
البرزماندگاردبیرستان
گزارش عملکرد سال تحصیلی92-93



دبيرســتان مانــدگار البــرز مدرســه اي اســت، دارای نظــام آموزشــی 
و تربيتــی مبتنــی بــر مبانــی فلســفه تعليــم و تربيــت اســامی ، متکــی بر 
مولفــه هــای فرهنــگ و تمــدن اســامی ایرانــی، توســعه یافتــه بــا جایگاه 
ــوزش و  ــطح آم ــت در س ــم و تربي ــف تعلي ــای مختل ــه ه اول در عرص
ــاز،  ــی ممت ــای تربيت ــدی ه ــوردار از توانمن ــران، برخ ــرورش شــهر ته پ
توانمنــد در شــکوفایی فطــرت و اســتعدادها، کارآمــد، اثر بخــش، عدالت 
محــور و برخــوردار از معلمــان و کارکنــان مومــن و بصيــر کــه توانبخــش 

هویــت اســامی ایرانــی و انقابــی دانــش آمــوزان خواهــد بــود.

سند چشم انداز دبيرستان ماندگارالبرز



ر، نظم پذری، بصیر، بالنده و بانشاطدبیرستان دبیرستانی اخالق مدا
لبرزاماندگار



البرزماندگاردبیرستان

 »انما بعثت التمم مکارم االخالق«
 

پیامبر اکرم )صلی اله علیه واله وسلم(

مهمترین درس تربيت برگرفته از خاندان علم و عصمت )عليهم السالم(:

  .اول سالم کن و بعد سخن بگو .

 .به بزرگساالنتان احترام گذارید.

.به کودکان خود مهربانی کنید .
.اموزگار خود را محترم بداریدودانش آموز خویش را عزیز شمارید.

.از سالم گفتن به کودکان ، تا زنده ام ،دست برنمی دارم ، 
.تا پس از من ، این رسم وراه ،درجامعه پایدار بماند.

.برکودکان خود دورد بفرستید، زیرا که آنها آیندگان شمایند.



البرزماندگاردبیرستان امام خمینی )ره(:

تربیت باید تربیت قرآنی باشد



البرزماندگاردبیرستان
مقام معظم رهربی )مدظله العالی (

مــا مــی خواهیم آن کســی کــه از آمــوزش و 

پــرورش خــارج مــی شــود ... انســانی باشــد 

بــا برجســتگی هــای اخالقــی ،با برجســتگی 

هــای فکــری و مغــزی و باتدیــن ، یــک 

چنیــن انســانی مــی خواهیــم . 

ــجاع ،  ــد ش ــانی باش ــی: انس ــر اخالق از نظ

خوشــخو ، خیرخــواه ، خوشــبین ، امیــدوار 

، بلنــد همــت ، مثبــت در قضــاوت هــا 

ــک  ــرای ی ــی ب ــات اخالق ــایر خصوصی و س

انســان مطلــوب ، شــا در نظــر مــی گیرید 

 ، : خــالق  از نظــر خصوصیــات فکــری 

پرسشــگر ، اهــل فکــر ، اهــل نــوآوری مایــل 

ــیع  ــیار وس ــای بس ــدان ه ــه ورود در می ب

، نادانســتنی هــای بــر بــرای کشــف 

دانســتنی هــا وافکنــدن نورعلــم بــه وادی 

ــر.  ــب فک ــوالت وصاح مجه

قانــون  منضبــط  آدم   : رفتــاری  ازجنبــه 

شــناس . مــا چنیــن موجــودی مــی خواهیم.

ــت  ــی شــود تربی ــن موجــودی م ــا چنی  آی

ــرد ؟     ک

          البته  ،  البته که می شود.
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البرزماندگاردبیرستان بنام خدا
ــه  ــدم ب ــام او وجــود گرفــت .ضمــن خیرمق ــال کــه همــه هســتی از ن ــد متع ــا حمــد وســپاس بیکــران برخداون ب
اولیــاء محتــرم و دانــش آمــوزان عزیــز ، مفتخریــم کــه پذیــرای فرهیختگانــی همچــون شــما باشــیم . ازجملــه 
حقــوق اصلــی والدیــن محتــرم ایــن اســت کــه از وضعیــت تعلیــم و تربیــت فرزنــدان خــود آگاهــی داشــته باشــند 
آنهــا بایــد بداننــد ســرمایه هــای زندگــی شــان )فرزنــدان عزیــز(را کجــا و بــه چــه کســانی ســپرده انــد؟ هرچه 
ایــن شــناخت و آگاهــی دقیــق تــر باشــد تصمیــم گیــری منطقــی تــر و همــکاری موثرتــر خواهــد بــود ضمــن 
آنکــه  گروههــای ذینفــع باحقــوق خــود آشــنا مــی  گردنــد ، دســت انــدر کاران و متولیــان عرصــه هــای تعلیــم 
ــا راهکارهــا و شــیوه هــای متعــدد  و تربیــت بــه خصــوص مــدارس بــه عنــوان خــط مقــدم جبهــه ی فرهنگــی ب
ــه  ــق ب ــه شــفاف و دقی ــواده هاومســئوالن را صادقان ــاز خان ــورد نی ــی م ــی و تربیت ــوع اطالعــات تحصیل و متن

