مشخصات برنامه ساالنه هنرستان دخترانه بتول آقا محمذی دوره تحصیلی سال تحصیلی  96-97اداره آموزش و پرورش منطقه  15تهران
ردیف

مستنذات

اهذاف کمی برنامه

اهم فعالیت ها

عنوان برنامه

ػیاػت ّای ولی اتالغی همام هؼظن

واّؾ هصشف اًشطی

اػتفادُ اص الهپ ّای ون

سّثشی

تاال تشدى فشٌّگ هصشف

هصشف ٍ LED

ػٌذ تحَل تٌیادیيL30

اًشطی

آهَصؽ تِ ٌّشجَیاى اص طشیك

اػتفادُ اص ؿیشّای اّشهی

ػخٌشاًی ٍ تشٍؿَس ٍ تشاوت

 -تَلیذ هَاد دس سػاًِ ّای

 -ػٌذ تحَل تٌیادیي

 -تشگضاسی جـٌَاسُ

 -تـَیك ّوىاساى ٍ ٌّشجَیاى

آهَصؿی

ػیاػت ّای اتالغی همام هؼظن

تَلیذ هحتَای

دس جـٌَاسُ تَلیذ هحتَا اسػال

سّثشی

الىتشًٍیىی

آثاس تشگضیذُ تِ دتیشخاًِ

السامی

اختیاری

افضایؾ تْشُ ٍسی هٌاتغ ٍ

1

ساّىاسّای صشفِ جَیی دس

*

آهَصؿگاُ

زمان اجراء

عنوان واحذ

برنامه ها

برنامه ها

هْش تا ؿْشیَس

هؼاًٍت
پـتیثاًی

اطالع سػاًی تِ دتیشاى جْت
ؿشوت دس دٍسُ ضوي خذهت
 -ؿشوت دتیشاى دس دٍسُ ّای

2

 -تَػؼِ ٍ استمای آهَصؽ ّای

 -ػٌذ تحَل تٌیادیي

حشفِ ای هٌاتغ اًؼاًی آهَصؿی ٍ
پشٍسؿی

*

ضوي خذهت

تخـٌاهِ ی تشگضاسی دٍسُ ّای

 -اطالع سػاًی جْت

وتة جذیذ التالیف

ضوي خذهت

ؿشوت دتیشاى ثثت

تـىیل واسگاّْای آهَصؿی

گضاسؿات LTMS

هذاسن دس ػاهاًِ LTMS

هذسػِ هحَس

ػیاػت ّای اتالغی ٍصاست هتثَع

ؿشوت دتیشاى دس دٍسُ ّا

 -تجلیل اص هؼلواى دس هٌاػثت

 -ػٌذ تحَل تٌیادیي

 -تجلیل اص هؼلواى ٍ

ًوًَِ تش اػاع الگَی

ػیاػت ّای اتالغی ٍصاست هتثَع

واسوٌاى دس ػطح هذاسع

ؿایؼتگی ٍ هؼشفی تِ دتیشخاًِ

ّای هختلف اًتخاب هؼلن
 -تىشین ٍ تضسگذاؿت همام هؼلن

هْش تا ؿْشیَس

هؼاًٍت
پظٍّؾ

3

ویفیت تخـی تِ آهَصؽ ّای
دٍسُ هتَػطِ

ػیاػت ّای اتالغی همام هؼظن

*

سّثشی
ػٌذ تحَ تٌیادیي
ساّثشدّا ٍ ػیاػت ّای ػال 96

افضایؾ هیاًگیي ًوشات ٍ

تمَیت ٍ حوایت دتیشاى ٍ

هؼذل هذسػِ

گشٍُ ّای دسػی

اجشای طشح ًظاست

اجشای دسع پظٍّـی ٍ الذام

تالیٌی دس والع ّا

پظٍّـی

تَػؼِ ی الذام پظٍّـی

تـىیل واسگاّْای آهَصؿی

دس هذسػِ

حوایت اص اجشای تشًاهِ ی

هـاسوت ٌّشجَیاى دس

تؼالی تا ّوىاسی واسوٌاى

فشایٌذ یاددّی ٍ یادگیشی

اػتاًذاسد ػاصی ٍ تجْیض واسگاُ

تـىیل والػْای فَق

تا ًظش گشٍُ ّای دسػی

تشًاهِ ٍ تمَیتی

ؿٌاػایی ٌّشجَیاى تَاًوٌذر ٍ

اجشای تؼالی هذیشیت

ؿشوت دس هؼاتمات

هذسػِ

تَاًوٌذ ػاصی هؼلواى ٍ

تجْیض واسگاّْا

ٌّشجَیاى دس حَصُ َّؿوٌذ

افضایؾ ػطح ویفیت

ػاصی

هْش تا ؿْشیَس

هؼاًٍت
هتَػطِ

هؼاتمات ػلوی  -ػولی
ٍ جـٌَاسُ ی ٌّشّای
تجؼوی
تَػؼِ ی فٌاٍسی
اجشای صًگ ًواص جواػت دس
هذسػِ تشگضاسی تا ؿىَُ
تَػؼِ ٍ تؼویك فؼالیت ّای

