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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

ثغن ا ...الزحوي الزحین
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 اس حوذ ٍ عپبط ثِ درگبُ ایشدی ٍ درٍد ٍ عالم ٍ صلَات ثز هحوذ هصغفی (ؿ) ٍ ضوي تجزیه عبل تحصیلی خذیذ خذهت
ّوِ ّوىبراى ٍ خبًَادُ ّبی هحتزم  ،عجك فزهبیؼ همبم هؼظن رّجزی در عبل حوبعِ التصبدی  ،حوبعِ عیبعی  ،هب ّوِ توبم
تالؽوبى را ثی ٍلفِ در راُ تؼلین ٍ تزثیت فزسًذاى ػشیش خبًَادُ ّبی هؼظن ؽْذا ٍ خبًجبساى  ،ایثبرگزاى ٍ آسادگبى خَاّین
گذاؽت.
عالم ٍ درٍد خذا ثز ؽْیذاى ٍ عالم ٍ درٍد خذا ثز خبًجبساى  ،عالم ٍ درٍد خذا ثز آسادگبى عزافزاس ٍ عالم ثز ّوغزاى فذاوبر ٍ
ؽوب دختزاى وَؽب ٍ عٌجل پبوی ٍ ػفت ایزاى اعالهی  .ؽزٍع عبل تحصیلی وِ ّن سهبى ثب ّفتِ دفبع همذط هی ثبؽذگزاهی هی
دارین ٍ در عبل خذیذ اثتذا ثب دػب ثزای ظَْر ٍ فزج هَالیوبى ٍ اتؼبًت اس درگبُ خذای هْزثبى تصوین ثز آى دارین وِ در ػزصِ
ّبی لزآًی– فزٌّگی– ػلوی– ٌّزیٍ -رسؽی ،ثب ّوىبری ّوذیگز گبم ّبیی را هَفك تز ثِ عَی آیٌذُ ای ثْتز اس عبل ّبی
گذؽتِ ثزدارین  .ؽؼبرهبى ّوِ ثب ّن ثِ عَی آیٌذُ ای ثْتز ثزای عبختي ایزاى ػشیش ثز للِ ّبی رفیغ ػلن ٍ داًؼ هی
ثبؽذ.تمَین اخزایی حبضز حبٍی هغبلجی خْت رٍیت ؽوب ثشرگَاراى هی ثبؽذ .ثب آغَػ ثبس پذیزای ًظزات  ،پیؾٌْبدات ٍ راّىبر
ّبی هفیذ خْت رعیذى ثِ اّذافوبى هی ثبؽین .
ارتجبط هب ثب ؽوب :

info@ sh-ekbatanschool.ir
آدرط ٍة عبیت آهَسؽگبُ :

www. Sh-ekbatanschool.ir

ولی زاده مدیریت مدرسه

آیین نامه انضباطی دبیرستان متوسطه دخترانه شاهد شهدای اکباتان
 .1رػبیت ولیِ هَارد اًضجبعی ٍاخاللی عجك ؽئًَبت اعالهی.
 .2رػبیت وبهل پَؽؼ اعالهی ٍحدبة ثزتز( چبدر ) .
 .3پَؽیذى لجبط فزم هذرعِ در عَل عبل تحصیلی.
 .4داًؼ آهَساى ثبیذ  7/20صجح در هذرعِ حبضز ثبؽٌذ ٍ در صجحگبُ هذرعِ حضَر هغتوز ٍثِ هَلغ داؽتِ ثبؽٌذ .در
صَرت هؾبّذُ ّزگًَِ صحجت  ،ؽَخی ٍ ...در سهبى اخزای صجحگبُ اس ًوزُ اًضجبعی وغز خَاّذ ؽذ.
 .5ػذم غیجت در عَل عبل تحصیلی ثِ خش هَارد خبؿ اس خولِ ثیوبری ٍ ،...وِ ٍالذیي هَظفٌذ تب عبػت  8/30هذرعِ را
در خزیبى غیجت فزسًذؽبى لزار دٌّذ ٍاگز اعالع رعبًی اًدبم ًؾَد الذام السم تَعظ هؼبًٍیي ثب وغز ًوزُ اًضجبط اًدبم
خَاّذ گزفت .
 .6ثب ّزگًَِ هزخصی ( هغبفزت – ػزٍعی ٍ )...هَافمت ًخَاّذ ؽذ  ،هگز ثب ّوبٌّگی ٍ اخبسُ هؼبًٍیي آهَسؽی .
 .7ػذم صحجت ثب راًٌذُ عزٍیظ ٍ ّزگًَِ ؽَخی ٍ رفتبری وِ خبرج اس ػزف هذرعِ ثبؽذٍ ًیش دادى  ٍ CDفلؼ ٍ
هَثبیل ثِ راًٌذُ هوٌَع ثَدُ ٍ در صَرت هؾبّذُ  ،اٍلیبء هذرعِ ثِ ؽذت ثزخَرد خَاّذ ًوَد.
 .8حه ؽذى ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ّز داًؼ آهَس ثز رٍی چبدر هؾىی خَد ( اس داخل ) ٍ پیگیزی آى تَعظ ًوبیٌذُ ّز
والط
 .9داًؼ آهَس ػشیش تَخِ داؽتِ ثبؽذ  ،رػبیت احتزام اٍلیبء هذرعِ اػن اس هذیز – هؼبًٍیي  ،دثیزاى ٍ ًیش وبدر خذهبتی اس
ٍظبیف الشاهی ؽوب هی ثبؽذ ٍ در صَرت ػذم رػبیت  ،عجك لَاًیي ثز خَرد خَاّذ ؽذ .
 .10آٍردى ّزگًَِ ٍعبیل اضبفی هثل :سیَر آالت  ،لَاسم آرایؾی،خَؽجَ وٌٌذُ ّب ،لَاسم صَتی ،لَاسم ػىظ ثزداری ٍفیلن
ثزداری ٍگَؽی تلفي ّوزاُ هوٌَع هی ثبؽذ ٍ اگز اس داًؼ آهَسی گزفتِ ؽَد تب پبیبى عبل تحَیل دادُ ًخَاّذ ؽذ.
 .11آٍردى ّزگًَِ دفتز خبعزات ٍ آلجَم ػىظ ٍ عبیز ٍعبیل ؽخصی ثِ هذرعِ هوٌَع هی ثبؽذ.
 .12آٍردى ّزگًَِ وبدٍ ثزای ّن والعی ٍ دٍعتبى هوٌَع هی ثبؽذ.
 .13اس آٍردى فلؼ –  – cdلت تبح ٍ ...ثذٍى ّوبٌّگی ٍاحذ  itخَدداری ؽَد.
 .14رػبیت ثْذاؽت فزدی ٍ اًضجبعی الشاهی هی ثبؽذ در صَرت ثلٌذ ثَدى ًبخي ٍ یب اعتفبدُ اس الن ًبخي اس ًوزُ اًضجبعی
وغز خَاّذ ؽذ.
 .15رػبیت ًظن ٍ ًظبفت در ًوبسخبًِ هذرعِ اس اّویت سیبدی ثزخَردار هی ثبؽذ  ٍ .در ایي خصَؿ ّوىبری ؽوب را هی
علجذ .
 .16رػبیت ًظبفت والط ّب  ،راّزٍّب ٍ حیبط هذرعِ ثِ ػْذُ داًؼ آهَس هی ثبؽذ چٌبًچِ سثبلِ ای در داخل حیبط ٍ
والط ریختِ ؽَد ثب داًؼ آهَس خبعی ثِ عَر خذی ثزخَرد خَاّذ ؽذ .
 .17رػبیت همزرات ٍ ًظن در عزصف-والط درط -راّزٍّبی ثبال ٍ پبییي  -حیبط هذرعِ  -عبیت -وتبثخبًِ-آسهبیؾگبُ-
وبرگبُ ًوبسخبًِ ٍ عزٍیظ ثْذاؽتی الشاهی اعت .
 .18ؽزوت در ًوبس خوبػت هذرعِ ٍ ولیِ ثزًبهِ ّبی فزٌّگی ٍ هذّجی .
 .19داًؼ آهَس هَظف اعت ثالفبصلِ ثؼذ اس خَردى سًگ تفزیح اس والط خبرج ٍ ثالفبصلِ ثؼذ اس خَردى سًگ والط در
والط حضَر یبثذ.
 .20خزٍج داًؼ آهَساى اس عز والط فمظ ثب اخبسُ هؼلن هزثَعِ ٍ یب ثزگِ خزٍج هؼبًٍیي اهىبى پذیزهی ثبؽذ.
 .21خَردى آداهظ در ولیِ عبػت ّبی هذرعِ هوٌَع هی ثبؽذ.

