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هيچ علمي جز به معرفت و شناخت پذيرفته نمي شود و هيچ معرفتي جز با
عمل حاصل نمي آيد.

امام محمد باقر (ع) _ ترجمه الحيات،ج،1ص743

هب فرمىده مقام معظم رهبری

پیام مدیر

ثؼٖ ا ...آشح٘ ٚآشحیٖ
پیامبر اکرم صلی ا ...علیه و آله :

"در تحصيل علم بكوشيد كه آموختن آن حسنه ,تكرارش تسبيح ,كاوش در آن جهاد ,تعليم آن به ديگران صدقه و
نشر آن موجب قربت است".
ثؼذ اص ح٘ذ  ٝػذبع ث ٠دسُب ٟایضدی  ٝدسٝد  ٝػالٕ  ٝكٔٞار ثش ٗح٘ذ ٗلغلی (ف)  ٝض٘ ٚسجشیي ػبّ سحلیٔی ػذیذ
خذٗز ٌ٘١ ٠٘١بسا ٝ ٙخبٞٛاد١ ٟبی ٗحششٕ  ،عجن كشٗبیؾ ٗوبٕ ٗؼظٖ س١جشی دس ػبّ ح٘بػ ٠اهشلبدی  ،ح٘بػ ٠ػیبػی
ٗ ،ب  ٠٘١س٘بٕ سالؿ٘ب ٙسا ثی ٝهل ٠دس سا ٟسؼٔیٖ  ٝسشثیز كشصٛذا ٙػضیض خبٞٛاد١ ٟبی ٗؼظٖ ؿ٢ذا  ٝػبٛجبصا ، ٙایظبسُشاٝ ٙ
آصادُب ٙخٞا١یٖ ُزاؿز.
ػالٕ  ٝدسٝد خذا ثش ؿ٢یذا ٝ ٙػالٕ  ٝدسٝد خذا ثش ػبٛجبصا ، ٙػالٕ  ٝدسٝد خذا ثش آصادُب ٙػشاكشاص  ٝػالٕ ثش ٘١ؼشاٙ
كذاًبس  ٝؿ٘ب دخششاًٞ ٙؿب  ٝػٜجْ دبًی  ٝػلز ایشا ٙاػالٗی  .ؿشٝع ػبّ سحلیٔی ً ٖ١ ٠صٗب ٙثب ١لش ٠دكبع ٗوذع ٗی
ثبؿذُشاٗی ٗی داسیٖ  ٝدس ػبّ ػذیذ اثشذا ثب دػب ثشای ظٞ٢س  ٝكشع ٗٞالی٘ب ٝ ٙاسؼبٛز اص دسُب ٟخذای ٗ٢شثب ٙسل٘یٖ ثش آٙ
داسیٖ ً ٠دس ػشك١ ٠بی هشآٛی– كشِٜ١ی– ػٔ٘ی– ٜ١شیٝ -سصؿی ،ثب ٌ٘١بسی ٘١ذیِش ُبٕ ١بیی سا ٗٞكن سش ث ٠ػٞی
آیٜذ ٟای ث٢شش اص ػبّ ١بی ُزؿش ٠ثشداسیٖ  .ؿؼبسٗب ٠٘١ ٙثب  ٖ١ث ٠ػٞی آیٜذ ٟای ث٢شش ثشای ػبخش ٚایشا ٙػضیض ثش هٔ٠
١بی سكیغ ػٖٔ  ٝداٛؾ ٗی ثبؿذ.سوٞیٖ اػشایی حبضش حبٝی ٗغبٓجی ػ٢ز سٝیز ؿ٘ب ثضسُٞاساٗ ٙی ثبؿذ .ثب آؿٞؽ ثبص
دزیشای ٛظشار  ،دیـ٢ٜبدار  ٝساٌ١بس ١بی ٗلیذ ػ٢ز سػیذ ٙث ٠ا١ذاك٘بٗ ٙی ثبؿیٖ .
اسسجبط ٗب ثب ؿ٘ب :

info@ sh-ekbatanschool.ir
آدسع ٝة ػبیز آٗٞصؿِب: ٟ

www. Sh-ekbatanschool.ir

ولی زاده مدیریت مدرسه

آیین نامه انضباطی متوسطه دخترانه شاهد شهدای اکباتان
 .1سػبیز ًٔیٞٗ ٠اسد اٛضجبعی ٝاخالهی عجن ؿئٛٞبر اػالٗی.
 .2سػبیز ًبْٗ دٞؿؾ اػالٗی ٝحؼبة ثشسش( چبدس ) .
 .3دٞؿیذٓ ٙجبع كشٕ ٗذسػ ٠دس ع ّٞػبّ سحلیٔی.
 .4داٛؾ آٗٞصا ٙثبیذ  7/20كجح دس ٗذسػ ٠حبضش ثبؿٜذ  ٝدس كجحِبٗ ٟذسػ ٠حضٞس ٗؼش٘ش ٝثٞٗ ٠هغ داؿش٠
ثبؿٜذ .دس كٞسر ٗـب١ذ١ ٟشُ ٠ٛٞكحجز  ،ؿٞخی  ...ٝدس صٗب ٙاػشای كجحِب ٟاص ٘ٛش ٟاٛضجبعی ًؼش خٞا١ذ ؿذ.
 .5ػذٕ ؿیجز دس ع ّٞػبّ سحلیٔی ث ٠ػض ٗٞاسد خبف اص ػ٘ٔ ٠ثی٘بسی ٝ ٠ً،... ٝآذیٞٗ ٚظلٜذ سب ػبػز 8/30
ٗذسػ ٠سا دس ػشیب ٙؿیجز كشصٛذؿب ٙهشاس دٜ١ذ ٝاُش اعالع سػبٛی اٛؼبٕ ٛـٞد اهذإ الصٕ سٞػظ ٗؼبٛٝی ٚثب ًؼش
٘ٛش ٟاٛضجبط اٛؼبٕ خٞا١ذ ُشكز .
 .6ثب ١شُٗ ٠ٛٞشخلی ( ٗؼبكشر – ػشٝػی ٞٗ )...ٝاكوز ٛخٞا١ذ ؿذ ِٗ ،ش ثب ٘١بِٜ١ی  ٝاػبصٗ ٟؼبٛٝی ٚآٗٞصؿی .
 .7ػذٕ كحجز ثب ساٜٛذ ٟػشٝیغ ١ ٝشُ ٠ٛٞؿٞخی  ٝسكشبسی ً ٠خبسع اص ػشف ٗذسػ ٠ثبؿذٛ ٝیض داد ٝ CD ٙكٔؾ
ٞٗ ٝثبیْ ث ٠ساٜٛذٜٞ٘ٗ ٟع ثٞد ٝ ٟدس كٞسر ٗـب١ذ ، ٟآٝیبء ٗذسػ ٠ث ٠ؿذر ثشخٞسد خٞا١ذ ٞ٘ٛد.
 .8حي ؿذٛ ٙبٕ ٛ ٝبٕ خبٞٛادُی ١ش داٛؾ آٗٞص ثش سٝی چبدس ٗـٌی خٞد ( اص داخْ )  ٝدیِیشی آ ٙسٞػظ ٘ٛبیٜذٟ
١ش ًالع
 .9داٛؾ آٗٞص ػضیض سٞػ ٠داؿش ٠ثبؿذ  ،سػبیز احششإ آٝیبء ٗذسػ ٠اػٖ اص ٗذیش – ٗؼبٛٝی ، ٚدثیشاٛ ٝ ٙیض ًبدس
خذٗبسی اص ٝظبیق آضاٗی ؿ٘ب ٗی ثبؿذ  ٝدس كٞسر ػذٕ سػبیز  ،عجن هٞاٛی ٚثش خٞسد خٞا١ذ ؿذ .
 .10آٝسد١ ٙشُٝ ٠ٛٞػبیْ اضبكی ٗظْ :صیٞس آالر ٞٓ ،اصٕ آسایـی،خٞؿجًٜٜ ٞذ١ ٟبٞٓ ،اصٕ كٞسیٞٓ ،اصٕ ػٌغ ثشداسی
ٝكیٖٔ ثشداسی ُٞٝؿی سٔل٘١ ٚشاٜٞ٘ٗ ٟع ٗی ثبؿذ  ٝاُش اص داٛؾ آٗٞصی ُشكش ٠ؿٞد سب دبیب ٙػبّ سحٞیْ دادٟ
ٛخٞا١ذ ؿذ.
 .11آٝسد١ ٙشُ ٠ٛٞدكشش خبعشار  ٝآٓج ٕٞػٌغ  ٝػبیش ٝػبیْ ؿخلی ثٗ ٠ذسػٜٞ٘ٗ ٠ع ٗی ثبؿذ.
 .12آٝسد١ ٙشًُ ٠ٛٞبد ٝثشای ً ٖ١الػی  ٝدٝػشبٜٞ٘ٗ ٙع ٗی ثبؿذ.
 .13اص آٝسد ٙكٔؾ – ٓ – cdت سبح  ...ٝثذ٘١ ٙٝبِٜ١ی ٝاحذ  itخٞدداسی ؿٞد.
 .14سػبیز ث٢ذاؿز كشدی  ٝاٛضجبعی آضاٗی ٗی ثبؿذ دس كٞسر ثٜٔذ ثٞدٛ ٙبخ ٝ ٚیب اػشلبد ٟاص الى ٛبخ ٚاص ٘ٛشٟ
اٛضجبعی ًؼش خٞا١ذ ؿذ.
 .15سػبیز ٛظٖ ٛ ٝظبكز دس ٘ٛبصخبٗ ٠ٛذسػ ٠اص ا٘١یز صیبدی ثشخٞسداس ٗی ثبؿذ  ٝ .دس ای ٚخلٞف ٌ٘١بسی ؿ٘ب سا
ٗی عٔجذ .
 .16سػبیز ٛظبكز ًالع ١ب  ،سا١ش١ٝب  ٝحیبط ٗذسػ ٠ث ٠ػ٢ذ ٟداٛؾ آٗٞص ٗی ثبؿذ چٜبٛچ ٠صثبٓ ٠ای دس داخْ حیبط
ً ٝالع سیخش ٠ؿٞد ثب داٛؾ آٗٞص خبعی ث ٠عٞس ػذی ثشخٞسد خٞا١ذ ؿذ .
 .17سػبیز ٗوشسار ٛ ٝظٖ دس ػشكقً-الع دسع -سا١ش١ٝبی ثبال  ٝدبیی - ٚحیبط ٗذسػ - ٠ػبیزً -شبثخب-٠ٛ
آصٗبیـِبً-ٟبسُب٘ٛ ٟبصخب ٝ ٠ٛػشٝیغ ث٢ذاؿشی آضاٗی اػز .
 .18ؿشًز دس ٘ٛبص ػ٘بػز ٗذسػًٔ ٝ ٠ی ٠ثشٛبٗ١ ٠بی كشِٜ١ی ٗ ٝز١جی .

