سیاست های مجموعه امام حسین (ع) در جهت تحقق بالندگی و
پرورش و زندگی شاد در مدرسه می باشد
به کرامت انسانی و عالیق دانش آموزان ،معلمان ،کارکنان و اولیا در فضاها و ابزارهای

ابزار ها و فضا های آموزشی
مدارس امام حسین (ع)

آموزشی توجه میشود.
 فضاهایی متنوع برای دانش آموزان که بتواند نیازهای مختلف آن ها را تامین کند ،فراهم می
شود.
 دانش آموزان در طراحی فضاهای آموزشی مورد نیاز مدرسه مشارکت دارند.

تالش میشود که بیشترین هماهنگی با طبیعت در فضاها به وجود آید.
هر مدرسه ،فضای سبز کافی در حیاط خود داشته باشد.
.1
داشتن نور طبیعی و هوای آزاد
.2

فضاهای مدرسه همراه با زیبایی و آراستگی ،فضای مناسب برای اجرای شیوه های نوین
آموزشی را فراهم میکند.
 کال س هایی با نور و تهویه مناسب
 مجهز به پرژکتور و دیتا
 فضای زیبا و رنگ آمیزی مناسب
 امکان نشستن به صورت دایر ه ای در کالس
 امکان انجام کارگروهی در کالس
 آزادی عمل در تدریس معلمان
 امکان حضور مهمان در فضاهای آموزشی
 فضاهای متناسب با تعداد دانش آموزان بر مبنای استانداردهای آموزشی


ساحت اعتقادی ،عبادی ،اخالقی

کتابخانه ی مرکزی شامل  9000جلد کتاب می باشد .که حدود  4000جلد مخصوص
بزرگساالن ،کتاب کمک آموزشی و تست و  5000جلد مخصوص کودک و نوجوان می باشد

ساحت علمی و فناورانه

ساحت زیستی بدنی

ساحت زیبا شناختی و بدنی
ساحت اقتصادی و حرفه ای

تایید کننده مطالب:
ساحت اجتماعی سیاسی

محمد دهنوی
معاون پرورشی موسسه امام حسین (ع)
طرحی  :مهدیه عارفخانی

طرح جدید قرائت قرآن صبحگاهی در کالس ،مراسم محرم و صفر و بر پایی نماز جاعت و اصول تربیتی حاکم در مدارس

1

موسسه ی فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

موسسه

تکریم خانواده ی شهدا
تکریم سالمندان

کمک به زلزله زدگان و
سیل زدگان کشورمان

موسسه ی فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

کمک به محرومین

42627120
42620597

42622976
42628449
@tabaarsbn
Modir.sbn@chmail.ir
vsbn.tabaar.com

دبستان
پسرانه
دوره اول

42613155
42624233
@tabaarsgn2
Modir.sgn2@chmail.ir
Vsgn2.tabaar.com

دبستان
دخترانه
دوره دوم

42622983
42624633
@tabaarcbn
Modir.cbn@chmail.ir
vcbn.tabaar.com

متوسط
پسرانه
دوره دوم

42622711
42624277
@tabaarrgn
Modir.rgn@chmail.ir
vrgn.tabaar.com

متوسطه
دخترانه
دوره اول

.1

42623744
@tabaarmp9
Modir.mpn@chmail.ir
Vmp9.tabaar.com

پیش
دبستانی

42622984
42624255
@tabaarsbn2
Modir.sbn.2@chmail.ir
Vsbn2.tabaar.com

دبستان
پسرانه
دوره دوم

42622755
42635880
@tabaarsgn
Modir.sgn@chmail.ir
vsgn.tabaar.com

دبستان
دخترانه
دوره اول

42622985
42624622
@tabaarrbn
Modir.rbn@chmail.ir
vrbn.tabaar.com

متوسطه
دخترانه
دوره دوم

متوسطه
پسرانه
دوره اول

42620598
42624266
@tabaarcgn
Modir.cgn@chmail.ir
vcgn.tabaar.com

هر واحد آموزشی این موسسه دارای دو خط تلفن مجهز  ،کانال
پیام رسان سروش و ایمیل مخصوص به خود می باشد .که کادر
اداری آموزشگاه مدیرت آنها را بر عهده دارند.