 .22حفظ اهَال ػوَهی هذرعِ وِ خشٍ ثیت الوبل هی ثبؽذ ( رایبًِ , ،تختِ ٍایت ثزد ًیوىت  ،تختِ  ،صٌذلی  ،هیش دثیز ،
درة ٍ پٌدزُ ٍ ،عبیل ٍرسؽی ٍ )...وِ ثزای رفبُ ٍ آعبیظ ولیِ داًؼ آهَساى هی ثبؽذ ٍاگز هَردی دیذُ ؽَد خغبرت
آى ّب دریبفت خَاّذ ؽذ.
 .23خَدداری اس ثیبى ولوبت سؽت وِ در حذ ٍ ؽبى داًؼ آهَس ًوی ثبؽذ .
 .24خَدداری اس ؽَخی ّبی ثی هَرد ٍ خبرج اس ػزف ٍ در صَرت هؾبّذُ هغئَلیي ثزخَرد خَاٌّذ ًوَد .
 .25خَداری اس رفتي وٌبر پٌدزُ والط ّب ٍ اًذاختي ٍعبیل اس داخل والط ّب ثِ حیبط هذرعِ.
 .26خَدداری اس ثزدى تَح ٍ لَاسم ٍرسؽی ثِ عزوالط ثِ خش عبػت ٍرسػ ٍ در ضوي ٍعبیل ٍرسػ وِ ثیزٍى افتبدُ
هغئَلیت ثب هذرعِ ًیغت.
 .27فؼبلیت در وبرّبی گزٍّی اس خولِ  :وٌفزاًظ ّبی ػلوی  ،هغبلؼِ ٍ تحمیك  -هغبثمبت  :لزآًی ًْ ،ح الجالغِ  ،احىبم ،
ٍرسؽیٌّ،زی  ،تئبتز  ،عزٍد  -ؽَرای داًؼ آهَسی -ثغیح داًؼ آهَسی ٍ اهَر هزثَط ثِ ًوبسخبًِ وِ دارای اهتیبس ٍیضُ
خَاّذ ثَد .وِ ایي اهتیبس ٍیضُ ؽبهل اردٍّب ٍ ثبسدیذّب ٍ عفز ّبی درٍى ٍ ثزٍى اعتبًی هی ثبؽذ.
 .28در فزاگیزی ٍ وبرّبی پضٍّؼ ٍ تحمیمبتی ٍ اًدبم تىبلیف دثیزاى وبهالً فؼبالًِ ػول ًوبین ٍ اگز ضؼفی ٍخَد دارد
ًغجت ثِ رفغ آى ضؼف تالػ ثیؾتز هی ًوبین .
 .29سًگ ّبی تفزیح سهبى اعتزاحت دثیزاى هی ثبؽذ لذا ٍرٍد داًؼ آهَساى ثِ دفتز دثیزاى اویذاً هوٌَع هی ثبؽذ .

**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.

خبًن ّب :

ٍ " oلی صادُ

هذیزیت

 " oخلیفِ

هؼبًٍت آهَصضی ( پبیِ ّفتن ٍ سِ کالس ّطتن)

 " oخَش ًیت

هؼبًٍت آهَصضی ( پبیِ ًْن ٍ دٍ کالس ّطتن )

 " oغفبسی

هؼبٍى اجشایی

 " oؽیخ هحوذی

هؼبٍى پشٍسضی

 " oسٍییي تي

هؼبٍى فٌبٍسی

 " oاسذی  ،سیحبًی ٍ حسیي ًیب،

هطبٍس

 " oنقاشان ،اسالمی

هشثی پشٍسضی

 " oللی صادُ

خذهتگضاس

 oآلبی سٍیبى

سشایذاس

 oآلبی ًجفی

خذهتگضاس

خبًن ّب :
 " )1 افتخاری ،میرزایی ي باقری

علًم

َ " )2 متی ،صیرفی  ،غريی ي مختاری

ریاضی

 " )3 سلیمیان ي مُذی زادٌ

زبان اوگلیسی

 " )4 صباغی  ،محمذی

ادبیات

 " )5 ريضىذل ،عسگری

دیىی ي قرآن

 " ) 6 چًپاوی ي ابراَیمی ،مصلحی

علًم اجتماعی

 " ) 7 غىی

کاري فىايری

 " )8 رزاقی

َىـر

 " )9 میسان دار  ،حیذری

يرزش

 " )10 وقاضان،اسالمی

پريرضی

 ")11 اسذی  ،یًسفی يویکً زاد

عربی

 " )12 حسیه ویا،ریحاوی،اسالمی

تفکر

روز

تاريخ

موضوع

مسئول

شنبه

96/5/7

ارزشیابی دبیران و برگساری کالسهای پیش نیاز
شهریور ماه

هذیزیت

دوشنبه

96/6/6

آشنایی با دبیران جدید و برنامه های سال تحصیلی
جدید

هذیزیت

دو شنبه

96/7/24

ساحت های شش گانه در سند تحول وبهداشت
روانی

گزٍُ هؾبٍرُ

چهار شنبه 96/8/24

مروری بر اقدام پصوهی،درض پصوهی،آشنایی
دبیران با طرح مدام وبررسی وضعیت درسی
وانضباطی دانش آموزان