صــورت مســتمر  در اختیــار آنــان قرارمــی دهنــد .
دبیرســتان مانــدگار البــرز بــه ســبک مدیریــت آموزشــکاهی یــا مدرســه محــور اداره مــی شــود و در این مدرســه 
ــای مشــارکت حداکثــری  زیــر سیســتم هــای تصمیــم گیــری ، برنامــه ریــزی ،نظــارت و کنتــرل و... برمبن
افــراد و ارکان مدرســه طراحــی گردیــده اســت.  بــه همیــن منظــور ایــن دبیرســتان کــه از ارزش و اعتبــار 
علمــی آموزشــی ، ادبــی و تربیتــی در ســطح ملــی و جهانــی برخــودار اســت اقــدام بــه تهیــه اثــر  پیــش رو بــا 
عنــوان دبیرســتان مانــدگار البــرز در یــک نــگاه بــا رویکــرد اعتمــاد ســازی و اطــالع رســانی نمــوده اســت . 
امیــد اســت کــه توانســته باشــیم گامــی انــدک در معرفــی ایــن مدرســه مانــدگار برداشــته باشــیم . ایــن مجموعــه 
ــان  ــات آن ــا از زحم ــه در اینج ــد ک ــی باش ــد م ــکاران ارجمن ــایر هم ــی وس ــای رحمان ــاب آق ــالش جن ــل ت حاص

صمیمانــه قدردانــی و تشــکر مــی نماییــم.

                                                                                               با احترام
                                                                                  محمدمحمدی _ مدیردبیرستان
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شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان باالتریــن 
ــا  ــرورش ب ــورش و پ ــذاری در آم ــت گ ــع سیاس مرج
هــدف پاسداشــت از زحمــات و تــاش هــای موسســات 
نهادهــای آموزشــی و تربیتــی در گذشــته و همچنیــن 
احیــاء ، هدایــت و الگوســازی بــرای ســایر مــدارس در 
ــور  ــه منظ ــخ 1384/4/28 ب ــماره 725 تاری ــه ش جلس
حفــظ و اســتمرار فعالیــت آن دســته از مدارســی کــه 
از قدمــت بــاالی 50 ســال و ســوابق درخشــان علمــی 
ــا  ــی ی آموزشــی و فرهنگــی برخــوردار و در ســطح مل
ــی از  ــاق برخ ــد الح ــهرت ان ــن ش ــتانی دارای حس اس
ــارکت هــای  ــترش مش ــه گس ــن نام ــه آئی ــوارد ب م
مردمــی )موضــوع هفتصــد و ششــمین جلســه شــورای 
ــا راه  ــخ 1383/3/19 ب ــرورش تاری ــوزش و پ ــی آم عال
ــات  ــای هی ــب و اعض ــدگار ترکی ــدارس مان ــدازی م ان
ــب  ــه تصوی ــده را ب ــدارس یادش ــارات م ــاء و اختی امن

رســاند.

پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر   -1
اســتان یــا نماینــده ثابــت ایشــان

2- مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان 
منطقه  /

3- نماینده معلمان
ــان و  ــا و مربی ــن اولی ــس انجم 4- رئی
یــک نفــر از اولیــای دانــش آمــوزان بــه 

انتخــاب انجمــن
5- رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش 

اســتان یــا نماینــده ثابــت ایشــان
نظــران  صاحــب  از  نفــر  یــک   -6
انتخــاب  بــه  فرهنگــی  و  آموزشــی 
اعضــاء و ابــاغ مدیــرکل آمــوزش و 
پــرورش اســتان )ترجیحــا از فــارغ 

مدرســه( همــان  التحصیــان 
7- رئیــس شــورای شــهر و رئیــس 
میــراث فرهنگــی، در صورتــی کــه 
ــیده  ــی رس ــت فرهنگ ــه ثب ــه ب مدرس

