
 

 

فعالیت های مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه جاوید برمبنای 

 آموزش و پرورش سند تحولتربیتی ساحتهای ششگانه 

 

 عبادی و اخالقی ، اعتقادیساحت الف( 

 لیتهای مختلف (اجرای طرح قرآنی )تلفیق مفاهیم قرآنی در دروس و فعا -1

 آغاز صبحگاه و کار کالسی با قرائت قرآن -2

در کانال های قرآنی توسط استاد ابوالفضل انوشه پور سلسله دروس آموزه -3

آپارات مدرسه 

https://www.aparat.com/dabestan.javid.school 

توسط در برنامه هفتگی   پرورشی و اخالقی تفکر سازندهمدون اجرا برنامه  -4

 مدرسههمکاران 

توجه ویژه به هدف مدرسه )تربیت انسان های مؤمن ، عالم ، صالح و امین(  -5

   پایبندی به نظم و اخالق و

 متنوع با اهداف تفریحی ، مذهبی ، تربیتیبرگزاری اردوهای  -5

 برگزاری مراسم در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی -6

و برپایی مراسم مذهبی با حضور دانش ان اهل بیت هیأت محب تأسیس -7

 آموزان و اولیای محترمشان



 

 

 ب( ساحت سیاسی و اجتماعی

برپایی همایش های دانش آفزایی خانواده با حضور اساتید مجرب با توجه به  -1

 نیازهای دانش آموزان 

با هدف برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران و   کالس آموزش تفکر سازنده -2

 رل هیجاناتتشناخت و کن

 و مذهبیبهمن و مراسم ملی  22های متنوع ایام اهلل مانند اجرای برنامه  -2

شرکت در نمایشگاه های مختلف از جمله نمایشگاه کتاب ،  -3

 مسابقات بین المللی شرکت در اوردهای مدارس ونمایشگاهدست

عضویت در کمپین های حفاظت از فرهنگ و زیست بوم ایرانی )مانند  -5

 یوزپلنگ ایرانی(

 

 ج( زیستی و بدنی

 آموزش تخصصی سه رشته ورزشی در سالن ورزشی استاندارد -1

برنامه ورزشی و تفریحی در ایام تابستان از جمله شنا ، تیراندازی ، قایقرانی  -2

 ، فوتبال ، والیبال و بسکتبال و...

 عضویت در مدارس محیط زیستی -3

 شرکت در مسابقات فرهنگی و ورزشی و اردوی شبانه روزی -4



 

 

حضور مربی بهداشتی تمام وقت در مدرسه برای نظارت بر بهداشت محیط  -5

 و بوفه مدرسه ، بهداشت فردی

بررسی و کنترل سالمت دانش آموزان با معاینات سالیانه عمومی ، داخلی ، 

 شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، دندان پزشکی و صافی کف پا

 درون و برون مدرسه ای برگزاری المپیاد های ورزشی -6

 نصب تونل ضدعفونی و دستگاه های ضد عفونی دست در ورودی مدرسه -7

فضاهای مدرسه و قراردادن محلول ضدعفونی دست ضدعفونی روزانه کلیه  -8

  در تمام کالس ها و دفاتر 

 

 د( کارهای علمی و فن آورانه

استفاده یادگیری معکوس و آموزش دروس براساس تفکر خالق و انتقادی و  -1

  از نقشه های مفهومی

 بهو تکنولوژی هوشمند و نرم افزارهای مرتبط  تجهیز کلیه کالس ها به -2

  کارگیری این امکانات توسط معلمان

تولید محتواهای آموزشی )فیلمبرداری با پرده سبز در استودیویی که بدین  -3

منظور در مدرسه راه اندازی شده( و تدوین آن جهت ارائه در کالس های 

درس و بارگذاری در کانال آپارات مدرسه :  

https://www.aparat.com/dabestan.javid.school 



 

 

ایجاد ( جهت L.M.Sالکترونیکی ) استفاده از سامانه آموزش و یادگیری - 4

پرونده الکترونیک برای هر دانش آموز و ثبت فعالیت های معلم و دانش 

ن و تکالیف ، نمرات ، آزمون های آنالی و تصحیح ارسالآموز از جمله: 

 انضباطی و امکان گزارش گیری از تمامی اطالعات  گزارش های درسی و

س فارسی ، اندن )پرلز( در دروآموزش روش مطالعه و بهبود سواد خو  -5

 اجتماعی و هدیه آسمانی و مجالت رشد

 (2015 یستم مدیریت و بهبود کیفیت )ایزواستفاده از س -6

استفاده از سیستم آموزش راه دور آنالین و آموزش تلفیقی )حضوری و  -7

کالس های تعطیالت ناخواسته و  کرونا یاپاندمی  در ایام (همزمان آنالین

 با تجهیزات مرتبط از جمله قلم نوری ، وب کم و ... تابستانمرور درسی در

آموزش رشته های متنوع و جذاب رایانه به تناسب سن دانش آموزان در  -8

 سایت مجهز با تعداد سیستم کافی به ازای هر نفر 

ربات های همستر و آموزش جذاب برنامه نویسی اسکرچ و اجرای آن روی  -9

 انسان نما تا دانش آموز عملکرد برنامه خود را روی ربات مشاهده نماید.

 KAIآموزش رباتیک از پیش دبستان تا ششم با سیستم آموزشی مدون  -10

ROBOT   تعداد دانش  بهکره جنوبی در کارگاه مجهز به قطعات کافی

 آموزان 



 

 

برای دانش آموزان  برنامه نویسیاترونیک و برگزاری کالس های مگ -11

  دبیرستان 

 آموزش زبان انگلیسی ترمیک برای تمام سنین -12

و خوارزمی ، جابربن حیان  مسابقاتشرکت در المپیادهای علمی و  -13

 مسابقات ریاضی کانگورو

 حرفه و فن تخصصی و آزمایشگاه مجهز به تجهیزات روزارگاه ک -14

 هر کالس و برگزاری مسابقات کتاب خوانیکتابخانه غنی و مجهز در  -15

 نگاه ویژه به دروس پایه )ریاضی ، علوم ، فارسی ، عربی و زبان انگلیسی (  -16

 GPSتجهیز کلیه سرویس های مدرسه به سیستم ردیابی  -17

 

 هـ( زیبایی شناختی و هنری

 من خوشنویسان ایرانآموزش خوشنویسی توسط استاد انج -1

 9آموزش نقاشی و خالقیت توسط کارشناسان متخصص با برنامه مدون  -2

 ساله بنا به استعداد و توانایی دانش آموزان

  در برنامه کار و فناوری اجرای پودمان مشبک و معرق -3

نقاشی و طراحی ،  سفالگری ،نری در پایگاه تابستان )آموزش های ه -4

 اوریگامی ، ویترای ، تئاتر و...(



 

 

 و( اقتصادی و حرفه ای

و فروش و بازاریابی دانش آموزان  از دست سازه ها و تولیداتبرپایی بازارچه  -1

)البته مبلغ حاصل از فروش  محصوالت در راستای درس کارآفرینی

اجاره محصوالت متعلق به دانش آموز می باشد ولی مدرسه مبلغی برای 

غرفه یا میز از دانش آموزان اخذ نموده که کل آن را به خیریه اهدا می 

 کند.(

با برنامه و اهداف آموزش کارآفرینی و آشنایی با مهارت های کسب و کار  -2

 مشخص برای هر پایه

جهت معرفی و آشنایی با ی مختلف  ها نمایشگا هبازدید و یا شرکت در  -3

  مشاغل و درس کارآفرینی

 

 

 

 

 