گزٍُ هغبلؼبت ٍ
ریبضی

96/9/26

ویصگی دانش آموزان وخانواده موفق در انجام
آزمون وآمادگی برای ترم اول

گروه علوم و تفکر

یک شنبه

چهارشنبه 96/10/27

درض پصوهی وبالندگی دبیران

گزٍُ دیٌی ٍػزثی

اقتصاد مقاومتی وتولید واشتغال وآمادگی دانش
آموزان در زمینه اشتغال وهدایت تحصیلی

گزٍُ فٌبٍری ٍ
ادثیبت ٌّز

سه شنبه 96/12/22

پی گیری تکالیف نوروزی وآزمون پیشرفت
تحصیلی

هؼبًٍیي آهَسؽی

چهار شنبه 97/2/12

 در خصوص امتحانات ترم دوم

هذیزیت ٍهؼبًٍیي

شنبه

شنبه

96/11/21

97/3/27

ارزیابی عملکرد یکساله آموزشگاه و اقدام جهت انجام
پروشه ی مهر 97

هذیزیت

جلسات گزوه ریاضی
ردیف

روس

تاریخ

1

یکشنبه

96/7/23

2

یکشنبه

96/8/21

3

یکشنبه

96/9/26

4

یکشنبه

96/10/24

5

یکشنبه

96/11/29

6

یکشنبه

96/12/27

7

یکشنبه

97/1/19

8

یکشنبه

97/2/16

جلسات گزوه

علوم تجزبی

ردیف

روس

تاریخ

1

دوشنبه

96/7/24

2

دوشنبه

96/8/22

3

دوشنبه

96/9/27

4

دوشنبه

96/10/25

5

دوشنبه

96/11/23

6

دوشنبه

96/12/23

7

دوشنبه

97/1/20

8

دوشنبه

97/2/17

جلسات گزوه عزبی
ردیف

روس

تاریخ

1

سه شنبه

96/7/25

2

سه شنبه

96/8/23

3

سه شنبه

96/9/28

4

سه شنبه

96/10/26

5

سه شنبه

96/11/24

6

سه شنبه

96/12/24

7

سه شنبه

97/1/21

8

سه شنبه

97/2/18

جلسات گزوه دینی و قزآى
ردیف

روس

تاریخ

1

چهارشنبه

96/7/26

2

چهارشنبه

96/8/24

3

چهارشنبه

96/9/22

4

چهارشنبه

96/10/27

5

چهارشنبه

96/11/25

6

چهارشنبه

96/12/25

7

چهارشنبه

97/1/22

8

چهارشنبه

97/2/12

جلسات گزوه هطالعات اجتواعی
ردیف

روس

تاریخ

1

سه شنبه

96/7/25

2

سه شنبه

96/8/23

3

سه شنبه

96/9/21

4

سه شنبه

96/10/26

5

سه شنبه

96/11/24

6

سه شنبه

96/12/24

7

سه شنبه

97/1/21

8

سه شنبه

97/2/18

جلسات گزوه

ادبیات فارسی

ردیف

روس

تاریخ

1

چهارشنبه

96/7/26

2

چهارشنبه

96/8/24

3

چهارشنبه

96/9/22

4

چهارشنبه

96/10/25

5

چهارشنبه

96/11/25

6

چهارشنبه

96/12/23

7

چهارشنبه

97/1/22

8

چهارشنبه

97/2/19

جلسات گزوه فزهنگ و هنز
ردیف

روس

تاریخ

1

شنبه

96/7/22

2

شنبه

96/8/27

3

شنبه

96/9/25

4

شنبه

96/10/23

5

شنبه

96/11/28

6

شنبه

96/12/26

7

شنبه

97/1/18

8

شنبه

97/2/15

جلسات گزوه کار و فناوری
ردیف

روس

تاریخ

1

شنبه

96/7/29

2

شنبه

96/8/27

3

شنبه

96/9/25

4

شنبه

96/10/23

5

شنبه

96/11/28

6

شنبه

96/12/26

7

شنبه

97/1/25

8

شنبه

97/2/15

جلسات گزوه تزبیت بدنی
ردیف

روس

تاریخ

1

دوشنبه

96/7/24

2

دوشنبه

96/8/29

3

دوشنبه

96/9/27

4

دوشنبه

96/10/25

5

دوشنبه

96/11/23

6

دوشنبه

96/12/28

7

دوشنبه

97/1/20

8

دوشنبه

97/2/17

جلسات گزوه آهادگی دفاعی
ردیف

روس

تاریخ

1

یکشنبه

96/7/30

2

یکشنبه

96/8/21

3

یکشنبه

96/9/26

4

یکشنبه

96/10/24

5

یکشنبه

96/11/29

6

یکشنبه

96/12/27

7

یکشنبه

97/1/26

8

یکشنبه

96/2/16

جلسات گزوه تفکز و سبک سندگی
ردیف

روس

تاریخ

1

دوشنبه

96/7/24

2

دوشنبه

96/8/22

3

دوشنبه

96/9/27

4

دوشنبه

96/10/25

5

دوشنبه

96/11/23

6

دوشنبه

96/12/28

7

دوشنبه

97/1/27

8

دوشنبه

97/2/17

جلسات گزوه سباى انگلیسی
ردیف

روس

تاریخ

1

یکشنبه

96/7/23

2

یکشنبه

96/8/21

3

یکشنبه

96/9/26

4

یکشنبه

96/10/24

5

یکشنبه

96/11/29

6

یکشنبه

96/12/27

7

یکشنبه

97/1/26

8

یکشنبه

967/2/23

تاریخ جلسات ارسیابی دفتز آسهایشگاهی
ردیف

روس

تاریخ

1

سه شنبه

96/7/25

2

سه شنبه

96/8/23

3

سه شنبه

96/9/28

4

سه شنبه

96/10/26

5

سه شنبه

96/11/24

6

سه شنبه

96/12/22

7

سه شنبه

97/1/28

8

سه شنبه

97/2/24

تاریخ جلسات ارسیابی کالسهای کار و فناوری
ردیف

روس

تاریخ

1

شنبه

96/7/22

2

شنبه

96/8/27

3

شنبه

96/9/25

4

شنبه

96/10/23

5

شنبه

96/11/28

6

شنبه

96/12/26

7

شنبه

97/1/25

8

شنبه

97/2/22

تاریخ جلسات دیدار اولیاء با دبیزاى
ردیف

روس

تاریخ

1

یک شنبه

96/7/30

2

سه شنبه

96/8/23

3

چهارشنبه

96/9/29

4

دوشنبه

96/11/16

5

شنبه

96/12/26

6

یک شنبه

97/1/26

7

شنبه

97/2/15

پیامبر اکرم صلی ا ...علیه وآله :

همانا تمام خوبی ها با عقل به دست می آید.

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس 7.1
یکطىبٍ

ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

7.1

ریبضی صیزفی

لزآى رٍؽٌذل

سثبى هْذیشادُ

ػلَم هیزسایی

زوگ ديم

ػلَم هیزسایی

هغبلؼبت هصلحی

هغبلؼبت هصلحی

ریبضی صیزفی

ٍرسػ هیشاًذار

زوگ سًم

ػزثی اعذی

ادثیبت صجبغی

فٌبٍری غٌی

دیٌی اعذی

ریبضی صیزفی

زوگ چُارم

ػزثی هدوغ اعذی

زوگ ايل

ضىبٍ
ادثیبت صجبغی

تفىز حغیي ًیب

ٌّز رسالی

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس7/2
7/2

ضىبٍ

یکطىبٍ

ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

زوگ ايل

ػزثی هدوغ اعذی

ٍرسػ حیذری

فٌبٍری غٌی

ریبضی صیزفی

هغبلؼبت هصلحی

زوگ ديم

لزآى رٍؽٌذل

ریبضی صیزفی

ػزثی اعذی

دیٌی اعذی

ٌّز رسالی

زوگ سًم

ادثیبت صجبغی

سثبى هْذی سادُ

هغبلؼبت هصلحی

تفىز ًمبؽبى

ػلَم هیزسایی

زوگ چُارم

ػلَم هیزسایی

ادثیبت صجبغی

ریبضی صیزفی

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس 7/3
7/3

ضىبٍ

یکطىبٍ

ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

زوگ ايل

ػزثی هدوغ اعذی

تفىز حغیي ًیب

هغبلؼبت هصلحی

ػلَم هیزسایی

ریبضی صیزفی

زوگ ديم

ادثیبت صجبغی

فٌبٍری غٌی

سثبى هْذیشادُ

هغبلؼبت هصلحی

زوگ سًم

ػلَم هیزسایی

ریبضی صیزفی

ریبضی صیزفی

ٌّز رسالی

زوگ چُارم

لزآى رٍؽٌذل

ادثیبت صجبغی
دیٌی اعذی

ٍرسػ هیشاًذار

ػزثی اعذی

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس 7/4
7/4

ضىبٍ

یکطىبٍ

ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

زوگ ايل

ٍرسػ هیشاًذار

هغبلؼبت هصلحی

ریبضی ّوتی

دیٌی اعذی

ٌّز رسالی

زوگ ديم

ػزثی اعذی

ادثیبت صجبغی

سثبى هْذی سادُ

زوگ سًم

لزآى رٍؽٌذل

ریبضی ّوتی

ادثیبت صجبغی

زوگ چُارم

ػزثی هدوغ اعذی

ػلَم هیزسایی
ریبضی ّوتی

فٌبٍری غٌی

پیامبر اکرم صلی ا . ...علیٍ ي آلٍ :

ػلَم هیزسایی
تفىز ریحبًی

هغبلؼبت هصلحی

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس 8/1
8/1

ضىبٍ

یکطىبٍ

ديضىبٍ

زوگ ايل

لزآى رٍؽٌذل

ریبضی غزٍی

ادثیبت صجبغی

سٍ ضىبٍ
ػزثی ًیىَساد

چُارضىبٍ
ریبضی غزٍی

زوگ ديم

دیٌی ػغگزی

هغبلؼبت چَپبًی

اًؾبء اثزاّیوی

ریبضی غزٍی

ػلَم ثبلزی

زوگ سًم

ػلَم ثبلزی

تفىز حغیي ًیب

ػزثی ًیىَساد

سثبى هْذی سادُ

ٍرسػ هیشاًذار

زوگ چُارم

فٌبٍری غٌی

ٌّز غزٍی

هغبلؼبت چَپبًی

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس 8/2
8/2

ضىبٍ

یکطىبٍ

ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

زوگ ايل

دیٌی ػغگزی

فٌبٍری غٌی

هغبلؼبت چَپبًی

ادثیبت صجبغی

اًؾبء چَپبًی

زوگ ديم

ػلَم ثبلزی

ریبضی غزٍی

ػزثی هدوغ ًیىَساد

ػزثی ًیىَساد

ریبضی غزٍی

زوگ سًم

تفىز اعالهی

لزآى رٍؽٌذل

زوگ چُارم

ٍرسػ هیشاًذار

8/3

ضىبٍ

زوگ ايل

ػلَم ثبلزی

ریبضی غزٍی

ٌّز رسالی

ػلَم ثبلزی
هغبلؼبت چَپبًی

سثبى هْذی سادُ

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس8/3
ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

