
 مدرسه 
 مسجد محور 

بنــدگی 

تربیتی 

مربی محور 

رفاقت و راهنمایی 

برنامه گروهی 

عبادي   گلستان شهدا - اعتکاف - شبی در مسجد- دیدار با علما - بازدید  از تخت 
-  فوالد   -قم و جمکران - رفتن به مراسمات هیئت هاي شهر - نماز جمعه 

 تفریحی 
 - کوهپیمایی- پینت بال - پیاده روي - دوچرخه سواري - - پیست اسکی 

 سینما - - موزه  - اثار تاریخی - شهر بازي - استخر - سالن نشاط - جشن 
تولد - سالن نشاط -جام دیجیتال- رفتن به باغ - اسب سواري 

 - بازدید از پارك علم و فناوري  مرکز نجوم و ریاضیات - کالس هاي رفع اشکال  علمی 
 مطالعات دسته جمعی - تشکیل انجمن هاي علمی 

 مهارتی 
 کار در مزرعه - کار در مسجد - برگزاري نمایشگاه - برگزاري موکب - برنامه 

 - هاي کمک رسانی جهادي -کمک به فقرا - فضا سازي مجموعه براي ایام خاص 
 تولید برنامه براي مراسمات - نظافت گروهی 

فرهنگی 
 - راهپیمایی 22 بهمن -13 ابان روز قدس-دیدار با افراد وموفق - کاشت درخت  

 تشکیل گروه سرود  یا نئاتر - بازدید از کارخانجات - بازدید از مراکز علمی 
...دانشگاهی و حوزوي و 

 ارتباط با والدین 

راهنمایی تربیتی 

تماس تلفنی هفتگی 

کارگاه هاي مشورتی والدین 

 اردو با حضور پدران 

جلب مشارکت در اداره گروه 

کار دانش اموزي 

تولیدات خانگی 

مسئولیت در مدرسه 

اشتغال محدود بیرون از منزل 

یادگیري مهارت هاي شغلی 

 با پشتیبانی و نظارت 
 والدین 

 برنامه مودت 
 ایستگاه  صلواتی 

 نمایشگاه 

 ویژه برنامه 

ایام میالد و شهادت 

برنامه ریزي شخصی 

ورزشی  عبادي  خانوادگی  تحصیلی  کاري و فرهنگی  هنري و مهارتی 

ورزش هفتگی 

اقامه نماز  ساعت عبادت  بیان احکام و نکات اخالقی   دعا تعقیبات 

 - معرفی کتاب - کتاب خوانی گروهی - سیر مطالعاتی  کتابخوانی 
 کتابگردي در کتابخانه ها و کتاب فروشی ها 

 خادم المومنین 
 نظافت دوره اي توسط دانش آموزان 

 نظافت عمومی  روزانه 

 هیئت هفتگی 

 سخنرانی اخالقی 

 مداحی 

 چند رسانه اي 

ویژه برنامه تولیدي  دانش آموزان 

پرونده تربیتی 

عمومی 

 نرمش بیان آیات و روایات برگزیده خاطرات شهدا و علما  صبحگاه نشاط و تربیت     
 تذکرات 

