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whatsAppتشکیل گروه های 

بیرانتشکیل گروه های واتساپ به منظور اطالع رسانی به دانش آموزان و اولیا و د

 (اولیا و دانش آموز)گروه دبیرستان نگرش

 اطالع رسانی از برنامه ها و اخبار مهم دبیرستان و...

 (اولیا و دانش آموز)گروه اطالع رسانی هر پایه

لینک و ساعات دروس، ارسال اخبار مخصوص هر پایه

 (فقط دانش آموز عضو می باشد)گروه های درسی

نکات درسی و جزوات، پرسش و پاسخ درسی،ارسال سوال وجواب امتحان(pdf)

 گروه امتحانات

گروه اساتید



دوازدهمپایه های دهم، یازدهم و : گروه های اطالع رسانی



دوازدهمپایه های دهم، یازدهم و : گروه های درسی



:  دوازدهم پایه های دهم، یازدهم و :گروه های امتحانی
هابودجه بندی و نتیجه آزمونجهت اطالع رسانی زمان ،



جهت ایجاد تعامل دبیر با مدرسه: نگرش گروه های اساتید، دبیرستان 



برنامه امتحانات 
به منظور ارزیابی عملکرد دانش آموزان در مباحث تدریس شده توسط دبیر 

امتحانات روزانه تستی

امتحانات صحت سنجی

امتحانات مستمر آذرماه

امتحانات نوبت اول



تیروزانه تسامتحانات 

این آزمون ها با هدف ارزیابی میزان یادگیری دانش 
گزار آموزان در مباحث تدریس شده در هفته گذشته بر
می می شود و مبنای طرح درس دبیر برای هفته آینده

حث براساس نتیجه عملکرد دانش آموزان در مبا)باشد 
(  تدریس شده



سنجیامتحانات صحت 

به منظور ( هتک نفر)برگزاری امتحانات مستمر بصورت ویدیویی 
مدرسه ارزیابی دقیق و صحت عملکرد دانش آموز توسط دبیر و



مستمر آذرماهامتحانات 
(pdfبصورت ارسال )



(دی ماه)اولامتحانات نوبت 
مرحله بصورت 2در 

وتستی آزمون 
(صحت سنجی)آزمون شفاهی 

از آزمون صحت سنجی دی ماه بصورت آنالین
ایه تمامی دانش آموزان کالس در حضور معاون پ

اول به منظور ارزیابی عملکرد در طول پایانی
ز دانش آموز برای اعالم نمره واقعی دانش آمو

مره برگزار می گردد واین مورد باعث کسب ن
شخصی ویژه هر دانش آموز خواهد شد



(نوبت اول)برگزاری آزمون شفاهی آنالین



آموزانحضور و غیاب دانش 

.یردانجام می گ( کالسنماینده یا ) معاون پایه کالس توسط ابتدای حضور و غیاب دانش آموزان در 



آموزانحضور و غیاب دانش 

در صورت عدم حضور به موقع 
ه پایدانش آموز در کالس، معاون 

ده و آموز تماس برقرار کردانش با 
.علت را جویا می شود

ش در صورت عدم پاسخگویی دان
ه می آموز با والدین او تماس گرفت

.شود



آموزانکنترل تکالیف دانش 
یه ها و کنترل تکالیف دانش آموزان توسط معاونین پا

ای ارسال گزارش در واتس آپ برای دبیر مربوطه و اولی
ین و تکرار به منظور تثبیت مطالب درسی با تمرآموزدانش 
مستمر



مدرسهسایتآزمون آنالین در 



سایت نگرش
onlinenegaresh.com



برخی از امکانات پنل مدیر

 (تغییر عکس، ساخت فرم، تغییر رنگ و)امکان مدیریت کامل سایت...

(ساخت و حذف پایه ها، مدیریت کالس ها، مدیریت کتابخانه، برنامه های امتحانی و)مدیریت مدرسه...

 (اضافه و حذف دانش آموزان و مدیریت کارکنان و دبیر ها)مدیریت اعضای سایت

مدیریت و مشاهده کامل موارد انضباطی

مشاهده و ویرایش لیست حضور و غیباب

 (اضافه کردن بدهی، لیست بدهی و پرداخت ها )مدیریت مالی

مدیریت و ساخت انواع کارنامه

 (ساخت و ویرایش انواع نمودار ها مثل پیشرفت تحصیلی و)آمار و تحلیل...

