم بداند -8

حترام رفتار نماید و رفتار مودبانه را در برخورد با اولیاي مدرسه و دانش آموزان با کمال ادب و ا -9
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  .نمایانگر ارزش واالي خود بداند

حفظ نظم و آرامش در کالس و توجه به درس و عمل به توصیه دبیران و بهره گیري از آنان را در  -10
کالس درس نشانگر آشنایی کامل به حقوق خود و سایر همکالسی ها بداندو عمل به آنها را بر خویش 

  . دواجب بشمار

مدرسه خانه ي ماست ، اموال و امکانات به صورت امانتی گرانبها نزد ما می باشد ، مسلماً امانت داري  -11
  .صادق ، براي خانه ي خود باشد

تالش کند نهایت همکاري را با اولیاي مدرسه در زمینه هاي علمی، پژوهشی و شرکت در مسابقه ها،  -12
ها داشته باشد و موجبات افتخارات و سربلندي را براي خود، مدرسه و المپیاد ها، همایش ها و گرد همایی 

  .جامعه فراهم نماید

با اعضاي شوراي دانش آموزي همکاري داشت باشد ه و با نظرات و پیشنهادهاي سازنده خود در  -13
  .بهبود وضعیت مدرسه بکوشد و در مراسم ها و برگزاري مناسبت هاي مختلف شرکت فعال داشته باشد

، خود را موظف بر کمک یا ارجاع )همکالسی ها (در صورت مشاهده مشکل روانشناختی در اطرافیان -14
  .به مشاوره بداند 

در پایان متعهد می شوم ارتباط خود را با دبیرستان حفظ نمایم و در جهت بهبود وضع درسی ،  -15
  .اخالقی فرزندم نهایت تالش را بنمایم 

  پیمان شکن نباشاي خداي بزرگ یاریم کن تا همواره براین عهد استوار باشم و 

  

 جدول برنامه آزمون هاي تستی ، تشریحی و المپیاد

  
وقتی سخن از آموزش و آموختن به . آزمون پس از آموزش مهم ترین بخش ساختارهاي آموزشی است

صورت سیستماتیک مطرح می شود ابزار سنجش و سنجیدن آموخته ها براي ادامه فرآیند آموزش 
سنجش . دغدغه اصلی کسانی است که مدیریت نظام آموزشی را در سطح کالس و مدرسه بر عهده دارند

ها نه فقط براي قبولی مرحله اي دانش آموز است بلکه این سنجش در درجه نخست باید میزان  آموخته
این اثربخشی باید . اثر بخشی نظام اموزشی که وقت و هزینه بسیاري را به خود اختصاص داده معین کند

. و اجرا کرد به صورت واقعی ارزش گذاري شده باشد تا بتوان به کمک آن برنامه هاي بلند مدت را طراحی
شناسایی دقیق ضعف و قوت ساختار آموزشی و عملگران درون آن مانند دانش آموز ، دبیر، مسوول 



15 

در تفکر آموزشی که . نسبت مستقیمی با سنجش درست و ابزار کافی براي این سنجش دارد 	مجموعهآموزشی و مدیر 
  ضرورت برگزاري آزمون انکار ناپذیر استنامید "مدرسه نهاد"بر پایه مدرسه بنا شده و آن را می توان 

با توجه به ضرورت آماده سازي دانش آموزان جهت آزمون هاي تشریحی و ضعف عمومی دانش : آزمون هاي تشریحی
دانش آموزان  کل در برنامه آزمون به صورت میان ترم آموزان در این موضوع ، مقرر گردید دو مرحله آزمون تشریحی

  .گنجانده شود

برگزار و در  8/1401/ 25تا   8/1401/ 7روز شنبه مورخ از گردند که بصورت تشریحی برگزار می امتحانات مستمر ترم اول
  .نتایج با حضور اولیا در مدرسه اعالم می شود 8/1400/ 30تاریخ  