ــد. باش
8- مدیــر دبیرســتان بــه عنــوان دبیــر 

هیئــت امتــاء 

پيشينه قانونی

اعضای هيأت امنای مدارس ماندگار البرزماندگاردبیرستان
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البرزماندگاردبیرستان
1.توسعه یافته در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی، متکی بر اصول اخاقی و ارزش های 
ایرانی اسامی و انقابی با تأکيد بر حفظ کرامت و حقوق کارکنان، دانش آموزان و اولياء و دست یافته 
به اهداف تعليم و تربيت اسامی که تحقق بخش حيات طيبه و ساحت های تعليم و تربيت ششگانه)1( 

باشد.
2.سازمان یادگيرنده کمال جو برخوردار از دانش و فن آوری به روز و پيشرفته، واقع گرا و برنامه محور

3.متعهد به ارزش ها و آرمان های انقاب اسامی، قانون مدار و معتقد به والیت مطلقه فقيه
4.تعليم و تربيت اعتقادی، عبادی و اخاقی، تعليم و تربيت اجتماعی و سياسی، تعليم و تربيت زیستی و 
بدنی، تعليم و تربيت زیباشناختی و هنری، تعليم و تربيت اقتصادی و حرفه ای، تعليم و تربيت علمی و 

فناورانه
5.تأثيرگذار، الهام بخش و الگوی عينی و ملموس برای مدارس داخل و خارج از کشور بر اساس تعاليم 

حيات بخش اسام و اندیشه های ناب امام خمينی )ره( و مقام معظم رهبری
6.پيشرو در تربيت انسان صالح و شایسته ظهور مبتنی بر حيات طيبه با گفتمان عدالت محوری و 

استکبارستيزی و وفادار به نظام اسامی
7.برخوردار از مربيان و کارکنان دارای فضایل اخاقی و شایستگی های حرفه ای

8.دارای ظرفيت تصميم سازی برای نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و برخوردار از قدرت 
تصميم گيری و برنامه ریزی در حوزه های عملياتی در چارچوب سياست های محلی و منطقه ای

9.دارای ظرفيت پذیرش تفاوت های فردی، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فردی و پاسخ گویی به 
نيازها، عایق و رغبت دانش آموزان

10.دارای پيوند مؤثر و تعامل اثربخش با مساجد، نهادها و مراکز علمی، پژوهشی، مذهبی و محلی و 
عالمان دینی و صاحب نظران

11.بهره مند از ظرفيت، توانمندی و مشارکت دانش آموزان، مربيان، کارکنان و خانواده ها
12.مبتنی بر رویکرد توانمند مدیریرتی، مسئوليت پذیر، نقدپذیر و پاسخ گو

13.دارای نظام ارزشيابی مستمر و پيشرفته برای تعالی فرصت های تربيتی، تسهيل کننده یادگيری و 
تدارک ظرفيت های جدید و اصاح روش ها و برنامه ها

دبيرستان ماندگار البرز در افق این چشم انداز 
چنين ویژگی هایی خواهد داشت:
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راهبردهای دبيرستان ماندگار البرزالبرزماندگاردبیرستان
یکپارچگی فرآیند تعليم و تربيت  .1

توانمندسازی نيروهای انسانی  .2
توسعه مشارکت همگانی و استفاده از ظرفيت های بيرونی  .3

هویت بخشی برنامه ها و فعاليت ها  .4
گسترش فرهنگ تحقيق، پژوهش و مطالعه، خاقيت و نوآوری  .5

ارتقای نظام راهنمایی و مشاوره  .6
بهبود فعاليت های فوق برنامه و مکمل  .7

ارتقای بصيرت و معرفت دینی، مذهبی، انقابی، سياسی اجتماعی  .8
بهره مندی از فن آوری های نوین و روزآمد  .9

نقش آفرینی فعال و سازنده در عرصه های علمی آموزشی، تربيتی، منطقه ای، استانی،   .10
کشوری و بين المللی

تقویت انجمن فارغ التحصيان دبيرستان  .11
بهبود نظام ارزشيابی  .12 6
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آزمایشگاها و کتابخانه
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فضا و امکاناتالبرزماندگاردبیرستان
تعدادموضوعردیف