رادیو بندگی   پخش قطعه هاي صوتی در زمان استراحت 

 مداحی هاي جذاب  قران دعا و مناجات  بیان رهبري  موعظه اخالقی  سرود هاي ملی مذهبی 

 اجتماع خانوادگی منتظران 

شوراي دانش اموزي  انجمن هاي دانش آموزي 

نویسندگی  سرود  تبلیغات   بسیج  هیئت  تئاتر   قرآن و عترت  شهدا  علمی  فنی 

 مسابقات 
 فرهنگی 

ورزشی 

 ویژه برنامه ها 

 اعتکاف 

موکب فرهنگی منتظران - محرم 

  جشن تکلیف 

روز خدمت به مادر 

قافله عزا ایام رحلت پیامبر و حضرت زهراس 

 ویژه برنامه بصیرتی 13 ابان 

 بازارچه انتظار 

 انس با شهدا 

 اردوي راهیان 

یادواره شهدا 

تابلو و ویترین شهدا 

 زیارت دوره اي شهدا 

برنامه هاي بصیرتی 
 تابلوي بصیرت 

مناسبت پروري بصیرتی 

 مشاوره 
تحصیلی 

اخالقی و تربیتی 

خانوادگی 

 انس با قرآن 
 برنامه حفظ 

کرسی هاي قرائت قران 

مسابقات قرانی 

 نماز 

 ساعت عبادت 

 تابلوي ویژه 

ویژه برنامه ها 
 کارگاه نماز 

الگو سازي توسط مربی 

تبیین و تذکر توسط  والدین و مربی 

 کتاب و کتابخوانی 

کتابخانه قفسه باز 

 معرفی کتاب ها و ترغیب  به مطالعه 

 نمایشگاه  کتاب  و بازدید 

 اردوي کتاب 

 کتابخانی گروهی 

برنامه هاي مجازي 

کانال فرهنگی و اطالع رسانی عمومی 

کانال طنز حالل 

گروه هاي کالسی با مدیریت مربی 

 کانال مدرسه والدین 

گروه کادر اجرایی    گروه مباحثات تربیتی 

کانال هاي خیریه 

کانال فروشگاه و معرفی محصوالت 

 آموزشی 

دروس رسمی 

کالسی 

ریاضی 

علوم 

عربی 

 زبان 

 ادبیات و امال و انشا 

 معارف - هدیه ها و پیام ها تفکر  

 انس با قران 

 هنر دبستان 

 خود خوان 

مطالعات و جغرافیا  دفاعی  فرهنگ و هنر  کار و فناوري 

دروس اختصاصی 

مهارت آموزي 

کارگاه هاي عمومی 

 سواد رسانه اي 

 روش مطالعه 

  انتخاب رشته 

 تغذیه و طب 

مهارت هاي ارتباطی 

 مهارت هاي شغلی 

 مهارت آموزي گروهی 

حفظ قرآن 

کالس هاي معرفتی 

 آداب و سبک زندگی 

تغذیه و طب اسالمی 

قصه و تئاتر دبستان 

 تفکر و حل مسئله 

کتابخوانی 

 سالمت و نشاط 
اردو ها 

 چند روزه 

مشهد  مقدس  پیاده روي اربعین  قم وجمکران 

 چند ساعته  یک روزه 

 ورزش 

ورزش سالنی 

کوهنوردي 

ورزش رزمی و باستانی 

 تغذیه 

 کارگاه تغذیه 

 برنامه غذایی  

 کارگاه طب 

بازي نشاط و لذت هاي حالل 

 سالن نشاط  دورهمی ها  جشن تولد  سالن نشاط 

 شیوه اخذ 
مدرك 

 در قوانین رسمی آموزش و پرورش براي گرفتن مدرك و کارنامه راه هاي متنوع مختلفی وجود دارد 
 که برخی از آن ها عبارت اند از   اول  ثبت نام در مدرسه و شرکت در امتحانات پایان سال - دوم 
 استفاده از قانون امتحانات متفرقه و داوطلب آزاد  بر طبق ماده 43   قوانین اجرایی آموزش و 

 پرورش - سوم  قانون امتحان غیر حضوري براي افرادي که زیر نظر یک مرکز مورد تأیید آموزش و 
 پرورش مشغول حفظ قرآن می باشند  - چهارم تحصیل در مراکزآموزش راه دور - پنجم   مؤسسات و 

 مدارس شبانه       ششم  تحصیل مجازي - در کشور ما ساالنه هزاران نفر به دالیل مختلف از 
 روش هایی غیر روش اول براي گرفتن مدرك استفاده می کنند و این امر قانونی و مطابق قوانین 

      کشور و وزارت آموزش و پرورش می باشد 
  

 در سال هاي اخیر در استان اصفهان چندین مدرسه حفظ قرآن مشغول به 
  کار هستند که درکنارتحصیل دانش آموزان قران را حفظ می کنند 

 مدرسه بندگی  با  توجه به اشتغال دانش آموزان به حفظ قران از همین 
 روش  استفاده می کند دانش آموزان به مدرسه اي رسمی  معرفی  و در همان 

 مدرسه امتحان می دهند 

 معلمان و 
 مربیان 

 مباحثات تربیتی هنر معلمی و تربیت 

 کارگاه تربیت معلم تابستان 

 برنامه هاي مجازي 

 شوراي معلمان و مربیان 

زمانبندي 

 برنامه تابستان سه روز در هفته 

اوایل تیر ماه شروع سال تربیتی و تحصیلی 

اردوي مشهد مقدس مرداد یا شهریور 

 شروع  برنامه  فصل پاییز  از ابتداي مهر 

 ارزیابی  برنامه ها در پایان مهر ماه 

 دي ماه ارزیابی پایانی  فصل پاییز 

 اواخر فروردین  ارزیابی میان فصل زمسان و بهار 

 پیش ثبت نام سال بعد 

خرداد امتحانات پایانی 

اجتماع منتظران 

 میالد امام رضا ع 

عید غدیر 

دهه اول محرم 

اربعین 

ایام رحلت پیامبر ص 

شهادت حضرت زهرا س 

میالد حضرت زهرا س 

 بهمن 22 

میالد امام علی علیه السالم 

عید مبعث 

جشن بزرگ نیمه شعبان 

ظهر شهادت امام  علی علیه السالم 

ایام رحلت امام راحل ره 

 ایام شهادت امام صادق علیه 
السالم 

 قوانین 
 اجرایی 

 این مدرسه یک تربیتکده مردمی باشد که با محوریت  مسجد  توسط والدین و  
 مردم تاسیس و  اداره می شود  این مرکز تربیتی زیر مجموعه آموزش و پرورش نمی 