 .19داٛؾ آٗٞص ٗٞظق اػز ثالكبكٔ ٠ثؼذ اص خٞسد ٙص َٛسلشیح اص ًالع خبسع  ٝثالكبكٔ ٠ثؼذ اص خٞسد ٙصً َٛالع
دس ًالع حضٞس یبثذ.
 .20خشٝع داٛؾ آٗٞصا ٙاص ػش ًالع كوظ ثب اػبصٗ ٟؼٖٔ ٗشثٞع ٝ ٠یب ثشُ ٠خشٝع ٗؼبٛٝی ٚاٌٗب ٙدزیشٗی ثبؿذ.
 .21خٞسد ٙآداٗغ دس ًٔی ٠ػبػز ١بی ٗذسػٜٞ٘ٗ ٠ع ٗی ثبؿذ.
 .22حلظ اٗٞاّ ػ٘ٗٞی ٗذسػ ٠ً ٠ػض ٝثیز آ٘بّ ٗی ثبؿذ ( سایب, ، ٠ٛسخشٝ ٠ایز ثشد ٛیٌ٘ز  ،سخش ، ٠كٜذٓی ٗ ،یض
دثیش  ،دسة  ٝدٜؼشٝ ، ٟػبیْ ٝسصؿی  ٠ً )...ٝثشای سكب ٝ ٟآػبیغ ًٔی ٠داٛؾ آٗٞصاٗ ٙی ثبؿذ ٝاُش ٗٞسدی دیذٟ
ؿٞد خؼبسر آ١ ٙب دسیبكز خٞا١ذ ؿذ.
 .23خٞدداسی اص ثیبً٘ٔ ٙبر صؿز ً ٠دس حذ  ٝؿب ٙداٛؾ آٗٞص ٘ٛی ثبؿذ .
 .24خٞدداسی اص ؿٞخی ١بی ثی ٗٞسد  ٝخبسع اص ػشف  ٝدس كٞسر ٗـب١ذٗ ٟؼئٓٞی ٚثشخٞسد خٞاٜ١ذ ٞ٘ٛد .
 .25خٞداسی اص سكشًٜ ٚبس دٜؼشً ٟالع ١ب  ٝاٛذاخشٝ ٚػبیْ اص داخْ ًالع ١ب ث ٠حیبط ٗذسػ.٠
 .26خٞدداسی اص ثشد ٙسٞح ٞٓ ٝاصٕ ٝسصؿی ث ٠ػشًالع ث ٠ػض ػبػز ٝسصؽ  ٝدس ض٘ٝ ٚػبیْ ٝسصؽ ً ٠ثیش ٙٝاكشبدٟ
ٗؼئٓٞیز ثب ٗذسػٛ ٠یؼز.
 .27كؼبٓیز دس ًبس١بی ُش١ٝی اص ػًٜ٘ٔ : ٠لشاٛغ ١بی ػٔ٘ی ٗ ،غبٓؼ ٝ ٠سحوین ٗ -ؼبثوبر  :هشآٛی ٢ٛ ،غ آجالؿ، ٠
احٌبٕ ٝ ،سصؿیٜ١،شی  ،سئبسش  ،ػشٝد  -ؿٞسای داٛؾ آٗٞصی -ثؼیغ داٛؾ آٗٞصی  ٝاٗٞس ٗشثٞط ث٘ٛ ٠بصخب٠ً ٠ٛ
داسای اٗشیبص ٝیظ ٟخٞا١ذ ثٞد ٠ً .ای ٚاٗشیبص ٝیظ ٟؿبْٗ اسد١ٝب  ٝثبصدیذ١ب  ٝػلش ١بی دس ٝ ٙٝثش ٙٝاػشبٛی ٗی
ثبؿذ.
 .28دس كشاُیشی ً ٝبس١بی دظ١ٝؾ  ٝسحویوبسی  ٝاٛؼبٕ سٌبٓیق دثیشاً ٙبٗالً كؼبال ٠ٛػْ٘ ٘ٛبیٖ  ٝاُش ضؼلی ٝػٞد
داسد ٛؼجز ث ٠سكغ آ ٙضؼق سالؽ ثیـشش ٗی ٘ٛبیٖ .
 .29ص١ َٛبی سلشیح صٗب ٙاػششاحز دثیشاٗ ٙی ثبؿذ ٓزا ٝسٝد داٛؾ آٗٞصا ٙث ٠دكشش دثیشا ٙاًیذاً ٜٗ٘ٞع ٗی ثبؿذ .

**چنانچه خطایی اس دانش آهوسی هشاهده شود دو بار تذکز شفاهی به هوزاه درج در
دفتز انضباطی و بار سوم به اطالع اولیاء رسانده خواهد شد چنانچه رسیدگی السم اس طزف
اولیا انجام نشود هوارد به صورت هکتوب جهت تصوین گیزی به ستاد شاهد هنطقه اطالع
رسانی خواهد شد.

خب١ ٖٛب :

ٍ " oلی صادُ

ٗذیشیز

 " oثبسًبهِ

هؼبًٍت آهَصضی ( پبیِ ّفتن ٍ سِ کالس ّطتن)

 " oثٌکذاس

هؼبًٍت آهَصضی ( پبیِ ًْن ٍ دٍ کالس ّطتن )

 " oغفبسی

هؼبٍى اجشایی

 " oؿیخ ٗح٘ذی

هؼبٍى پشٍسضی

 " oخذائی

هؼبٍى فٌبٍسی

 " oاسذی  ،سیحبًی ٍ حسیي ًیب

هطبٍس

 " oسلیمان پور

هشثی پشٍسضی

 " oاحوذی

سشایذاس

 " oللی صادُ

خذهتگضاس

o

خب١ ٖٛب :
 " )1 افتخاری  ،ابزاّیوی ٍ بٌذُ ًژاد

علَم

ّ " )2 وتی ،صیزفی  ،غزٍی ٍ هختاری

ریاضی

 " )3 سلیویاى ٍ هْذی سادُ

سباى اًگلیسی

 " )4 صباغی  ،تاجذاری

ادبیات

 " )5 اسذی ،یَسفی  ،رٍضٌذل ،عسگزی ٍ ًیکَساد

دیٌی ٍ قزآى

 " ) 6 چَپاًی ٍ ابزاّیوی

علَم اجتواعی

 " ) 7 غٌی

کارٍ فٌاٍری

 " )8 فزاّاًی  ،خلیفِ

ٌّـز

 " )9 هیشاى دار  ،حیذری

ٍرسش

ً " )10 یکَساد  ،هْذی سادُ  ،سلیواى پَر  ،حسیي ًیا

پزٍرضی

 ")11 اسذی  ،یَسفی ٍ عسگزی

عزبی

روز

تاريخ

موضوع

مسئول

ضنبه

95/6/6

ارزضیابی دبیران و برگساری کالسهای پیص نیاز
ضهریور ماه

ٗذیشیز

چهارضنبه

95/6/31

آضنایی با دبیران جدید و مدیر جدید و برنامه های
سال تحصیلی جدید

ٗذیشیز

یکطنبه

95/7/25

اقتصاد مقاومتی و آمادگی دانص آموزان در زمینه
جلوگیری از اسراف

ُش ٟٝسیبضی ٝ ٝسصؽ

دو ضنبه

95/8/29

آضنایی دانص آموزان با توانایی بیطتر در نطر
فرهنگ اقتصاد مقاومتی

ُشٗ ٟٝؼبسف ٜ١ ٝش

سه ضنبه

95/9/23

ویصگی دانص آموزان و خانواده موفق در انجام آزمون
و آمادگی برای ترم اول

گروه علوم و تفکر

آموزش تطویق و ترغیب در پیطرفت تحصیلی

ُشٗ ٟٝـبٝسٟ

چهار ضنبه 95/10/29
ضنبه

 95/11/23ارتباط موثر اقتصاد مقاومتی در ارائه دروض و زندگی

ُش ٟٝكٜبٝسی ٝ
ادثیبر

سه ضنبه 95/12/24

بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت نمرات و دروسی
دانص آموزان

ٗؼبٛٝی ٚآٗٞصؿی

چهار ضنبه 96/2/13

در خصوظ امتحانات ترم دوم

ٗذیشیز

ارزیابی عملکرد یکساله آموزضگاه و اقدام جهت انجام
پروشه ی مهر 96

ٗذیشیز

ضنبه

96/3/27

جلسات گزوه ریاضی
ردیف

روس

تاریخ

1

یکشنبه

95/7/25

2

یکشنبه

95/8/23

3

یکشنبه

95/9/28

4

یکشنبه

95/10/26

5

یکشنبه

95/11/24

6

یکشنبه

95/12/22

7

یکشنبه

96/1/3

8

یکشنبه

96/2/21

جلسات گزوه

علوم تجزبی

ردیف

روس

تاریخ

1

دوشنبه

95/7/26

2

دوشنبه

95/8/26

3

دوشنبه

95/9/29

4

دوشنبه

95/10/27

5

دوشنبه

95/11/25

6

دوشنبه

95/12/23

7

دوشنبه

96/1/28

8

دوشنبه

96/2/18

جلسات گزوه عزبی
ردیف

روس

تاریخ

1

سه شنبه

95/7/27

2

سه شنبه

95/8/25

3

سه شنبه

95/9/23

4

سه شنبه

95/10/28

5

سه شنبه

95/11/26

6

سه شنبه

95/12/24

7

سه شنبه

96/1/25

8

سه شنبه

96/2/22

جلسات گزوه دینی و قزآى
ردیف

روس

تاریخ

1

چهارشنبه

95/7/28

2

چهارشنبه

95/8/26

3

چهارشنبه

95/9/24

4

چهارشنبه

95/10/29

5

چهارشنبه

95/11/27

6

چهارشنبه

95/12/25

7

چهارشنبه

96/1/26

8

چهارشنبه

96/2/16

جلسات گزوه هطالعات اجتواعی
ردیف

روس

تاریخ

1

سه شنبه

95/7/27

2

سه شنبه

95/8/25

3

سه شنبه

95/9/23

4

سه شنبه

95/10/28

5

سه شنبه

95/11/26

6

سه شنبه

95/12/24

7

سه شنبه

96/1/25

8

سه شنبه

96/2/22

جلسات گزوه

ادبیات فارسی

ردیف

روس

تاریخ

1

چهارشنبه

95/7/28

2

چهارشنبه

95/8/26

3

چهارشنبه

95/9/24

4

چهارشنبه

95/10/22

5

چهارشنبه

95/11/27

6

چهارشنبه

95/12/25

7

چهارشنبه

96/1/26

8

چهارشنبه

96/2/16

جلسات گزوه فزهنگ و هنز
ردیف

روس

تاریخ

1

شنبه

95/7/24

2

شنبه

95/8/29

3

شنبه

95/9/28

4

شنبه

95/10/25

5

شنبه

95/11/23

6

شنبه

95/12/28

7

شنبه

96/1/29

8

شنبه

96/2/19

جلسات گزوه کار و فناوری
ردیف

روس

تاریخ

1

شنبه

95/7/24

2

شنبه

95/8/29

3

شنبه

95/9/28

4

شنبه

95/10/25

5

شنبه

95/11/23

6

شنبه

95/12/28

7

شنبه

96/1/29

8

شنبه

96/2/19

جلسات گزوه تزبیت بدنی
ردیف

روس

تاریخ

1

دوشنبه

95/7/26

2

دوشنبه

95/8/26

3

دوشنبه

95/9/29

4

دوشنبه

95/10/27

5

دوشنبه

95/11/25

6

دوشنبه

95/12/23

7

دوشنبه

96/1/28

8

دوشنبه

96/2/18

جلسات گزوه آهادگی دفاعی
ردیف

روس

تاریخ

1

یکشنبه

95/7/25

2

یکشنبه

95/8/23

3

یکشنبه

95/9/28

4

یکشنبه

95/10/26

5

یکشنبه

95/11/24

6

یکشنبه

95/12/22

7

یکشنبه

96/1/23

8

یکشنبه

96/2/21

جلسات گزوه تفکز و سبک سندگی
ردیف

روس

تاریخ

1

دوشنبه

95/7/26

2

دوشنبه

95/8/26

3

دوشنبه

95/9/29

4

دوشنبه

95/10/27

5

دوشنبه

95/11/25

6

دوشنبه

95/12/22

7

دوشنبه

96/1/28

8

دوشنبه

96/2/18

جلسات گزوه سباى انگلیسی
ردیف

روس

تاریخ

1

یکشنبه

95/7/25

2

یکشنبه

95/8/23

3

یکشنبه

95/9/28

4

یکشنبه

95/10/26

5

یکشنبه

95/11/24

6

یکشنبه

95/12/22

7

یکشنبه

96/1/23

8

یکشنبه

96/2/21

تاریخ جلسات ارسیابی دفتز آسهایشگاهی
ردیف

روس

تاریخ

1

سه شنبه

95/7/28

2

سه شنبه

95/8/25

3

سه شنبه

95/9/30

4

سه شنبه

95/10/28

5

سه شنبه

95/11/26

6

سه شنبه

95/12/24

7

سه شنبه

96/1/29

8

سه شنبه

96/2/26

تاریخ جلسات ارسیابی کالسهای کار و فناوری
ردیف

روس

تاریخ

1

شنبه

95/7/24

2

شنبه

95/8/29

3

شنبه

95/9/28

4

شنبه

95/10/25

5

شنبه

95/11/23

6

شنبه

95/12/28

7

شنبه

96/1/29

8

شنبه

96/2/19

تاریخ جلسات دیدار اولیاء با دبیزاى
ردیف

روس

تاریخ

1

سه شنبه

95/7/27

2

یک شنبه

95/8/23

3

چهارشنبه

95/9/24

4

دوشنبه

95/11/25

5

شنبه

95/12/21

6

یک شنبه

96/1/23

7

شنبه

96/2/20

پیامبر اکرم صلی ا ...علیه وآله :

همانا تمام خوبی ها با عقل به دست می آید.