50000 مترمربعمساحت زمين1

11900 مترمربعزیربنا2

10000 مترمربعفضای سبز3

47اتاق درس استاندارد4

5www.mandegaralborz.sch.ir  1آدرس سایت

1سایت رایانه و IT با 20 دستگاه کامپيوتر6

4نمازخانه به تفکيک پایه7

3سالن اجتماعات و آمفی تئاتر8

1سالن سرپوشيده ورزشی9

2زمين چمن ورزشی10

2کتابخانه و سالن مطالعه11

5سالن غذاخوری و بوفه12
8



البرزماندگاردبیرستان فضا و امکانات
تعدادموضوعردیف

4مدیر پایه13

5واحد امور تربيتی14

4واحد امور آموزشی15

4واحد مشاوره به تفکيک پایه16

6آزمایشگاه17

1واحد پژوهش18

2واحد تربيت بدنی و بهداشت19

5واحد پشتيبانی/اداری/اجرایی20

20هوشمند سازی کالس های ساختمان مرکزی 21

1مجهز به سيستم ارسال پيامک22

1مجهز به سيستم دوربين مداربسته23

29واحد تکثير24



البرزماندگاردبیرستان
1-برگزاری نماز جماعت باشکوه در چهار پایه تحصیلی به صورت مجزا

2-گرامیداشت ایام اهلل و مناسبت های ملی مذهبی
3-اهتمام ویژه به ترویج فرهنگ قرآن و عترت نظیر برگزاری کالس های 
آموزشی، هیئت های مذهبی، گفتمان های دینی و آموزش احکام و ...

4-کسب 10 رتبه مسابقات فرهنگی استانی
5-کسب رتبه اول کشوری مسابقات قرآن

6-برگزاری اردو، بازدید و گردش های علمی، تربیتی و تفریحی تعریف شده 
برای هر پایه

7-برگزاری اردوی راهیان نور
8-تشکیل کالس های هنری )سرود، نمایش و ...( و کارگاه برای دانش آموزان 

بر اساس عالقمندی آنان از جمله کارگاه آداب و مهارت های زندگی و ...
9-حضور فعال و بانشاط در عرصه های انگیزشی و رقابتی نظیر مسابقات 

فرهنگی هنری و قرآن و معارف اسالمی و ورزشی
10-برگزاری مسابقات متعدد و متنوع ورزشی به مناسبت های مختلف نظیر عید 

غدیر، دهه فجر انقالب اسالمی، هفته بزرگداشت مقام معلم و ...
11-کسب رتبه نخست در مسابقات تربیت بدنی منطقه

12-نقش آفرینی دانش آموزان در تشکل های دانش آموزی نظیر شورای 
دانش آموزان، انجمن اسالمی و بسیج دانش آموزی و ...

13-برگزاری جلسات هم اندیشی و پرسش و پاسخ با حضور اساتید و 
شخصیت های سیاسی/اجتماعی و ...

14-تولید و توزیع نشریه به مناسبت هفته بسیج، ماه محرم، دهه فجر انقالب 
اسالمی و میالد ائمه اطهار علیهم السالم

15- ساخت 29 فیلم کوتاه

فعاليت های پرورشی

فعالیت اهی رپورشی
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البرزماندگاردبیرستان

فعالیــت اهی رپورشــی

11



البرزماندگاردبیرستان
برخی از فرصت ها ویژگی ها دبيرستان ماندگار البرز

1-دارای فضای مناسب و باطراوات برای تحصيل
2-دارای امکانات فيزیکی و سخت افزاری مناسب

3-برخوردار از جایگاه و پشتوانه قانونی بسيار قوی در نظام تعليم و تربيت کشور
4-خوشنام و شناخته شده در عرصه داخلی و بين المللی

5-برخوردار از فارغ التحصيانی متعهد و متخصص نظير شهيد دکتر مصطفی چمران 
)دکترای فيزیک پاسما(

6-برخوردار از نقشه و معماری زیبا و مستحکم
7-برخوردار از موقعيت مناسب در شهر تهران به خصوص از لحاظ تراز و رفت و آمد
8-برخوردار از هيئت امنایی فعال و بانشاط و در باالترین سطح حقوقی استان )رئيس 

شورای آموزش و پرورش استان، رئيس شورای شهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان 
رئيس ميراث فرهنگی، مدیر آموزش و پرورش منطقه و ...( از اعضای اصلی هيئت امناء 

می باشند.
9-برخوردار از هویت سازمانی مناسب برای کارکنان و دانش آموزان )افتخار می کنند 

بگویند البرزی هستند.(
10-برخوردار از سيستم هوشمندسازی مجهز )تخته، لپ تاپ، اینترنت(

