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 اولیاء گرامی 

1399-1400با سالم و آرزوی موفقیت عزیزانمان در سال تحصیلی   

تحصیلی، این امکان را فراهم می نماید که برنامه ریزی آگاهی از برنامه کلی آموزشی، پژوهشی و پرورشی فرزندانمان در سال 

خانواده های گرامی هماهنگ با رویکردهای مجتمع، شرایط مطلوب یادگیری عزیزانمان را فراهم نماید. با توجه به شرایط خاص  

رشی و فرهنگی، سال جاری به دلیل بیماری کرونا و نامشخص بودن وضعیت کامل و شفاف جهت روند فعالیت های آموزشی، پرو 

رساله، تقویم اجرایی امسال به صورت متفاوتی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت تا با توجه به شرایط  علی رغم رویه ه 

پیش آمده و برنامه تدوین شده مدرسه در سه وضعیت کامالً حضوری، نیمه حضوری و آنالین به صورت هوشمندانه و انعطاف 

اختیار شما عزیزان قرار گیرد لذا برنامه کلی دبستان را از طریق نقشه راه آموزشی و اجرایی به اطالع  پذیر در فرآیند کار در  

 شما می رساند. 

      با مطالعه دقیق این برنامه و اطالع از برنامه های هرماه ضمن ارتباط مستمر با دبستان از طریق کانال های ارتباطی اعالم شده

میار فرزندانمان در  پیشرفت های تحصیلی و اجتماعی باشیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما  می توانیم در کنار یکدیگر، ه 

 سپاسگزاریم. 

 
Instagram: noavarschool 

Telegram: @noavarschool 

Website: www.noavarschool.ir 



 

  

 

 جدول ساعات آموزشی و تفریحی دبستان دخترانه نوآور 

 

8:30الی   8:15  زنگ ورزش  

9:15الی   8:30  زنگ اول آموزشی 

9:30الی   9:15  زنگ اول تفریح 

10:15الی   9:30  زنگ دوم آموزشی 

10:30الی  10:15  زنگ دوم تفریح 

11:15الی  10:30 آموزشیزنگ سوم    

11:30الی  11:15  زنگ  سوم تفریح 

12:15الی  11:30  زنگ چهارم  آموزشی  

12:30الی  12:15  زنگ چهارم تفریح 

13:15الی  12:30  زنگ پنجم آموزشی  

13:30الی  13:15 تفریح  پنجمزنگ     

14:15الی  13:30  زنگ ششم آموزشی  

14:30الی  14:15  زنگ ششم تفریح 

15:15الی  14:30  زنگ هفتم آموزشی  

 



  

  
 

 زندگی در مناسب حلهای راه کارگیری به و  انتخاب تصمیم گیری، در دیگران از گرفتن مشورت و راهنمایی به انسان نیاز

    .نیست پوشیده برکسی 

 درست  اقدامات توجهی در قابلکمک  راهنمایی هایی و مشاوره ها چنین مسلماً است؛  مهمی انتخاب های از ناچار فرد که سنینی در خصوصاً

  .خواهدکرد جلوگیری زده شتاب هایتصمیم گیری و خطا راه به او رفتن از و داشت  خواهد او و مناسب 

 است،  نادرست  انتخاب های و کافی اطالعات نداشتن از ناشی راه ماندن ها نیمة در و شکست ها موفقیت ها، عدم بیشتر  که آنجا از

 دارد.  فراوان اهمیت مختلف زمینه های در مشاوره 

توسط   حرفه ای فعالیت یک ارائه آموزان، دانش پرورشی و تجارب آموزشی ضروری و ذیرناپ جدایی بخش عنوان به مدرسه مشاوره ی 

 فراهم می سازند آموزان  دانش فرصتی برای اعتماد، با توام رابطه حسنه ایجاد با مشاوران  است. مدرسه در صالحیت دارای فردی

 .کنند ئلشان صحبتمسا درباره ی تا 

 دپارتمان روانشناسی و مشاوره شامل دو بخش آموزشی و روانشناختی می باشد که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند . 