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس 7.1
7.1

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

ٗغبٓؼبر خٔیل٠

سیبضی كیشكی

ػشثی اػذی

سلٌش ٛیٌٞصاد

سیبضی كیشكی

سًگ دٍم

ادثیبر كجبؿی

ٗغبٓؼبر خٔیل٠

ػٔ ٕٞثٜذٛ ٟظاد

ٗؼ٘غ هشآٛی

ٜ١ش كشا١بٛی

سًگ سَم

ٝسصؽ ٗیضاٛذاس

كٜبٝسی ؿٜی

سیبضی كیشكی

ػٔ ٕٞثٜذٛ ٟظاد

سًگ چْارم

دیٜی ػؼِشی

صثب٢ٗ ٙذی صادٟ
ادثیبر كیشكی

هشآ ٙیٞػلی

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس7/2
7/2

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

ادثیبر كجبؿی

ٗؼ٘غ هشآٛی اثشا١ی٘ی

سلٌش حؼیٛ ٚیب

ػشثی اػذی

ػٔ ٕٞثٜذٛ ٟظاد

سًگ دٍم

ٗغبٓؼبر خٔیل٠

سیبضی كیشكی

كٜبٝسی ؿٜی

سیبضی كیشكی

هشآ ٙػؼِشی

سًگ سَم

دیٜی ػؼِشی

ٗغبٓؼبر خٔیل٠

ػٔ ٕٞثٜذٛ ٟظاد

ٝسصؽ ٗیضاٛذاس

سیبضی كیشكی

سًگ چْارم

ٜ١ش كشا١بٛی

ادثیبر ؿشٝی

صثب٢ٗ ٙذی صادٟ

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس 7/3
7/3

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

هشآ ٙػؼِشی

كٜبٝسی خٔیل٠

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

سیبضی كیشكی

ٗؼ٘غ هشآٛی

سًگ دٍم

ػٔ ٕٞاكشخبسی

ٝسصؽ حیذسی

صثب٢ٗ ٙذی صادٟ

ػشثی اػذی

سیبضی كیشكی

سًگ سَم

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

سیبضی كیشكی

ٜ١ش كشا١بٛی

سلٌش ٛیٌٞصاد

ادثیبر اثشا١ی٘ی

سًگ چْارم

ادثیبر كجبؿی

ادثیبر اكشخبسی

دیٜی اػذی

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس 7/4
7/4

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

ػٔ ٕٞاكشخبسی

سیبضی ٘١شی

سلٌش ٛیٌٞصاد

سیبضی ٘١شی

ٜ١ش كشا١بٛی

سًگ دٍم

ٝسصؽ ٗیضاٛذاس

ٗؼ٘غ هشآٛی

ػشثی یٞػلی

صثب٢ٗ ٙذی صادٟ

هشآ ٙسٝؿٜذّ

سًگ سَم

ادثیبر كجبؿی

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

ػٔ ٕٞاكشخبسی

دیٜی اػذی

سیبضی ٘١شی

سًگ چْارم

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

ادثیبر ٘١شی

كٜبٝسی ؿٜی

پیاهبز اکزم صلی ا . ...علیِ ٍ آلِ :

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس 8/1
8/1

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سًگ اٍل

ػشثی یٞػلی

كٜبٝسی ؿٜی

ػٔ ٕٞثٜذٛ ٟظاد

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

صثب٢ٗ ٙذی صادٟ

ادثیبر سبػذاسی

سًگ دٍم

ٗغبٓؼبر چٞدبٛی

سیبضی ؿشٝی

ٜ١ش كشا١بٛی

سیبضی ؿشٝی

ػٔ ٕٞثٜذٛ ٟظاد

سًگ سَم

ادثیبر سبػذاسی

ٗؼ٘غ هشآٛی

دیٜی اػذی

ٗغبٓؼبر چٞدبٛی

سیبضی ؿشٝی

سًگ چْارم

ٝسصؽ ٗیضاٛذاس

هشآ ٙیٞػلی

سلٌش سیحبٛی

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس 8/2
8/2

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

سیبضی ٗخشبسی

سیبضی ٗخشبسی

ٝسصؽ ٗیضاٛذاس

ػٔ ٕٞاثشا١ی٘ی

ٗغبٓؼبر چٞدبٛی

سًگ دٍم

ػشثی یٞػلی

كٜبٝسی ؿٜی

دیٜی اػذی

سیبضی ٗخشبسی

ادثیبر سبػذاسی

سًگ سَم

ٗغبٓؼبر چٞدبٛی

هشآ ٙیٞػلی

صثب٢ٗ ٙذی صادٟ

سًگ چْارم

ادثیبر سبػذاسی

ػٔ ٕٞاثشا١ی٘ی

ٗؼ٘غ هشآٛی

8/3

ضٌبِ

سًگ اٍل

ٝسصؽ ٗیضاٛذاس

سلٌش ٗ٢ذی صادٟ

ٜ١ش كشا١بٛی

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس8/3
یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

صثب٢ٗ ٙذی صادٟ

كٜبٝسی ؿٜی

ٗغبٓؼبر چٞدبٛی

ػٔ ٕٞاثشا١ی٘ی

سًگ دٍم

ٜ١ش كشا١بٛی

سیبضی ٘١شی

ادثیبر سبػذاسی

سلٌش ٛیٌٞصاد

سیبضی ٘١شی

سًگ سَم

ػشثی یٞػلی

ػٔ ٕٞاثشا١ی٘ی

هشآ ٙیٞػلی

سیبضی ٘١شی

ادثیبر سبػذاسی

سًگ چْارم

ٗغبٓؼبر چٞدبٛی

ٗؼ٘غ هشآٛی

دیٜی ٛیٌٞصاد

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس 8/4
8/4

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

ادثیبر سبػذاسی

ٗؼ٘غ هشآٛی

صثب٢ٗ ٙذی صادٟ

سیبضی ؿشٝی

سیبضی ؿشٝی

سًگ دٍم

دیٜی ػؼِشی

ػٔ ٕٞاثشا١ی٘ی

ٝسصؽ ٗیضاٛذاس

ٗغبٓؼبر چٞدبٛی

ٗغبٓؼبر چٞدبٛی

سًگ سَم

ٜ١ش كشا١بٛی

سیبضی ؿشٝی

سلٌش ٛیٌٞصاد

ػٔ ٕٞاثشا١ی٘ی

هشآ ٙػؼِشی

سًگ چْارم

ػشثی یٞػلی

كٜبٝسی ؿٜی

ادثیبر سبػذاسی

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس 8/5
8/5

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

ٗغبٓؼبر چٞدبٛی

ػشثی یٞػلی

ٗؼ٘غ هشآٛی

دیٜی ػؼِشی

سیبضی ٗخشبسی

سًگ دٍم

ادثیبر سبػذاسی

سیبضی ٗخشبسی

سلٌش ٛیٌٞصاد

ػٔ ٕٞاثشا١ی٘ی

ػٔ ٕٞاثشا١ی٘ی

سًگ سَم

كٜبٝسی ؿٜی

ٝسصؽ حیذسی

ادثیبر سبػذاسی

هشآ ٙسٝؿٜذّ

ٗغبٓؼبر چٞدبٛی

سًگ چْارم

سیبضی ٗخشبسی

صثب٢ٗ ٙذی صادٟ

ٜ١ش كشا١بٛی

پیامبر اکرم صلی ا...علیه و آله :
" از عقل راهنمایی بخواهیذ تا هذایت شویذ و از دستوراتش سرپیچی نکنیذ که پشیمان خواهیذ شذ".

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس 9/1
9/1

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

صثب ٙػٔی٘یبٙ

ادثیبر كجبؿی

ادثیبر كجبؿی

ٗؼ٘غ هشآٛی

هشآ ٙسٝؿٜذّ

سًگ دٍم

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

ػشثی یٞػلی

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

ٝسصؽ ٗیضاٛذاس

سیبضی ٗخشبسی

سًگ سَم

سیبضی ٗخشبسی

كٜبٝسی ؿٜی

ٜ١ش خٔیل٠

سیبضی ٗخشبسی

دیٜی اػذی

سًگ چْارم

ػٔ ٕٞاكشخبسی

دكبػی خٔیل٠

ػٔ ٕٞاكشخبسی

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس9/2
9/2

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

سیبضی ؿشٝی

دكبػی خٔیل٠

هشآ ٙسٝؿٜذّ

ػشثی اػذی

سًگ دٍم

كٜبٝسی ؿٜی

ادثیبر كجبؿی

ادثیبر كجبؿی

دیٜی ػؼِشی

سیبضی ؿشٝی

سًگ سَم

ػٔ ٕٞاكشخبسی

ػٔ ٕٞاكشخبسی

ٝسصؽ ٗیضاٛذاس

سیبضی ؿشٝی

ٗؼ٘غ هشآٛی

سًگ چْارم

صثب ٙػٔی٘یبٙ

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

ٜ١ش خٔیل٠

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس9/3
9/3

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

كٜبٝسی ؿٜی

ػٔ ٕٞاكشخبسی

ػٔ ٕٞاكشخبسی

سیبضی ٗخشبسی

دیٜی ػؼِشی

سًگ دٍم

سیبضی ٗخشبسی

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

ٜ١ش خٔیل٠

هشآ ٙسٝؿٜذّ

ػشثی اػذی

سًگ سَم

صثب ٙػٔی٘یبٙ

ادثیبر كجبؿی

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

ٗؼ٘غ هشآٛی

سیبضی ٗخشبسی

سًگ چْارم

دكبػی خٔیل٠

ٝسصؽ حیذسی

ادثیبر كجبؿی

بزًاهِ ّفتگی داًص آهَساى کالس9/4
9/4

ضٌبِ

یکطٌبِ

دٍضٌبِ

سِ ضٌبِ

چْارضٌبِ

سًگ اٍل

ٜ١ش كشا١بٛی

ٗغبٓؼبر اثشا١ی٘ی

ػشثی یٞػلی

ٝسصؽ ٗیشاٛذاس

سیبضی ٘١شی

سًگ دٍم

صثب ٙػٔی٘یبٙ

ػٔ ٕٞاكشخبسی

ػٔ ٕٞاكشخبسی

سیبضی ٘١شی

ٗؼ٘غ هشآٛی

سًگ سَم

دكبػی خٔیل٠

سیبضی ٘١شی

ادثیبر كجبؿی
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لغایت
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برناهـه اهتحانـات هیـاى تـرم دوم
از تاریخ 96/01/11

لغایت 96/2/ 6

اهن فعالیت هاي آهوزشگاه

.1

تالٍت آیبتی اص کالم اهلل هجیذ یب رکش حذیثی اص هؼصَم دس آغبص دسع دس ّش کالع ثِ هذت  3دلیمِ
فمظ دس ػبػت اٍل

.2

ثجت ًبم ثِ هَلغ داًؾ آهَصاى ثشاػبع آئیي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼول ّبی اثالغی

.3

ثشًبهِ سیضی ثشای آؿٌبیی ثیـتش داًؾ آهَصاى ثب حشف ٍ هـبغل

.4

ثشًبهِ سیضی ثِ هٌظَس هـبسکت هؼلوبى ٍ ػبیش کبسکتبى ٍاحذ آهَصؿی ثشای ایفبی ًمؾ تشثیتی