11-برخوردار از دانش آموزانی مستعد و درس خوان )معدل باالی 18/5 در کليه ی پایه ها(
12-برخوردار از خانواده هایی که به تعليم و تربيت فرزندان خود اهميت می دهند 

برخی از فرصت ها ویژگی ها دبيرستان ماندگار البرز
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البرزماندگاردبیرستان همت معلمان وکادر مدیریتی دبيرستان ماندگار البرز

رشد 25 درصدی ثبت نام دانش آموزان در آزمون ورودی درسال جاری

درصدتعداد شرکت کنندگانتعداد ثبت نام کنندگانسال تحصيلی

92-9152004753-

4 درصد )منفی(93-9247704535

25 درصد )مثبت(94-9357434671

جمع رتبه رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول رتبه منطقه /استان

11نفر 4نفر 2نفر 5نفر رتبه استانی

53 نفر 7نفر 17 نفر 29 نفر رتبه منطقه ای

افتخارات منطقه ای و استانی مسابقات فرهنگی توسط دانش آموزان دبيرستان

13



البرزماندگاردبیرستان
1-شناسایی و جذب دبیران متعهد و متخصص )ترجیحاً مؤظف و بازنشسته( در تیرماه
2-ارائه خدمات آموزشی و پرورشی برای کلیه پایه ها در طول سال تحصیلی )دروس 

تخصصی(
3-ارائه خدمات آموزشی و پرورشی )فوق برنامه و مکمل( برای کلیه دانش آموزان در فصل 

تابستان
4-برگزاری آزمون های علمی/آموزشی به صورت تشریحی داخلی، تستی استانی و رقابتی 

برای تمامی پایه های تحصیلی
5-برگزاری کالس های المپیاد و جشنواره خوارزمی برای دانش آموزان عالقمند و داوطلب

6-برگزاری کالس های فوق برنامه و تقویت علمی دانش آموزان از دروس اصلی
7-تشکیل دپارتمان های علمی به تفکیک پایه های تحصیلی

8-طراحی و راه اندازی سامانه آزمون یار به منظور تسریع بر اجرا، تحلیل و اطالع رسانی 
آزمون ها

9-برنامه ریزی به منظور تقویت بنیه علمی دانش آموزان نخبه جهت شرکت در مسابقات علمی 
و ...

10-تبلیغ و گسترش فرهنگ استفاده از فن آوری آموزشی در فرآیند یاددهی-یادگیری
11-تشکیل کالس های پژوهشی سازه ماکارونی، ساخت هواپیما )گالیدر(، خوشنویسی، 

نویسندگی، فیلم سازی، خالقیت، نانو، هوا و فضا و ...
12-برگزاری همایش نماز، انرژی هسته ای، بلوغ، تغذیه و سالمت و آداب و مهارت های زندگی

13-کسبه 3 رتبه دو رقمی در کنکور 92
14-کسب 31 رتبه زیر 1000 در کنکور 92

15-قبولی صد درصد دانش آموزان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور سال 92
16-کسب میانگین معدل 18/5 کتبی در مدارس متوسطه در پایه سوم و رتبه اول مدارس 

پسرانه در منطقه 6

فعاليت های آموزشی و پژوهشی

جلسات دپارتمان آموزشی
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البرزماندگاردبیرستان

آغــاز هب کار دپارتمــان اهی آموزشــی
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البرزماندگاردبیرستان

کسب رتبه ربرت ردکنکورسراسری

16



البرزماندگاردبیرستان  آموزی افتخارآفرینان دبیرستان ماندگار البرز درالمپیادهای دانش
 شدگان مرحله نخست اسامی پذیرفته

92اسفند  -آموزی المپیادهای علمی دانش  

زادگان ( سینا جمال1  

ریاضی
 

 شیمی ( کیخسرو خسروانی9 (سعید خالقی 8 ( محمدحسین قریب 7 ( پارسا انعامی6 صفت ( طاها طایی5 دهی ( محمدحسن خواجه4 ( علیرضا پورنیری3 ( سیدمصطفی صانعی2

نژاد ( محمدمصطفی داداشی1  ( شهاب سیفی9 ( علی شاهرودی8 ( علی زینلی7 ( آرمین خاوندگار6 ( علی بابایی5 (  امیرساالر باقری4 قنبری ( محمدحسین رمضان3 ( محمد مشکبار2 

 زیست
شناسی

 

( امیرعلی زندی1 کامپیوتر ( علیرضا لطفی7 ( امیرحسین محمدپور6 زاده ( اردالن قاضی5 ( محمد موسوی4 ( محمدرضا ذبیحی3 ( محمد ملکی2 
 