 ساخت انواع فرم های مشاوره ای

 ساخت و ویرایش انواع آزمون



پنل مدیرنمایی از



برخی امکانات پنل دبیر
مشاهده درس های خود

 تگی فهمشاهده برنامه

 مشاهده لیست دانش آموزان و مدیریت هر یک

 روزانه یاب غحضور

 ثبت و ویرایش نمرات طول سال

تولید انواع کارنامه ها

 مشاهده انواع کارنامه ها

 تکلیف بر روی پنل کاربری دانش آموزان کردن ادساخت و

 مشاهده انواع نمودار های درسی

 ورود به کالس های آموزش انالین

 ساخت و ویرایش انواع آزمون آنالین

و ثبت گزارش های روزانهکالسی ر دفت



دبیرپنل نمایی از 



آموزانبرخی امکانات پنل دانش 
 مشاهده درس های سال تحصیلی

 نمرات ثبت شده و مشاهده تمامی نمرات

(هفتگی و ساالنهوماهانههای کارنامه )امه هاکارن

ارسال تکلیف

 ساخت انواع نمودار پیشرفته

 دریافت کتاب و رزو کتاب از کتابخانه

 امکانات مالی و پرداخت های مالی

 لیست غیبت ها

برنامه های کالسی

 مشاهده برنامه هفتگی

 دبیر ط ستومشاهده مطالب آموزشی ارسال شده

 شرکت در آزمون های انالین

و سایر امکانات جامع و کاملی که این سامانه دارد



دانش آموزانپنل نمایی از 



اپلیکیشن دایاموز

edu.dayamooz.com

ردن با توجه به نقش مهم اطالع رسانی در کمترین زمان ممکن و مطلع ک
اولیای دانش آموزان از نمرات درسی ، وضعیت اخالقی ،حضور و غیاب و

وق مجموعه نگرش اپلیکیشن دایاموز را به منظور تسریع در امور ف... 
.خریداری و در اختیار کلیه دانش آموزان و اولیای خود قرار داد



:اولیاءاپ دایاموز ویژه صفحه اول 

:اشداین صفحه شامل موارد زیر می ب
نمره-1
پیام-2
تاخیر و غیبت-3
برنامه امتحانات-4
تکلیف-5
آزمون آنالین-6
گالری-7
خبر-8
دفتر روزانه-9

برنامه کالسی-10
نظر سنجی -11
...و 



:نمرات 
ی همراه اعالن در گوشی والدین ارسال شده و نمرات در گوشدایاموز، در سامانه امتحانی پس از ثبت نمرات 

:والدین قابل مشاهده خواهد بود



:گالری تصاویر



:نظرسنجی
رد دبیران و با توجه به اهمیت دیدگاه اولیا و دانش آموزان در تصمیم سازی مدرسه در بخش های مختلف و میزان رضایت مندی و بررسی عملک

.  کادر مدرسه در بازه های زمانی مشخص، نظرسنجی بصورت آنالین برگزار می گردد



:نظرسنجی اساتید نگرش

آن به و انتصابدایاموز پس از ایجاد فرم نظرسنجی استاد در سایت 
ایاموز کالس مربوطه، و با اطالع رسانی به دانش آموزان از طریق اپ د

ی و و گروه های اطالع رسانی واتس آپ، نظرسنجی اساتید تست
.تشریحی دبیرستان نگرش انجام شد



:سواالت طرح شده در تحلیل نظرسنجی اساتید نگرش



نمونه تحلیل نظرسنجی اساتید 
:نگرش



نمونه تحلیل نظرسنجی 
:اساتید نگرش



نمونه تحلیل نظرسنجی 
:اساتید نگرش



نمونه تحلیل نظرسنجی 
:اساتید نگرش



:برنامه کالسی هفتگی



(1)ایستگاه تحلیل 
روم اسکایتحلیل نمرات دانش آموزان در محیط 

آموز با حضور والدین و دانش 



یل و معاونین آموزشی، ایستگاه تحلمدیرتتوسط مسئول امتحانات و ارائه آن به اکسلپس از تحلیل نمرات در 
.برگزار گردیدآبان  14الی 8نمرات از تاریخ 

:نمونه برنامه زمان بندی جهت حضور والدین و دانش آموز در ایستگاه تحلیل



:معاونین آموزشی در حال برگزاری ایستگاه تحلیل نمرات



:ل نمراتمعاونین آموزشی در حال برگزاری ایستگاه تحلی



:ل نمراتمعاونین آموزشی در حال برگزاری ایستگاه تحلی



:نمونه تحلیل نمرات در فایل اکسل



:اکسلنمونه تحلیل نمرات در فایل 



طرح حامی



:طرح حامی
، این اندموفق نبوده ( 1)به منظور نظارت بر عملکرد درسی دانش آموزان که در تحلیل 

گروه با حضور مدیر مدرسه، مدیر آموزشی، معاون پایه، مشاور دانش آموز ، پدر و مادر و 

.خود دانش آموز تشکیل شده است

ددانش آموز می بایستی عملکرد و ساعت مطالعاتی خود را در گروه گزارش ده.

