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 یا رب

 دوستی خاندانش و قرائت قرآن .ن خود را به کسب سه حقیقت آموزش دهید : دوستی پیامبر ، افرزند

 ص((پیامبر اکرم                                                                                 

 

 :مقدمه 
 

همواره بر این باور بوده ایم که تعیین اهداف و پیش بینی زمان های مناسب ، جهت یافتن بهترین مسیر برای               

دست یابی به مقاصد از پیش تعیین شده ، ضروری و هدف اصلی تنظیم تقویم اجرایی است . ساعت ها بررسی و گفتگو 

ه ، منجر به تدوین مجموعه ای از برنامه های آموزشی ، در شورای تربیتی و مشاورین و مداقه در برنامه آموزشی سالیان

 گردیده است . تربیتی و فرهنگی 

آموزشی تا حد امکان به صورت دقیق تنظیم شده  –تاریخ های پیش بینی شده شامل جلسات اولیاء و اردوهای تفریحی 

یکدیگر ،  با گی تنگاتنگـهمراهی و هماهن. امید آنکه با ید ـورت تغییر ، تاریخ جدید به اطالع خواهد رسـاما در ص

 تربیتی دخترانمان فراهم آوریم . بستری هر چه مناسب تر برای رشد و اعتالی آموزشی و

 

 



 

هر سازمان به مثابه موجودی زنده است که برای ادامه زندگی خود بایستی با محیط خارج از خود ارتباط         

برقرار کند و در جهت انطباق با محیط ، تأثیر بگیرد یا تأثیر بگذارد.مدرسه به عنوان یک سازمان اجتماعی ، پس 

 رد . از خانواده رسالت خطیر تربیت و تعلیم افراد جامعه را بر دوش دا

بر مبنای فرموده ی معصوم ) علیه السالم ( که : الناس کمعادن الذهب و الفضه ... انسان ها همچون معادن        

طال و نقره هستند که استعدادهایشان بایستی استخراج شوند و موجودیتشان آشکار گـردد برای به منصه ظهور 

صحیـح می باشد . زیرا برون دادهای نظام  رسـاندن این استعدادها ، نیـاز به شناخت شیوه های مدیریتی

 آموزشی به کل جامعه منتقل می شود . 

آموزش و پرورش ، بهترین وسیله برای ایجاد تغییر در ارزش ها و رفتارها به شمار می رود . بنابراین ضمن       

یازهای آنها بپردازیم که شناخت نیازهای دانش آموزان ، باید با انتخاب شیوه های مناسب به گونه ای به ارضای ن

 موجبات رشد ابعاد مختلف وجودیشان ) عقالنی ، عاطفی ، اخالقی ، جسمانی و اجتماعی ( فراهم گردد . 

 

 اهداف سازمان های آموزشی :
دانستن و شناختن اهداف یک سازمان آموزشی بسیار حائز اهمیت است که اگر به طور عمیق تجزیه و تحلیل 

امور سطحی و روبنایی و نه بنیادی و زیر ساختی ، مربیان را از وصول به اهداف اصلی باز  نشود ، سرگرم شدن به

 می دارد . صاحب نظران ، اهداف آموزش و پرورش را به انواع زیر تقسیم می کنند :  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اهداف خود شناسی : الف(

اگر خداشناسی و قرب الی ا... را هدف غایی تعلیم و تربیت بدانیم ، خود شناسی هدف جزئی تر و مرحله ای        

 محسوب می شود . 
 

آموزش و پرورش باید به فرد کمک کند که خود را بشناسد و به ارزش خود پی ببرد ، مهارت اساسی را        

ه سـاز شـکوفایی ـد و زمینـف و شناسایی نمـایـا کشب و استعدادهای خود رـازهای خود کسـبرای رفع نی

 آنهـا باشد . 
 

 هدف های روابط انسانی :ب( 

، مدرسه باید زمینه رشـد « مدرسه جای ایجاد باورهای مثبت در دانش آموزان است » با این اعتقاد که        

 اجتماعی و همکاری با دیگران را در دانش آموزان ایجاد کند . 
 

 ای اقتصادی :هدف ه ج(

آشنا کردن دانش آموزان با مشاغل مختلف و ارائه اطالعات و دانش الزم شغلی به آنان ، از اهداف آموزش و       

پرورش می باشد تا بتوانند با توجه به استعداد ، عالقه ، پشتکار ، نیاز جامعه و مصالح خود ، به انتخاب رشته 

 قدام نمایند .  مناسب و موافق با مشاغل مورد نظر خود ا
 

 د( هدف های پذیرش مسئولیت اجتماعی : 

آشنا کردن دانش آموزان با وظایف شهروندی خود ، احترام به مقررات اجتماعی و ترجیح منافع جامعه بر       

 منافع خود از اهداف تعلیم و تربیت می باشد . 