 بخش آموزشی دپارتمان روانشناسی و مشاوره ❖

 گیرد.های فردی و ارتباط با خانواده شکل میهای گروهی، مشاورهکالس، فعالیتآموزی در سطح ریزی مشاوره دانشبرنامه

آموزان داشته  روشن است که تعامل مداوم با تسهیلگران ، مشاورین را قادر خواهد ساخت که درکی کامل و کاربردی از روند تحصیل دانش 

 تر باشند.  وس و ارتباط اجتماعی خود موفقهای مناسب آنان را یاری کنند که در یادگیری درباشند و در موقعیت

 

 

 پارتمان روانشناسی و مشاوره دبستان مجتمع آموزشی نوآور د

 

 



 

 

  

 این نقش با چند هدف اصلی طراحی شده است:

درک و شناسایی دانش آموزان ) مشاور از طریق مشاهده منظم و ارتباط با تسهیلگر به شناخت ویژگی های دانش آموزان و نقاط قوت و  -

 نقاط قابل بهبود آنها خواهد پرداخت( 

)اساسا هدف مشاوره در این دوران ، تکامل و رشد و نمو کودک به عنوان یک شخصیت مطلوب و برخوردار از سالمت کامل نقش تکاملی    -

 . در جامعه ای است که باید در آن زندگی کند( 

از جلوگیری    همچنین  و  این مسائلو پیگیری برای حل و برطرف شدن    دانش آموزان  آموزشی  پیشگیری )شناخت مسائل و مشکالت  -

 .( دکرمزمن شدن مشکالت خواهد 

، بیشتر با خود  گاری برای ساز  دانش آموزاناز دیگر مسئولیت های مشاور و روانشناس در دوره ابتدایی کمک به  فردی )   گاریبهبود ساز  -

 و محیط پیرامونشان است.(  دیگران

 تعریف الگوی مطالعه و یادگیری صحیح  -

و همچنین عالئق و    شنیداری، دیداری و حسی حرکتیهای یادگیری آموزان در یادگیری از جمله سبکهای فردی دانشبا توجه به ویژگی 

 های مطالعه فردی و گروهی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. همچنین  های انگیزشی، روشآموزان در فرآیندهای دانش رغبت

ریزی  برنامههد شد که این موارد همپوشانی مهمی با شیوه و ساختار  خوانی و مرور فعال، آموزش داده خوامواردی چون روزخوانی، پیش

 آموز دارد.دانش

 

 

 



 

 

 دپارتمان روانشناسی و مشاوره  روانشناختیبخش  ❖

 در راستای شکل گیری توجه به نیازهای روانشناختی دانش آموزان را امری مهم و حیاتی می داند و لزوم دبستان مجتمع آموزشی نوآور 

  را روانی دانش آموزان برنامه ریزی های دقیق و مشخصی-رسیدگی به تمامی ابعاد رشدی و تأمین نیازهای عاطفیو برای   سالم،شخصیت   

 قرار داده است. مد نظر

 د: از جمله اهدافی که در دپارتمان روانشناسی و مشاوره مجتمع وجود دارد، می توان به موارد ذیل اشاره کر

 .ارائه مشاوره فردی و گروهی به دانش آموزان1

 تعامل مستمر با اولیا دانش آموزان  .2

 کمک به دانش آموزان برای کشف استعدادها، توانمندی ها و رغبت ها .3

 .کمک به تغییر و اصالح رفتار 4

 .تأمین سالمت روانی دانش آموزان 5

 انتخابکمک برای دستیابی به قدرت تصمیم گیری و  .6

 و محیط پیرامون  خود، دیگران .آموزش مهارت های زندگی برای رسیدن به سازگاری با 7

 کمک به توانمند شدن در راستای حل مسائل.8

 .کمک به حفظ اشتیاق و انگیزه تحصیلی و یادگیری  9

 .پرورش خالقیت 10

 



  

  بستر مناسبی برای آموزش و پرورش  ، که مهم ترین سال های زندگی هر کودک است ما تالش می کنیم تا در دوران دبستان

 م میسر نخواهد شد آماده و مهیا کنیم و این مهدانش آموزان فراهم کنیم تا آنها را برای زیستن با کیفیت و شهروند تأثیرگذار بودن 