یکطىبٍ

سثبى هْذی سادُ

ریبضی ّوتی

ػلَم ثبلزی

زوگ ديم

ٍرسػ هیشاًذار

ریبضی ّوتی

هدوغ ػزثی ًیىَساد

دیٌی ػغگزی

هغبلؼبت چَپبًی

زوگ سًم

فٌبٍری غٌی

هغبلؼبت چَپبًی

ریبضی ّوتی

ػزثی ًیىَساد

اًؾبءاثزاّیوی

زوگ چُارم

لزآى ثبلزی

ادثیبت صجبغی

تفىز ریحبًی

ٌّز رسالی

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس 8/4
ديضىبٍ

8/4

ضىبٍ

یکطىبٍ

زوگ ايل

ػلَم هیزسایی

هغبلؼبت چَپبًی

زوگ ديم

ریبضی هختبری

سثبى هْذی سادُ

ٌّز رسالی

زوگ سًم

دیٌی ػغگزی

فٌبٍری غٌی

هغبلؼبت چَپبًی

زوگ چُارم

ادثیبت صجبغی

لزآى ًیىَساد

ػزثی ًیىَساد

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

هدوغ ًیىَساد

ٍرسػ هیشاًذار

ریبضی هختبری

ریبضی هختبری

ػلَم هیزسایی

اًؾبءچَپبًی

تفىز ریحبًی

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

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس 9/1
9/1

ضىبٍ

یکطىبٍ

ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

زوگ ايل

ػزثی یَعفی

ػلَم افتخبری

ٌّز رسالی

ریبضی هختبری

ریبضی هختبری

زوگ ديم

هغبلؼبت اثزاّیوی

ریبضی هختبری

فٌبٍری غٌی

ٍرسػ هیشاًذار

ادثیبت هحوذی

زوگ سًم

سثبى علیویبى

دیٌی ػغگزی

ادثیبت هحوذی

ػلَم افتخبری

لزآى یَعفی

زوگ چُارم

ػزثی هدوغ یَعفی

هغبلؼبت اثزاّیوی

دفبػی ثبلزی

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس9/2

9/2

ضىبٍ

یکطىبٍ

ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

زوگ ايل

فٌبٍری غٌی

ریبضی هختبری

هغبلؼبت اثزاّیوی

دیٌی ػغگزی

لزآى یَعفی

زوگ ديم

ػزثی هدوغ یَعفی

ٍرسػ حیذری

ػزثی یَعفی

ٌّز رسالی

هغبلؼبت اثزاّیوی

زوگ سًم

ریبضی هختبری

ػلَم افتخبری

دفبػی ثبلزی

ریبضی هختبری

ػلَم افتخبری

زوگ چُارم

سثبى علیویبى

ادثیبت هحوذی

ادثیبت هحوذی

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس9/3
9/3

ضىبٍ

یکطىبٍ

ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

زوگ ايل

ریبضی هختبری

دیٌی ػغگزی

ػزثی یَعفی

ٌّز رسالی

ادثیبت هحوذی

زوگ ديم

ػزثی هدوغ یَعفی

ػلَم افتخبری

ادثیبت هحوذی

فٌبٍری غٌی

ػلَم افتخبری

زوگ سًم

هغبلؼبت اثزاّیوی

ریضی هختبری

سثبى هْذیشادُ

ٍرسػ هیشاًذار

ریبضی هختبری

زوگ چُارم

لزآى ػغگزی

هغبلؼبت اثزاّیوی

دفبػی ثبلزی

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس9/4
9/4

ضىبٍ

یکطىبٍ

ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

زوگ ايل

هغبلؼبت اثزاّیوی

ادثیبت هْذیشاد

ادثیبت هحوذی

ریبضی غزٍی

ػلَم افتخبری

زوگ ديم

سثبى علیویبى

دیٌی ػغگزی

دفبػی ثبلزی

ػلَم افتخبری

فٌبٍری صیزفی

زوگ سًم

ٍرسػ هیزاًذار

ریبضی غزٍی

هغبلؼبت اثزاّیوی

ٌّز رسالی

ریبضی غزٍی

زوگ چُارم

ػزثی هدوغ یَعفی

لزآى یَعفی

ػزثی یَعفی

بروامٍ َفتگی داوص آمًزان کالس9/5
9/4

ضىبٍ

یکطىبٍ

ديضىبٍ

سٍ ضىبٍ

چُارضىبٍ

زوگ ايل

سثبى علیویبى

ریبضی ّوتی

دفبػی ثبلزی

ػلَم افتخبری

هغبلؼبت اثزاّیوی

زوگ ديم

فٌبٍری غٌی

ادثیبت هحوذی

ریبضی ّوتی

ریبضی ّوتی

لزآى یَعفی

زوگ سًم

ػزثی یَعفی

ٍرسػ حیذری

ػزثی یَعفی

دیٌی ػغگزی

ادثیبت هحوذی

زوگ چُارم

هغبلؼبت اثزاّیوی

ٌّز ّوتی

برناهـه اهتحـانـات هیـاى تـرم اول

از تاریخ 96/9/06

لغایت

96/9/20

برناهـه اهتحانـات هیـاى تـرم دوم
از تاریخ 91/01/11

لغایت 91/2/ 6

ػلَم افتخبری

اهن فعالیت هاي آهوزشگاه

.1

تالٍت آیاتی اص والم اهلل هجیذ یا روش حذیثی اص هؼصَم دس آغاص دسع دس ّش والع تِ هذت  3دلیمِ فمظ دس
ػاػت اٍل

.2

ثثت ًام تِ هَلغ داًؾ آهَصاى تشاػاع آئیي ًاهِ ّا ٍ دػتَسالؼول ّای اتالغی

.3

تشًاهِ سیضی تشای آؿٌایی تیـتش داًؾ آهَصاى تا حشف ٍ هـاغل

.4

تشًاهِ سیضی تِ هٌظَس هـاسوت هؼلواى ٍ ػایش واسوتاى ٍاحذ آهَصؿی تشای ایفای ًمؾ تشتیتی

.5

سػیذگی تِ حضَس ٍ غیاب واسوٌاى ٍ ثثت آى دس دفتش هشتَط ٍ اػالم تِ هَلغ غیثت آًاى تِ اداسُ آهَصؽ
ٍپشٍسؽ هتثَع

.6

اجشای عشح هذام دس ػِ هشحلِ

.7

تشگضاسی آصهَى ّای هاّاًِ ٍ اسائِ گضاسؽ ٍضؼیت تحصیلی داًؾ آهَصاى تِ اٍلیاء آًْا ٍ ثثت ًوشات هاّاًِ
دس ػایت هذسػِ

.8

عشح دسع ّوىاساى – سٍصاًِ – هاّاًِ -ػاالًِ

.9

تْیِ ی دفاتش اًضثاعی داًؾ آهَصاى

 .11تْیِ ی پَؿِ واس دتیشاى
 .11تشًاهِ سیضی اهتحاًات هیاى تشم ٍ تشم
 .12تشگضاسی جلؼات هاّاًِ ؿَسای دتیشاى تِ صَست پَیا ٍ تا هَضَع اص پیؾ تؼییي ؿذُ ٍ ًیض دس صَست
اهىاى دػَت اص اػاتیذ جْت استماء ػغح ویفی اهَس آهَصؿی هذسػِ.
 .13تشگضاسی ًـؼت اٍلیای ّش پایِ تا هذیشیت آهَصؿگاُ
 .14تشگضاسی جلؼات گشٍّْای آهَصؿی دتیشاى
 .15صهاًثٌذی دیذاس اٍلیاءهحتشم تا دتیشاى ٍ صًگ تفشیح
 .16پاػخگَیی هؼاًٍیي آهَصؿگاُ تِ اٍلیاء هحتشم دس توام صهیٌِ ّا تش عثك تشًاهِ ی وِ هتؼالثاٌ تِ اعالع خَاّذ
سػیذ.

 .17تاصدیذ هاّاًِ هؼاًٍیي آهَصؿی اص والػْای دسع
 .18اًتخاب ٍ وٌتشل آهَصؽ یاساى تْذاؿتی  ،اًتظاهات ً ،وایٌذُ ّای والع ّا  ،ساّشٍّا  ،هاهَساى وٌتشل ٍسٍد ٍ
خشٍج داًؾ آهَصاى
 .19تاصدیذ دفاتش والػی دتیشاى
 .21تشگضاسی والػْای تمَیتی ٍ پیـشفتِ دس ػِ پایِ تحصیلی جْت داًؾ آهَصاى
 .21ؿشوت ّوىاساى دس عشحْای الذام پظٍّی ٍ دسع پظٍّی ٍ ...
 .22ؿشوت ّوىاساى دس جلؼات ٍ والػْای ضوي خذهت تؼییي ؿذُ اص جاًة اداسُ
 .23تشگضاسی ًوایـگاُ اص دػتاٍسدّا ٍ فؼالیت ّای ػلوی ٍ آهَصؿی دس ایام ا ...هثاسن دِّ ی فجش ٍ ّفتِ ی
تضسگذاؿت هؼلن
 .24اسائِ ًوًَِ ػَال ٍ تىالیف ًَسٍصی دس ػایت هذسػِ
 .25تشغیة ؿشوت داًؾ آهَصاى دس جـٌَاسُ خَاسصهی ٍ هؼاتمات ...
 .26حذالل تشگضاسی یه آصهَى آًالیي دس ػایت هذسػِ
 .27آصهَى پیـشفت تحصیلی حذالل  2تاس دس ػال تحصیلی
 .28ؿٌاػایی داًؾ آهَصاى ضؼیف دسػی ٍ تشًاهِ سیضی جْت استماء آهَصؿی ایي ػضیضاى ٍ اعالع سػاًی تِ
اٍلیاء
 .29ؿٌاػایی داًؾ آهَصاى تیواس ٍ اعالع تِ دتیشاى جْت تَجِ تیـتش
 .31ؿٌاػایی داًؾ آهَصاى الصم التَجِ ٍ اعالع تِ دتیشاى جْت تَجِ تیـتش

هس
ت
ي
**منتظر پيشنهادات ونظرات ارزنده شما زبرگىاران جهت ارتقاء رتشيب سطح علمی و كيفی آمىزاگشه م.

