
 
 

 پرورش  وزارت آموزش

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 

 (شمیراناتمنطقه یک شهر تهران ) آموزش و پرورشاداره 
 

 

 

 بدنی  –برنامه عمل ساحت زیستی 

 بخش تربیت بدنی
 

 

 

 

 

 

 

 دبیرستان شهید سید حسین مسعودیان 

 1041دی ماه 
 



 پرورش منطقه یک تهران )شمیرانات( آموزش و  1041-1041برنامه عمل سال تحصیلی 
 

 مسعودیان  حسین سید اول متوسطه هیئت امنایی شهید پسرانه دوره   نام مدرسه : دبیرستان

زمین فوتبال مربع  متر 014به مساحت  احداث و افتتاح کفپوش مصنوعی تایل کورت در فضای باز

 شهیدسلیمانی()طرح 

 عنوان برنامه

 مستندات باال دستی بدنی تعلیم و تربیت زیستی و  0تحول بنیادین و ساحت شماره  سند

برگزاری مسابقات ورزشی فوتبال و پر کردن  ،بین دانش آموزان در انگیزه روحیه و نشاط  جادای

 کرونا در زمان پسا اوقات فراغت دانش آموزان 

 اهداف 

کمی)درجه  ورزشی فوتبال دانش آموزان عالقه مند به رشته های 

 بندی(

سلسله مراتب  مسوول اجرا معاونت پرورشی واحدآموزشی به همراه مربی بهداشت و پزشک

 مراجع همکار معاونت پرورشی منطقه و کارشناسی تربیت بدنی مدیر واحد آموزشی و  اجرا

برگزاری مسابقات  سپس ثبت نام ازعالقمندان ومربیان  وانجمن اولیاء  تصویب شورای مدرسه و

 فوتبال ورزشی

اقدامات اجرایی )شیوه و مراحل 

 اجرایی(

وز سیزده راختتامیه مسابقات در  افتتاح برگزاری مسابقه فوتبال به مناسبت هفته تربیت بدنی و 

 ان روز بزرگداشت مقام دانش آموز آب

 زمان شروع و پایان

 گسترده فعالیت مخاطب ورزشی فوتبال دانش آموزان مستعد و عالقمند به مسابقات 

 محدوده مدرسه و منطقه و ثبت رکورد در منطقه

نظارت  فرآینداجراء شیوه ورزشی طی برگزاری مسابقات در چند مرحله تفریحی و بعد در مرقابت سال ایجاد

وارزشیابی  

 عملکرد

 ابزار مادگی جسمانی جهت رقابت ورزشی آ جوایز اهداء پوشیدن لباس ورزشی مناسب و

 نتایج شیوه کشف استعدادهای دانش آموزان

کارشناسی تربیت  حمایت شورای مدیریت منطقه و همکاری و درخواست مجوزالزم و

 بازخوردهای الزم بدنی منطقه و

 ابزار

تحلیل وضع  نقاط ضعف تحرک بین دانش آموزانساله مدرسه به دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم  تعطیلی دو

برگزاری طرح های  مبارزه با کم تحرکی بچه هاو شادابی بین دانش آموزان و ایجادرقابت سالم و موجود

 جذاب ورزشی و کشف استعدادهای دانش آموزان

 نقاط قوت

 فرصت ها همکاری با سایر نهادهای محلی مدرسه و معاونت پرورشی و کارشناسی تربیت بدنی

 تهدیدها نگرانی خانواده ها از آسیب ها و مصدومیت های جسمی

در مسابقات  آموزشی شناسایی دانش آموزان برای شرکت در مسابقات ورزشی توسط کادر واحد

 1041فوتبال منطقه ای در بهمن ماه 

 عپیش بینی مناب انسانی

امکانات  اطالع رسانی مناسب پذیرایی و خریدجوایزو

 وتجهیزات

آگاهی دادن میلیون تومان از سوی اداره کل آموزش و پرورش شهرتهران  و   111سرانه مبلغ  واریز

 برای پرداخت اقساط بعدی و کمک های جهادی  به خانواده ها برای جذب مشارکت های مردمی

 مالی

 

 

 

 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بدنی بخش تربیت بدنی –گزارش از برنامه عمل ساحت زیستی 

 مقدمه:

مدرسه جلوه ای است از تحقق مراتب حیات طیبه،کانون عرضه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی،زمینه ساز 

 ام معیار اسالمی.درک و اصالح موقعیت،توسط دانش آموزان و تکوین وتعالی پیوسته هویت آنان بر اساس نظ