.5

سػیذگی ثِ حضَس ٍ غیبة کبسکٌبى ٍ ثجت آى دس دفتش هشثَط ٍ اػالم ثِ هَلغ غیجت آًبى ثِ اداسُ
آهَصؽ ٍپشٍسؽ هتجَع

.6

اجشای عشح هذام(هذسػِ دس دػت ثچِ ّب)دس ػِ هشحلِ

.7

ثشگضاسی آصهَى ّبی هبّبًِ ٍ اسائِ گضاسؽ ٍضؼیت تحصیلی داًؾ آهَصاى ثِ اٍلیبء آًْب (کبسًبهِ
هبّبًِ)

.8

ّذایت داًؾ آهَصاى جْت حضَس دس کٌفشاًغ ّبی ػلوی  ،هؼبثمبت  ،هغبلؼِ ٍ تحمیك ثب دػَت اص
اػبتیذ هجشة

.9

ثشًبهِ سیضی اهتحبًبت هیبى تشم ٍ تشم

 .11ثشگضاسی پبیگبُ هغبلؼبتی ثب ّوکبسی دثیشاى هشثَعِ ٍ داًؾ آهَصاى هوتبص
 .11ثشگضاسی آصهَى ّبی ػلوی ٍیظُ ّش پبیِ ثب حضَس داٍساى (اص ثیي ّوکبساى )
 .12ثشگضاسی جلؼبت هبّبًِ ؿَسای دثیشاى ثِ صَست پَیب ٍ ثب هَضَع اص پیؾ تؼییي ؿذُ ٍ ًیض دػَت اص
اػبتیذ جْت استمبء ػغح کیفی اهَس آهَصؿی هذسػِ.
 .13ثشگضاسی ًـؼت اٍلیبی ّش پبیِ ثب هذیشیت آهَصؿگبُ (ّش 45سٍص یکجبس)
 .14صهبًجٌذی دیذاس اٍلیبءهحتشم ثب دثیشاى

 .15پبػخگَیی هؼبًٍیي آهَصؿگبُ ثِ اٍلیبء هحتشم دس توبم صهیٌِ ّب ثش عجك ثشًبهِ ی کِ هتؼبلجبٌ ثِ اعالع
خَاّذ سػیذ.
 .16ثبصدیذ هبّبًِ هؼبًٍیي آهَصؿی اص کالػْبی دسع
 .17اًتخبة ٍ کٌتشل آهَصؽ یبساى ثْذاؿتی  ،اًتظبهبت ً ،وبیٌذُ ّبی کالع ّب  ،ساّشٍّب  ،هبهَساى کٌتشل
ٍسٍد ٍ خشٍج داًؾ آهَصاى
 .18ثشگضاسی اسدٍی یک سٍصُ دس پبیبى ّش تشم جْت دثیشاى
 .19ثبصدیذ دفبتش کالػی دثیشاى ّش ػِ هبُ یکجبس
 .21ثشگضاسی جلؼِ ثحث آصاد (اًتمبد -پیـٌْبد -هـبٍسُ ٍ )...ثب ؿشکت داٍعلجبًِ دثیشاى ّ ،ش دٍ هبُ یب ثبس
 .21عشح آهَصؽ هجوغ لشآًی ٍ احکبم خبف ّش ػِ پبیِ دس ػبػت هذسػِ
 .22ثبصدیذ دفبتش کالػی دثیشاى ّش ػِ هبُ یکجبس
ّ .23ش دٍ هبُ یک ثبس ثِ صَست داٍعلجبًِ جلؼِ ثحث آصاد ثیي دثیشاى ثب هؼبًٍیي
 .24ثشگضاسی دٍسُ کبهل آصهَى ّبی تَػظ دثیشاى دس ّوِ پبیِ ّبی هذسػِ
 .25ثشگضاسی کالػْبی تمَیتی ٍ پیـشفتِ دس ػِ پبیِ تحصیلی
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 .1تکویل ثجت ًبم ػٌبد ٍ کالع ثٌذی ّش پبیِ
 .2ثجت ًبم ًکفب – ٍ گشفتي لیؼت داًؾ آهَصاى ثِ تشتیت ؿبّذ ٍ غیش ؿبّذ دس ّش پبیِ ثغَس هجضا
 .3گشفتي دفتش آهبس
 .4اعالع سػبًی ثخـٌبهِ ّب ٍ اسػبل جَاة آى ثِ اداسُ ٍ دس اختیبس لشاس دادى جضٍات ٍ هغبلت هشثَعِ
ثِ کلیِ ّوکبساى
 .5تکویل ٍ کٌتشل پشًٍذّبی داًؾ آهَصاى ٍ ّوکبساى
.6

جوغ آٍسی لیؼت ًوشات هبّبًِ – هیبى تشم ٍتشم دثیشاى

 .7تٌظین کبسًبهِ ّبی هیبى تشم ٍ پبیبى تشم داًؾ آهَصاى
 .8تٌظین کبسًبهِ ّبی تشم اٍل ٍ تشم دٍم ٍ گشفتي اصل کبسًبهِ ٍ پغ اص هْش ٍ اهضبء ٍ الصبق توجش
جبیگضیي ًوَدى آى دس پشًٍذُ داًؾ آهَصاى
 .9تٌظین ًوبیی ٍ صحبفی لیؼت دثیشاى ّش پبیِ ثِ تشتیت کالػی
 .11تٌظین ٍ صحبفی دفبتش اهتحبًبت ّش ػِ پبیِ ثِ عَس هجضا
 .11پغ اص صحبفی دفبتش اهتحبًبت پلوت ؿذُ ٍ تَػظ ًوبیٌذُ اداسُ ثؼتِ خَاّذ ؿذ.
ً .12گِ داسی اٍساق اهتحبًی تب پغ اص ثؼتِ ؿذى دفبتش اهتحبًبت دس هذسػِ

 -1اجشای ثشًبهِ ّبی ٍیظُ هذاسع َّؿوٌذ اص لجیل :تجْیض کالػْب ثِ ٍیذئَ پشٍطکتَس ٍ کیت َّؿوٌذ  ،جْت
تذسیغ دسٍع ثِ صَست ػوؼی ٍ ثصشی
 -2پیبم سػبًی ثِ اٍلیبی هحتشم اص عشیك ػیؼتن پیبهک آهَصیبس
 -3استمبء ػیؼتن ّبی کالع ّبی َّؿوٌذ ٍ آپذیت کشدى ػیؼتن ّب
 -4تـکیل تین  ITاص ثیي داًؾ آهَصاى
ّ -5وکبسی دس ساثغِ ثب هؼبثمبت هغبلؼِ ٍ تحمیك ثب ػبیش هؼئَلیي هشثَعِ
 -6تـکیل کالع فلؾ ثشای داًؾ آهَصاى ػاللوٌذ پبیِ ّفتن ّ ،ـتن ٍ ًْن
 -7تـکیل کالع تَلیذ هحتَا ثشای داًؾ آهَصاى ػاللوٌذ
 -8ثشگضاسی هؼبثمبت ٍیظُ  ITدس هذسػِ
 -9ثشگضاسی کالػْبی آهَصؿی سایبًِ جْت ّوکبساى
 - 11ثشًبهِ سیضی ثشای ثبصدیذ اص ًوبیـگبُ ّبی  ٍ ITدس صَست اهکبى ثشگضاسی ًوبیـگبُ IT
 -11دسیبفت ثخـٌبهِ ّب ٍ تَصیغ آى ثِ هذیشیت ٍ هؼبًٍیي اجشایی ٍ آهَصؿی
 -12ثجت اعالػبت داًؾ آهَصاى ٍ پشػٌل هذسػِ دس ػیؼتن آهَصیبس
ً -13ظبست ثش ثجت ًوشات کالػی  ،هبّبًِ ٍ هیبى تشم تَػظ دثیشاى دس ػیؼتن آهَصیبس
 -14اعالع سػبًی ثِ هَلغ ثِ اٍلیبء جْت دسیبفت کبسًبهِ کالػی هبّبًِ ٍ هیبى تشم اص عشیك ػبیت هذسػِ
 -15استمبء ٍ آپذیت ػیؼتن ّبی ثخؾ اداسُ اص لجیل پشیٌتش ٍ کبهپیَتش
 -16گزاؿتي توبهی اخجبسّب ٍ سٍیذادّب ی هذسػِ دس ػبیت هذسػِ
 -17سفغ اؿکبل ّبی ػیؼتن ّبی هذسػِ دس عی ػبل تحصیلی
ً -18ظبست ثشگزاؿتي ًوًَِ ػَاالت ٍ تکبلیف ًَسٍصی تَػظ دثیشاى دس ػبیت هذسػِ .

 پیگیشی ٍضؼیت دسػی داًؾ آهَصاى ثخصَف ؿبگشداى ضؼیف تش ثب ّوکبسی هـبٍس هذسػِ
 ثشگضاسی کالػْبی ججشاًی ثِ صَست گشٍّی ٍ اًفشادی ثشای داًؾ آهَصاى ثخصَف داًؾ آهَصاى
ؿبّذ ثب ّوکبسی هـبٍس هذسػِ
 ثشگضاسی کالػْبی ثٌیِ ػلوی خبف داًؾ آهَصاى لَی (خاللیت سیبضی – تیضَّؿبى ٍ ).....
 تـکیل گشٍُ ّبی پظٍّـی ٍ تحمیمبتی دس هذسػِ ٍ ثجت ًبم اص داًؾ آهَصاى هؼتؼذ.
ّ ذایت داًؾ آهَصاى جْت حضَس دس الوپیبد ػلوی سیبضی ٍ تـکیل کبًًَْبی ػلوی-آهَصؿی

"اساس آمىزش و رپورش ساخته ماشیه نيست ،بلكو ساخته
انسان است".

" افراد هوفق كارهاي هتفاوت انجام نوي دهند ،بلكه كارها را به گونه اي هتفاوت انجام هي دهند".

آؿٜبیی ثب داٛؾ آٗٞصا ٙاص عشین سٌ٘یْ كشٕ ٗـخلبر  ٝحضٞس دس ًالع ١ب
آؿٜب ٞ٘ٛد ٙداٛؾ آٗٞصا ٙثب اك ّٞثشٛبٗ ٠سیضی دسػی ١لشِی ٗ ٝب١ب٠ٛ
ثشٛبٗ ٠سیضی  ٝاػشای ًالع ١بی ٗٞسد ٛیبص داٛؾ آٗٞصاٙ
ثشٛبٗ ٠سیضی  ٝاػشای ًالع ١بی آٗٞصؽ خبٞٛاد ( ٟدٝس ٟا) ّٝ
ٗؼشكی  ٝكؼبّ ٞ٘ٛد ٙكٜذٝم اسسجبط ثب ٗـبٝس ث ٠داٛؾ آٗٞصاٙ
ٗؼشكی  ٝكؼبّ ٞ٘ٛدً ٙشبثخب ٠ٛی اسبم ٗـبٝسٟ
آٗبد ٟػبصی سبثٔٞی دیبٕ ١بی ٗـبٝس ٟای ثشای داٛؾ آٗٞصا ، ٙدثیشا ، ٙآٝیبء
ؿشًز دس ؿٞسای دثیشا ٝ ٙاسسجبط ثب آ٢ٛب ػ٢ز ؿٜبػبیی داٛؾ آٗٞصاٗ ٙـٌْ داس
ٗـبٝس١ ٟبی كشدی ( سحلیٔی – سكشبسی )
ٗـبٝس١ ٟبی ُش١ٝی دس صٗی١ ٠ٜبی ٗخشٔق سحلیٔی  ،سكشبسی  ،اسسجبط ثب دٝػشبٗ ، ٙؼبئْ ثٔٞؽ ... ٝ
س٢ی ٠ثشٝؿٞس ػ٢ز ٗغبٓؼ ٠ی داٛؾ آٗٞصا ٝ ٙآٝیبء
اػشای آصٗ١ ٙٞبی سٝاٛـٜبخشی
ثشٛبٗ ٠سیضی ػ٢ز اػشای ثشٛبٗ١ ٠بی ١لش ٠ی ٗـبؿْ ( ثبصدیذ١ب – دػٞر اص ػخٜشا٘ٛ – ٙبیـِبٟ
ٗـبؿْ – ٗوبٓ١ ٠ب  ٝثشٝؿٞس١ب
آٗٞصؽ ؿی١ ٟٞبی ٗغبٓؼ ٠دس ایبٕ اٗشحبٛبر
راهنمایی گروهی دانش آموزان با موضوعات پیش بینی شده
تاریخ

