
دبیرستان ماندگار البرز در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد 
  .داشت

توسعه یافته در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، متکی بر اصول .1
با تاکید بر حفظ کرامت و حقوق کارکنان،  اخالقی و ارزشهاي ایرانی و اسالمی و انقالبی

فته به اهداف تعلیم و تربیت اسالمی که تحقق بخش طیبه و دانش آموزان و اولیا و دست یا
  .ساحت هاي تعلیم و تربیت ششگانه باشد

سازمان یاد گیرنده کمال جو برخوردار از دانش و فن آوري به روز و پیشرفته، واقع گرا .2
   و برنامه محور

  الیت فقیهمتعهد به ارزشها و آرمان ها ي انقالب اسالمی ،قانون مدار و معتقد به و -3
تعلیم و تربیت اعتقادي ،عبادي و اخالقی ،تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی ، تعلیم و  -4

تربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت زیبا شناختی و هنري ، تعلیم و تربیت اقتصادي  و 
  .حرفه اي ، تعلیم و تربیت علمی و فناورانه

وس براي مدارس داخل و خارج کشور بر تاثیر گذار ،الهام بخش و الگوي عینی و ملم -5
  و مقام معظم رهبري) ره (اساس تعالیم حیات بخش اسالم و اندیشه هاي ناب امام خمینی 

پیشرو در تربیت انسان صالح و شایسته ظهور مبتنی بر حیات طیبه با گفتمان عدالت  -6
  محوري و استکبار ستیزي و وفاداري به نظام اسالمی

  برخوردار از مربیان و کارکنان داراي فضایل اخالقی و شایستگی هاي حرفه اي  -7



داراي ظرفیت تصمیم سازي براي نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و برخوردار از  -8
قدرت تصمیم گیري و برنامه ریزي در حوزه هاي عملیاتی در چارچوب سیاست هاي 

  محلی و منطقه اي 
 استعدادهاي متنوع و  و هدایت کشف  ،فردي   تفاوت هاي ش ظرفیت پذیر  داراي -9

  فردي و پاسخ گویی به نیازها، عالیق و رغبت دانش آموزان
نهادها و مراکز علمی ، پژوهشی  داراي پیوند موثر و تعامل اثر بخش با مساجد، -10

  ،مذهبی و محلی و عالمان دینی و صاحب نظران
و مشارکت دانش آموزان ، مربیان ،کارکنان و پاسخ بهره مند از ظرفیت ،توانمندي  -11
  گو
داراي نظام ارزشیابی مستمر و پیشرفته براي تعالی فرصت هاي تربیتی ،تسهیل کننده  -13

  یادگیري و تدارك ظرفیت هاي جدید و اصالح روش ها و برنامه ها
 