 نماینداولیای محترم عملکرد دانش آموز را نظارت و ارزیابی می.

 آموز را آموز برنامه مطالعاتی دانشآموزشی دانش مشاور دانش آموز بر اساس عمکلرد
.تعیین می نماید

ح علمی کادر آموزشی بر اساس عملکرد دانش آموز هدف گذاری الزم برای ارتقای سط
.دانش آموز را تعیین می نمایند



:دفتشکیل گروه طرح حامی برای دانش آموزان ه



(2)ایستگاه تحلیل 

( اسکای روم)آموزان بصورت حضوری و آنالینتحلیل نمرات دانش 

تحلیل آزمون قلمچیآموز و با حضور والدین و دانش 



:نمونه برنامه زمان بندی جهت حضور والدین و دانش آموز در ایستگاه تحلیل



:راتمعاونین آموزشی در حال برگزاری ایستگاه تحلیل نم

پایه دوازدهم 
بصورت حضوری

(والدین و دانش آموز)



:راتمعاونین آموزشی در حال برگزاری ایستگاه تحلیل نم



سط معاونین نمرات هر سه پایه توتحلیل امتحانات، ایستگاه پس از تحلیل نمرات در اکسل توسط مسئول 
.برگزار گردیداسفند  24الی 5از تاریخ آموزشی تحت نظر مدیریت، 

پایه دهم و یازدهم
بصورت آنالین 

(در محیط اسکای روم)



نمونه تحلیل نمرات دانش آموز



:پست های انگیزشی
به منظور ایجاد شادابی و امید در دانش آموزان بصورت روزانه پست هایی در قالب 

. موضوعات انگیزشی در گروه های دانش آموزی و اولیا ارسال می گردد





:کارگاه های انگیزشی و مشاوره ای
ی و این کارگاه ها به منظور ایجاد نگاهی نو در عرصه زندگی تحصیلی و مدیریت آموزش

. شفافیت در هدف گذاری دانش آموزان برگزار می گردد



کارگاه های انگیزشی و مشاوره ای



وبینارهای مشاوره ای و اینستاگرامی



(تدریس نکات مهم کتاب درسی با بهترین اساتید کنکور)پروژه پیش آزمون 



(تدریس نکات مهم کتاب درسی با بهترین اساتید کنکور)پروژه پیش آزمون 



(ورتدریس نکات مهم کتاب درسی با بهترین اساتید کنک)پروژه پیش آزمون 



تحلیل های روزآزمون های کشوری



آزمون شبیه ساز کشوری
این آزمون ها به منظور توانمندسازی و آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان در آزمونهای کشوری



این آزمون با هدف ایجاد شرایط حضوری برای دانش
ان آموزان به منظور آمادگی هر چه بیشتر دانش آموز

ور نهایی و کنک-برای شرکت در آزمون های کتبی
.برگزار گردید

:آزمون اولیا مراقب



با مراقبت اولیاء دانشاین آزمون راس ساعت مقرر 
رای برگزار خواهد شد و پاسخ نامه دانش آموز بآموزان 

.مدرسه ارسال خواهد شد

 مراقبتیهمراه کردن اولیا و نقش حمایتی و
 سنجی هر چه بهتر دانش آموزصحت
تحلیل عملکرد نیمسال اول دانش آموز
اهدا جوایز دانش آموزان برتر و موفق



برگزاری منظم جلسات شورای انجمن اولیا مربیان و کادر مدرسه

 ن اولیای منتخبین انجم)انجمن اولیا مربیان گروه
(دانش آموزان و مدیریت و کادر اجرایی و آموزشی مدرسه

 ات و از زمان برگزاری جلسات و برنامه ها و صورت جلساطالع رسانی...