موضوع

7/14

آؿٜبیی داٛؾ آٗٞصا ٙثب ٗؼیبس١بی ٜٗبػت اٛشخبة دٝػز

8/18

آؿٜب ٞ٘ٛد ٙداٛؾ آٗٞصا ٙثب سٝؽ ١بی ٗغبٓؼ ٠كحیح  ٝثشٛبٗ ٠سیضی
دسػی

9/16

آؿٜب ٞ٘ٛد ٙثب ػالٗز سٝا ٝ ٙؿبداثی دس صٛذُی

10/15

آٗٞصؽ ًٜششّ خـٖ

12/17

آٗٞصؽ ٗ٢بسر ١بی صٛذُی  ٝؿی ٟٞی حْ ٗؼبٓ ٠دس صٛذُی

1/27

ؿی ٟٞی اػشلبد ٟی كحیح اص سٌٜٞٓٞطی ١بی ػذیذ

2/15

آؿٜبیی ثب سؿش١ ٠بی سحلیٔی ٗ ٝـبؿْ ٗخشٔق

تقویم اجرایی برنامه آموزش خانواده با موضوعات پیشنهادی
تاریخ

موضوع

7/28

آٗٞصؽ ٗذیشیز دس خبٞٛادٟ

8/26

ٛوؾ آٝیب دس دیـشكز سحلیٔی داٛؾ آٗٞصا ٝ ٙدش١یض اص خـٛٞز

9/25

سٝؽ ٗوبثٔ ٠ثب اضغشاة اٗشحبٛ « ٙوؾ ٝآذی »ٚدس ٗیضاً ٙب١ؾ اضغشاة داٛؾ آٗٞصاٙ

10/29

آػیت ١بی اػشلبد ٟاص ایٜششٛز  ٝكضب١بی ٗؼبصی ػ٢ز داٛؾ آٗٞصاٙ

11/27

ؿی ٟٞی سوٞیز ثؼذ ٗؼٜٞی دس كشصٛذا ٝ ٙحیبر عیج٠

12/17

ؿی ٟٞی اسسجبط ٗٞطش ثب كشصٛذاٙ

1/26

آٗٞصؽ  ٝسوٞیز ثبٝس١بی دیٜی دس كشصٛذاٙ

2/29

آؿٜبیی آٝیب ثب سؿش١ ٠بی سحلیٔی ٗ ٝـبؿْ ٗشسجظ

موضوعات پیشنهادی در شورای دبیران

 -1آؿٜبیی دثیشا ٙثب ٝیظُی ١بی دٝس ٟی ٞٛػٞاٛی
 -2آٗٞصؽ ٗ٢بسر اسسجبط ٗٞطش ثب داٛؾ آٗٞصاٙ
ٝ -3یظُی ١بی خبٞٛادٞٗ ٟكن  ٝثبٜٓذٟ
 -4سبطیش سـٞین دس دیـشكز سحلیٔی داٛؾ آٗٞصاٙ

همواره بياد داشته باشيد آخرين
كليد باقيمانده ،شايد بازگشاينده قفل
در باشد

** اّن اّذاف کلی فعالیت پزٍرضی سال جاری :
 ضاداب ساسی فضا ٍ هحیظ آهَسضی جْت ایجاد رٍح هعٌَی ٍ خذاجَیی داًص آهَساى با ّذف اًساى ساسی
 بزگشاری هٌاسبت ّا ٍ هزاسن هلی هذّبی ٍ ًواس جواعت
 ارتباط فضای تعاهل ٍ تعاٍى ٍ ارتباعی صویواًِ بیي ّوکاراى ٍ داًص آهَساى
 ضٌاسایی هْارت ّای علوی  ،فزٌّگی داًص آهَساى ٍ تقَیت آًاى
 ضٌاسایی داًص آهَساى هستعذ در سهیٌِ ّای هختلف قزآًی (حفظ –قزائت -تزتیل –رٍاى خَاًی) ٍهعزفی جْت ضزکت
در هسابقات
 آهادُ ساسی داًص آهَساى جْت ضزکت در هسابقات فزٌّگی ٌّزی ٍپزسص هْز 16
 آضٌایی داًص آهَساى با قَاًیي هذرسِ ٍ ایجاد رٍحیِ ی قاًَى پذیزی
ٍ در پایاى ضکَفایی سهیٌِ ّای علوی  ،فزٌّگی  ،هعٌَی ٍ  ....جْت ارتقای بعذ اًساًی

اّذاف رٍساًِ ّ ،فتگی ٍ هاّاًِ






بزگشاری ًواس جواعت
بزگشاری هزاسن صبحگاّی
بزگشاری پزبار هٌاسبت ّا ی هلی هذّبی
ضاداب ساسی سًگ ٍرسش ٍ ٍرسش صبحگاّی

سوٞیٖ اػشایی دشٝسؿی  ( 95-96ؿ٢ذای اًجبسب)ٙ
ٗبٟ
شهریور

رٍس ٍ تـاریـخ
ػ ٠ؿٜج6/31 ٠
ؿٜج٠

7/3

عٌــَاى
ػـ ٚػٞا١ ٠ٛب – آؿبص ػ َٜسح٘یٔی  -1359آؿبص ١لش ٠دكبع ٗوذع
ػـ ٚثبصُـبیی ٗذسػُ ٝ ٠شاٗی داؿز ١لش ٠دكبع ٗوذع

مهر

دٝؿٜج7/5 ٠

ثشُضاسی ٗشاػٖ سٝص ٗجب – ٠ٔ١خٞاٛذ ٙحذیض ًؼبء دس كجحِب ٟث٘١ ٠شا ٟػخٜشاٛی

ػ ٠ؿٜج7/6 ٠

سٝص سٌشیٖ خبٞٛاد – ٟدػٞر اص یي خبٞٛاد ٟؿ٢یذ  ٝػبٛجبص ػ٢ز هذسداٛی

ػ ٠ؿٜج7/7 ٠

سٝص آسؾ ٛـبٛی دػٞر اص آسؾ ٛـبٛی ػ٢ز آٗٞصؽ ػ٘ٔی ٗ٢بس آسؾ دس حیبط ٗذسػ –٠ؿ٢بدر
سصٜٗذُب ٙاػالٕ( كالحی– كٌٞسی–ٛبٗؼً–ٞال١ذٝص  ٝػ٢ب ٙآسا )

دٜغ ؿٜج7/8 ٠

سٝص ثضسُذاؿز ٗٞٓٞی

ػ٘ؼ7/ 9 ٠

سٝص ٘١جؼشِی ثب ٞٛػٞاٛب ٙكٔؼغیٜی

ؿٜج7/10 ٠

آؿبص د ٠١اٗ ّٝحشٕ  ٝثشدبیی ٗشاػٖ ػضاداسی  ٝصیبسر ػبؿٞسا ١ش سٝص دس ٗشاػٖ كجحِبٟ

دٝؿٜج7/13 ٠

١ؼشر اٗبٕ خ٘یٜی (س )ٟاص ػشام ث ٠دبسیغ – سٝص ٛیشٝی اٛشظبٗی

دٝؿٜج7/19 ٠

ثشدبیی ٗشاػٖ ػُٞٞاسی سبػٞػب  ٝػبؿٞسای حؼیٜی دس ٗذسػ ٝ ٠سؼٔیْ اص اػشا ٗ ٝلوٞدی ٚػَٜ
سح٘یٔی
-دػٞر اص آٝیبی آصاد ٟداٛؾ آٗٞصاٗ ٙذسػ ٝ ٠دیذاس اص خبٞٛادٗ ٟؼظٖ ؿ٢ذا ٗ ٝلوٞدی ٚػ َٜسح٘یٔی

ػ ٠ؿٜج7/20 ٠
ؿٜج7/24 ٠

سٝص ثضسُذاؿز حبكظ –
ثشٛبٗ ٠سٝص ػ٢بٛی اػشبٛذاسد ثب ٌ٘١بسی دثیش ًبس  ٝكٜبٝسی  ،سٝص دیٛٞذ آٝیب ٗ ٝشثیب ٝ ٙدیـ٢ٜبد ثؼش٠
ؿزای ػبٖٓ

7/26

د ٝؿٜج٠

دٜغ ؿٜج7/29 ٠

سٝص سشثیز ثذٛی ٝ ٝسصؽ ثب ثشُضاسی ٗؼبثوٝ ٠سصؿی سٞػظ دثیش ٝسصؽ
سٝص كبدسار  -كحجز دس خلٞف ٛوؾ كبدسار دس دیـشكز ًـٞس سٞػظ دثیش اػش٘بػی –


 ثشُضاسی اسدٝی دس ٙٝاػشبٛی
 ثشُضاسی ٛـز داٛؾ آٗٞصی ثب ٗٞضٞػبر خذاؿٜبػی  ٝسٞحیذ -هشآ٢ٗ ٝ ٙذٝیز  ٝكٜبٝسی اعالػبر  ٝػبیجشی
آٝی ٚدیذاس ثب خبٞٛاد١ ٟبی ٗحششٕ ؿب١ذ  ٝایظبسُش

 ٝحلبظز اعالػبر سایب١ ٠ٛبی ؿخلی  ٝكضب١بی ٗؼبصی
دٜغ ؿٜج8/6 ٠

ػُٞٞاسی ؿ٢بدر اٗبٕ صی ٚآؼبثذی ( ٚث ٠سٝایشی )

آثبٙ

ؿٜج٠

8/8

ؿ٢بدر ؿ٢یذ ك٘٢یذ ٝ ٟسٝص ٞٛػٞا ٝ ٙثؼیغ داٛؾ آٗٞصی

د ٝؿٜج٠

8/10

صٛذُی ٛبٗ ٠ؿ٢بدر آٝی ٚؿ٢یذ ٗحشاة آیز آ ٠هبضی عجبعجبیی دس كجحِب – ٟصیبسر ػبؿٞسا

دٜؼـٜج٠

8/13

ؿشًز دس سا١ذی٘بیی سٝص ٗجبسص ٟثب اػشٌجبس ػ٢بٛی ٗ ٝشاػٖ سٝص داٛؾ آٗٞص  ٝا١ذای ػٞایض ث ٠آٛبٙ

د ٝؿٜج8/17 ٠
د ٝؿٜج٠

8/24

ٝالدر اٗبٕ ٗٞػی ًبظٖ (ع)  ٝسٝص ثضسُذاؿز ػٔ٘ب ٙكبسػی
ُشاٗیذاؿز سٝص ًشبة ً ٝشبثخٞاٛی (ثشُضاسی ٗؼبثوً ٠شبة خٞاٛی ٘ٛ ٝبیـِبً ٟشبة ) ٝثضسُذاؿز آیز
ا...عجبعجبیی

یک ضٌبِ 8/30

ثشُضاسی ٗشاػٖ اسثؼی ٚحؼیٜی

ثشُضاسی اٛشخبثبر ؿٞسای داٛؾ آٗٞصی
دیذاس ثب خبٞٛاد١ ٟبی ٗحششٕ ؿب١ذ  ٝایظبسُش ٝآصاد ٝ ٟؿ٢ذای ٗذاكغ حشٕ
اسدٝی دس ٙٝاػشبٛی
ثشُضاسی ٛـؼز داٛؾ آٗٞصی ثب ٗٞضٞػبر هشآٛ ٝ ٙجٞر ٘ٛ -بص ٢ٗ ٝذٝیز