شیمی ،  عربی ،حسابان ، و زبان در متوسطه اول و ریاضی ،، مطالعات  در آذر ماه دروس علوم پایه مانند ریاضی ، علوم 
برگزار  9/1401/ 19تا   9/1401/ 5مورخ  روز شنبه مجددا از در صورت لزوم و دروس الزم التوجه  ، زیست هندسه ، فیزیک

  .می شود

نمرات مستمر و پرسش هاي کالسی نقش مهمی در قبولی و ابقا دانش آموز و از شروط مهم ادامه تحصیل در :تذکر مهم
  .باشد مراکز سمپاد می

اعالم نتیجه با حضور اولیا و  29/10/1401ادامه و در تاریخ   22/10/1401تا   10/1401/ 3روز شنبه مورخامتحانات ترم اول از 
  .مشاوره با دبیران انجام  خواهد شد

دقیق تاریخ .در اوایل بهمن ماه برگزار می شود استانی به صورت همزمان آزمون پیشرفت تحصیلی خاص مدارس سمپاد 
دانش آموزان گرامی دقت کنند از آنجا که این آزمونها از نظر شوراي آموزش و برنامه ریزي . آن متعاقبا اعالم می باشد

مدرسه اهمیت باالیی دارند و مورد تاکید مدیریت محترم اداره سمپاد نیز می باشد، جهت شرکت در آزمون پیشرفت 
  .فعال داشته باشند تحصیلی با آمادگی الزم شرکت نمایند و حضوري

برگزار و در  1/1402/ 30تا  1/1402/ 15امتحانات مستمر ترم دوم که بصورت تشریحی برگزار می گردند از روز شنبه مورخ  
  .نتایج با حضور اولیا در مدرسه اعالم می شود 2/1401/ 9تاریخ  

 .ارائه می شود برگزار خواهند شداز اول خرداد طبق برنامه که متعاقبا ) خرداد ماه(امتحانات ترم دوم 

 آموزشگاه بودجه بندي آزمون ها به نحوي انجام گرفته که تا حد امکان با سرعت پیشرفت دروس در :آزمون هاي تستی
  .مطابقت داشته باشد

سازي جهت آماده  - همچنین تعداد آزمون ها در هر پایه تحصیلی به اندازه اي است که موجب اختالل در عملکرد دبیران 
  .نگردد -دانش آموزان براي آزمون 
براي  و دبیرستان  نهم تا  هفتم آزمون ، در پایه هاي  ششبراي هر پایه تحصیلی ،  متوسطه اولبه همین منظور در مقطع 

و در سال  )دو آزمون هماهنگ استانی( آزمون 14 دبیرستان یازدهمدر مقطع متوسطه دوم شامل دهم و  هر پایه تحصیلی
مجموعه آزمونهاي سراسري (و چهارده آزمون جمع بندي آزمون تستی چهارده مرحلهدبیرستان نیز مجموعا م دوازده

 .می باشد 23/4/1401اولین مرحله.در نظر گرفته شده است )سالهاي قبل

جهت تعمیق آموخته هاي دانش آموزان و همچنین آماده سازي دانش آموزان مستعد جهت حضور : آزمون هاي المپیاد
این آزمون ها در سطح .موفق در آزمون هاي المپیاد کشوري ، دو مرحله آزمون المپیاد در برنامه آزمون ها قرار گرفته است

  ر کلیه رشته ها برگزار می گرددآزمون مرحله اول و د
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  :هاي تماس مرکز شماره 

        36017842   :مدیریت                                                                    

  360219 :معاونت اجرایی                                                               

 36047437: یمعاونت آموزش

  tizhoshanpa@:مدرسه  تلگرامی کانالآدرس 

com.gmail@1275seyedrazi: Gmail   

 

  خیابان اوقاف کوچه شهید حسینی مرکز پرورش استعدادهاي درخشان جابربن حیان وسید رضیپاکدشت : آدرس مدرسه 
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  برنامه مطالعاتی پایه هفتم
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