مدرسه به عنوان نهاد رسمی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای برای پرورش بعد عقالنی ، بعد جسمانی ، بعد         

 اخالقی ، بعد اجتماعی و بعد عاطفی دانش آموزان بایستی دارای برنامه ، محتوا و روش های ویژه ای باشد . 



       

، این نکته حائز اهمیت فراوان است که دانش آموزان  گر چه تربیت فرآیندی تدریجی و دیربازده می باشد  

بایستی با ارزش های اصیل اسالمی با روش های خاص مناسب هر مقطع سنی آشنا شوند و این ارزش ها به 

دینی صرفاً در سطح پوسته متوقف نشود بلکه به تعمیق باورهای دینی  –مرور درونی شود و آموزه های اخالقی 

 منجر شود . 

 

 تربیتی دبیرستان طلوع  اهداف
 در خصوص ابعاد مختلف وجودی دانش آموزان :

تعلیم و تربیت و رشد فکری و اجتماعی و علمی افراد بر اساس دین » هدف از تأسیس مؤسسه طلوع ،         

 اعتقاد به این که مدرسه فضایی است که دانش آموزان« مبین اسالم و ترقی و تعالی فرهنگی کشور می باشد . 

لمان امروز تربیتی کامل و همه جانبه می طلبند تا ـران مسـد و دختـان پرورش یابنـاد وجودشـباید در همه ابع

ان شاء ... ضمن این که مادرانی مدیر و مدبر و آگاه به زمان تربیت می شوند ، بتوانند در ایفای مسؤولیت های 

 مؤسسه حاکم است . اجتماعی خود نقش اصولی و اساسی ایفا نمایند ، بر فضای 

لذا تالش شده فضای حاکم بر مدرسه منور به نور دانش باشد و الگوی ارائه شده به دانش آموزان به          

، فردی باشد که هم در بعد عقالنی و هم در ابعاد اجتماعی ، اخالقی ، جسمانی و «دختر مسلمان کامل » عنوان 

 شد . عاطفی پرورش یافته ، با انگیزه و فعال با

 

 :بعد عقالنی
جنبه عقالنی از نظر تربیتی اهمیت فراوانی دارد و ارتباط و پیوستگی این جنبه از رشد با سایر ابعاد وجود         

 انسان حائز اهمیت فراوان می باشد . 

 



 

با تکیه بر علوم ریاضی و دروس تاریخ و جغرافیا ) از زمان آشنا شدن دانش آموزان با مفهوم مکان و زمان ( بر 

 ( brain storming )رشد این بعد تأکید می گردد . در اکثر کالس ها به بارش فکری یا همان طوفان مغزی 

 وزان تعیین می گردد . توجه می شود و موضوعات پژوهشی در دروس مختلف طبق نیاز دانش آم

پژوهـش ها اکثـراَ به صـورت گـروهی ) سـه نفـره یا بیشتر ( انجـام می گیـرد . کالس های نقـد فیـلم ،        

 نقـد کتـاب و مهـارت های زندگی در طـول سـال تحصیلی یا دوره تابستان تشـکیل می گردد . با این باور که 
 

ش آموزان و مدرسه در انتشارات معتبر و دریافت نشریات ـشترک کردن دان، م« کتابخانه قلب مدرسه است » 

پر بار توسط دانش آموزان و برگزاری نمایشگاه و میز کتاب و مسابقه کتابخوانی به مناسبت های مختلف از جمله 

 تمهیداتی است که در این خصوص اندیشیده شده است . 
 

 بعد عاطفی :
رشد عاطفی هنگامی ظاهر می شود که فرد بتواند احساسات و عواطف خود را تحت کنترل و نظارت خویش 

درآورد و از راه مساعد و مناسب بروز دهد . شرکت دانش آموزان در کارهای جمعی و ایجاد فرصت برای بیان 

های ناسالم با تشویق های  عواطف از جمله فعالیت هایی است که در این زمینه انجام شده است . حذف رقابت

 گروهی ) نه فردی ( در مواقعی که 

امکان پذیر است ، برگزاری جلسات آموزش خانواده به صورت کارگاه آموزشی و یا سخنرانی ، مشاوره های 

فردی و گروهی با والدین و دانش آموزان ، و آگاهی بخشی به دانش آموزان و خانواده ها نسبت به آثار و نتایج 

 وب استرس و دیگر اختالالت رفتاری از جمله مواردی است که اجرا گردیده است . نامطل

 