 .1تىویل ثثت ًام ػٌاد ٍ والع تٌذی ّش پایِ
 .2ثثت ًام ًىفا – ٍ گشفتي لیؼت داًؾ آهَصاى تِ تشتیة ؿاّذ ٍ غیش ؿاّذ دس ّش پایِ تغَس هجضا
 .3گشفتي دفتش آهاس
 .4اعالع سػاًی تخـٌاهِ ّا ٍ اسػال جَاب آى تِ اداسُ ٍ دس اختیاس لشاس دادى جضٍات ٍ هغالة هشتَعِ تِ ولیِ
ّوىاساى
 .5تىویل ٍ وٌتشل پشًٍذّای داًؾ آهَصاى ٍ ّوىاساى
.6

جوغ آٍسی لیؼت ًوشات هاّاًِ – هیاى تشم ٍتشم دتیشاى

 .7تٌظین واسًاهِ ّای هیاى تشم ٍ پایاى تشم داًؾ آهَصاى
 .8تٌظین واسًاهِ ّای تشم اٍل ٍ تشم دٍم ٍ گشفتي اصل واسًاهِ ٍ پغ اص هْش ٍ اهضاء ٍ الصاق توثش جایگضیي
ًوَدى آى دس پشًٍذُ داًؾ آهَصاى
 .9تٌظین ًوایی ٍ صحافی لیؼت دتیشاى ّش پایِ تِ تشتیة والػی
 .11تٌظین ٍ صحافی دفاتش اهتحاًات ّش ػِ پایِ تِ عَس هجضا
 .11پغ اص صحافی دفاتش اهتحاًات پلوة ؿذُ ٍ تَػظ ًوایٌذُ اداسُ تؼتِ خَاّذ ؿذ.
ً .12گِ داسی اٍساق اهتحاًی تا پغ اص تؼتِ ؿذى دفاتش اهتحاًات دس هذسػِ

 -1اجشای تشًاهِ ّای ٍیظُ هذاسع َّؿوٌذ اص لثیل :تجْیض والػْا تِ ٍیذئَ پشٍطوتَس ٍ ویت َّؿوٌذ  ،جْت
تذسیغ دسٍع تِ صَست ػوؼی ٍ تصشی
 -2پیام سػاًی تِ اٍلیای هحتشم اص عشیك ػیؼتن پیاهه آهَصیاس
 -3استماء ػیؼتن ّای والع ّای َّؿوٌذ ٍ آپذیت وشدى ػیؼتن ّا
 -4تـىیل تین  ITاص تیي داًؾ آهَصاى
 -5تـىیل والع تَلیذ هحتَا تشای داًؾ آهَصاى ػاللوٌذ ٍ ّوىاساى
 -6تشگضاسی هؼاتمات ٍیظُ  ITدس هذسػِ
 -7تشگضاسی والػْای آهَصؿی سایاًِ جْت ّوىاساى
 - 8تشًاهِ سیضی تشای تاصدیذ اص ًوایـگاُ ّای  ٍ ITدس صَست اهىاى تشگضاسی ًوایـگاُ IT
 -9دسیافت تخـٌاهِ ّا ٍ تَصیغ آى تِ هذیشیت ٍ هؼاًٍیي اجشایی ٍ آهَصؿی
 -11ثثت اعالػات داًؾ آهَصاى ٍ پشػٌل هذسػِ دس ػیؼتن آهَصیاس
ً -11ظاست تش ثثت ًوشات والػی  ،هاّاًِ ٍ هیاى تشم تَػظ دتیشاى دس ػیؼتن آهَصیاس
 -12اعالع سػاًی تِ هَلغ تِ اٍلیاء جْت دسیافت واسًاهِ والػی هاّاًِ ٍ هیاى تشم اص عشیك ػایت هذسػِ
 -13استماء ٍ آپذیت ػیؼتن ّای تخؾ اداسُ اص لثیل پشیٌتش ٍ واهپیَتش
 -14گزاؿتي تواهی اخثاسّا ٍ سٍیذادّا ی هذسػِ دس ػایت هذسػِ
 -15سفغ اؿىال ّای ػیؼتن ّای هذسػِ دس عی ػال تحصیلی
ً -16ظاست تشگزاؿتي ًوًَِ ػَاالت ٍ تىالیف ًَسٍصی تَػظ دتیشاى دس ػایت هذسػِ .

 پیگیشی ٍضؼیت دسػی داًؾ آهَصاى تخصَف ؿاگشداى ضؼیف تش تا ّوىاسی هـاٍس هذسػِ
 تشگضاسی والػْای جثشاًی تِ صَست گشٍّی ٍ اًفشادی تشای داًؾ آهَصاى تخصَف داًؾ آهَصاى ؿاّذ تا
ّوىاسی هـاٍس هذسػِ
 تشگضاسی والػْای تٌیِ ػلوی خاف داًؾ آهَصاى لَی (خاللیت سیاضی – تیضَّؿاى ٍ ).....
 تـىیل گشٍُ ّای پظٍّـی ٍ تحمیماتی دس هذسػِ ٍ ثثت ًام اص داًؾ آهَصاى هؼتؼذ.
ّ ذایت داًؾ آهَصاى جْت حضَس دس الوپیاد ػلوی سیاضی ٍ تـىیل واًًَْای 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".

آؽٌبیی ثب داًؼ آهَساى اس عزیك تىویل فزم هؾخصبت ٍ حضَر در والط ّب
آؽٌب ًوَدى داًؼ آهَساى ثب اصَل ثزًبهِ ریشی درعی ّفتگی ٍ هبّبًِ
ثزًبهِ ریشی ٍ اخزای والط ّبی هَرد ًیبس داًؼ آهَساى
ثزًبهِ ریشی ٍ اخزای والط ّبی آهَسػ خبًَادُ ( دٍرُ اٍل )
هؼزفی ٍ فؼبل ًوَدى صٌذٍق ارتجبط ثب هؾبٍر ثِ داًؼ آهَساى
هؼزفی ٍ فؼبل ًوَدى وتبثخبًِ ی اتبق هؾبٍرُ
آهبدُ عبسی تبثلَی پیبم ّبی هؾبٍرُ ای ثزای داًؼ آهَساى  ،دثیزاى  ،اٍلیبء
ؽزوت در ؽَرای دثیزاى ٍ ارتجبط ثب آًْب خْت ؽٌبعبیی داًؼ آهَساى هؾىل دار
هؾبٍرُ ّبی فزدی ( تحصیلی – رفتبری )
هؾبٍرُ ّبی گزٍّی در سهیٌِ ّبی هختلف تحصیلی  ،رفتبری  ،ارتجبط ثب دٍعتبى  ،هغبئل ثلَؽ ٍ ...
تْیِ ثزٍؽَر خْت هغبلؼِ ی داًؼ آهَساى ٍ اٍلیبء
اخزای آسهَى ّبی رٍاًؾٌبختی
ثزًبهِ ریشی خْت اخزای ثزًبهِ ّبی ّفتِ ی هؾبغل ( ثبسدیذّب – دػَت اس عخٌزاى – ًوبیؾگبُ هؾبغل –
همبلِ ّب ٍ ثزٍؽَرّب
آهَسػ ؽیَُ ّبی هغبلؼِ در ایبم اهتحبًبت
راهنمایی گروهی دانش آموزان با موضوعات پیش بینی شده
تاریخ

موضوع

مُر

آؽٌبیی داًؼ آهَساى ثب هؼیبرّبی هٌبعت اًتخبة دٍعت

آبان

آؽٌب ًوَدى داًؼ آهَساى ثب رٍػ ّبی هغبلؼِ صحیح ٍ ثزًبهِ ریشی
درعی

آرر

آؽٌب ًوَدى ثب عالهت رٍاى ٍ ؽبداثی در سًذگی

دی

آهَسػ وٌتزل خؾن

اسفىذ

آهَسػ هْبرت ّبی سًذگی ٍ ؽیَُ ی حل هغبلِ در سًذگی

فريردیه

ؽیَُ ی اعتفبدُ ی صحیح اس تىٌَلَصی ّبی خذیذ

اردیبُطت

آؽٌبیی ثب رؽتِ ّبی تحصیلی ٍ هؾبغل هختلف

تقویم اجرایی برنامه آموزش خانواده با موضوعات پیشنهادی
تاریخ

موضوع

مُر

آهَسػ هذیزیت در خبًَادُ

آبان

ًمؼ اٍلیب در پیؾزفت تحصیلی داًؼ آهَساى ٍ پزّیش اس خؾًَت

آرر

رٍػ همبثلِ ثب اضغزاة اهتحبى « ًمؼ ٍالذیي» در هیشاى وبّؼ اضغزاة داًؼ آهَساى

دی

آعیت ّبی اعتفبدُ اس ایٌتزًت ٍ فضبّبی هدبسی خْت داًؼ آهَساى

بُمه

ؽیَُ ی تمَیت ثؼذ هؼٌَی در فزسًذاى ٍ حیبت عیجِ

فريردیه

ؽیَُ ی ارتجبط هَثز ثب فزسًذاى

اردیبُطت

آهَسػ ٍ تمَیت ثبٍرّبی دیٌی در فزسًذاى

فريردیه

آؽٌبیی اٍلیب ثب رؽتِ ّبی تحصیلی ٍ هؾبغل هزتجظ

موضوعات پیشنهادی در شورای دبیران

 -1آؽٌبیی دثیزاى ثب ٍیضگی ّبی دٍرُ ی ًَخَاًی
 -2آهَسػ هْبرت ارتجبط هَثز ثب داًؼ آهَساى
ٍ -3یضگی ّبی خبًَادُ هَفك ٍ ثبلٌذُ
 -4تبثیز تؾَیك در پیؾزفت تحصیلی داًؼ آهَساى