 ، از این رو جلسات هم اندیشی با اولیا به صورت مستمر در طول سال تحصیلی   اوم با اولیا دانش آموزانتعامل مثبت و مد مگر با همراهی،

 فرزندی برگزار خواهد شد. -با هدف افزایش آگاهی در حوزه ی فرزندپروری با کفایت و برقراری ارتباط مؤثر والد

 دهای خاص )عید نوروز، سنجش ها، فعالیت ها و مناسبات و ... (  ریزی رویداشایان ذکر است که در طی سال تحصیلی مواردی چون برنامه 

با نظارت دپارتمان روانشناسی و مشاوره انجام خواهد گرفت. همچنین توجه و همکاری اولیاء گرامی به برنامه اعالم شده از سوی دپارتمان 

 واهد بود. روانشناسی و مشاوره، کمک بزرگ و ارزشمندی در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی خ

 



 

 

 

  

 تاریخ ارائه  عنوان  ردیف
 پایه 

 )پیش دبستان/ اول/دوم( 

 پایه 

 )سوم/چهارم/پنجم/ششم( 

1 
چگونه اشتیاق به یادگیری را در کودکانمان حفظ کنیم و بهبود  

 ( 1ببخشیم؟ ) 
   هفته ی چهارم مهر ماه 

2 
چگونه اشتیاق به یادگیری را در کودکانمان حفظ کنیم و بهبود  

 ( 2ببخشیم؟ ) 
   هفته ی اول آبان 

   هفته ی سوم آبان ماه  کنند؟کودکان چگونه شادی را درک و تجربه می   3

   هفته ای اول آذر ماه  چگونه در دوران آموزش دیجیتال ایمن بمانیم؟  4

5 
چگونه به فرزندم کمک کنم در زندگی فردی متعادل و سالم  

 باشد؟
   هفته ی سوم آذر ماه 

   هفته ی اول و سوم دی ماه  کودک سالم می آموزد خویشتن دار باشد.  6

   هفته ی اول و سوم بهمن ماه  کودک سالم می آموزد به خود و دیگران احترام بگذارد.  7

   هفته ی اول و سوم اسفند ماه  کودک سالم می آموزد مهربان باشد.  8

 کودک سالم می آموزد بردبار باشد.  9
هفته ی سوم فروردین ماه و  

 هفته ی اول اردیبهشت ماه 
  

 آموزد منصف باشد. کودک سالم می  10
هفته ی سوم اردیبهشت ماه  

 و  هفته ی اول خرداد ماه 
  

   هفته ی سوم خرداد ماه  بررسی عملکرد یکساله ام در ارتباط با پرورش فرزندم  11

 

1399-1400عناوین آموزش خانواده سال تحصیلی   



  

  

   و   دردبستان نوآور

 



  

 

   و   دردبستان نوآور

نوآور  دبستان  در  پژوهش  است  زنگ  کودکان،  کنجکاوی به تلنگری   در  را  ها آن تا طبیعی 

از یبرنامه  .دهد یاری معنا دنبال به وجویشانجست ی  یافته تحقق اهداف براساس  سو یک کالس 

 موجود  هایشکاف کردن پر دنبال  به  دیگر  سوی  از و است شده  ی دبستان بنادوره درسی های برنامه 

پیوند دانش هامهارت خرده این بین و  در  اندیشیدن  جرئت  دقّت و  تقویت  برایو  تالش  و   آموزان 

 .است پژوهش  و  تفکّر باالتری از سطح  به  رسیدن

محور« استفاده   های متنوع آموزش »یادگیرنده اهداف آموزشی کالس پژوهش از روش  اجرای در

 کمک  به آموزش:از اند عبارت دارند  زیادی کالس نقش  برنامه اجرای در  که آنها ترین شود. مهم می

 مشارکتی.  یادگیری  کمک به اکتشافی، آموزش  یادگیری  برای گروهی، آموزش بحث

)یادگیرنده های  ویژگی از یکی  کلی اهداف، به صورت که است این محور( آموزش غیرمستقیم 

  - آموزان دانشهای فردی  با احترام به تفاوت  - اهداف   این به دستیابی سطح لذا  .شوندمی نوشته

