
ز طرح تعالی دبیرستان   چشم اندا
چشم انداز تصویری از آیندست که سازمان قصد دارد در زمان مشخصی به آن 

 دست یابد

داز دارای ازمان در شرایط کنونی است.چشم انچشم انداز آرزو های آتی س

شایسته است چشم انداز خود را  تعالی یافته سازمان .است یمشخصا ت خاص

مشخصات در ذیل ارائه  ن چنین مشخصاتی استخراج نماید با در نظر گرفت

  گردیده است.

 ا رم اخالقی و معنوی واالخلق افرادی با مک -
 محل ایجاد زمینه ی الزم برای خودشناسی به منظور خداشناسی -

 فرصت های موجود را نشان دهد -
 جویی از فرصت ها را بنمایاند. راه بهره -
 نماید.در کارکنان رضایت شغلی ایجاد  -
 استاندارهای باالیی را بنا گذارد -
 در کاکنان ایجاد تعهد ، عالقه و غرور نماید. -
 مسیر حرکت را به وضوح بیان نماید. -
 مشوق یادگیری باشد. -
 مخاطب را مشخص نماییم. -
 فرصتی برای یادگیری و چگونه یاد گرفتن -
 محلی برای کشف توانایی ها و استعداد ها و کمک برای رفع نقاط قوت -
انون شناساندن زیبایی جهان آفرینش به منزله مظاهر جمال و کمال ک -

 گرایی
 کانون پرورش روحیه کاوشگری ،خالقیت و پرسش گرایی -
 ملی ن خلق افراد متعهد به اصول مذهبی،مکا -

 

 



 

 

 اه و ارزش  اهی طرح تعالی   دبیرستان ماموریت
 دانش آموزان دارای مهارت های اساسی زندگی پرورش

 دانش آموزان شاد ، خالق و سالمپرورش 

 ، با اعتماد به نفس باالپرورش دانش اموزانی پژوهنده ، مسئولیت پذیر 

 ارتقا سطح علمی ، فرهنگی همکاران

 خلق افرادی متعهد به اصول مذهبی و ملی

ایجاد زمینه های الزم جهت بهره گیری از فن آوری اطالعات و ارتباطات در 

 اوری های نوینخانه و مدرسه و ورود  فن

 فعالیت های مدرسه مبتنی بر تربیت اسالمی و مبانی دینی

زمینه سازی رشد و تعالی هویت فردی،دینی،و ملی در دانش آموزان برای 

 رسیدن به مرتبه قابل قبولی از زندگی خوب و سالم

 ارج نهادن به هویت افراد ، استعداد و روحیه های مختلف

 ی استعداد های بالقوه دانش آموزانزمینه سازی برای رشد و شکوفای

 زمینه سازی برای رشد خالقیت و روحیه پژوهش در دانش آموزان

 ایجاد فضایی جهت رشد توانایی های علمی و روحی دانش آموزان

 حاکمیت فضای شاد و سالم در مدرسه

 توجه به پرورش پیش از آموزش



ف  خرد و کالن تعالی  دبیرستان باور اه  و اهدا

 باورها:

 دانش آموزان محترم هستند و باید به توانایی های آنها احترام گذاشته شود

 تائید طلبی و انتقاد گریزی هستنددانش آموزان دارای روحیه 

 استقالل فکری آنها ارزش گذاشته شوددانش آموزان دوست دارند به 

 صمیمیت و شادی زندگی کنند زدانش آموزان دوست دارند در محیطی سرشارا

 هستند و انعطاف پذیردانش آموزان محبت پذیردانش 

 دانش آموزان دارای قدرت یادگیری و سرعت یادگیری خاص خود هستند

 اهداف:

 اساسی زندگی در دانش آموزانهای  ایجاد توانایی مهارت

 تامین سالمت و بهداشت روان دانش آموزان

 ایجاد عادت های اخالقی و مناسب دانش آموزان

 روحیه پژوهش در دانش اموزان ارتقای سطح علمی و

 افزایش انگیزه همکاران در باال بردن سطح علمی و به روز کردن اطالعات

 تامین رشد معنوی و مذهبی دانش آموزان

 رشد توانایی های فرزند پروری در والدین

 کارکنان تقویت مهارت های ارتباطی در

 تقویت روحیه ی مشارکت و تعاون در دانش آموزان

 قویت اردو ها دانش اموزیتوسعه و ت


