
 
 
 

 

 ای که با نامت جهان آغاز شد                 دفتر ما هم به نامت باز شد                                         

 دفتری کز نام تو زیور گرفت                 کار آن از عرش باالتر گرفت                                    

 . و اجرای طرح آموزشی روزانهگروه بندی دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی  -1

 .) طرح خودگردان ( ... ویژه کار گروهی صبحو تهیه دفاتر مباحثه ، عملکرد، -2

 . علوم –طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان در دروس ریاضی  -3

 . برگزاری کالس های تقویتی با استفاده ازپنجره باز برنامه درسی -4

 . با استفاده از کار گروهیتقویت دانش آموزان الزم التوجه  -5

 . برگزاری امتحانات ماهانه توسط دبیر و تحویل کارنامه به اولیا -6

 . برگزاری کالس های تقویتی قبل از امتحانات نوبت اول و دوم -7

 . برگزاری کارگاه آموزشی کار با امکانات کالس هوشمند برای دانش آموزان -8

  . در مسابقات علمی با استفاده از آزمون های علمی ماهانه طرح آمادگی دانش آموزان برای شرکت -9

 .اطالع رسانی زمان آزمون ها و بودجه بندی  برای آمادگی دانش آموزان  -11

 . مشخص کردن دانش آموزان برتر و تشویق آنان -11

 .برگزاری کارگاه آموزشی کار با وب سایت مدرسه برای دانش آموزان  -12

 . کارنامه ماهانه به اولیا از طریق سایت مدرسهاطالع رسانی  -13

 . تهیه پوشه کار توسط دبیران و نظارت بر کار آنها -14

 . دریافت پیشنهاد دبیران گرامی در جهت بهبود آموزش و پرورش -15

 . برگزاری جلسات منظم شورای دبیران برای تبادل نظر در کارهای آموزشی و پرورشی مدرسه -16

 برنامه ساالنه آموزشی مدرسه نمونه دولتی شهید بینایی

 49-49سال تحصیلی 



 
 
 

 . کالس های آموزشی در طرح نظارت و رهبری بازدید از -17

 .  استفاده از وسایل کمک آموزشی ، تهیه جزوه، کتاب، سی دی و... -18

 .باطی جهت ثبت موارد انظباطی ظتهیه دفتر ان - 19

 . تهیه دفتر مدیر کالس برای ثبت نمرات دبیران توسط دانش آموزبه منظور اطالع رسانی به اولیا -21

 . دفاتر کالسی و ثبت نمرات مستمر و فعالیت های روزانه دبیران نظارت بر -21

 . رباتیک،علم و عمل،خالقیت،و... کامپیوتر،کالس های فوق برنامه تخصصی هنر،  برگزاریکالس بندی دانش آموزان جهت  -22

 . جهت تدریس کالس های فوق برنامهبکارگیری دبیران مجرب و متخصص  -22

 . دبیران به اولیا جهت تعامل و بهینه سازی در مدیریت زمانارائه روزهای کار  -24

 . برگزاری جلسات مالقات با اولیا -25

 . توجه دبیران جهت اختصاص دادن مدت زمانی از کالس خود جهت حل نمونه های تست -27

 تشویق و توجه به وسایل دست ساز دانش آموزان و برگزاری نمایشگاه از این آثار. -28

 . ری اردوهای علمی و تفریحیبرگزا -29

 . برگزاری دوره های آموزشی خاص در زمینه شیوه مطالعه و استفاده بهینه از وقت برای دانش آموزان با استفاده از مشاور -31

 . دعوت از یک مشاور با تجربه جهت اراده برنامه مطالعه به دانش آموزان -31

 . ای برتر جهت شرکت در جشنواره های علمیبرگزاری کالس های پژوهش و انتخاب پروژه ه -32

 بهره گیری از سامانه پیامکی هوشمند جهت ارتباط با اولیا.  -33

 راهنمایی و هدایت دانش آموزان نخبه و عالقمند به مسابقات علمی و پژوهشی در سطح منطقه ، استان ، کشور و بین المللی . -34

 