 و  حین  آموزان دانش که  است دادیبرون ها این نشانه شود. می مشخّص  های تحققنشانه عنوان تحت

 درسی  یبرنامه در آموزش گذارند. ساختارنمایش می به خود عملِ در را آن ها، فعّالیت انجام از پس

 دو در برخی و جلسه یک ها در فعّالیت بیشتر  .است فعّالیت  جلسه مبنای بر پژوهش مجتمع نوآور

نظر گرفتن  شده  بینی  تحصیلی پیش  سال  برای  جلسه 30 تعداد  شود.  می  اجرا جلسه با در  است که 

دانشتفاوت و عالیق  فردی  و  های  برتر  استعدادهای  پرورش  برای  مناسب را  زمینه  مرور  به  آموزان 

 کند. ها ایجاد میخالقیت آن

 



 

  

 های تحقق نشانه  اهداف 

 ی تفکر های پایه کسب مهارت 

 های زندگی روزمره ی دقیق پدیده مشاهده 

 پرسشگری، کنجکاوی و طرح مسئله 

 مشاهدات و تحلیل  هدایت

های قبلی خود و اطالعات  ارائه پیشنهادهایی برای حل مسئله )با استفاده از دانسته 

 جدید( 

 گیری  مشاهدات و تصمیم  براساس  قضاوت 

 انتقادی  تفکر 

 سیستمی  تفکر 

 متفکر  انسان های  صفات و ویژگی کسب

 مسئله  و ی موضوع جانبه بررسی دقیق و همه 

 خود  نظر  بیان شجاعت 

 خود  های تصمیم  و ها ایده  توضیح  برای  دقیق و  صحیح  زبان  از استفاده 

 تامل در خود و خودارزشیابی  

 واقعیت و درک علل تفاوت در نظرات افراد مختلف تمایز قائل شدن بین دیدگاه و  

 اجتماعی  های کسب مهارت 

 وگو و رعایت نوبت گوش دادن درست در گفت 

 مخالف از طریق استدالل  و رد نظرات  دیگران  احترام به عقاید 

 مشکالت  و مسائل  حل  در دیگران  با  همفکری 

 کنترل هیجان در برابر نظرات دیگران 

 جمعی  وگوهای  گفت  رعایت آداب 

 نظر  بیان  به  دیگران  ترغیب 

 ی پژوهشی های طراحی و اجرای پروژه کسب مهارت 

 ی یک مسئله به مراحل آن و ترسیم روندنما تجزیه 

 ی مناسب گردآوری اطالعات شناسایی و تشخیص منابع و شیوه 

ها برای حل  اندوخته استفاده درست از ابزارهای شناخت و کار بر روی اطالعات و  

 مسئله 

 کسب مهارت نوشتن رعایت معیارهای ارائه گزارش )کتبی، شفاهی، صوتی یا تصویری( 



 

 آزمون  ای مبتکران ) نجم و ششم( 

 
 

 ردیف آزمون روز تاریخ

 1 آزمون آنالین مبتکران جمعه 30/8/1399

 2 آزمون جامع مدرسه  چهارشنبه  6/12/1399

 3 آزمون آنالین مبتکران جمعه 10/2/1400

 

 



  

 آئین نامه آموزشی 
 

 آموزان انتظار داریم:های درس از دانشدر کالس -1

 کار در منزل را انجام داده باشند.  -  

 های درسی توسط تسهیلگران را پاسخ دهند. پرسش -  

 مطالعه داشته باشند. دقیقه برای هر درس، پیش 10هر شب  -  

 درس هر روز را در همان روز مطالعه کنند.  -  

 مطلوبی کسب کرده باشند. تایجدر سنجش ها ن -  

 در کالس حضور فعال داشته باشند.  -  

 ی دروس و  کار در منزل نیاز به کمک و راهنمایی دارند، باید موضوع را از طریق مسئول آموزش پیگیری کنند.در صورتی که درباره -2

 باشند.های تعیین شده توسط مدرسه میی آزمونن ملزم به شرکت در کلیهآموزادانش -3

 شود. آموزان توسط تسهیلگران مطابق برنامه آموزشی تعیین و کنترل و ارزیابی میکار در منزل دانش -4

