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.مدرسۀ مناسب حق خانواده است

ا هر خانواده ب. رویکردهای متنوعی در تعلیم و تربیت وجود دارد

مالک هایی که نزد خود باتوجه به نزدیکی هر کدام از آن ها

.  فرزندش را برمی گزینددارد، مدرسۀ مطلوب

ی آنچه پیش روی شما قرار دارد تالش دبستان مفید برای آگاه

.دادن بیشتر به عالقه مندان آشنایی با این مدرسه است
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هبرسیدنراستایدرمذهبیهایخانوادهفرزندانتعالیورشدبرایسازیزمینه
ایهویژگیوزندگیهایمهارتکسبوصالحعملوایمانبرمتکیطیبهحیات

بتنیمکنونیمتکثرجهاندراثرگذاروفعالزیستبرایجهانیمطلوبشهروند
.السالمعلیهمبیتاهلمکتبهایآموزهوهاارزشبر

ذهبی خانواده های مذهبی موردنظر مجتمع آموزشی مفید خانواده هایی هستند كه نسبت به تربیت م
ونوسأفرزندان خود را با مفاهیم دینی و مذهبی مایشان . دلی دارندتعامۀفرزندان خود شیو

. كنندمی اعتقادات و باورهای مذهبی را به فرزندان منتقل 



مدرسۀ زندگی مدرسه ای است زنده، بانشاط و پویا كه
ه با هدف آن زمینه سازی برای تربیت انسان هایی است ك

مادی و )انتخاب خویش در زندگی خود در همۀ ابعاد 
.بالنده، موفق و اثرگذارند(معنوی، فردی و اجتماعی



نگاه های زیربنایی

ارد؛دیادگیریبهتمایلواستیادگیرندهذاتاًانسان ▪
ورمستمفطری، ضروری، فرآیندیکاوبراییادگیری

.استمادام العمر

عاملومعناداریادگیریزیربنایدرونیانگیزه های▪
.استانسانتکامل

ندفرایبلکهنیست،دانش انتقالجنسازیادگیری▪
یرندهیادگبنابراین.استیادگیرندهتوسطمعناساخت

شخودیادگیریمسئولوداردفعالنقشیادگیریدر
درکوفهممطالعه،وخواندنبهمندعالقهمانآموزاندانش).است

(اثرندخلقدرتوانمند،وبیشتراستنباطقدرتدارایتر،عمیق



است؛متفاوتدیگرانباویکتایادگیرندههر❖
سرعت هایباومختلفروش هایبهیادگیرندگان

.می گیرندیادمتفاوتی

ما؛استاجتماعیروابطازمتأثرجدیطوربهیادگیری❖
.می گیریمیادبهترآن هاطریقازودیگرانبا

بدنذهن،ازمتشکلیکپارچهکلیکمثابۀبهانسان❖
.استروانو

رترمؤثمعنادار،وهدفمندتجربه هایایجادبایادگیری❖
.است

.دارنداهمیتهدف هااندازۀبهیادگیریفرایند های❖



یهدفهای موضوعی برنامه درسی ملی و مفید
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انتظار از خانواده های محترم

.استآموزدانشتربیترکنخانواده❖

دنیازمنموفقیتبهرسیدنبرایمفیددبستانروش
.استخانوادههمراهی



:نگرشیهمراهی

زجبهدیگرینهادیاسازمانهیچبهکاملواگذاریقابلتربیتامر
.استضروریمدرسهروشبامادروپدرنظراتفاق.نیستخانواده

:همراهی تربیتی

حور یا اعتقاد به سبک تربیتی تعاملی در مقابل سبک های والدین م
کودک محور

:همراهی مذهبی

ید اگر خانواده رفتارهای مذهبی را برای فرزند خود می پسندد، خود با
خود به والدین آن گاه در تربیت دینی توفیق می یابند که. عامل باشد

.آنچه می گویند عمل کنند



:همراهی با فضای طبیعی زندگی بچه ها

علی رغم فراهم کردن شرایط مطلوب برای زندگی دانش آموزان در مدرسه، گم 
نوع، شدن و خراب شدن وسایل، خاکی یا رنگی شدن لباس و فعالیت در شرایط مت