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

تمَین اخزایی عبالًِ فؼبلیت ّبی پزٍرؽی عبل تحصیلی 96-97
دثیزعتبى ؽبّذ ؽْذای اوجبتبى
شاداب سازی فضا و محیط آموزشی جهت ایجاد روح معنوی و خداجویی دانش آموزان با هدف انسان سازی 
برگزاری مناسبت ها

و مراسم ملی مذهبی و نماز جماعت 

ایجاد فضای تعامل و تعاون و ارتباطی صمیمانه بین همکاران و دانش آموزان 
شناسایی مهارت های علمی  ،فرهنگی دانش آموزان

و تقویت آنان 

شناسایی دانش آموزان مستعد در زمینه های مختلف قرآنی (حفظ –قرائت -ترتیل –روان خوانی) ومعرفی جهت شرکت در



مسابقات

آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات فرهنگی هنری وپرسش مهر  61
آشنایی دانش آموزان با قوانین مدرسه و ایجاد روحیه ی قانون پذیری



و در پایان شکوفایی زمینه های علمی  ،فرهنگی  ،معنوی و  ....جهت ارتقای بعد انسانی
فعالیت های روزانه  ،هفتگی و ماهانه
برگزاری نماز جماعت







برگزاری مراسم پرچم شنبه ها و مراسم صبحگاهی هر روز در قالب  :قران – سرود جمهوری -ورزش و نرمش صبحگاهی – یاد آوری
مناسبت ها با قرائت متن کوتاه – ذکر روز – دعای فرج

برگزاری پربار مناسبت ها ی ملی مذهبی 
شاداب سازی زنگ ورزش و ورزش صبحگاهی



و در نهایت  :
نشست های مسئول محترم بنیاد شهید غرب تهران با دانش آموزان هرسه پایه 

مجمع قرآنی( تبلیغات – ثبت نام دانش آموزان – تحویل حقوق مدرسین – هماهنگی با مدرسین در خصوص محتوای تدریس – 
سرویس ایاب و ذهاب و)...

برگزاری کالس های فوق برنامه 
مشخص کردن همیاران نماز از هرپایه و برنامه تقسیم کار فعالیت های نماز جماعت بین دانش آموزان (موذن– مکبر– قرائت 
ادعیه – سالم پایان نماز و ) .

برنامه هفتگی بین الصالتین – پخش اذان – تقدیر و تشکر از همکارن – برنامه های خالق در نمازخانه – مسابقه – تبریک تولد 
به دانش آموزان نمازگزار -ایجاد انگیزه وتبلیغ و جذب دانش آموزان برای حضور در نماز خانه و برگزاری نماز جماعت (
اهدای جوایز نماز – کارت نماز  -اردوهای مختلف رایگان برای شرکت کنندگان – معرفی برترین های نماز در صبحگاه و
مراسم مختلف و برد تربیتی .
برگزاری اردوها و بازدیدهایی که طبق بخشنامه واز طرف بنیاد شهید وبا تصمیم گیری شورای تربیتی و شورای مدرسه انجام
خواهد شد.

برگزاری مراسم دعای توسل ،زیارت عاشورا و دعای عهد 
دعوت از مداحان اهل بیت و سخنرانان برای حضور در مراسم مذهبی 
حضور دانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری و قرآنی (قرآن  -نهج البالغه -احکام –تئاتر – سرود و )...
حضور در مسابقات ورزشی ویژه

منطقه – استان و ...

تشکیل گروه هم خوان قرآنی وسرود و تئاتر

 :انتخاب متن مناسب – انتخاب دانش آموزان با صدای هماهنگ 

هماهنگی گروه تواشیح و مدیحه سرایی  :انتخاب متن مناسب و دانش آموزان مستعد 
شرکت دانش آموزان درمسابقات درس هایی از قرآن



شرکت دانش آموزان درمسابقات پرسش مهر 
اجرای سرودهای همگانی در صبحگاه مدرسه 
برگزاری مسابقه قرآنی ویژه مدرسه مانند حفظ سره فجردردهه فجر – یاسین – و تفسیر و مفاهیم جزء ها در طول سال

اجرا و پخش برنامه از رادیو مدرسه 
جمع آوری نذورات جهت مراسم مذهبی 
شناسایی ایتام و نیازمندان

وجمع آوری کمک های اولیا به ایتام و نیازمندان در ایام مختلف 





تقدیر از دانش آموزان به صورت  :اهدای

تقدیر نامه  -معرفی برگزیدگان در مراسم مختلف  -کارت امتیاز – کارت هدیه – 

دریافت هدیه – اردوها – بازدید ها

خرید هدایا و جوایز برای همکاران و دانش آموزان 
اطالع رسانی به خانواده ها در خصوص امور پرورشی انجام شده در آموزشگاه
ارزیابی فرم های نظرسنجی دانش آموزی و اولیای محترم





بازدیدهای علمی و اردوها ( موزه – کارخانه – سینما و  : )...هماهنگی های الزم با مدیریت مکان های مختلف بازدید -

در 

یافت رضایت نامه ها – هماهنگی برای تهیه بلیط  ،غذا  ،هتل  ،برنامه های اردو  ،بروشور و مسابقات – پرداخت هزینه ها –
ایاب و ذهاب – سرویس ها  ،بیمه حوادث و ) ...

حضور در تجمعات ملی – مذهبی مثل راهپیمایی  22بهمن  ،نماز جمعه و  ...
فیلمبرداری  ،عکاسی  ،ساخت کلیپ  ،چاپ عکس



تهیه گزارشات  ،آرشیو بخشنامه ها و گزارشات  ،پاسخگویی به نامه ها و بخشنامه ها 
هماهنگی جلسات اولیا و مربیان و ارائه طرح های مختلف در جلسه 
هماهنگی و نظارت بر متون تدریس درس پرورشی (تفکر و سبک زندگی ) و

تهیه طرح درس 

نظارت بر امتحانات پرورشی و نمرات 
تشکیل کالس های آموزش بهداشت روانی و اجتماعی برای دانش آموزان 
تشکیل جلسات آموزش خانواده با موضوعات مهدویت – انس با قرآن – سایبری (پیشگیری از اسیب های فضای مجازی – 
حقوق شهروندی –و آسیب های اجتماعی
تشکیل شوراهای مدرسه اعم از شورای آموزشی و تربیتی



رسیدگی به کار بوفه ( تهیه کارت بهداشت -عقد قرارداد – دریافت اجاره – کنترل کیفیت غذایی – نظارت بر پاکیزگی و بهداشت 
تهیه مواد غذایی و محیط بوفه – نوع ارتباط مسئول بوفه با همکاران و دانش آموزان – تهیه مواد الزم تربیتی مثل  :فیش غذا
به عنوان جایزه به دانش آموزان و فیش غذا به همکاران )
شناسایی دانش آموزان از نظر استعداد و مشکالت خانوادگی و درسی و ارجاع به مشاورین



برپایی نمایشگاه ها  ( .ماکت ها ی ورزشی و آمادگی دفاعی – اجتماعی و علوم و ادبیات وآسیب های اجتماعی –حجاب و
عفاف -.....
تزیین نمازخانه در مناسبت های مختلف



برگزاری جشنواره مواد غذایی توسط خود دانش آموزان (بازارچه کار و فناوری )
نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی وبازار چه کار و فناوری
برگزاری افتتاحیه و اختتامیه





المپیاد ورزشی درون مدرسه ای –مسابقات ورزشی ویژه همکاران و دانش آموزان 



برگزاری مسابقات ویژه همکاران در طول سال( ورزشی -کتابخوانی – سند تحول – قرآن وعترت و مهدویت



تهیه و تنظیم بروشور و نشریه ها ی فرهنگی – تفریحی -مشاوره،روان شناسی ،بهداشتی  -اجتماعی و فرهنگی -در ارتباط
روز دانش آموز– دهه فجر– محرم– عید نوروز– روز معلم– آمادگی برای امتحانات

با 

نوشتن متون ادبی و روانشناسی برای دفتر همکاران 
تقدیر از همکاران فعال در نماز جماعت و فعالیت های پرورشی – تبریک تولد همکاران به صورت پیامک



الف ) دانش آموزی  :انتخابات – رای گیری – مشخص شدن اعضای شورا – تشکیل جلسات ماهانه و استفاده 

در بخش شوراها
از اعضای شورا در برنامه های مختلف مدرسه – معرفی فعال ترین عضو به اداره جهت انتخاب عضو فعال منطقه – اعالم
جلسات ماهانه و معرفی دانش آموزان به دبیران محترم جهت هماهنگی در ورود و خروج آن ها – تهیه گزارش کار واحد شورای
دانش آموزی توسط منشی شورا – استفاده از اعضای شورا در مناسبت ها و مراسم مختلف )

ب) شورای دبیران –هرماه یک شورا ودر صورت ضرورت برگزاری شورای اضطراری 
بسیج دانش آموزی:تهیه فرم از اداره  -ثبت نام از دانش آموزان–تهیه کارت و پر کردن فرم و تشکیل پرونده های الزم– 
برگزاری کالس های الزم برای دانش آموزان بسیجی– اردو ها ( سالن تیراندازی،کوه نوردی ،اسلحه شناسی)–گزارش کار دانش
آموزی.