 

 



 

تشکیل کالس های مهارت های زندگی ) به خصوص با پژوهش در سیره پیامبر اعظم ) ص ( و انجام         

فعالیت های هنری در تابستان جهت تلطیف روح و روان و آشنایی با میـراث فرهنـگی ) که بر اسـاس معیارهای 

 س و ـن تقویت اعتماد به نفـنیت ( و هم چـل اسـالمی ارزش سنجی شـده و از صـافی گذرانده شـده اسـاصی

باور کردن توانایی هایشان نیز ابزاری برای وصول به این هدف می باشد که برگزاری نمایشگاه های مختلف در 

 خاتمه دوره فعالیت ها نیز در این خصوص اثر بخش می باشد .
 

 بعد اجتماعی : 
جنبه اجتـماعی رشـد و آماده سـازی افـراد بـرای همـکاری و به سر بردن با دیگران در تربیت و تعلیم          

 اهمیت ویژه ای دارد . در این خصوص بر شرکت دانش آموزان در کارهای گروهی تأکید می گردد .

استقبال دانش آموزان روبرو شده و  شرکت دانش آموزان در امور خیریه از جمله فعالیت هایی است که با        

آنها به صورت گروه های چند نفره در خصوص تحت پوشش قرار دادن ایتام و کمک رسانی به خانواده های 

محروم در نقاط مختلف شهر فعالیت دارند . گاهی حاصل فعالیت های گروهی و کالسی شان در برخی دروس ، 

 عموم دانش آموزان مدرسه قرار می گیرد . به صورت روزنامه دیواری در معرض استفاده 

 . اردی است که بر آن تأکید می گرددنیز از جمله مونامه های پرورشی به صورت گروهی)سرود و نمایش(اجرای بر    

 حضور دانش آموزان در اردوهای علمی ، زیارتی و تفریحی نیز از جمله ابزار رسیدن به هدف فوق می باشد .
 

 بعد جسمانی : 
توجه به بعد جسمانی در تربیت ، از اهمیت خاصی برخوردار است و کاستی ها در رشد ابعاد دیگر وجود ،         

 د اجتماعی او کم است و ـد . برای مثال فردی که رشـری خود را در جسم فرد به رخ بکشاننـمی تواند نمود ظاه

 



 

طرد می شود ، ممکن است برای جبران این امر نمی تواند با دیگران سازش داشته باشد و از جانب دیگران 

 عالقه زیادی به خوردن پیدا کند یا بر عکس رغبت خود را به غذا از دست بدهد . 
 

در جنبه عاطفی نیز گاهی نیاز به محبت والدین و دیگر افراد ، به صورت تمارض در دانش آموزان نمود پیدا         

می کند . درمسیر پرورش بعد جسمانی ، فعالیت های ورزشی جهت رشد بدن و تقویت عضالت و هم چنین 

 تخلیه انرژی نوجوان بسیار مفید و مؤثر می باشد . 
 

دانش آموزان و والدین آنان از طریق برگزاری جلسات سخنرانی و ارائه بروشورهای بهداشتی آگاهی بخشی به 

و هم چنین حضور پزشک و کارشناسان مسؤول بهداشت در مدرسه از جمله تمهیداتی است که در این راستا 

 اندیشیده شده است . 

نـش آموزان و دبیران و آموزش نکات ترتیـب برنامه ورزش صبحگاهی ، مسـابقـات ورزشـی میـان دا         

مربوط به رعایت مسائل بهداشتی و تغذیه سالم از مواردی است که انجام می گیرد . استخر و سالن ورزشی 

 مجتمع در اختیار دانش آموزان ، فارغ التحصیالن ، دبیران و خانواده های محترم می باشد . 
 

 بعد اخالقی :
از نظر بزرگان دین مبین اسالم ، عالی ترین سرمایه و افتخار انسان ، اخالق پسندیده است و در واقع ،        

اخالق را شامل شکوفا شدن تمام ابعاد مثبت انسانی می دانند .  در تعریف ، تربیت اخالقی را : فرایند زمینه 

ایجاد صفات ، رفتارها و آداب اخالقی و اصالح و سازی و به کارگیری شیوه هایی جهت شکوفا سازی ، تقویت و 

 از بین بردن صفات ، رفتارها و آداب غیر اخالقی در خود انسان یا دیگری می دانند . 
 

 

 



 

این جنبه از رشد را شاید بتوان دشوارترین و پیچیده ترین شکل آن دانست زیرا به ظرافت و هنرمندی        

داف و ـوزه با گستره ی وسیع دامنه ی ارتباطات ، عوامل متعددی با اهمربیان بستگی دارد بخصوص که امر

 روش های مختلف در مسیر تربیت افراد قرار دارند . 