( پوریا پوررشیدی1 فیزیک ( عرفان ملکی7 ( شاهین نعیمی6 ( سیدمصطفی صانعی5 ( عرفان زنیر4 ( مهدی محرابی3 زادگان ( سینا جمال2 
 

پور ( سیدحسین عابدین1  ادبی ( علیرضا پهلوانی5 ( شایان حسینی4 ( علی سید ابراهیمی3 زاد ( رضا کوهی2 

 محمدبصیرنژاد
 مرکز پژوهش و پرورش دبیرستان ماندگار البرز

کســب رتبــه رد المپیادوفعالیــت واحدژپوهــش

دستاورد آوردهای پژوهشی
1- برگزاری بیش از 600 زنگ کالس های پژوهشی 

2- کسب مقام اول در مسابقات پل ماکارونی دانشگاه 
شهید بهشتی 

3- کسب رتبه 6 در مسابقات کشوری نانو نادکاپ دانشگاه 
صنعتی شریف 

4- قبولی 11 نفر در مسابقات ریاضی جهانی )مرحله اول(
5- ارسال بیش از 32 ایده برتر در جشنواره خوارزمی 

6- ساخت هواپیمای پروازی البرز 1
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البرزماندگاردبیرستان

کسب رتبه نخست رد مسابقات ورزشی منطقه6
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البرزماندگاردبیرستان

بهســازی و عمــران

احداث باغچه ضلع غربی ساختمان شهید ولی زاده
رسیدگی به فضای سبز در دبیرستان  و گلکاری فضای محوطه
بازسازی ساختمان شهید ولی زاده ضلع غربی برای پایه هفتم

خرید400 صندلی امتحانات
بازسازی ساختمان شهید چمران تجمع آزمایشگاه ها 

تهیه هود آزمایشگاهی و میز آزمایشگاه  27 عدد 
احداث سرویس بهداشتی پایه سوم

رسیدگی به زمین چمن 
) نقاشی زمین  وشعار نویسی(

تهیه پیش نویس چارت و نمودار سازمانی
شرح وظایف و قراردادها

تهیه پیش نویس وشاخص آزمون
تهیه تابل مالی و بودجه ماهانه

تهیه پیش نویس بودجه مالی سال آینده به تفکیک پایه ها

بهسازی و عمران به همت 

معاونت مالی اداری دبيرستان  
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البرزماندگاردبیرستان

اردواهی معنوی

20



البرزماندگاردبیرستان

جشــنواره موفقیــت

21



البرزماندگاردبیرستان
1- آموزش های رسمی )بر اساس جدول رسمی(:

از آنجا که مهمترین وجه کار هر دبیرستان کاس های درس آموزش های رسمی آن است دبیرستان ماندگار البرز با 
داشتن کادر آموزشی مجرب فضاهای آموزشی مناسب در محیطی فعال و جذاب، به تدریس دقیق و عمیق محتوای 

برنامه های آموزشی همت گماشته است.
2- نظام فوق برنامه :

 الف ( فوق برنامه             ب( استعدادیابی      ج (آموزش های مهارتی
با توجه به نیاز فراگیران به درک بهتر و کسب مهارت های بیشتر در حل مسئله و پژوهش در این دبیرستان 6 و 7 

ساعت آموزش های تکمیلی به برنامه های درسی افزوده شده است که روزانه 8 ساعت و مجموعاً 40 ساعت در 5 روز 
هفته ارائه می شود و در روزهای پنجشنبه نیز برای دانش آموزان عاقمند براساس استعدادیابی کاس های المپیاد و 
اموزش های مهارتی و... به صورت فوق العاده برگزار می گردد. درسال جاری متناسب با نیاز فراگیران و جامعه سعی 

گردیده نگاه نو به فعالیت های فوق برنامه صورت گیرد.
3- نظام ارزشیابی

 در راستای استاندارد سازی فرایند آموزشی ارزشیابی یکی از ارکان مهم آموزش است که می تواند به شناسایی نقاط 
قوت و ضعف و اصاح فرآیند آموزش منجر شود. لذا دبیرستان ماندگار البرز برنامه ویژه ای به شرح ذیل برای آن 

طراحی نموده  است که همکاری و پیگیری اولیاء محترم دارای اهمیت بسیار است.
الف(ارزشیابی در کالس درس و بازدید تکالیف

دبیران محترم در فرآیند آموزش کاسی به صورت های گوناگون میزان عاقه، فعالیت و یادگیری دانش آموزان را از 
طریق ارزشیابی مستمربررسی کرده و به صورت منظم به معاونت آموزشی پایه بازخورد خواهند داد. میزان دقت در 

انجام تکالیف محوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ب(ارزشیابی دبیرستانی

دپارتمان های آموزشی دبیرستان براساس فواصل زمانی مشخص برای تعیین استاندارهای دبیرستان هر دو هفته 
در ساعتی خاص از 3 تا 4 درس برابر مفاد آموزشی همان بازه زمانی آزمون های تستی و تشریحی برگزار می کند و 

نتیجه جهت پردازش اطاعات به آگاهی مدیران پایه ، معلمان خواهد رسید.

