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غیز ضزکت تعبًٍی آهَسضی ٍفزٌّگی پسزاًِ غیز دٍلتی ارضبد ثعٌَاى اٍلیي هذارس 
ثخص خصَصی در  افشایص هطبرکت ثب ّذف 3167در سبل  ضْزستبى ضیزٍاىدٍلتی 

ثِ خْت آضٌبیی ثبایي هذارس زدیذ . در اداهِ راُ اًذاسی گسیستن آهَسش ٍپزٍرش 
 . پزداسین هیهصبحجِ ثب هَسس هذارس غیز دٍلتی ارضبد 

س: ضوي هعرفی خَدتاى بفرهائیذ هذارس غیر دٍلتی ارشاد از چِ سالی 
 فعالیت آهَزشی خَد را آغاز ًوَدُ اًذ ؟

هذارس غیز دٍلتی ارضبد ، ج: حیذر صبثزی هَسس هذارس غیز دٍلتی ارضبد ّستن 
ثب راُ اًذاسی هذرسِ راٌّوبئی پسزاًِ غیز  3167فعبلیت آهَسضی خَد را اس سبل 

 لتی ارضبد آغبس ًوَد .دٍ

 س : ّذف شوا از تاسیس ٍراُ اًذازی هذارس غیردٍلتی ارشاد چِ بَد ؟

 آیٌذُ سبساى ایي هزس ٍثَم تعلین ٍتزثیت  ثبر هسئَلیتّوبًگًَِ کِ استحضبر داریذ ج: 
ٍ ًْبد  ًجَدُآًچٌبى سٌگیي است کِ  آهَسش ٍ پزٍرش  ثِ تٌْبیی قبدر ثِ تحول آى 

ٍخَد ثبیذ در صحٌِ حبضز ضَد. هذارس غیزدٍلتی خلَُ ثبرس هطبرکت خبًَادُ ثب توبم 
اّذاف اصلی اس راُ . لذا  تعلین ٍ تزثیت است خطیزخبًَادُ ّب در اهز هزدم ٍتوبم عیبر

اًذاسی هذارس غیز دٍلتی ارضبد تَسعِ عذالت آهَسضی ، افشایص کیفیت آهَسضی ، 
عالقِ هٌذ ثِ اهز تعلین ٍتزثیت در ثخص ایدبد سهیٌِ هطبرکت فعبل ٍّوِ خبًجِ اٍلیبء 

 د اضتغبل ٍ کبر آفزیٌی ثَدُ است.ایدب غیز دٍلتی ٍ

 باشذ؟هی  ایتی ارشاد شاهل چِ هجوَعِ حاضر هذارس غیردٍل س: درحال

ثب عٌَاى هذرسِ  3167ج: اٍلیي هذرسِ اس هدوَعِ هذارس غیز دٍلتی ارضبد در سبل 
 13سضی ٍپزٍرضی خَد را آغبس ًوَد کِ تبکٌَى راٌّوبیی غیز دٍلتی ارضبد فعبلیت آهَ

سبل اس فعبلیت آهَسضی ٍپزٍرضی آى ثب دستبٍردّبی ثسیبر خَة هیگذرد . درسبل 
ثز اسبس 3131دثستبى پسزاًِ غیز دٍلتی ارضبد تبسیس گزدیذ ٍ درسبل  3133

هحتَی سٌذ تحَل ثٌیبدیي آهَسش ٍپزٍرش  دثستبى پسزاًِ غیز دٍلتی ارضبد ثِ 
 کیک گزدیذ.ٍل ٍدٍرُ دٍم تفدٍرُ ا

ٍّوچٌیي 1ثب اخذ ًوبیٌذگی پسزاًِ گشیٌِ  3131آهَسضگبُ علوی آساد ارضبد در سبل 
 easy maths  ( هبلشی ٍ)کبر ثب چزتکِ ucmasاخذ ًوبیٌذگی رسوی آهَسش 

 ( فعبلیت آهَسضی خَد را آغبس ًوَد .)ریبضیبت آسبى

ثز اسبس ارسیبثی کبرضٌبسی هذارس غیز دٍلتی استبى خزاسبى ضوبلی  3131در سبل 
ٍرضبیت اس عولکزدایي هدوَعِ آهَسضی تعذادی اس هذارس دٍلتی تحت عٌَاى خزیذ 