سوٞیٖ اػشایی دشٝسؿی  ( 95-96ؿ٢ذای اًجبسب)ٙ
ٗبٟ

رٍس ٍ تـاریـخ

عٌــَاى

ػ٘ؼ9/5 ٠

ُشاٗی داؿز سٝص ثؼغ ٗؼشضؼلبٙ

دٝؿٜج9/8 ٠

سحٔز دیبٗجش اًشٕ كٔی ا ...ػٔی ٝ ٠آٓ ٝ ٠ؿ٢بدر اٗبٕ حؼٗ ٚؼشجی(ع)

چ٢بسؿٜج8/10 ٠

ػُٞٞاسی ؿ٢بدر اٗبٕ سضب ػٔی ٠آؼالٕ

دٜؼـٜج٠

9/11

١ؼشر حضشر سػ ّٞاًشٕ (ف) اص ٌٗ ٠ثٗ ٠ذی – ٠ٜؿ٢بدر ٗیشصا ًٞچي خب ٙػِٜٔی

آذر

دٜؼـٜج8/18 ٠

ؿ٢بدر اٗبٕ حؼ ٚػؼٌشی (ع)

دٝؿٜج9/22 ٠

ٝالدر سػ ّٞاًشٕ كٔی ا ...ػٔی ٝ ٠آٓ( ٠ث ٠سٝایشی)  ٝآؿبص ١لشٝ ٠حذر

چ٢بسؿٜج9/25 ٠

ٗؼشكی داٛؾ آٗٞصا ٙثشسش دظ١ٝـِش دس سٝص دظ١ٝؾ ُ ٝشاٗیذاؿز ؿ٢یذ سٜذ ُٞیبٙ

ؿٜج9/27 ٠

ػـ ٚثضسٍ ٝالدر سػ ّٞاًشٕ كٔی ا ...ػٔی ٝ ٠آٓ ٝ ٠اٗبٕ ػؼلش كبدم ػٔی ٠آؼالٕ

ػ ٠ؿٜج9/30 ٠

ثشُضاسی ٗشاػٖ ؿت یٔذا

 دیذاس اص خبٞٛاد١ ٟبی ٗحششٕ ؿب١ذ  ٝایظبسُش  ٝؿ٢ذای ٗذاكغ حشٕ  ٝآصادُبٙ
 ثشُضاسی اسدٝی دس ٙٝاػشبٛی ثبؽ ٗٞص ٟدكبع ٗوذع .....ٝ
 ثشُضاسی ٗبٞٛس ػشاػشی صٓضٓ٠
 ثشُضاسی ٛـز داٛؾ آٗٞصی ثب ٗٞضٞػبر هشآٗ ٝ ٙؼبد٢ٗ -ذٝیز ٘ٛ ٝبص
یٌـٜج10/5 ٠

سٝص ایٜ٘ی دس ثشاثش صٓضٓ ٝ ٠ثالیبی عجیؼی – ٝالدر حضشر ػیؼی(ع)

دٜغ ؿٜج10/9 ٠

ثشٛبٗ ٠سٝص ثلیشر ٗ ٝیظبم ثب ٝالیز عجن ثخـٜبٗ٠

ػ ٠ؿٜج10/14 ٠

ثشُضاسی اسد ٝسٝص ٝالدر حضشر ػجذآؼظیٖ حؼٜی(ع)  ٝصیبسر آ ٙحضشر دس سی

دی

ؿٜج٠
دٝؿٜج٠

10/18
10/20

ٝالدر اٗبٕ حؼ ٚػؼِشی ػٔی ٠آؼالٕ
ٝكبر حضشر ٗؼل( ٠ٗٞع)  -ػخٜشاٛی دس خلٞف ٗشد سبسیخ ػبص ایشاٗ – ٙیشصا سوی خبٙ
اٗیش ًجیش

یي ؿٜج10/26 ٠

ػـ ٚسٝص كشاس ؿبٗ ٟؼذٕٝ

دیذاس اص خبٞٛاد١ ٟبی ٗحششٕ ؿب١ذ  ٝایظبسُش  ٝآصاد ٝ ٟؿ٢ذای ٗذاكغ حشٕ
اسدٝی دس ٙٝاػشبٛی ضْزری ٍ بزٍى استاًی قن
ثشُضاسی ٛـز داٛؾ آٗٞصی ثب ٗٞضٞػبر هشآ ٝ ٙػذآزٝ -الیز ٍ ًواس

سوٞیٖ اػشایی دشٝسؿی  ( 95-96ؿ٢ذای اًجبسب)ٙ
ٗبٟ

رٍس ٍ تـاریـخ

عٌــَاى

ػ ٠ؿٜج11/12٠

ثشُضاسی ٗشاػٖ ٝیظ ٟد ٠١كؼش  ٝسٝص ؿ٘بس اٛوالة اػالٗی دس سٝص ثبصُـز اٗبٕ خ٘یٜی (س)ٟ

دٜؼـٜج11/ 15 ٠

ػـٝ ٚالدر حضشر صیٜت (ع)  ٝسٝص دشػشبس (دػٞر اص یي دشػشبس ػ٢ز سؼٔیْ  ٝایشاد
ػخٜشاٛی )

ثٚ٘٢

دٜغ ؿٜج11/22 ٠
ؿٜج12/ 23 ٠

ثشُضاسی ػـ ٚدیشٝصی اٛوالة اػالٗی  ٝؿشًز دس سا١ذی٘بیی ثضسٍ  22ثٚ٘٢
ؿ٢بدر حضشر ص١شا (ع) ث ٠سٝایشی

دیذاساص خبٞٛاد١ ٟبی ٗحششٕ ؿب١ذ  ٝایظبسُش  ٝؿ٢ذای ٗذاكغ حشٕ  ٝآصادُبٙ
ثشُضاسی اسدٝی دس ٙٝاػشبٛی صیبسر ؿ٢ذای ُٜ٘بٕ– ٗشهذ اٗبٕ (س ٝ )ٟثش ٙٝاػشبٛی ٗـ٢ذ
ثشُضاسی یبدٗب ٙؿ٢ذا ٘٢ٗ ٝبٛی الٓ١ ٠ب
ثشُضاسی ٛـز داٛؾ آٗٞصی ثب ٗٞضٞػبر هشآ ٝ ٙاٗبٗز٢ٗ -ذٝیز ٘ٛ ٝبص

اسفٌـــــذ

یٌـٜج12/ 8 ٠
چ٢بسؿٜج12/11 ٠
ؿٜج12/15 ٠

ُشاٗیذاؿز سٝص اٗٞس سشثیشی  ٝسشثیز اػالٗی
ػُٞٞاسی ؿ٢بدر حضشر ص١شا (ع) ٝ
ًبؿز ٢ٛبّ ث ٠كٞسر ٘ٛبدی ٚسٝص دسخشٌبسی دس حیبط ٗذسػ٠

یي ؿٜج12/22 ٠

سٝص ثضسُذاؿز ؿ٢ذا ٘٢ٗ -بٛی الٓ١ ٠ب  -سٌشیٖ ٗبدسا ٙؿ٢ذا دس ػبٓشٝص ٝكبر إ آجٜی(ٚع)

دٝؿٜج12/25 ٠

سٝص ثضسُذاؿز دشٝی ٚاػشلبٗی  ٝث٘جبسا ٙؿی٘یبیی حٔجچ٠







دیذاساص خبٞٛاد١ ٟبی ٗحششٕ ؿب١ذ  ٝایظبسُش  ٝؿ٢ذای ٗذاكغ حشٕ  ٝآصادُبٙ
ثشُضاسی اسدٝی دس ٙٝاػشبٛی  ٝثش ٙٝاػشبٛی ٗـ٢ذ
ثشُضاسی ػـ ٚػبّ  ٞٛؿ٘ؼی ثب چیذ ٙػلش١ ٟلز ػی ٚدس ًٜبس یبدٗب ٙؿ٢ذا
ثشُضاسی ٛـز داٛؾ آٗٞصی ثب ٗٞضٞػبر هشآ ٝ ٙػششر ٗ٢ذٝیز  ٝكٜبٝسی اعالػبر  ٝػبیجشی ٝحلبظز
اعالػبر سایب١ ٠ٛبی ؿخلی  ٝكضب١بی ٗؼبصی

سوٞیٖ اػشایی دشٝسؿی  ( 95-96ؿ٢ذای اًجبسب)ٙ
ٗبٟ

رٍس ٍ تـاریـخ
چ٢بسؿٜج1/18 ٠

فـزٍردیـي

ػ٘ؼ1/20 ٠
چ٢بسؿٜج1/25 ٠
ؿٜج1/19 ٠

عٌــَاى
ػـٜٞاس ٟسـزی ٠ػبٖٓ دس سٝص ػ٢بٛی ث٢ذاؿز  ٝػالٗشی
سٝصٗٔی كٜبٝسی ١ؼش ٠ای  ٝؿ٢بدر ؿ٢یذ آٝیٜی -
دػٞر اص دثیش ادثیبر ػ٢ز ٗؼشكی ػغبس دس سٝص ثضسُذاؿز ػغبس ٛیـبثٞسی
ٝالدر اٗبٕ ٗح٘ذ سوی (ع)

 دیذاس اص خبٞٛاد١ ٟبی ٗحششٕ ؿب١ذ  ٝایظبسُش  ٝؿ٢ذای ٗذاكغ حشٕ  ٝآصادُبٙ
 ثشُضاسی اسدٝی دس ٙٝاػشبٛی
 ثشُضاسی ٛـز داٛؾ آٗٞصی ثب ٗٞضٞػبر كٜبٝسی اعالػبر  ٝػبیجشی ٝحلبظز اعالػبر سایب١ ٠ٛبی ؿخلی ٝ
سٔل٘١ ٚشاٟ
چ٢بسؿٜج2/1 ٠

سٝص ثضسُذاؿز ػؼذی

دٜغ ؿٜج2/2 ٠

ػـٗ ٚیالد حضشر ػٔی (ع)  ٝسٝص صٗی ٚدبى – سبػیغ ػذب ٟدبػذاسا - ٙسٝص ثضسُذاؿز
ؿیخ ث٢بیی

ؿٜج2/12 ٠

ثشٛبٗ١ ٠بی ٝیظ١ ٟلشٗ ٠ؼٖٔ ُٝشاٗی داؿز سٝص ؿ٢بدر اػشبد ؿ٢یذ ٗغ٢شی ٗ ٝؼبثوٝ ٠یظ ٟایٚ
١لش٠

اردیبْطـــت

ػ ٠ؿٜج2/14 ٠

ؿ٢بدر اٗبٕ ًبظٖ (ع)

چ٢بس ؿٜج2/15 ٠

ػـٗ ٚجؼض حضشر سػ ( ّٞف)

چ٢بسؿٜج2/22 ٠

ثشُضاسی ػـٝ ٚالدر اٗبٕ حؼی( ٚع) –سٝص دبػذاس ٝحضشر اثٞآلضْ آؼجبع( ع)  ٝسٝص ػبٛجبص
ٝاٗبٕ ػؼبد(ع)

ؿٜج2/25 ٠

سٝص ثضسُذاؿز كشدٝػی

دٝؿٜج2/28 ٠

سٝص ثضسُذاؿز حٌیٖ ػ٘ش خیب ٕ  ٝسٝص ػ٢بٛی ٗٞصٗ ٝ ٟیشاص كشِٜ١ی

چ٢بسؿٜج2/30٠

ٝالدر حضشر ػٔی اًجش(ع) سٝص ػٞاٙ

 دیذاساص خبٞٛاد١ ٟبی ٗحششٕ ؿب١ذ  ٝایظبسُش  ٝؿ٢ذای ٗذاكغ حشٕ  ٝآصادُبٙ
 ثشُضاسی اسدٝی دس ٙٝاػشبٛی  ٝثش ٙٝاػشبٛی ٗـ٢ذ یب اكل٢بٙ
 ثشُضاسی ٛـز داٛؾ آٗٞصی ثب ٗٞضٞػبر كٜبٝسی اعالػبر  ٝػبیجشی
 ثبصدیذ ١لشٗ ٠ـبؿْ
 اسدٝی یي سٝص ٟدثیشا ٙدس ١لشٗ ٠ؼٖٔ