در هر صورت ضمن این که دیدگاه های امیرالمؤمنین حضرت علی )ع( را باور داریم که پرورش اخالق باید آرام 

زمینه تالش کرده ایم که با بکار گیری دبیران مجرب و  و به تدریج در بستر زندگی صورت پذیرد اما در این

ت های فرهنگی و پرورشی از هیچ کوششی ـمتعهد بخصوص در تدریس دروس دین و زندگی ، قرآن و فعالی

 فرو گزار نکرده باشیم . 
 

بیان خود تالش در ایجاد فضایی آرام و صمیمی که دانش آموزان بتوانند نسبت به مدرسه و مشاوران و مر        

بکنند و ناگفته های خود را بر زبان آورند و راهنمایی شوند ، آشنا نمودن آنان با تاریخ اسالم و « احساس تعلق »

بزرگان دینی و ایجاد عادت همراه با شعور مذهبی از طریق اقامه ی نماز روزانه )به صورت جماعت یا فرادی( ، 

شرکت در مراسم مختلف مذهبی ، جشن ها ، سوگواری ها و  مراسم ادعیه خوانی ، برگزاری مراسم افطاری ،

احیای ارزش های اصیل ) با مشارکت و برنامه ریزی مستقیم دانش آموزان و هدایت و نظارت مربیان ( از جمله 

 فعالیت های انجام شده است . 
 

ها و اسوه های تالش برای ایجاد تغییرات مطلوب شخصیتی در جلسات مشاوره فردی و گروهی و ارائه الگو

شخصیتی مناسب به دانش آموزان و ترغیب آنان به پژوهش و ایراد سخنرانی در زمینه ارزش های دینی و از 

همه مهم تر ، مزین بودن مربیان مدرسه به زیور اخالق اسالمی و پیشقدم بودن آنان در عمل به شعائر مذهبی 

 به عنوان الگو اثر گذار می باشد . 

 

 
 



 "  و من ا... التوفیق "
 

 ، می خواهی زود نخواهم... سرنوشت مرا خیر بنویس، تا هرچه را تو دیر  خداوندا

 . دیر نخواهم ، وهرچه را تو زود می خواهی 
 )فرازی از دعای عرفه(

 « ساعات کار دبیرستان» 

 دوشنبه پنج شنبه -چهارشنبه   –سه شنبه   –یکشنبه   -شنبه  

 9  -  9/  51 9  -  9/  51 صبحگاه

 51/9 – 51/9 51/9 – 51/9 زنگ اول

 51/9 – 8 51/9 – 8 تفریح اول

 8 – 03/53 8 – 03/53 زنگ دوم

 03/53 – 51/53 03/53 – 51/53 تفریح دوم

 51/53 – 51/51 51/53 – 51/51 زنگ سوم

 51/51 – 51/50 51/51 – 51/50 نماز و ناهار

 51/50 – 51/55 51/50 – 51/55 زنگ چهارم

 51/55 – 51 --- زنگ تفریح 

 51 – 03/51 --- زنگ پنجم
 



 

 

 

 زمانبندی تماس تلفنی اولیای محترم با مشاورین دبیرستانجدول 

 9تا  8چهارشنبه ها ساعت  – 00تا 01و  9تا  8روزهای یکشنبه ساعت  دهممشاور پایه 

 9تا  8چهارشنبه ها ساعت  – 00تا 01و  9تا  8روزهای یکشنبه ساعت  یازدهممشاور پایه 

 

 

 

 ساعات و زمانهای اعالم شده تماس حاصل نمایید تا مشاورین  باتوجه به برگزاری جلسات داخلی لطفا فقط در

 محترم امکان پاسخگویی داشته باشند.

  روز و ساعت مالقات  حتمادر صورت تمایل جهت برگزاری جلسه حضوری با مشاورمحترم پایه ، خواهشمندیم 

 را قبال به صورت تلفنی با ایشان هماهنگ نمایید .
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 ربیع الثانی  – ربیع االول  - 79آذر 

  شنبه
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 )خانم دکتر عدالتی(   
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  یکشنبه
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 جمعه
 دوازدهم 1گزینه  1

 
8 51     

 دوازدهم 1گزینه  10

  
03 

 

 



 

 
 

 جمادی االولی –ربیع الثانی   - 79دی 

 شنبه
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 . تاریخ دقیق برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ، براساس اعالم وزارتخانه )در آذرماه( مشخص خواهدشد 



 
 

 
 

