بسمه تعالي

چشم انداز دبیرستان فرزانگان  – 2دوره دوم
مقدمه:
دبیرستان فرزانگان  – 2دوره دوم  ،به كمك نیروی انساني توانمند  ،متخصص و دلسوز  ،فضای مناسب  ،سايت ،آزمايشگاه ،كارگاه و كتابخانه مجهز
به منظور دستیابي دانش آموزان به توانايي هايي كه آنها را قادر به پیمودن راه صحیح زندگي نمايد  ،تاسیس گرديده است.
فعالیت های آموزشي  ،فرهنگي ،تربیتي اين مدرسه بر پايه آگاهي  ،عقالنیت و انديشه  ،برنامه ريزی شده و به رشد اجتماعي و اخالقي فارغ التحصیالن
نیز توجه ويژه ای گرديده است.
سعي نموده ايم محیطي عاری از آفت های اخالقي و اجتماعي فراهم نمايیم تا وظیفه امانت داری از فرزندان اين مرز و بوم را به نحو احسن انجام دهیم.

دبیرستان فرزانگان  -2دوره دوم در افق  1404مدرسه ای با ويژگي های زير خواهد بود:
 برخوردار از قدرت تصمیم گیری و برنامه ريزی در حوزه های عملیاتي. برخوردار از دانش آموراني موحد  ،مومن  ،متعهد به مسئولیت ها  ،تالشگر برای ارتقا معرفت و بصیرت ديني  ،مانوس با قرآن  ،دارای فضائلاخالقي  ،پژوهشگر  ،خالق  ،محقق  ،پرسشگر ،آگاه به فناوری های نوين  ،دارای روحیه نشاط و بالندگي  ،كار آفرين  ،آگا به مسائل روز و آماده برای
مديريت آينده كشور.
 برخوردار از معلماني متعهد  ،متخصص  ،هم افزا  ،پژوهشگر و آگاه به روش های نوين تعلیم و تربیت و فناوری های نوين . برخوردار از اولیايي مشاركت جو و مسئولیت پذير. مدرسه ای خودارزياب و نقد پذير.-

مدرسه ای هوشمند و پیشرو در زمینه های آموزش های حضوری  ،غیرحضوری و نیز انتقال اطالعات.

 مدرسه ای سرآمد در المپیاد  ،پژوهش  ،ورزش و امور فرهنگي. مدرسه ای تالشگر در جهت كسب رتبه های تك رقمي كنكور  ،كسب مدال های كشوری و جهاني المپیاد  ،كسب رتبه های كشوری و جهاني پژوهشي ،قرآني  ،فرهنگي و مسابقات ورزشي .
 مدرسه ای يادگیرنده،شاداب،تالشگر در جهت ارتقای كیفیت آموزشي،ارتقای كیفیت بهداشت جسمي و رواني خود و جامعه ،ارتقای كیفیت زندگيجمعي.
 مدرسه ای مشاركت پذير كه از همه ظرفیت های كاركنان ،دانش آموزان،اولیا و ساير افراد جامعه در جهت ارتقای كیفیت تعلیم و تربیت بهره مند است. مدرسه ای دارای كتابخانه  ،آزمايشگاه  ،كارگاه و سايت مجهز و فعال كه همواره در های آن به روی دانش آموزان و دبیران پژوهشگر و محقق بازاست.