 31-39ِ در سبل کخذهبت آهَسضی ًیش دراختیبرهذارس غیز دٍلتی ارضبد قزار گزفت 
 37-36ٍ  31-37ٍ  39-31در سبلْبی در تعذادی اس رٍستبّبی ضْزستبى ضیزٍاى  ٍ 

خزگالى هطغَل ارائِ خذهبت آهَسضی ٍ  در تعذادی اس رٍستبّبی ضْزستبى راس ٍ
 ثَم هی ثبضذ . پزٍرضی ثِ ًًَْبالى ایي هزس ٍ

 هجوَعِ هذارس غیر دٍلتی ارشاد شاهل هجوَعِ ّای زیر هی باشذ : 

  دٍرُ اٍل  –دثیزستبى پسزاًِ غیز دٍلتی ارضبد 
  دٍرُ اٍل  –پسزاًِ غیز دٍلتی ارضبد دثستبى 
  دٍرُ دٍم  –دثستبى پسزاًِ غیز دٍلتی ارضبد 
 آهَسضگبُ علوی آساد 
 Ucmac     ) ِکبر ثب چزتک( 
 Easy math   ریبضیبت آسبى 

ج: در حال حاضر چِ تعذاد داًش آهَز در هجوَعِ هذارس غیر دٍلتی ارشاد 
 تحصیل هی ًوایٌذ ؟ 

ًفز در هدوَعِ هذارس غیز دٍلتی ارضبد هطغَل ثِ  776در حبل حبضز تعذاد 
ًفز در هذارس غیز دٍلتی ارضبد ضْزستبى  183تحصیل ّستٌذ . کِ اس ایي تعذاد 

ًفز در هذارس ٍاثستِ ثِ هذارس غیز دٍلتی ارضبد در ضْزستبى راس  186ضیزٍاى ٍ 
 زگالى هطغَل ثِ تحصیل  هی ثبضٌذ.ٍخ

ای هْن هذارس غیر دٍلتی ارشا د بِ چٌذ س : آیا هی تَاًیذ از فَق برًاهِ ّ
 هَرد اشارُ ًوائیذ ؟

هعتقذم یکی اس کبرکزدّبی عوَهی آهَسش ٍ پزٍرش، اختوبعی کزدى کَدکبى ٍ ج : 
استقالل، خَدرّجزی، رقبثت، ّوکبری، ًَع دٍستی ٍ دُ ّب  ًَخَاًبى است. اثزاس ٍخَد،

هذارس غیز  ز ایي اسبسث هَلفِ دیگز در ّویي دٍراى آهَسضگبّی تحقق هی یبثذ.
زٍّْبی ٍرسضی، سزٍد، اقذام ثِ تطکیل گپزٍرضی،  فعبلیتْبیقبلت  دٍلتی ارضبد در

تئبتز ٍ ًوبیص ، اًدوي ّبی علوی ٍ پژٍّطی، ثبسدیذّبی علوی اس هَسُ ّب ٍ هٌبثع 
ًتبیح  اهزثِ ایي  ًوَدُ است ٍ ثب تَخِ ، خطٌَارُ غذای سبلنثبسارچِ ، ایدبد طجیعی

 . است ًوَدُکست  یشی ًثهطلَ

      

 کسب رتبِ اٍل جشٌَارُ خَارزهی )دست سازُ ( استاى خراساى  شوالی

 

 

 

 

 

  : هْوتریي هَفقیت ّای پرٍرشی هذارس غیر دٍلتی ارشاد   

 هقطع اثتذائی ( کست رتجِ اٍل هسبثقبت ًوبیص صحٌِ ای سطح ضْزستبى( 
 هقطع اثتذائی (کست هقبم دٍم ٍسَم ضٌب داًص آهَسی سطح ضْزستبى( 
 هقطع اثتذائی (کست هقبم ثزتز ًقبضی ّوگبًی داًص آهَسی سطح ضْزستبى( 
  ) کست هقبم اٍل پزتبة ٍسًِ سطح ضْزستبى )هتَسطِ اٍل 
 ) کست هقبم دٍم فَتسبل سطح ضْزستبى )هتَسطِ اٍل 
  ٍهتز سطح ضْزستبى )هتَسطِ اٍل ( 333کست هقبم سَم د 
 بى )هقطع اثتذائی (کست رتجِ دٍم ضطزًح سطح ضْزست 