خزداد

چْارضٌبِ3/3

آصاد ػبصی خشٗـ٢ش -سٝص ٗوبٗز  ،ایظبس  ٝدیشٝصی

پٌج ضٌبِ 3/4

سٝص ٗوبٗٝز  ٝدبیذاسی – سٝص دصكّٞ

یکطٌبِ 3/14

اسسحبّ حضشر اٗبٕ خ٘یٜی (س ٝ )ٟهیبٕ  15خشداد  ٝسٝص ػ٢بٛی ٗحیظ صیؼز

ضٌبِ 3/20

ؿ٢بدر آیز آ ٠ػؼیذی  ٝسٝص ػ٢بٛی كٜبیغ دػشی 3/20

اٗشحبٛبر سشٕ دٕٝ
ثشُضاسی ٝالدر حضشر هبئٖ (ػغ)  ٝاػیبد ؿؼجبٛی٠

** ٍ در ًْایت :
ٛ ـؼز ١بی ٗؼئٗ ّٞحششٕ ثٜیبد ؿ٢یذ ؿشة س٢شا ٙثب داٛؾ آٗٞصا١ ٙشػ ٠دبی٠
ٗ ؼ٘غ هشآٛی( سجٔیـبر – طجز ٛبٕ داٛؾ آٗٞصا – ٙدسیبكز ١ضی – ٠ٜسحٞیْ حوٞم ٗذسػی٘١ – ٚبِٜ١ی ثب ٗذسػی ٚدس
خلٞف ٗحشٞای سذسیغ – ػشٝیغ ایبة  ٝر١بة )...ٝ
 ثشُضاسی ًالع ١بی كٞم ثشٛبٗ٠
 ثشٛبٗ ٠سوؼیٖ ًبس كؼبٓیز ١بی ٘ٛبص ػ٘بػز ثی ٚداٛؾ آٗٞصاٞٗ( ٙرٌٗ –ٙجش– هشائز ادػی – ٠ػالٕ دبیب٘ٛ ٙبص ) . ٝ
 ثشٛبٗ١ ٠لشِی ثی ٚآلالسی – ٚدخؾ ارا – ٙسوذیش  ٝسـٌش اص ٌ٘١بس – ٙثشٛبٗ١ ٠بی خالم دس ٘ٛبصخبٗ – ٠ٛؼبثو – ٠سجشیي
سٓٞذ ث ٠داٛؾ آٗٞصا٘ٛ ٙبصُضاس -ایؼبد اِٛیض ٟی سجٔیؾ  ٝػزة سٞػظ داٛؾ آٗٞصا ٙثشای ػبیش داٛؾ آٗٞصا. ٙ
 اسد١ٝب  ٝثبصدیذ١بیی ً ٠عجن ثخـٜبٗٝ ٠اص عشف ثٜیبد ؿ٢یذ  ...ٝاٛؼبٕ خٞا١ذ ؿذ.
 ثشُضاسی ٗشاػٖ دػبی سٞػْ ،صیبسر ػبؿٞسا  ٝدػبی ػ٢ذ
 دػٞر اص ٗذاحب ٙا ْ١ثیز  ٝػخٜشاٛبٙ
 حضٞس داٛؾ آٗٞصا ٙدسٗؼبثوبر ١ـز ُب( ٠ٛهشآ٢ٛ - ٙغ آجالؿ- ٠احٌبٕ –سئبسش – ػشٝد )...ٝ
 حضٞس دس ٗؼبثوبر ٝسصؿی ٝیظٜٗ ٟغو – ٠اػشب...ٝ ٙ
ُ ش ٖ١ ٟٝخٞا ٙهشآٛی  :اٛشخبة آیٜٗ ٠بػت – اٛشخبة داٛؾ آٗٞصا ٙثب كذای ٘١ب) َٜ١
٘١ بِٜ١ی ُش ٟٝسٞاؿیح ٗ ٝذیح ٠ػشایی  :اٛشخبة ٗشٜٗ ٚبػت  ٝداٛؾ آٗٞصاٗ ٙؼشؼذ
 ؿشًز داٛؾ آٗٞصا ٙدسٗؼبثوبر دسع ١بیی اص هشآٙ
 دشػؾ ٗ٢ش
 اػشای ػشٝد١بی ِ٘١بٛی دس كجحِبٗ ٟذسػ٠
 ثشُضاسی ٗؼبثو ٠هشآٛی ٝیظٗ ٟذسػ٠
 اػشا  ٝدخؾ ثشٛبٗ ٠اص سادیٗ ٞذسػ٠


 ػ٘غ آٝسی ً٘ي ١بی آٝیب ث ٠ایشبٕ ٛ ٝیبصٜٗذاٙ
 سـٞین داٛؾ آٗٞصا ٙث ٠كٞسر  :دسیبكز سوذیش ٛبٗٗ - ٠ؼشكی ثشُضیذُب ٙدس ٗشاػٖ ٗخشٔق ً -بسر اٗشیبص – ًبسر ١ذی– ٠
ػ٘غ آٝسی ٛزٝسار ػ٢ز ٗشاػٖ ٗز١جی

دسیبكز ١ذی – ٠اسد١ٝب – ثبصدیذ ١ب
 خشیذ ١ذایب  ٝػٞایض ثشای ٌ٘١بسا ٝ ٙداٛؾ آٗٞصاٙ
 اعالع سػبٛی ث ٠خبٞٛاد١ ٟب دس خلٞف اٗٞس دشٝسؿی اٛؼبٕ ؿذ ٟدس آٗٞصؿِبٟ
 اسصیبثی كشٕ ١بی ٛظشػٜؼی داٛؾ آٗٞصی  ٝآٝیبی ٗحششٕ

 ثبصدیذ١بی ػٔ٘ی  ٝاسد١ٝب ( ٗٞصً – ٟبسخب – ٠ٛػیٜ٘ب ٘١ : )... ٝبِٜ١ی ١بی الصٕ ثب ٗذیشیز ٌٗب١ ٙبی ٗخشٔق ثبصدیذ  -دس
یبكز سضبیز ٛبٗ١ ٠ب – ٘١بِٜ١ی ثشای س٢ی ٠ثٔیظ  ،ؿزا ١ ،شْ  ،ثشٛبٗ١ ٠بی اسد ، ٝثشٝؿٞس ٗ ٝؼبثوبر – دشداخز ١ضی١ ٠ٜب
– ایبة  ٝر١بة – ػشٝیغ ١ب  ،ثی٘ ٠حٞادص ) ... ٝ
 حضٞس دس سؼ٘ؼبر ٗٔی – ٗز١جی ٗظْ سا١ذی٘بیی  22ث٘ٛ ، ٚ٘٢بص ػ٘ؼ... ٝ ٠
 كیٔ٘جشداسی  ،ػٌبػی  ،ػبخز ًٔیخ  ،چبح ػٌغ
 س٢یُ ٠ضاسؿبر  ،آسؿی ٞثخـٜبٗ١ ٠ب ُ ٝضاسؿبر  ،دبػخِٞیی ثٛ ٠بٗ١ ٠ب  ٝثخـٜبٗ١ ٠ب
٘١ بِٜ١ی ػٔؼبر آٝیب ٗ ٝشثیب ٝ ٙاسائ ٠عشح ١بی ٗخشٔق دس ػٔؼ٠
٘١ بِٜ١ی ٛ ٝظبسر ثش ٗش ٙٞسذسیغ دسع دشٝسؿی  ٝس٢ی ٠عشح دسع
ٛ ظبسر ثش اٗشحبٛبر دشٝسؿی ٘ٛ ٝشار
 سـٌیْ ًالع ١بی آٗٞصؽ ث٢ذاؿز سٝاٛی  ٝاػش٘بػی ثشای داٛؾ آٗٞصاٙ
 سـٌیْ ػٔؼبر آٗٞصؽ خبٞٛادٟ
 سـٌیْ ؿٞسا١بی ٗذسػ٠
 سػیذُی ثً ٠بس ثٞك ( ٠ػوذ هشاسداد – دسیبكز اػبسًٜ – ٟششّ ًیلیز ؿزایی – ٛظبسر ثش دبًیضُی  ٝث٢ذاؿز س٢یٞٗ ٠اد
ؿزایی ٗ ٝحیظ ثٞكٞٛ – ٠ع اسسجبط ٗؼئ ّٞثٞك ٠ثب ٌ٘١بسا ٝ ٙداٛؾ آٗٞصا – ٙس٢یٞٗ ٠اد الصٕ سشثیشی ٗظْ  :كیؾ ؿزا ث٠
ػٜٞا ٙػبیض ٟث ٠داٛؾ آٗٞصا ٝ ٙكیؾ ؿزا ثٌ٘١ ٠بسا) ٙ
 ؿٜبخز داٛؾ آٗٞصا ٙاص ٛظش اػشؼذاد ٛ ٝبساحشی ١ب  ٝاسػبع ثٗ ٠ـبٝسیٚ
 ثشدبیی ٘ٛبیـِب١ ٟب .
 سضیی٘ٛ ٚبصخب ٠ٛدس ٜٗبػجز ١بی ٗخشٔق
 ثشُضاسی ػـٜٞاسٞٗ ٟاد ؿزایی سٞػظ خٞد داٛؾ آٗٞصاٙ
٘ٛ بیـِب ٟكٜبیغ دػشی ٜ١ ٝش١بی سؼؼ٘ی
 س٢ی ٝ ٠سٜظیٖ ثشٝؿٞس ٛ ٝـشی١ ٠ب
( -1كشِٜ١ی – سلشیحی

ٗ -2ـبٝس،ٟسٝا ٙؿٜبػی ،ث٢ذاؿشی

 -3اػش٘بػی  ٝكشِٜ١ی )

دس اسسجبط ثب سٝص داٛؾ آٗٞص– د ٠١كؼش– ٗحشٕ– ػیذ ٞٛسٝص– سٝص ٗؼٖٔ– آٗبدُی ثشای اٗشحبٛبر
ٞٛ ؿشٗ ٚش ٙٞادثی  ٝسٝاٛـٜبػی ثشای دكشش ٌ٘١بساٙ
 ثشُضاسی ٗؼبثو ٠ثیٌ٘١ ٚبسا – ٙسوذیش  ٝسـٌش اص ٌ٘١بسا ٙكؼبّ دس ٘ٛبص ػ٘بػز – سجشیي سٓٞذ ٌ٘١بساٙ
 دس ثخؾ ؿٞسا١ب
آق ) داٛؾ آٗٞصی  :اٛشخبثبر – سای ُیشی – ٗـخق ؿذ ٙاػضبی ؿٞسا – سـٌیْ ػٔؼبر ٗب١ب ٝ ٠ٛاػشلبد ٟاص اػضبی
ؿٞسا دس ثشٛبٗ١ ٠بی ٗخشٔق ٗذسػٗ – ٠ؼشكی كؼبّ سشی ٚػض ٞث ٠اداس ٟػ٢ز اٛشخبة ػض ٞكؼبّ ٜٗغو – ٠اػالٕ ػٔؼبر
ٗب١بٗ ٝ ٠ٛؼشكی داٛؾ آٗٞصا ٙث ٠دثیشاٗ ٙحششٕ ػ٢ز ٘١بِٜ١ی دس ٝسٝد  ٝخشٝع آ١ ٙب – س٢یُ ٠ضاسؽ ًبس ٝاحذ ؿٞسای
داٛؾ آٗٞصی سٞػظ ٜٗـی ؿٞسا – اػشلبد ٟاص اػضبی ؿٞسا دس ٜٗبػجز ١ب ٗ ٝشاػٖ ٗخشٔق ) ة) ؿٞسای دثیشاٙ