.جزئی از زندگی طبیعی بچه ها در مدرسه است

:همراهی زمانی

وقت گذاری برای بازی و گفت و گو با فرزند و حضور در برنامه های مدرسه و 
همراهی در برنامه های آموزشی در منزل

:همراهی صبورانه

.برای دیدن موفقیت و یادگیری های فرزندمان، صبر الزم است

اعث تنوع در سبک و سرعت یادگیری به دلیل تفاوت های فردی یا سایر عوامل، ب
.تفاوت در زمان رسیدن به نتیجه می شود



به شما توصیه می شود دبستان مفید را انتخاب بفرمایید

ترند و اگر به تفاوت های فردی اعتقاد دارید و فکر می کنید بعضی انسان ها در بعضی زمینه ها توانمند✓
.بعضی دیگر در زمینه های دیگر

.اگر مایلید فرزند شما طی زمان استعدادهای خویش را کشف کند و آنها را پرورش دهد✓

شان در اگر معتقدید تربیت وظیفه ی خانواده است و فرزند بیش از هر چیزی به پدر و مادر و وقت گذاری ای✓
.امر تربیت احتیاج دارد

.اگر معتقدید عمبق ترین و ماندگارترین یادگیری ها آن است که در اثر تجربه به دست آید✓

.اگر معتقدید تربیت امری تدریجی است و دربستر زمان شکل می گیرد✓

.اگر برای بهتر تربیت شدن فرزندتان صبورید✓

.اگر معتقدید دانش آموز الزم است بیشترین زمان را در تعامل مثبت با خانواده ی خویش بگذراند✓

توانند اگر باور دارید کودک برای اینکه بیاموزد تا جایی که خطر شکننده ای او را تهدید نمی کند باید ب✓
.خود تجربه کند



رگترها شبیه اگر فکر می کنید دورۀ کودکی دوره ای است که باید هر چه سریعتر به پایان برسد و کودک هر چه بیشتر به بز▪
.                                                                    باشد بهتر است

.اگر اعتقاد دارید به علت گرفتاری زیاد یا هر علت دیگری، تربیت فرزند شما به مدرسه واگذار شود بهتر است▪

.  اگر مایلید فرزند شما شاگرد اول شود▪

.                                                                                اگر توانمندی های فرزندتان را به جای مقایسه با خودش با دیگران مقایسه می کنید▪

.              اگر وظیفۀ مدرسه را صرفاً انتقال اطالعات از کتاب درسی به مغز فرزند خویش می دانید▪

.         اگر فکر می کنید با انواع ابزارهای تشویقی باید فرزندتان را به آنچه مایلید وادار کنید▪

.اگر از مدرسه انتظار دارید با مشق شب اوقات فراغت فرزندتان را پر کند ▪

.                اگر از کثیف شدن لباس فرزندتان در هنگام بازی و فعالیت در مدرسه نگران می شوید▪

ر نهایت، یا داگر فکر می کنید ثبت نام در این مدرسه تضمین ثبت نام فرزندتان در مقاطع بعدی مجتمع آموزشی مفید ▪
.دانشگاه مورد نظر شماست

به شما توصیه می شود دبستان مفید را انتخاب نفرمایید



:ضوابط پذیرش

همراهی خانواده با مدرسه✓
قرار گرفتن در بین اولویت های ثبت نام✓
زعدم نیاز به مراقبت های ویژه برای دانش آمو✓





نکات اجرایی

اولین روز حضور رسمی در پیش دبستان1399مهرماه 5شنبه •
.است1400اردیبهشت ماه 31آخرین روز حضور دانش آموزان •
و به هیچ وجه امکان حضور است12صبح تا 7:30اززمان حضور نوآموزان •

.بیشتر فراهم نیست
.مدرسه روزهای شنبه تا چهارشنبه در خدمت نوآموزان است•
.مدرسه استبرای دانش آموزان جزو برنامه های صبحانه پذیرایی •
ۀمدرسه سعی بر آن دارد در صورت درخواست اولیای محترم امکان استفاد•

.نوآموزان از سرویس رفت و آمد را فراهم آورد



اردوی کاخ گلستان



دانش آموزاننمایشگاه دستاوردهای هنری



پروژۀ زیباسازی گلخانه



ساخت کارت تبریک روز مادر



تزئین قاب آیینه و تقارن چهارتایی



مساحت دایره



ساخت پرچم ایران



موزۀ کودکی ایرانک