  باشد  اما در تعامل کامل با آن می باشد 

 هر سال در مدرسه بندگی 3 ترم  تحصیلی و تربیتی دارد تابستان ، پاییز و 
 زمستان- بهار 

هر گروه تربیتی  یک مربی دارد دروس توسط مربی  و معلمان تدریس می شود 

پنجشبه ها مدرسه برقرار است البته با برنامه اي سبک تر از روز هاي دیگر 

 مشارکت جدي و واقعی تک تک  والدین و متربیان در اداره  مدرسه 

  عضویت والدین در مدرسه والدین الزامی است و مورد ارزیابی قرار می گیرد  

 در صورت  افزایش ظرفیت ثبت نام  ممکن است مدرسه دو  نوبته  شود  یعنی سه 
 روز اول هفته  دبستانی ها صبح 7:30  تا 12 و  متوسطه اول 13:30  تا 17 و سه روز دوم 

 هفته   متوسطه صبح ها و دبستان بعد از ظهر ها  به استثناي بعد از 
ظهرپنجشنبه 

 استفاده  از تلفن همراه  در مدرسه ممنوع  و استفاده  در منزل با ضوابط  و برنامه 
 خاص  می باشد 

 تعطیالت مدرسه تابع  برنامه آموزش و پرورش نمی باشد 

 چند درس از دروس رسمی به صورت خودخوان ارائه می شود 

 ارائه مدرك  توسط مدرسه منوط به شرکت در  برنامه  حفظ قرآن  می باشد و در غیر 
 این صورت مسئولیت گرفتن مدرك  بر عهده والدین  می باشد 

 اصول تربیتی 
مدرسه 

 تأدیب و تربیت بر اساس اطاعت خدا ، انس با قرآن و محبت   
پیامبر اکرم و اهل البیت علیهم السالم 

 اولویت ویژه تربیت و تقدم آن برآموزش و جدا نکردن آموزش و 
پرورش 

 ایجاد رغبت و انگیزه درونی براي علم آموزي حقیقی و 
 کمرنگ کردن انگیزه هاي بیرونی همانند حضور و غیاب و 

 مدرك و 

 تربیت جامع همه بعدي و توجه به همه ابعاد وجود انسان قلب 
 عقل، خیال و جسم 

 تالش براي استفاده حد اکثري از فضاهاي واقعی زندگی 
همانند خانه، مسجد، بازار، کوه، جنگل، کارخانه، کارگاه و 

 توجه به تفاوت ها و ظرفیت هاي متربیان 
  

 تالش براي تغییر روش هاي آموزشی و تبدیل آنها به روش 
هاي نوین  تفکر محور و خالقانه  و اکتشافی 

 مربی محوري خانواده محور 

 مالك سنجش و پذیرش پرکاري ، نظم و برنامه ریزي در حد 
توان است و نه  نمره و هوش خدادادي 

 آسان گیري و عدم ایجاد تنفر در عین قاطعیت تکریم  
              متربیان 

 مدرسه والدین 

 شرکت در کارگاه هاي معرفتی و تربیتی  

شرکت منظم در سیر مطالعاتی 

برنامه ها و کارگاه هاي  مجازي 

 مشارکت در اداره مدرسه 

اردوي پدر و پسر 

 اردو ها  ها و برنامه  هاي خانوادگی 

  این برنامه  نظام کلی و  نقشه راه  عملیاتی 
 مدرسه بندگی  می باشد  و  مجموعه همه تالش 
  ، خود را می کند تا در این مسیر حرکت  کند 

  اجرایی کردن  همه موارد  برنامه  دشوار می باشد 
 مجموعه با توجه به توان و ظرفیت ساالنه خود 
 در تالش است قسمت بیشتري از این برنامه   را 

 اجرا کند  با  توجه به شرایط خاص مدرسه و 
 محدودیت هاي موجود ممکن است برخی از  موارد 

 اجرا  نشود 

jpg.مهر مدرسه 