 )چشم اندازسندتحول بنیادین(

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر عملیاتی شدن سند تحول بنیادین،اجرایی نمودن سند 

اولویت  2042-2041سال تحصیلی برنامه در  توانست در سطح مدارس دبیرستان شهید سید حسین مسعودیان

 بدنی قرار دهد. -تعلیم و تربیت زیستی  0ند تحول بنیادین ساحت شماره کاری خود را بر مبنای س

با تفاهم منعقده با اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران )شمیرانات( معاونت پژوهش و آموزش در این راستا 

و  فتدرخواست این واحد آموزشی مورد موافقت قرار گرنیروی انسانی در حوزه سالمت و تربیت بدنی )پیوست( 

 به کف پوش مصنوعی فرش شود.قسمتی از حیاط مدرسه با توجه به گستردگی و نمای خوب مقرر گردید 

رفیت تمام تالش خود را در جهت انجام بهینه برنامه ها و فعالیت های ذکر شده در ظدر این تفاهم نامه مقرر شد 

 برنامه عمل مبذول داشته و از هیچ کوششی دریغ نخواهند نمود.

 طرح: اهداف

 تفریحات سالم و پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان مدرسه و نوجوانان و جوانان محله (2

 که مورد عالقه بیش از حد جوانان است. برگزاری مسابقات ورزشی فوتبال (1

 آماده سازی برای شرکت در مسابقات ورزشی  (3

 ایجاد انگیزه روحیه و نشاط در بین دانش آموزان (0

 بازدید از حیاط 

 ابتدا با درخواست مدرسه معاونت پرورشی وقت اداره با مسوولین تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش شهردر 

 تهران ضمن بازدید ازحیاط موافقت خود را اعالم کردند.

سپس طرح مذکور به مناقصه گذاشته و از بین شرکت های مورد بازدید شرکت درنیکا کفپوش امر فرش کردن 

 متر مربع حیاط فرش شد. 014برعهده گرفت و ظرف بیست روز یل کورت حیاط را از نوع تا

شهر تهران از سوی اداره کل آموزش و پرورش  اولیه اعتبار واریزیمیلیون تومان شد که  303هزینه این کفپوش 

ای الباقی در پنج قسط پنجاه میلیون تومانی از طریق مشارکت های مردمی و کمک ه ومیلیون تومان  223

شهید در انواده شهید مسعودیان به دست پدرحضور خ محلی وسپس با مسوولین اداره کل، جهادی پرداخت شد.

و برنامه ریزی استان تهران سازمان مدیریت جذب کمک های مردمی مکاتبه ای با برایهفته بسیج افتتاح شد.

 وست (پی گردید )

کمال سپاس و تیم همراه  ر رسولینطقه جناب دکتارشادات مدیریت محترم م رهنمودها و در خاتمه جا دارد از

 مدیردبیرستان شهید سید حسین مسعودیان                 محمدجواد حاج مالعلی          شته باشم.دا متنان راوا



 
 

 در حین کفپوش کردن حیاط متوجه شدیم چاه مدرسه پر شده بود که تخلیه شد.

 
 

 وارد شدن خاور به حیاط مدرسه و تخلیه کفپوش مصنوعی

 



 
 

 مدرسه  ردن حیاطمفروش ک

 
 

 مفروش کردن حیاط مدرسه

 



 
 

 مفروش کردن حیاط مدرسه 

 
 

حیدرلو معاونت پرورشی ،  نجفیان اعزامی از اداره کلان از چپ به راست آقایمراسم افتتاحیه با حضور مسوولین 

   و الهاکی کارشناسی تربیت بدنی 



 

 
 

 مراسم افتتاحیه با حضور مسوولین محلی

 
 

 مسعودیان حاج سید محمود افتتاح رسمی کفپوش به دست پدر شهید 



 

 
 

 سم افتتاحیه حضور دانش آموزان در مرا

 
 

 نگ آهنی و استقرار در حیاط مدرسهوخرید دو عدد میز پینگ پ



 

 
 

 تهیه میز پینگ پونگ چوبی در سالن ورزشی

 
 

 بر روی کفپوش مصنوعیبرگزاری اولین مسابقه فوتبال به مناسبت هفته ی تربیت بدنی بهره برداری با 



 

 
 

 بر روی کفپوش مصنوعیبرگزاری اولین مسابقه فوتبال به مناسبت هفته ی تربیت بدنی بهره برداری با 

 

 
 مدال افتخار به تیم های اول تا سوماهداء هدایا و 
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