
 چرا سررسید تحصیلی مدارس ؟

 گالری تصاویر سررسید تحصیلی مدارس

یکی از دغدغه های مهم والدین و معلمان در رابطه با تحصیل دانش آموزان شیوه زمان بندی و برنامه ریزی برای امور 

 آموزشی است

 دانش آموزان در جهت رشد و ارتقا برنامه ریزی گروه تحقیقاتی تکسیز با بهره گیری از آخرین متدهای هدف گذاری و

 ر به فردمحصولی منحص

 با نام سررسید جادویی برنامه ریزی تحصیلی و موفقیت را عرضه نموده است

 :مزایایی سررسید تحصیلی مدارس عبارتند از

 و روش های تعیین اهداف هدف گذاری بیان اهمیت 
 امکان استفاده از بهترین تست شخصیت به عنوان هدیه 
 لیای دانش آموز در هر روزبخش ویژه ارتباط معلم و او 
 بیان اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و ارائه جدیدترین روش ها برای آن 
 اختصاص یک صفحه برای هر روز از سال تحصیلی 
 دانش آموزان طراحی بخش ویژه تکالیف 
 جدول برنامه ریزی روزانه با امکان زمان بندی معیین 
 }...چاپ کادر یادآوری های مهم }امتحانات،کنفرانس ها، و 
 اختصاصی اماکن درج ضوابط و قوانین هر مدرسه به همراه پیام مدیر به صورت 
 هر کالس به همراه اسامی در ابتدای سررسید دانش آموزان چاپ تصویر 
 }جلد اختصاصی }حتی سفارشی سازی شده برای هر دانش آموز 
 تحصیلی مدارس سررسید بخش ویژه ثبت خاطرات هفتگی در 
 ظه در هر هفتهآموزش آخرین تکنیک های مطالعه و افزایش حاف 
 بخش ویژه تغییر نگرش و مثبت اندیشی با آخرین متد های روز 
 امکان اختصاصی کردن و افزودن مطالب به سفارش اولیا مدرسه 
 و ده ها آیتم خالقانه و متنوع دیگر 

ودت تالش اگر هدف زندگی خود را مشخص نکنید، احتماال شما برای هدف شخص دیگری تالش خواهید کرد . دوست داری برای خ

 کنی یا برای دیگران

 98درســــــی  بــــــرنـــــامـــــه ریــــزی 

 برخی از دانش آموزان به ویژه اواخــر سال تحصیلی ، همواره از

 کمبــود زمــان بــرای مطالعــه ی درسهــا گلــه مندند؛

 ایــن احســاس ناخوشایند عــدم برنامه ریــزی بــرای مطالعــه در طول سال تحصیلی  دلیل

 کــه موجــب میشــود درسهــا روی هــم انباشــته شــوند ، اســت

 .کافــی بــرای مطالعــه وجود نداشته باشد  چه می شود اگر زمان امتحان نزدیــک، و فرصت

 از زمانــی کــه صــرف میکنیــد  بــرای مطالعــه ی موثر و هدف مند و کسب نتیجــه

 روبــه رو هســتید؛  حجــم زیــادی از دروس  و بــا کمبــود وقت  هنگامی که  به ویژه
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 خواهید داشت مطالعه احساس نیاز شدیدی به برنامه ریزی و زمان بندی صحیح

 در ایــن سررسید تحصیلی مدارس }سررسید جادویی{ راهکارهــای

 موفقیت صحیح فراهم آمده و با درج جداول ویژه این موضوع در هر روز احتمال  الزم در جهــت برنامه ریــزی درســی

 را چند برابر میکند

 اهداف تحصیلی دانش آموز خود را مشخص کنید

 باید اهداف دقیق و روشنی داشت.  ی در هر امریبرنامه ریز برای

 .ندارد گیری کند که وجودتواند هدفی را نشانهبهترین سالح نمی با  بهترین شکارچی

 قدم تعیین هدف مناسب است. این امر در برنامه ریزی تحصیلی از اهمیت بیشتری برخوردار است.  مهمترین

 تواندکنند. مثال هدف بلند مدت میرا تعیین می برنامه ریزیاین اهداف، مسیر کلی  – اهداف بلند مدت یا کلی 
  در پایان سال تحصیلی باشد. ۱۹قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه تهران و یا کسب معدل 
 گیرد. مثال تراست و در یک بازه زمانی محدود مانند یک هفته قرار میتر و عملیاهداف جزئی – اهداف کوتاه مدت

 مطالعه درس فیزیک در این هفته.

 سررسید تحصیلی مدارس

 برنامه ریزی تحصیلیمزایای داشتن جدول 

 امکان کنترل و نظارت بر تمامی رفتار ها و عملکرد های دانش آموز در طول روز-

 ارزیابی و مشخص بودن میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموز  بدست آوردن -

 مطالعه  در زمان  تمرکز  افزایش -

  ...و اهداف افزایش انگیزه دانش آموز دررسیدن به- 
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 40% هزینه چاپ 1

 90% میزان رضایت مشتری 2

3 
سررسید تحصیلی 

 مدارس
 دارد
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