 ثؼیغ داٛؾ آٗٞصی:س٢ی ٠كشٕ  ٝكشٕ ٗوشسار اص اداس - ٟطجز ٛبٕ اص داٛؾ آٗٞصا–ٙس٢یً ٠بسر  ٝدش ًشد ٙكشٕ  ٝسـٌیْ دشٛٝذٟ
١بی الصٕ– ًالع ١بی الصٕ ثشای داٛؾ آٗٞصا ٙثؼیؼی– اسد١ ٝب ( ػبٓ ٚسیشاٛذاصیٞٛ ًٟٞ،سدی ،اػٔح ٠ؿٜبػی)–ُضاسؽ
ًبس داٛؾ آٗٞصی.
ً شبثخبٗ - : ٠ٛشست ًشدً ٙشبة ١ب ثش اػبع ػٜٞا – ٙسبیخ اػبٗی ًشبة ١ب دس ًبٗذیٞسش١ب – سبیخ اػبٗی داٛؾ آٗٞصا ٙػضٞ
ًشبثخب ٠ٛدس ًبٗذیٞسش – س٢ی ٝ ٠سٜغیٖ ًبسر ػضٞیز – سؼییٗ ٚجٔـی ثشای ػضٞیز  ٝخشیذاسی ًشبة ١بی ػذیذ – ٛظش
خٞا١ی اص داٛؾ آٗٞصاٗ ( ٙخلٞكب ؿٞسای داٛؾ آٗٞصی ) ثشای خشیذ ًشبة ٛ ٝحً ٟٞبس ًشبثخبٗ –٠ٛؼ٢ض ًشدً ٙشبثخب ٠ٛث٠
ًبٗذیٞسش  ٝایٜششٛز ثشای ًبس١بی دظ١ٝـی داٛؾ آٗٞصاٙ

هْش

آثبى

آرس

دی

ثْوي

اسفٌذ

فشٍسدیي

اسدیجْطت

خشداد

2

ثشگضاسی ّفتِ هؼشفی هطبغل (ساٌّوبیی تحصیلی)

*

3

الذام جْت تکویل کتبثخبًِ ّبی کالسی ٍپیگیشی ًٍظبست
دلیك ثش ثشگطت کتبة ّبی دسیبفتی داًص آهَصاى هذسسِ

* * * * * * * * *

4

پیگیشی ٍ ًظبست دلیك ثشکتبة ّبی دسیبفتی داًص آهَصاى
اصکتبثخبًِ هذسسِ

* * * * * * * * *

5

تٌظین ثبیگبًی هٌبست اص پبسچهِ ًَضهتِ ّهب ٍتشاکهت ّهبی
تجلیغبتی

* *

6

ًظبست ثش اجٌبس ػشضِ ضذُ دس تؼبًٍی ٍثَفِ آهَصضگبُ

* * * * * * * * *

7

اًجبم فؼبلیت ّب ٍ ثشًبهِ ّبی الصم جْت تمَیت سٍاثظ
ػبعفی ٍ اًسبًی ّوکبساى ثب یکذیگش ٍ داًص آهَصاى دس
ساستبی تمَیت جبرثِ آهَصضگبّی
چگًَگی اًجبم فؼبلیهت ّهبی هذسسهِ دس عهَ تؼغهیالت
تبثستبى ٍ حفظ استجبط داًص آهَصاى ثب هذسسِ

* * * * * * * * *

9

اًجبم ًظش سٌجی اص ّوکبساى ٍ داًص آهَصاى دس صهیٌِ
فؼبلیت ّبی اًجبم گشفتِ دس عَ سب تحصیلی ٍ سفغ
هَاًغ ٍهطکالت ثشای اداهِ سًٍذ هغلَة اهَس
الذام ثِ هٌظَسحذاکثشاستفبدُ اص فضبّبی هَجَد جْت اهش
تشثیت ثذًی ٍ ًصت ٍسبیل ٍ تجْیضات هَسد ًیبص ٍ ایوي
سبصی
استفبدُ اص لجبس ٍ کبٍس ّبی ٍسصضی تَسظ داًص آهَصاى

8

11

11

تیش

*

هشداد

1

ثشًبهِ سیضی ثضسگذاضت ّفتِ هؼلن

ضْشیَس

ٗٞضٞع

* * *
*

*
* *

* * * * * * * * *

12

اسایِ اعالػبت تئَسی ٍسصضی ثِ داًص آهَصاى تَسظ دثیش
هشثَعِ دس اثتذای صًگ ٍسصش ٍ اًجبم ًشهص

* * * * * * *

13

اًجبم ٍسصش صجحگبّی ٍ سشٍد ّوگبًی دس هشاسن آغبصیي

* * * * * * * *

14

اًجبم فؼبلیت ّبی هشتجظ ثب هَضَع هذسسِ صًذگی ٍهْبست
صًذگی (اص لجیل سپشدى اداسُ اهَس هذسسِ ثِ داًص آهَصاى ٍ
ضَسای داًص آهَصی عی چٌذ سٍص اص سب تحصیلی ٍ یب
عشح یك سٍص ثذٍى کیف ٍ کتبة ثِ هٌظَس توشکض ثیطتش ثش
فؼبلیت ّبی اجتوبػی ٍ فشٌّگی هؼلوبى ٍ)....

*

*

*

هْش

آثبى

آرس

دی

ثْوي

اسفٌذ

فشٍسدیي

اسدیجْطت

خشداد

16

ثشًبهِ سیضی جْت ثشگضاسی جطي جَاًِ ّب

*

17

ثشًبهِ سیضی جْت ثشگضاسی هشاسن ثبصگطبیی هذسسِ

*

18

ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ثشکیفیت اجشای عشح ّبی آهَصضی
هصَة

* * * * * * * *

19

ضٌبسبیی داًص آهَصاى هستؼذ دس صهیٌِ هسبثمبت فشٌّگی،
ٌّشیٍ ،هؼشفی ثِ هسبثمبت هشحلِ هٌغمِ ای ٍ استبًی

*

21

ػضَیت داًص آهَصاى دس ثسیج داًص آهَصی ٍ ثضسگذاضت
ّفتِ ثسیج

21

اًجبم الذام الصم جْت ثیوِ حَادث کبسکٌبى ٍ داًص آهَصاى

*

22

تطکیل اًجوي اٍلیبٍهشثیبى ٍضَسای هبلی

* * * * * * * * *

23

ثشگضاسی جلسبت ضَسای هذسسِ ٍثجت هٌظن صَستجلسبت
ٍپیگیشی اًجبم هصَثبت

* * * * * * * * *

24

ضٌبسبیی داًص آهَصاى کن ثضبػت ،ثی ثضبػت ٍ ایتبم ٍ
حتی االهکبى ضشکت دسجطي ًیکَ کبسی ٍاًتخبة ساثظ
کویتِ اهذاد
ثشًبهِ سیضی جْت ثشگضاسی پش ضکَُ ٍهٌظن ًوبص جوبػت

26

ثشًبهِ ثشگضاسی هٌبسجت ّب ٍ ایبم ا ....دس عَ سب

27

ثشًبهِ سیضی جْت فؼبلت ّبی اسدٍیی ٍ ثبصدیذ ّبی ػلوی،
تفشیحی ٍصیبستی

28

ثشگضاسی اًتخبثبت ضَسای داًص آهَصی ًٍظبست ثش ًحَُ
اًجبم فؼبلیت ّبی ضَسا ٍ هسئَلیت پزیشی داًص آهَصاى

25

*

*
*
*
*

تیش

*

هشداد

15

ثشًبهِ سیضی جْت ثشگضاسی حذالل یك دٍسُ آهَصش
خبًَادُ

ضْشیَس

ٗٞضٞع

هْش

آثبى

آرس

دی

38

ثْوي

37

تطَیك ّوکبساًی کِ ثیطتشیي هیضاى هطبسکت دس صهیٌِ
فؼبلیت ّبی آهَصضی ٍپشٍسضی داًص آهَصاى سا ػْذُ داس
ثَدُ اًذ ٍتؼبهل ثْتشی ثبهذیش ،هؼبًٍبى ٍ هشثی هذسسِ داسًذ
ساُ اًذاصی تؼبًٍی آهَصضگبُ ٍاهَس ثْذاضتی هشثَعِ

اسفٌذ

36

گشاهی داضت سبلگشد اهَس تشثیتی (ّطتن اسفٌذ )

فشٍسدیي

35

ًظبست ثشًَع پَضص ٍ ثْذاضت ظبّش داًص آهَصاى اص ًظش
هَی سشٍ...

اسدیجْطت

34

ثشگضاسی هشاسن گشاهی داضت دِّ فجش

33

*

خشداد

32

هطبسکت داًص آهَصاى دس اداسُ اهَس آهَصضگبُ ،هسبیل
ثْذاضتی ٍٍ ...تمسین هسئَلیت ّبی هختلف دس ثیي داًص
آهَصاى
ایجبد سلبثت ّبی کالسی دسصهیٌِ ّبی هسبثمبت
ٍسصضی،سػبیت ثْذاضت ٍ ًظبفت ،کالس ثشتش اًضجبعی ٍ....

31

*

* *
*
* * * * * * * *
*
* * * * * * * *
*
*

*

*

39

تؼییي هحل هٌبسجی جْت ًگْذاسی فؼبلیت ّهبی ػولهی ٍ
اهَس تحمیمبتی داًص آهَصاى

*

41

ثبصدیذ دلیك ٍ هٌظن ٍ ثِ هَلغ اص سشٍیس ثْذاضتی داًهص
آهَصاى ٍکٌتش سیستن هبیغ دستطَیی ٍ.....

* * * * * * * * *

41

ًصت آثگشهکي ٍ آثسشدکي دس هذسسِ

*

42

تٌظین ٍ اثالؽ ثشًبهِ ًظبفت هذسسِ ثِ ًیشٍّهبی خهذهبتی ٍ
پیطگیشی اص تذاخل کبسی ایطبى ٍ ًظبست دسست ثش آى

* * * * * * * * *

*

تیش

31

ثشگضاسی هسبثمبت کتبثخَاًی ٍ ًیض تطکیل ًوبیطگبُ ثِ
هٌبسجت ّبی هختلف هبًٌذ ّفتِ هطبغل ،دست سبصُ ّبی
داًص آهَصیً ،وبیطگبُ لشآى ٍ.....
تطکیل گشٍُ سشٍد ،تئبتش ،تَاضیح ٍ......

هشداد

29

ثشگضاسی جطي تطشف یب تکلیف

ضْشیَس

ٗٞضٞع

هْش

آثبى

آرس

دی

ثْوي

اسفٌذ

فشٍسدیي

اسدیجْطت

خشداد

44

ثشًبهِ سیضی جْهت تجْیهض ٍ اسهتفبدُ اص کتبثخبًهِ (تٌظهین
ثشًبهِ ّفتگی جْت استفبدُ کلیهِ داًهص آههَصاى اص صًهگ
ّبیی هبًٌذ سبػبت پشٍسضی)
ثبصدیذ ثِ هَلغ ٍ هٌظن اص پطت ثبم ّب ٍ سبیش فضبّب

* *

46

تؼییي هحل هطخصی جْت آسضیَ ًوًَِ سئَاالت ٍ جضٍات
سب ّبی هختلف ،اهکبًبت تجلیغبتی دس اهَس پشٍسضهی ًٍیهض
اٍساق اهتحبًبت ًَثت ّبی لجل کِ هْلهت اهحهبآ آًْهب فهشا
ًشسیذُ است
تجْیض کبسگهبُ ٍ آصهبیطهگبُ ٍ تؼیهیي یشًبههِ ههٌظن جْهت
استفبدُ اص اهکبًبت ٍ اثالؽ آى ثِ دثیشاى ریهشثظ ٍ هتصهذی
هشثَعِ

45

47

تیش

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
*
*

حضرت امام حسیه (ع)  :دانص اندوزی ,شناخت و معرفت را بارور می کند و كسب تجرهب  ,خرد را می افزايد .

هشداد

43

سسیذگی ٍ اّویت ثِ فضبّبی سجض هذسسِ

ضْشیَس

ٗٞضٞع