 الثانیجمادی   –جمادی االولی  - 79بهمن 

 1  شنبه
 دانش افزایی مادران   50

 )خانم دکتر عدالتی(    
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 حضرت فاطمه )س(    
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Final 
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 51 9 5 دوشنبه
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 انقالب اسالمی         
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 8 1 سه شنبه
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   15 59 53 0 چهارشنبه

 55 5 پنج شنبه
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 جمعه
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 دوازدهم -1گزینه 51
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 رجب  –جمادی الثانی   - 79اسفند 

  شنبه
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 دوازدهم               
50 13 19 

  سه شنبه
 والدت            9

 حضرت زهرا )س(      
55 15 19 

 11 51 9 5 چهارشنبه
 والدت          18

 حضرت علی )ع(       

 1 پنج شنبه
 اردوی راهیان نور     8

 پایان  -)پایه دهم( 
  10 دانش افزایی اولیاء   51
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  اطالع اولیای  تاریخ دقیق آن بهو متعاقبا اعالم خواهد شد  اعالم گروه همراه، ، طبق دهماردوی راهیان نور پایه زمان برگزاری دقیق

 ارجمند خواهد رسید .

 : ق ـر بوده و حضـور دانش آموزان طبـدایه کالس های درسی تا آخرین روز اعالمی از سوی وزارت آموزش و پرورش ـکلی  توجه

 الزامی می باشد .  مقررات جاری مدرسـه



 

 

 شعبان -رجب   - 79فروردین 
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 ای پادشـه خوبان ، داد از غـم تنهـــایی                    دل بی تو به جان آمد ، وقت است که بازآیی...
 

 رمضان -شعبان  - 79اردیبهشت 
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 شوال -رمضان   - 79خرداد 
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 ( مشخص خواهدشد . در اردیبهشت تاریخ دقیق برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم، براساس اعالم وزارتخانه ) 



 «دبیرستان عمومیراهنمای »

و شخصیت و منزلت خانوادگی دانش آموزان عزیزمان، از آنان انتظار می رود با عمل باتوجه به شأن     

 به مقررات، ابتدا به خود احترام گذاشته و سپس ما را درجهت پیشبرد اهداف مدرسه یاری نمایند.
صبح تا زمان تعیین شده در هرروز است. دانش آموزان موظفند رأس ساعت مقرر  7ساعت کار مدرسه از  -0

 درمدرسه حضور داشته باشند. لذا بهتر است ده دقیقه قبل از شروع ساعت کار ، درمدرسه حضور یابند.

تا شروع کالسهای فوق برنامه بعد از  04:41خروج دخترانمان دربازه زمانی پایان کالس های آموزشی  -2

 از مدرسه خالف مقررات است. 01ساعت 

ه را ـری مدرسه واعالم شماره سرویس خود، مدرساعت کاـش آموزان موظفند به محض پایان سـدان -3

 د و به هیچ وجه در جلوی درب مدرسه تجمع ننمایند.ـترک کنن

 رود دانش آموزان عزیز با یکدیگر با رعایت اخالق اسالمی و احترام متقابل برخورد نمایند. انتظار می -4

ر مقررات آموزشی و تربیتی هرگاه شیوه برخورد، رفتار، انضباط و پیشرفت درسی دانش آموز منطبق ب -1

مدرسه نباشد، با تشخیص مسؤول واحد مربوطه اولیای مدرسه مختارند طبق آیین نامه انضباطی مدارس، 

 یکی از اقدامات زیر را مبذول دارند:

اخراج  –تغییر کالس )درصورت امکان(  -اخطار کتبی با درج در پرونده تحصیلی -اخطار شفاهی و خصوصی

تغییر محل  -ش آموزبا اطالع قبلی و کتبی به ولی دان ن به مدت دوروز )با درج در پرونده( ، وموقت از دبیرستا

 تحصیل با معرفی به اداره آموزش و پرورش منطقه

مؤسسه فرهنگی سایت  به انضباطی متوسطه دوره دوم، –لطفاًجهت اطالع از آیین نامه رفتاری  -6

 نمایید.مراجعه طلوع،قسمت آیین نامه های دبیرستان 

 



 

 و میان پایه  همزمان بندی ارائه فرم ثبت نام و برگزاری آزمون ورودی پایه د

 « 99-99 سال تحصیلی» 

 
 

 98فروردین ماه  سومو هفته  97سوم اسفند  هفته       ارائه فرم پیش ثبت نام: 

 98هفته دوم اردیبهشت ماه       : برگزاری آزمون ورودی

 

 www.tollou.ir آدرس سایت:

 
 11110091-1          : های دبیرستان شماره تلفن

 
 

 

 

 