 آموزان پیامدهای زیر را شامل خواهد شد: در صورت عدم ارائه کار در منزل توسط دانش

 بار اول:  

 ت در دفتر تسهیلگر +  گذاشتن پیام در کارسنج توسط تسهیلگریادداش  

 بار دوم:

 یادداشت در دفتر تسهیلگر + گزارش به مسئول آموزش + گذاشتن پیام در کارسنج توسط تسهیلگر  

 بار سوم:  

 یادداشت در دفتر تسهیلگر + گزارش به مسئول آموزش + جلسه تسهیلگر با ولی   

 بار چهارم 

 دفتر تسهیلگر+ گزارش به مسئول آموزش + تشکیل جلسه حضوری با اولیاء و دانش آموز توسط مسئول آموزش یادداشت در 

 



 

 آئین نامه انضباطی شرکت در کالس  ای دیجیتال 

 اولیاء گرامی بخش مهمی از آئین نامه انضباطی در تقویم اجرائی ذکر شده است،  

 لطفاً فرزندمان را به رعایت کامل این قوانین ملزم فرمائید. 

دقیقه زودتر از کالس سیستم خود را روشن   10با ورزش صبحگاهی شروع می شود، لطفاً   8:15( ساعت شروع کالسها 1

برقراری ارتباط مطمئن شوید. کرده و از نبود مشکل در   

محسوب می شود و چنانچه از این ساعت دیرتر وارد کالس شوند تاخیر   8:15( تاخیر: ورود دانش آموزان از ساعت 2

چنانچه تاخیرها تکرار شود در پرونده انضباطی ثبت می گردد. محسوب می شود و   

رزندتان به دالیل موجه نمی تواند در کالس حاضر شود بین  (غیبت: حضور دانش آموزان در کالس ها الزامی است و چنانچه ف 3

. داشتن غیبت پیاپی در جلسه شورای مدرسه طرح و بر اساس قوانین  به مسئول اجرایی دبستان اطالع دهید 8:30تا   8ساعت 

 و مقررات آموزش و پرورش تصمیم گیری خواهد شد. 

وضعیت ظاهری دانش آموزان درحین کالس:  4  

ای آموزش و قوانین آن، دانش آموزان با فرم مدرسه در کالس مجازی حاضر شوند.)مقنعه برای کالس  با توجه به فض  

 چهارم تا ششم الزامی است( 

 داشتن مدل موهای غیر متعارف، لباس ورزشی و شال ممنوع می باشد. 

 



  

( وضعیت محل استقرار دانش آموز: 5  

دانش آموزان در کالسهای دیجیتال تعیین کنید، دانش آموزان در طول  محل مناسب و مشخص رسمی را برای شرکت 

 برگزاری کالس ها پشت میز و روی صندلی نشسته باشند. 

 پشت دانش آموز دیوار یا یک تصویر ساده باشد. 

در تمام طول کالس دانش آموزان عزیز با تمرکز و توجه حضور داشته باشند و وب کم خود را روشن نگه دارند و در  

 صورت درخواست تسهیلگران از طریق میکروفون و وب کم ارتباط دهند. 

 در طول کالس به هیچ عنوان اعضای خانواده در کادر تصویر حضور نداشته باشند. 

اولیاء گرامی با توجه به ضبط همه کالسهای مجازی خواهشمندیم که در فضای مجازی حضور نداشته باشید و در صورت  

احترام به قوانین مدرسه است.  لزوم رعایت پوشش مناسب   

 در طول برگزاری کالس از خوردن و نوشیدن خودداری شود. 

 دانش آموزان در طول مدت کالس از چت کردن با یکدیگر بپرهیزند. 



می توانید از طریق شمارهاولیاء گرامی،   

09916366715 

 نظرات خود را مستقیماً به مدیریت مجتمع

  در قالب پیامک ارسال فرمائید. 

به پیشرفت مجموعه کمک کند. عالقمندیم که این رابطه سازنده،  

 با احترام

 مجتمع آموزشی نوآور

 

  



 