4

پظٍّـی

*

ػیاػت ّای ولی اتالغی
همام هؼظن سّثشی
ػٌذ تحَل تٌیادیي

هٌاػثت ّای هلی ٍ هزّثی
 100دسصذ ٌّشجَیاى

تَػؼِ ٍ تؼویك فشٌّگ
هْذٍیت
تشگضاسی هؼاتمات فشٌّگی ٍ
ٌّشی
تمذیشاص تشگضیذگاى حجاب ٍ

هْش تا ؿْشیَس

هؼاًٍت
پشٍسؿی

ًواص ووه تِ آهَصؽ هْاست
ّای صًذگی اجشای پشػؾ هْش
تشگضاسی اسدٍّا اجشای
هؼاتمات وتاب خَاًی دس
ساػتای تؼویك فشٌّگ وتاب
ویفیت تخـی تِ فؼالیت ّای
هـاٍسُ
اجشای الوپیاد ٍسصؿی

ػیاػت ّای اتالغی همام
تَػؼِ فؼالیت ّای فَق تشًاهِ ٍ

5

هؼظن سّثشی

تشتیت تذًی

*

ًظاست ٍ تاصسػی ٍ اسصیاتی

*

ػٌذ تشًاهِ ؿـن تَػؼِ ػیاػت
ّای ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