 

 

 

 

 بازدیذ علوی از گلخاًِ 

 

 جشي الفبا دبستاى پسراًِ ارشاد دٍرُ اٍل

       
  

 
 
 

 هْوتریي هَفقیتْای آهَزشی هذارس غیر دٍلتی ارشاد :
  9کست ثبالتزیي درصذ قجَلی داًص آهَساى پبیِ ضطن در هذارس تیش َّضبى در 

 سبل اخیز 
  کست ثبالتزیي درصذ قجَلی داًص آهَساى پبیِ ضطن در هذارس ًوًَِ دٍلتی در

 سبل اخیز 9
  ًفز اس داًص آهَساى ثِ الوپیبدّبی علوی هزحلِ استبًی تَسط داًص  9راّیبثی

 آهَساى دثیزستبى دٍرُ اٍل 
  کست هقبم اٍل استبًی خطٌَارُ خَارسهی ) دست سبسُ ( تَسط داًص آهَساى

 دثیزستبى دٍرُ اٍل 

 

 س : ٍالذیي خْت ثجت ًبم در سبل آیٌذُ چگًَِ هی تَاًٌذ اقذام ًوبیٌذ ؟

ج : ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت ثجت ًبم اس اٍلیبء گزاًقذری کِ توبیل دارًذ ثزای سبل 
در هذارس غیزدٍلتی ارضبد ثجت ًبم ًوبیٌذ ، درخَاست هی گزدد ثب  36-38تحصیلی 

ثجت ًبم عشیشاًطبى اقذام هزاخعِ ثِ هذارس غیز دٍلتی ارضبد ثِ ضزح دیل ًسجت ثِ 
 ًوبیٌذ.

  ) 1آدرس : خیبثبى پبسذاراى  –دثستبى پسزاًِ غیز دٍلتی ارضبد ) دٍرُ اٍل 
  17113176خْت ثجت ًبم پبیِ ّبی اٍل ، دٍم ،سَم اثتذائی  تلفي 

  )  آدرس : خیبثبى سلوبى  –دثستبى پسزاًِ غیز دٍلتی ارضبد ) دٍرُ دٍم
دن ٍخیبم خْت ثجت ًبم پبیِ ّبی چْبرم ،پ33ٌفبرسی ثیي سلوبى فبرسی 

  17117311ٍضطن اثتذائی تلفي 
  ) آدرس : خیبثبى اهبم خویٌی  –دثیزستبى پسزاًِ غیز دٍلتی ارضبد )دٍرُ اٍل

 17117336خْت ثجت ًبم پبیِ ّبی ّفتن ، ّطتن ًٍْن  تلفي  31پالک  3

 –)ریبضیبت آسبى ( easy maths)کبرثبچزتکِ ( ٍ ucmasثجت ًبم در کالسْبی 
 33318711783-17117336تلفي  31پالک  3آدرس : خیبثبى اهبم خویٌی 

 ؟ًذُ کِ توبیل ثِ ثیبى آى داریذ ثفزهبئیذس : در خبتوِ اگز ًکتِ خبصی ثبقی هب

خذای ثشرگ را ّوَارُ ضبکزم کِ ثب لطف ثی کزاًص، هسیز سًذگی ام را طَری رقن سد 
خَد را تب ایبهی کِ سًذُ ام  تالش کِ ضغل هقذس هعلوی را اًتخبة ًوبین، لذا توبهی 

فزاّن ًوَدى اهکبًبت آهَسضی ، کبدر ثبتدزثِ ٍآسهَدُ ٍ ، معلمان  دثیزاى ثکبرگیزیثب 
پطتیجبًی اٍلیبی هحتزم ، ًثبر داًص آهَساى هذرى ، هطبٍراى ارضذ تحصیلی ٍتزثیتی ٍ 
سَس ٍ هتعْذ ای ًِ چٌذاى دٍر، هذیزاى دل ثسیبر خَثن هی ًوبین کِ هطوئٌب در آیٌذُ

 .خَاٌّذ ضذخوَْری اسالهی ایزاى کطَر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آئیي شب یلذا دبستاى پسراًِ ارشاد دٍرُ اٍل

 ثبت ًام هذارس غیر دٍلتی ارشاد شرٍع شذ 

 ارشاد دٍرُ دٍمدبستاى پسراًِ بازارچِ 

 