اهم فرآیندهای آموزشی و پرورشی

آموزش های رسمی، مکمل و فوق برنامه و مهارتی

گرواهی آموزشی
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البرزماندگاردبیرستان ج(ارزشیابی منطقه ای استانی و کشوری )آزمون های جامع(
به منظور تعیین سطح علمی و آموزشی دانش آموزان در طی سال چند نوبت آزمون های جامع برابر سرفصل های 

درسی برگزار می شود. این آزمون ها هماهنگ با دیگر دبیرستان ها برگزار شده و نتایج آنها به صورت نمره خام، 
رتبه در کاس، رتبه در دبیرستان و رتبه در منطقه به آگاهی دانش آموزان و اولیاء محترم خواهد رسید.

د(ارزشیابی میان ترم
برای ایجاد آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان جهت امتحانات پایان ترم از مجموعه دروس امتحانی تحت عنوان 

میان ترم در یک بازه زمانی برگزار می گردد.
و(ارزشیابی های پایان نیم سال

آزمون های پایان نیم سال اول در دی ماه و پایان نیم سال دوم در خردادماه برگزار می شود. در این آزمون نمره 
پایانی دانش آموز تعیین می شود و با توجه به استفاده از نمرات پایانی در کنکور، این نمرات از اهمیت بسیار باالیی 

برخوردارند.
 4-نظام مشاوره ای

بنابر اهمیت و ضرورت استفاده از نظرات مشاوران باتجربه و متخصص، در این دبیرستان برای هر کاس درس، 
زمانی جهت فعالیت های مشاوره ای در نظر گرفته شده است. دانش آموزان از بدو ثبت نام تا پایان دوره دبیرستان 

به صورت مستمر از نظرات مشاوره ای برخوردار خواهند شد که خدمات مشاوره ای به شرح زیر می باشند:
مشاوره ی حضوری

پیگیری نمرات درسی و فعالیت های آموزشی و تربیتی
بررسی و حل و فصل مشکالت دانش آموزان

هدایت و راهنمایی تربیتی، تحصیلی و شغلی
ارتباط با دبیران و معاونین

ارتباط با اولیاء
کالس های آموزش اولیاء

5- تشکیل دپارتمان های آموزشی بین معلمان ودانش آموزان برای تحقق سازمان یادگیرنده
6- برگزاری شکوهمند نماز جماعت ، بزرگداشت ایام ا... و مناسبت ها ، بازدید ها و اردوها، زیارت 

عاشورا ، نشست های فرهنگی و اجتماعی و...
7- فعال نمودن شورای دانش آموزی ، شورای مدیریتی کالس برای مشارکت بیشتر دانش آموزان در 

اداره مدرسه

گــرواهی آموزشــی
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اخالق و رفتار:البرزماندگاردبیرستان
1-رعایت اخاق و رفتار متناسب با موازین اسامی و مقررات آموزش و پرورش

2-رعایت شعائر دینی و آداب مذهبی
3-رعایت ادب و احترام نسبت به کارکنان مدرسه )مدیر، مربيان، معاونين، معلمان و ...(

4-رعایت حسن سلوک و رفتار با سایر دانش آموزان
5-انجام فرائض دینی )نماز جماعت، ادعيه ...(

6-مشارکت در فعاليت های اجتماعی نظير: شورای دانش آموزی، گروه های علمی و آموزشی و ...
7-دارای پوشش و لباس مناسب شأن دانش آموزی نظير: دوخت، رنگ، فاقد هر گونه تصویر و ...

