
 «با ما ستاره شويد » 

با  1توسط بنيانگذار آن خانم مريم بابايي معاون آموزش ابتدايي منطقه   5931پيش دبستان و دبستان غيردولتي دخترانه ستاره نو در سال 

 شهرك گلستان تاسيس شد.  -در محدوده شهرك راه آهن  22زير در منطقه  ماموريتاهداف و 

  ،ملي جهت  هاي ديني وارزش  افزايش خالقيت بر مبناي اصول و تشويق به امر پژوهش و پرورش استعدادها و ظهور وفراهم سازي زمينه ي شناسايي

پيشرفت همه جانبه دانش آموزان به عنوان سرمايه هاي اجتمايي در چارچوب اهداف دوره  فراهم سازي زمينه ي رشد و و حيات طيبهدستيابي به مراتبي از 

 ابتدايي.

 ين المللينظام آموزش ب ياز تجربه ها يريبهره گپژوهش با  ج فرهنگيترو IB  (International Baccalaureate®) 

  .کشورمان يبوم و يهبمذو  يم فرهنگيبا مفاهآن تطابق و 

 فبك يا  کودک يتحت عنوان فلسفه برا يگر حيت خود تصحيو درنها يتفکر مراقبتو  يتفکر انتقاد آموزش با هدف پرورش تفکر خالق؛(P4C) 

 رکت در ح از رشد و کمال يکه در بستر يکرامت انسانه محور يو برپا يو اله يعين طبيانجام امور براساس سنت و قوان و ياخالق يارزشها ينه سازينهاد

 بهيات طيح تحت عنوان خداوند،  يبه سو

 ان تحت عنو د.نکردن در اجتماع آماده گرد ينده و زندگيآ يکه دانش آموز برا يالزم به گونه ا يها يستگيدر جهت کسب شا يبرنامه درس يمتناسب ساز

 يمدرسه زندگ

 يپرورش و يامکانات آموزش

 برگزاري آزمون تيمز  TIMSS 

  بهبود سوادخواندن )پرلز( و تلفيق با ساعات کتابخوانيPIRLS  

  تحليليآزمون هاي هماهنگ کشوري و ارائه کارنامه 

 حضور پشتيبان در کالس درس و ارتباط تنگاتنگ با دانش آموزان و اولياء 

 ارائه کارنامه پايش منظم پيشرفت تحصيلي و 

 )برگزاري کالسهاي رياضي و علوم پيشرفته )ويژه تيزهوشان  

 ,وارنيش فلورايد و تست بينايي سنجي( معاينات پزشکي دوره اي)اصالح ساختارقامتي  

 آموزش خانواده باحضور اساتيد به نام و مجرب برگزاري جلسات 

  برگزاري کالس ها بصورت هوشمند و مجهز به وب سايت يارانه اي 

  آموزش عربي و حفظ سوره هاي قرآن بصورت تخصصي 

  ,بن حيانشرکت درجشنواره جابر ...( رباتيك ، هوافضا،برگزاري کارگاههاي پژوهشي زيرنظر پژوهشسراي دانش آموزي ) سازه ماکاروني 

 برگزاري اردوهاي نيم روزي پژوهشي و اردوهاي تفريحي 

 

 

 فوق برنامه ها

http://www.ibo.org/


)مختص دانش  ucmas)  (کار با چرتکه -برگزاري کالسهاي کارگاهي هنر و خالقيت  -کامپيوتر   -P4C) ) فلسفه براي کودک -آموزش تخصصي زبان انگليسي 

 آموزان دوره دوم( ولگو)مختص دانش آموزان دوره اول(

 پادکست)آموزش فن گويندگي( در ساعات عصر دبستان -هم آوايي و آشنايي با ريتم و الفباي موسيقي -برگزاري کالسهاي رباتيك 

 امکانات وخدمات محيطي آموزشگاه

 بوفه -دوربين مداربسته -چمن مصنوعي -سرويس مدرسه به تمام نقاط  -آزمايشگاه شيمي  -کتابخانه -نمازخانه -سايت کامپيوتري

 

 11غربي پالک  11سروستان  -بلوار هاشم زاده  -شهرک گلستان  - 22منطقه  -آدرس : انتهاي همت 

  :sch.ir-setareh websiteوب سايت : 

  setarehnosch@كانال تلگرام : 

     setarehnosch_P4C@كانال فلسفه براي كودك :

 Instagram.com/setareh.no.schoolاينستاگرام : 

 66064444 - 66070444تلفن : 

http://setareh-sch.ir/
https://web.telegram.org/#/im?p=%40setarehnosch
http://instagram.com/setareh.no.school