اجشای ٍسصؽ صثحگاّی

اجشای الوپیاد ٍسصؿی

ؿٌاػایی ّای ًاٌّجاسی

اجشای هؼاتمات والػی

ّای اػىلتی

تشگضاسی اسدٍّای ٍسصؿی تیش

اسدٍّای ٍسصؿی

اًذاصی پیٌت تال

ٍػایل ٍ هحتَای دسع

تجْیض هذسػِ تِ ٍػایل ٍسصؿی

تشتیت تذًی

اجشای طشح ػفیشاى ػالهت

آؿٌایی تا ٍضؼیت

تمذیش اص تشگضیذُ گاى ٍسصؿی

هْش تا ؿْشیَس

هؼاًٍت تشتیت
تذًی

جؼواًی ٍ ػالهت
ٌّشجَیاى
تـىیل تین ّای ٍسصؿی
ًظاست تش جوغ آٍسی ّضیٌِ ّا

6

ػولىشد

ػٌذ تحَل تٌیادیي

اًجام تاصدیذ ّای هَسدی

ػیاػت ّای اتالغی همام هؼظن

ٍ دلت تش اًجام واس

سّثشی

هؼاًٍیي

ساّثشدّا ٍ ػیاػت ّای ػال 96

سػیذگی تِ ًظشات
ٌّشجَیاى ٍ اٍلیاء

ًظاست تش تَصیغ ؿیش
ًظاست تش تَفِ ی هذسػِ
ًظاست تش ػولىشد دتیشاى

اسصیاتی

ًظاست تش اجشای آصهَى ّا ٍ

ػولىشد

اهتحاًات ًظاست تش فؼالیت
اًجوي اٍلیاء ٍ هشتیاى ًظاست
تش ػولىشد ػشٍیغ ٍ هذسػِ

ایجاد تاًه ػَال

7

8

تشگضاسی آصهَى ّا

*

تَػؼِ ووی ٍ ویفی تشًاهِ ّا ی

*

ساّىاس 19-2ػٌذ تحَل تٌیادیي

آهَصؽ خاًَادُ

ایجاد تاًه ػَال تشای

جوغ آٍسی ػَاالت ٍ آصهَى

پایِ ّای جذیذ تشگضاسی

ّای تشگضاس ؿذُ

آصهَى ّای پیـشفت

تـىیل ػتاد اهتحاًات ٍ

هْش تا

ػٌجؾ ٍ

تحصیلی ٍ هؼاتمات

تفَیض اختیاس

ؿْشیَس

اهتحاًات

ػلوی -ػولی

تشگضاسی آصهَى ّای آى الیك

ػیاػت ّای اتالغی همام هؼظن

تـىیل ؿَسای اًجوي

ًیاص ػٌجی جلؼات اص طشف

سّثشی

اٍلیاء ٍ هشتیاى

اٍلیاء ٍ اػتثاس ػٌجی

هْش تا

اًجوي اٍلیاء ٍ

ػٌذ تحَل تٌیادیي

تشگضاسی آهَصؽ

دػَت اصای تین هجشب

اسدیثْـت

هشتیاى

خاًَادُ

تشگضاسی دٍسُ

ػیاػت ّای اتالغی همام هؼظن
تَػؼِ ٍ تمَیت سٍاتط ػوَهی

9

الىتشًٍیه

*

تَػؼِ ٍ جلة هـاسوت

10

دػتگاُ ّا ٍ ًْادّا

*

تشٍیج فشٌّگ ایثاس

11

ٍ
طشح پشاوٌذُ ؿاّذ

*

اطالع سػاًی ولیِ فؼالیت ّای

سّثشی

تشًاهِ ّا ی ساّثشدی

هذسػِ تِ صَست الىتشًٍیه

هْش تا

ساّىاس  8-9ػٌذ تحَل

تشای اطالع سػاًی

اطالع سػاًی تِ اصحاب سػاًِ

ؿْشیَس

تشًاهِ ّای  31تا ً 39مـِ ی ساُ

تىشین استاب سجَع

تا ّواٌّگی حشاػت

هىن تِ افضایؾ ووی

تـىیل جلؼِ تا ًْادّا ٍ افشاد

ساّثشدّا ٍ ػیاػت ّای ػال96

حضَس افشاد اص ًْادّای

خیش

ّذف ػولیاتی  9ػٌذ تحَل تٌیادیي

هختلف دس هذسػِ ٍ

ّوىاسی تا ًْاد ّا جْت تْشُ

هْش تا

جزب ووه افضایؾ

هٌذی اص هـاسوت آهاد جاهؼِ

ؿْشیَس

دسآهذّای هذسػِ

دس اهش آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

دیذاس تا خاًَادُ هؼظن

اجشای تشًاهِ ّای ّفتِ دفاع

ؿْذا

همذع

ّذف ػولیاتی  2ػٌذ تحَل

تشپایی ًوایـگاُ

تجلیل اص خاًَادُ ّای ؿْذا

ػیاػت ّای 96

گشاهی داؿت هٌاػثت ّا

هؼشفی وتاب ٍ تشگضاسی

تمَیت تٌیِ ػلوی داًؾ

هؼاتمِ دس ساػتی ؿٌاخت

آهَصاى ؿاّذ

ؿخصیت ّا
اػتفادُ اص ًیشٍّای هتخصص

هْش تا خشداد

سٍاتط ػوَهی

اهَس هـاسوت ّا

ؿاّذ

ٍ هتؼْذدس ویفیت تخـی تِ
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ایي
ٌّشجَیاى
آهَصؽ هْاست ّای استثاطی
تِ اٍلیاء ٍ ٌّشجَیاى تا دػَت
تَاى افضایی ٍ استمای ًمؾ ٍ
جایگاُ صًاى دس

12

دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

*

ػٌذ تحَل تٌیادیي

تحت پَؿؾ لشاس دادى

اص اػاتیذ ٍ ووه ؿَسای

ػیاػت ّا ی ولی همام هؼظن سّثشی

ولیِ ٌّشجَیاى ٍ اٍلیاء

آهَصؿی هذسػِ

هْش تا خشداد

اهَس تاًَاى

تشگضاسی واسگاُ ّای آهَصؿی
تشگضاسی هؼاتمِ ٍ هؼشفی
وتاب ٍ ًوایـگاُ وتاب
تشگضاسی اسدٍی هادساى ٍ
دختشاى
ّذف  ٍ 2 ٍ 1تٌذ  8-1ػیاػتْای

13

سیـِ وٌی تی ػَادی

*

دس ؿْش تْشاى

ؿٌاػایی ٍ جزب افشاد تی

ػال 96

تحت پَؿؾ لشاس دادى

ػَاد

ػیاػت ّای اتالغی همام هؼظن

اٍلیاء تی ػَاد

ثثت ًام ٍ هؼشفی تِ هشاجغ

سّثشی

هْش هاُ

ًْضت

ری صالح
افضایؾ تْشُ ٍسی ٍ واس

اجشای تمشُ  ٍ 75واس آفشیٌی

14

*

ػٌذ تحَل تٌیادیي

آفشیٌی استماءتَاًوٌذی

ّوىاسی تا ًْادّا ٍ ػاصهاى ّا

هْش تا

تشًاهِ اتتىاسی

ٌّش جَیاى

جْت هؼشفی فؼالیت ّای

ؿْشیَس

هذسػِ

صیثا ػاصی فضای

ٌّشػتاى

هذسػِ