8-حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن پایان ساعات مقرر
9-حضور در مدرسه غيرساعات مقرر با اجازه مسئوالن مربوط )اجازه ولی و موافقت مدیر به 

سرپرستی یکی از کارکنان مدرسه(
10-حضور مرتب در مدرسه و کاس درس و رعایت ضوابط و مقررات مربوط

11-رعایت بهداشت و نظافت فردی
12-پاکيزه نگهداشتن فضای مدرسه با همکاری سایر دانش آموزان و مسئوالن مربوط

13-اصاح موی سر متناسب با شئون دانش آموزی
14-پرهيز از همراه آوردن اشياء گرانبها، غيرمجاز و وسایل غيرمرتبط امور تحصيلی نظير: تلفن 

همراه، دوربين، رادیو ضبط، فلش سی دی، مجات، روزنامه ها و کتاب های غيرمرتبط
15-اجتناب از خرید و فروش در مدرسه

16-مراقبت از اموال و وسایل شخصی
17-اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهيزات و ساختمان های مدرسه
18-جبران خسارات احتمالی به اموال، تجهيزات و ساختمان های مدرسه

19-جبران خسارات احتمالی به سایر دانش آموزان
20-اجتناب از غيبت غيرموجه، تأخير ورود به مدرسه و کاس

21-اطاع رسانی به خانواده از نامه ها و مکاتبات مدرسه

اهم قوانین و مقررات انضباطی دانش آموزان
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البرزماندگاردبیرستان 1-اعتقاد و اعتماد به توصيه ها و راهنمایی های عوامل مدیریتی، آموزشی، تربيتی و ... مدرسه
2-تشریک مساعی و همکاری تنگاتنگ با مدرسه  

3-در ميان گذاشتن نارسایی ها و مشکات رفتاری و تحصيلی فرزند خود با مسئوالن مدرسه
4-توجه به رشد متوازن، متعادل و همه جانبه شخصيت دانش آموزان

5-اعمال نظر در انتخاب دوستان فرزند خود
6-داشتن وحدت رویه در جهت گيری و شيوه های تربيتی منزل با مدرسه

7-کنترل و مدیریت محيط رسانه ای و فناوری منزل نظير: اینترنت، ماهواره و ...
8-کنترل و مدیریت همکاری دانش آموزان با جامعه محلی نظير: باشگاه ها، فرهنگسراها و تشکل های سياسی اجتماعی

9-اعتدال در تأمين نيازهای اوليه خانواده
10-مدیریت تأخير و غيبت های موجه و غيرموجه فرزند خود و در ميان گذاشتن آن با مسئوالن مربوطه

11-تاش و کمک در اجرایی شدن ضوابط و مقررات مدرسه
12-وقت گذاری و نظارت به برنامه های درسی روزانه فرزند خود

13-اجتناب از کاربرد واژه هایی که بار منفی دارد
14-تقویت انگيزه تحصيلی به روش های متعدد و متنوع

15-اجتناب از کارهای غيرضرور و آسيب زا هنگام برگزاری امتحانات نظير: مسافرت، ميهمانی و ...
16-پاسخ مثبت و دقيق به دعوت نامه ها و مکاتبات مدرسه

17-اعام بازخورد از فرآیند آموزشی و تربيتی فرزند خود به مدرسه
18-به نيکی یاد کردن از محل تحصيل فرزند خود

19-فراهم نمودن زمينه های مطالعه و رشد استعدادها به لحاظ جسمی، روحی و روانی
20-همياری و مساعدت در تأمين نيازهای آموزشی، تربيتی و اقتصادی مدرسه

21-حمایت و پرداخت به موقع هزینه های خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه و مکمل
22-حمایت مادی و معنوی از توسعه و تجهيز فضاهای فيزیکی، آموزشی و تربيتی مدرسه
23-مشارکت و همکاری در اجرای برنامه ها و فعاليت های پيش بينی شده در تقویم اجرایی

24-مشارکت در ارائه ی خدمات راهنمایی و مشاوره ای به خانواده های آسيب پذیر و آسيب زا با هماهنگی مدرسه
25-اعام آمادگی برای کاربست توانمندی، استعداد، مهارت و تخصص خود جهت پيشرفت امور آموزشی و تربيتی مدرسه

26-حضور فعال در انتخابات انجمن اولياء و مربيان و برنامه های آموزش خانواده
27-خوش بينی و تبيين سياست ها، رویکردها، اهداف، برنامه ها و فعاليت های مدرسه

28-اجتناب از افراط و تفریط در برآورده نمودن خواسته های فرزند خود در انجام وظایف پيش رو )تحصيل(
29-ترغيب و تشویق فرزند خود جهت بهره مندی از کليه برنامه ها و فعاليت های مدرسه و اجتناب از انتخاب گزینشی 

برنامه ها و فعاليت ها

اهم ااظتنرات مدرهس از اولیای دانش آموزان
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