کتابخانه  - :مرتب کردن کتاب ها بر اساس عنوان – تایپ اسامی کتاب ها در کامپیوترها – تایپ اسامی دانش آموزان عضو 
کتابخانه در کامپیوتر – تهیه و تنطیم کارت عضویت – تعیین مبلغی برای عضویت و خریداری کتاب های جدید – نظر خواهی از
دانش آموزان ( مخصوصا شورای دانش آموزی ) برای خرید کتاب و نحوه کار کتابخانه– مجهز کردن کتابخانه به کامپیوتر و
اینترنت برای کارهای پژوهشی دانش آموزان
تشکیل انجمن های علمی – هنری – ادبی – قرآنی – بهداشتی –پژوهش – مطالعه و تحقیق دانش آموزی و دبیران



شرکت دانش آموزان به همراه مربیان در نماز جماعت مسجد محله با هماهنگی های الزم هرماه یک بار (پیوند مسجد ومحراب) 
ارتباط با سرای محله – خانه بهداشت – شهرداری منطقه –مسجد محله جهت انجام امور تبادالتی مربوط به هر ارگان 
برگزاری جشن گلریزان در روز والدت حضرت زهرا (س) و حضرت علی ع جهت آزادی زندانیان

تقویم اجرایی پرورشی  ( 71-79شهدای اکباتان)
ماه

روز  //تاریخ
شهریور

جمعه
94/4/13
7/3

شنبه

عنــوان
آغاز جنگ تحمیلی  -3139آغاز هفته دفاع مقدس و آغاز محرم وصفر ( 3219هجری قمری ) دهه
اول محرم و برپایی مراسم عزاداری وزیارت عاشورا هرروز در مراسم صبحگاه
مراسم بازگشایی مدرسه و گرامی داشت هفته دفاع مقدس

مــــــــــهــــــر

چهار شنبه 7/3

 برپایی مراسم سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی در مدرسه وپخش غذای نذری بین همکاران ودانش آموزان

7/4پنج شنبه

روز تکریم خانواده –دعوت از یک خانواده شهیدوجانباز جهت قدردانی

جمعه 7/7

روز آتش نشانی دعوت از آتش نشانی جهت آموزش عملی مهار آتش در حیاط مدرسه– شهادت
رزمندگان اسالم( فالحی– فکوری–نامجو–کالهدوز و جهان آرا )

7/8

شنبه

یک شنبه 9
7/

روز بزرگداشت مولوی  -تاسوعا ی حسینی ( تعطیل رسمی )

روز همبستگی با نوجوانان فلسطینی عاشورای حسینی ( تعطیل رسمی )

دوشنبه 7/31

تجلیل از اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی- -دعوت از اولیای آزاده دانش آموزان مدرسه و دیدار از
خانواده معظم شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی

سه شنبه 7/33

سوگواری شهادت امام زین العابدین ( به روایتی )

7/31پنجشنبه

هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس – روز نیروی انتظامی

پنج شنبه
7/01

گرامی داشت روز بزرگداشت حافظ – ( در روز چهار شنبه  7/39در مراسم صبحگاه با دعوت از
دبیران ادبیات مدرسه جهت سخنرانی )

یک شنبه 7/01

روز نابینایان روز جهانی عصای سفید و گرامیداشت شهادت پنجمین شهید محراب آیت ا ...اشرفی
اصفهانی
برنامه روز جهانی استاندارد با همکاری دبیر حرفه و فن،روزپیوند اولیا و مربیان و پیشنهاد بسته
غذای سالم –جلسه عمومی برای اولیا و تقدیر از انجمن فعال

چهار شنبه
7/04

روز تربیت بدنی و ورزش با برگزاری مسابقه ورزشی توسط دبیر ورزش و تقدیر وتشکر از مربیان
ورزش

دو شنبه
7/02

شنبه

7/09

روز صادرات -صحبت درخصوص نقش صادرات در پیشرفت کشور توسط دبیر اجتماعی در صبحگاه

* اولین دیداراز خانواده های محترم شاهد و ایثارگر
* برگزاری اردوی درون استانی زیارت مرقد امام (ره ) و شهدا ومیثاق با امام و رهبری و اردوی تفریحی تمام پایه ها
(سینما و پارک بانوان)
*برگزاری نشت دانش آموزی با موضوعات خداشناسی وتوحید -قرآن و مهدویت – قوانین و حقوق شهروندی –پیشگیری
از آسیبهای فضای مجازی )
برگزاری محفل همراه با قران با دعوت از قاریان ممتاز دانش اموزی و همکاران در نماز خانه
استعدادیابی دانش آموزان در رشته های مختلف علمی فرهنگی هنری و قرآنی

معاینات پزشکی دانش آموزان ( سنجش سالمت عمومی و دهان و دندان )مرحله اول
برگزاری یادواره شهد ا
برگزاری جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان  -شورای دبیران –شورای دانش اموزی
اجرای طرح اه ن یاری و ویتامین دی و سفره سالمت ( صبحانه سالم در مدرسه ) و اجرای طرح سیب در هفته ( با شعار
خوردن سیب = تضمین سالمتی )
تشکیل انجمن های علمی – هنری – ادبی – قرآنی – بهداشتی –پژوهش – مطالعه و تحقیق دانش آموزی و دبیران
حضور در نماز جماعت مسجد محله با هماهنگی های الزم
جمعه  8/3جشن والدت امام موسی کاظم (ع) وروز بزرگداشت سلمان فارسی (چهار شنبه )8/1

آبــــــــــــــــــــان

دو شنبه
8/8

گرامی داشت شهادت شهید فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی –ثبت نام از داوطلبان عضویت
در بسیج دانش آموزی و معرفی بسیجیان فعال دانش آموزی در صبحگاه

چهار شنبه
8/31

قرائت زندگی نامه شهادت اولین شهید محراب آیت اله قاضی طباطبایی در مراسم صبحگاه

شنبه

8/31

پنج شنبه
8/38
چهار شنبه
8/02

برگزاری مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی وبرگزاری مراسم روز دانش آموز و اهدای هدیه به
دانش اموزان
برگزاری مراسم اربعین حسینی( روز چهار شنبه  )8/37زیارت اربعین و ایستگاه صلواتی وپخش
نذورات
گرامیداشت روزکتاب وکتابخوانی (برگزاری مسابقه کتاب خوانی و نمایشگاه کتاب )وبزرگداشت آیت
ا...طباطبایی

جمعه  8/04رحلت پیامبر اکرم صلی ا ...علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی(ع) ( مراسم روز چهارشنبه 8/02
برگزار می گردد).
یک شنبه  8/08سوگواری شهادت امام رضا علیه السالم ( برگزاری مراسم در روز شنبه  )8/07در نماز خانه
دو شنبه  8/09سخنرانی درموردهجرت حضرت رسول اکرم(ص)ازمکه به مدینه(مژده رسیدن ربیع االول)
* برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
* دیدار با خانواده های محترم شاهد و ایثارگر وآزاده و شهدای مدافع حرم
* اردوی درون استانی (علمی بازدید از باغ گیاه شناسی وزیارت شهدای گمنام باغ فیض و کوهسار)
*برگزاری نشست دانش آموزی با موضوعات قرآن و نبوت -نماز ومهدویت
برگزاری محفل همراه با قران با دعوت از قاریان ممتاز دانش اموزی و همکاران در نماز خانه
برگزاری یادواره شهدا
برگزاری جلسه ماهانه انجمن اولیا ومربیان شورای دبیران –شورای دانش اموزی
برگزاری سفره سالمت ( صبحانه سالم در مدرسه )

روز و تـاریـخ

ماه

عنــوان

آذر

یک شنبه گرامی داشت روز بسج مستضعفان با اجرای برنامه توسط دانش آموزان بسیجی در مراسم صبحگاه
9/3
دو شنبه  9/4برگزاری مراسم شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز والیت امام عصر (مهدی موعود عج )

9/31
شنبه

جمعه والدت رسول اکرم صلی ا ...علیه و آله(به روایتی) و آغاز هفته وحدت
9/33

–شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

یکشنبه 9/30

روز قانون اساسی و روز جهانی معلوالن

چهارشنبه
9/33

جشن بزرگ والدت حضرت رسول اکرم صلی ا ...علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السالم( جشن
روز سه شنبه  /9/32برگزار می گردد.
ب)

پنج شنبه 9/34
شنبه 9/03

روز دانشجو
معرفی دانش آموزان و همکاران پژوهشگر وآثار برتر پژوهشی در روز پژوهش و گرامیداشت شهید
تند گویان

دوشنبه
9/07

گرامی داشت روز وحدت حوزه و دانشگاه و شهادت شهید مفتح

پنجشنبه
9/11

برگزاری مراسم شب یلدا  -چیدن کرسی و تزیین میوه وآجیل باسلیقه دانش اموزان(چهارشنبه )9/09