.2

سامانه وضعیت تحصیلی مدیریت مدارس برتر در راستای
گسترش پل های ارتباطی بین مدرسه با دانش آموزان و اولیاء و

6
1

دریافت تحلیل های آموزشی هوشمنداین سامانه مدبر ،
برقراری تبادل اطالعات علمی  ،پژوهشی ،تکالیف و ...

پل های ارتباطی مدارس امام حسین (ع) –شهرستان نیشابور

و

شکل گیری دانش آموزان دوره اول ابتدایی همراه با شادی  ،کارگروهی و خانواده

موسسه ی فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

موسسه ی فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

5

2
سالن های ورزشی و استخر  ،کارگاه کامپیوتر،آزمایشگاه،کتابخانه ی موسسه

مسابقات و افتخار آفرینان مدارس امام حسین (ع)-
برگزیدگان جشنواره ی کودک و محرم

شهرستان نیشابور

3

ساالنه بیش از  50نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی
دخترانه و پسرانه در این جشنواره به رتبه های برتر
دست می یابند.

برگزیده شدن دانش آموزان در سی و ششمین و سی و هفتمین
دوره مسابقات فرهنگی و هنری شهرستان در رشته های ) اذان،

.1

اقامه ،صحیفه سجادیه ،قرائت ،نوازندگی … در تمامی مدارس

درخشش دانش آموزان متوسطه دخترانه دوره دوم در کنکور
سراسری  97با قبولی  21نفر در رشته های مختلف پزشکی  ،مامایی ،زبان ،

روانشناسی  ،برق ،مدیریت ،زیست ،عمران  ،مهندسی کامپیوتر،علوم ورزشی و...

کسب مقام اول و دوم مسابقات تیمی آزمایشگاه
متوسطه ی دوره دوم پسرانه

کسب رتبه دوم مسابقات آزمایشگاهی یادواره شهید
شهریاری در متوسطه دوره اول دخترانه

کسب رتبه سوم تیمی در مسابقات ریاضیات
خیام ابتدایی پسرانه دوره دوم

موسسه ی فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

می باشند.

کسب مقام اول

جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
متوسطه دخترانه دوره اول

متوسطه ی دخترانه دوره دوم

افتخار آفرینان در طرح پژوهشی جابر بن حیان

4
حسین (ع) برگزیده شهرستان می شود و به استان ارسال می گردد.

کسب رتبه های برتر

کسب رتبه های اول  ،دوم،

سطح شهرستان

سوم رشته های حفظ،

دوره دوم

کسب رتبه های برتر سطح استان در یادواره یاران شیدایی

دوره دوم

دوره دوم

متوسطه دخترانه

کسب چهار مقام استانی در سومین جشنواره علمی – پژوهشی تاثریا

متوسطه پسرانه

ابتدایی پسرانه

دوره دوم

متوسطه ی پسرانه دوره دوم

و اذان و دوم مداحی

قرائت ،اذان....

ابتدایی دخترانه

کسب مقام اول و دوم مسابقات تیمی خیام

ساالنه طرح های پژوهشی جابر بن حیان از مدارس پسرانه و دخترانه ی امام

های حفظ  ،ترتیل ،

حفظ دوم ترتیل

افتخار آفرینان در جشنواره پژوهشی تا ثریا و یاران شیدایی

راهیابی دانش آموزان به مرحله استانی

کسب مقام در رشته

کسب مقام اول قرآئت

قرائت ،تفسیر ،انشاء نماز
متوسطه دخترانه
دوره اول