برگزاری کالس های مهارت آموزی
دنیای امروز دنیای مهارت هاست

برآن مجموعه نگرش جهت تکمیل نیازهای آموزشی دانش آموزان
هر دانش شد تا کالس های فنی حرفه ای را با توجه به عالقه فردی

موزان از آموز برگزار نماید تا در زمان فارغ التحصیل شدن دانش آ
وند دبیرستان با چندین مهارت به دانشگاه و بازار کار وارد ش

کالس فتوشاپ

 1399شروع کالس از آبان
پایان کالس اواخراردیبهشت ماه
 ساعته1.5جلسه 1هفته ای
کالس در اسکای روم تشکیل می شود



برگزاری کالس های مهارت آموزی

ICDLکالس 
 1399آبان شروع کالس از

 اواخر خردادماهپایان کالس

 ساعته1.5جلسه 1هفته ای

 شوددر اسکای روم تشکیل میکالس



1399رتبه های دو رقمی کنکور 



 IQواحد مشاوره 
نگرش اولین 

دپارتمان جامع 
مشاوره ای جنوب 

کشور

رمشاو-همراه نگرش             یک هر دانش آموز 



واحد مشاوره 
آنالین برای دانش 

آموزان



صرفه جویی در هزینه و زمان



در دسترس بودن مشاور و امکان برقراری تماس بیشتر



امکان بیان احساسات و شرایط روحی به روش های مختلف



روشی مناسب برای مراجعینی که دچار اضطراب اجتماعی هستند



ویژگی های منحصر بفرد-نگرشIQواحد مشاوره 



مشاوره انفرادی به صورت هفتگی و دریافت برنامه روزانه و آموزش شیوه های
صحیح مطالعاتی و تست زنی



حوزهوضعیت تحصیلی و اجرای برنامه توسط متخصصین این آنالینلحظه و پشتیبانی لحظه به 
ارجاع دانش آموزان در صورت نیاز توسط مشاور تحصیلی به بهترین مشاورین روانشناس



ایشکیل پرونده مشاوره ت
آزمون ها ،تحلیل هر جلسه مشاور، تست های نتایج )شامل

....(روانشناسی و



کارگاه های -آموزانبرگزاری کارگاه های روانشناسی و انگیزشی و فرهنگی ویژه اولیا و دانش 
کنترل استرس و اضطراب-فرزند پروری–آموزش خانواده 



اری برگز: پیگیری وضعیت برنامه مطالعاتی دانش آموزان ، متخصص تغذیه: واحد پشتیبانی آنالین
ارجاع : کارگاههای تغذیه و سالمت با حضور اساتید مجرب ویژه دانش آموزان و اولیا ، واحد روانشناسی

استرس و اضطراب ، امتحان، عدم تمرکز )دانش آموزان توسط مشاور بر اساس مشکالت روحی و روانی 
برگزاری تست های شخصیت شناسی و استعداد یابی-روانشناسبه مشاور ...(و 



نگرش IQتیم مشاوره 
 مشاور مدارس تیزهوشان و مشاور رتبه های برتر کنکور سال های گذشته ,سال سابقه مشاوره25: آقای صالحی

سال سابقه مشاوره دانش آموزان برتر کنکور سال ها ی گذشته 10: دکتر عسکری

 کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره و مشاور رسمی آموزش و پرورش،مشاور رتبه های برتر کنکور : آقای اسفندیاری

 مشاور رتبه ها ی برتر کنکور سال های گذشته,نویسنده کتاب شیمی خیلی سبز گاج ,کنکور سراسری 24رتبه :دکتر هادیان فرد

مشاور مدارس و موسسات برتر شیراز ،مشاور رتبه های برتر دو رقمی و سه رقمی.93رتبه برتر کنکور سال : دکتر ناصری

 ی و سال سابقه مشاوره تخصصی کنکور،مشاوره رتبه های برتر،مجری طرح های نوین یادگیر9کارشناس ارشد مهندسی متالوروژی،:مهندس فرود کرمی

تقویت حافظه 

 سال سابقه مشاوره 5سال پشتیبان قلم چی و 2رتبه برتر کنکور ،:دکتر ساریخانی

سال مشاوره در مدارس و آموزشگاه های شیراز 12دکترای مدیریت ،سابقه :آقای سراج

 سال مشاوره، عضو مرکز تحقیقات علوم پزشکی شیراز 7رتبه برتر کنکور سراسری ، سابقه : دکتر صوفی







با تشکر از توجه 
شما عزیزان