* دیداراز خانواده های محترم شاهد و ایثارگر و شهدای مدافع حرم و آزادگان
* برگزاری اردوی درون استانی باغ موزه دفاع مقدس و.....
*برگزاری مانور سراسری زلزله
*برگزاری نشت دانش آموزی با موضوعات قرآن ومعاد -مهدویت و نماز
برگزاری محفل همراه با قران با دعوت از قاریان ممتاز دانش اموزی و همکاران در نماز خانه
قرائت وصیت نامه پدر بزرگان شهید و*برگزاری یادواره شهد
برگزاری جلسه ماهانه انجمن اولیا ومربیان  -شورای دبیران –شورای دانش اموزی
برگزاری سفره سالمت ( صبحانه سالم در مدرسه

دی

سه شنبه
31/3

روز ایمنی در برابر زلزله و بالیای طبیعی – سالروز زمین لرزه ی بم

چهار شنبه
31/4
جمعه 31/7

جشن والدت امام حسن عسگری علیه السالم

شنبه 31/9
سه شنبه31/39

برگزاری مراسم وفات حضرت معصومه (س)
برنامه روز بصیرت و میثاق با والیت طبق بخشنامه
برگزاری اردو روز والدت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) وزیارت آن حضرت در ری

شنبه
31/38
چهارشنبه

-سخنرانی در خصوص مرد تاریخ ساز ایران – میرزا تقی خان امیر کبیر

31/01
سه شنبه
31/04

آماده سازی مدرسه برای برگزاری ایام ا ...دهه فجر وجشن روز فرار شاه معدوم

* دیداراز خانواده های محترم شاهد و ایثارگر وآزاده و شهدای مدافع حرم
* اردوی درون استانی شهرری زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و برون استانی قم و جمکران
* برگزاری نشت دانش آموزی با موضوعات قرآن وعدالت -والیت ونماز وحقوق شهروندی
برگزاری محفل همراه با قران با دعوت از قاریان ممتاز دانش اموزی و همکاران در نماز خانه
معاینات پزشکی دانش آموزان ( سالمت عمومی و دهان و دندان )مرحله دوم
برگزاری یادواره شهدا
امتحانات دی ماه
برگزاری جلسه ماهانه انجمن اولیا ومربیان  -شورای دبیران –شورای دانش اموزی
برگزاری سفره سالمت ( صبحانه سالم در مدرسه

ماه

عنــوان

روز و تـاریـخ

بهمـــــن
بببببهــــــــــــــ

سه شنبه 33/1

جشن والدت حضرت زینب (س) وتجلیل از همسران جانباز به عنوان پرستار جانبازان (همکاران و
مادران)وروز پرستار(دعوت از مادران پرستار جهت تجلیل وایراد سخنرانی)

چهار شنبه
33/33
پنجشنبه
33/30

شهادت حضرت زهرا (س) به روایتی
برگزاری مراسم ویژه دهه فجر و روز شمار انقالب اسالمی درروز بازگشت امام خمینی (ره) (مراسم
روز چهار شنبه  33/33برگزار می گردد)

یکشنبه  33/00برگزاری جشن پیروزی انقالب اسالمی و شرکت در راهپیمایی بزرگ  00بهمن (مراسم جشن روز
شنبه )33/03
* دیداراز خانواده های محترم شاهد و ایثارگر و شهدای مدافع حرم و آزادگان
* برگزاری اردوی درون استانی زیارت شهدای گمنام –مرقد امام (ره) –باغ موزه دفاع مقدس
*برگزاری یادواره شهدا و مهمانی الله ها
*برگزاری نشت دانش آموزی با موضوعات قرآن و امامت -مهدویت و نماز

برگزاری محفل انس با قران با دعوت از قاریان ممتاز -گروه تواشیح دانش اموزی و همکاران در نماز خانه
برگزاری جلسه ماهانه انجمن اولیا ومربیان  -شورای دبیران –شورای دانش اموزی
برگزاری سفره سالمت ( صبحانه سالم در مدرسه

سه شنبه 30/3
سه شنبه 8
30/

برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)(مراسم روز دوشنبه ) 33/11
گرامیداشت روز امور تربیتي و تربیت اسالمی وتجلیل از مربیان تربیتی –مشاوران و مربیان تربیت
بدنی

جمعه 30/33

روز بزرگداشت شهدا  -مهمانی الله ها -تکریم مادران وهمسران شهدا در سالروز وفات

اسفنـــــــــــد

ام البنین(س)( مراسم روز چهارشنبه )30/9
برگزاری مراسم خاص روز احسان و نیکوکاری با همکاری دانش آموزان و همکاران و اولیا

دو شنبه
30/32
سه شنبه
30/33

روز درختکاری کاشت نهال به صورت نمادین در حیاط مدرسه( باهمکاری شهرداری منطقه)3

جمعه 30/38

برگزاری جشن والدت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر و میالد امام خمینی (ره) با حضور
مادران ودختران ( چهار شنبه ( 30/34بازدید از خانه سالمندان و جشن گلریزان برای آزادی مادران
زندانی

دو شنبه
30/03

روز بزرگداشت نظامی گنجوی  -معرفی آثار نظامی با سخنرانی دبیر ادبیات خانم تاجداری در
صبحگاه

سه شنبه
30/00

مراسم روز بزرگداشت شهد ا روز تاسیس بنیاد شهید
جمعه روز بمباران شیمیایی حلبچه بزرگداشت پروین اعتصامی با سخنرانی دبیر ادبیات خانم صباغی در
 30/03صبحگاه روز چهار شنبه

دوشنبه 30/08

جشن میالد امام محمد باقر (ع)

* دیداراز خانواده های محترم شاهد و ایثارگر و شهدای مدافع حرم و آزادگان
* برگزاری اردوی درون استانی تفریحی و علمی (باغ پرندگان –سینما یا باغ بانوان)
برگزاری یادواره شهدا
*برگزاری جشن سال نو شمسی با چیدن سفره هفت سین در کنار یادمان شهدا
*برگزاری نشت دانش آموزی با موضوعات قرآن و عترت مهدویت و فناوری اطالعات و سایبری وحفاظت اطالعات
رایانه های شخصی و فضاهای مجازی
برگزاری محفل همراه با قران با دعوت از قاریان ممتاز -گروه همخوان و گروه تواشیح دانش اموزی و همکاران در نماز
خانه
برگزاری جلسه ماهانه انجمن اولیا ومربیان شورای دبیران –شورای دانش اموزی -
برگزاری سفره سالمت ( صبحانه سالم در مدرسه

فــــــــــــروریـن

شنبه
97/3/38

جشنواره تغذیه سالم در روز جهانی بهداشت و سالمتی (تست سالمتی وقند خون همکاران از طرف
خانه بهداشت اکباتان

دو شنبه
3/01

روزملی فناوری هسته ای و شهادت شهید آوینی -

چهار شنبه
3/00
جمعه 3/02

برگزاری مراسم شهادت امام کاظم (ع)
جشن مبعث حضرت رسول اکرم ( ص) شنبه /03

شنبه 3/03

دعوت از دبیر ادبیات جهت معرفی عطار در روز بزرگداشت عطار نیشابوری

چهار شنبه
3/09

بزگداشت روز ارتش جمهوری اسالمی

پنج شنبه 3/11

برگزاری جشن والدت امام حسین (ع) دعوت از پدران پاسدار در روز پاسدار ( روز چهارشنبه
)3/09برگزاری اعیاد شعبانیه و تبریک به اولیای پاسدار از طریق کانال مدرسه و پیامک )

جمعه 3/13

برگزاری جشن والدت حضرت ابوالفضل العباس( ع) و روز جانباز دعوت از پدران جانباز و تقدیر
از آنان در مراسم جشن والدت وتبریک به خانواده جانبازان در کانال تلگرامی مدرسه و پیامک

* دیداراز خانواده های محترم شاهد و ایثارگر و شهدای مدافع حرم و آزادگان
* برگزاری اردوی درون استانی–سینما یا پارک بانوان
* نشت دانش آموزی با موضوعات فناوری اطالعات و سایبری وحفاظت اطالعات رایانه های شخصی و تلفن همراه
برگزاری محفل همراه با قران با دعوت از قاریان ممتاز -گروه تواشیح دانش اموزی و همکاران در نماز خانه
برگزاری یادواره شهدا
برگزاری جلسه ماهانه انجمن اولیا ومربیان -شورای دبیران –شورای دانش اموزی -
برگزاری سفره سالمت ( صبحانه سالم در مدرسه

اردیبــــهشت

شنبه

0/3

روز بزرگداشت سعدی وجشن میالد امام سجاد(ع)

یکشنبه
0/0

روز زمین پاک – تا سیس سپاه پاسداران –

دو شنبه1/1

روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز ملی کارآفرینی

جمعه 0/7

شنبه 0/33

جشن والدت علی اکبر علیه السالم و روز جوان( 0/3چهارشنبه )

برگزاری جشن والدت حضرت قائم (عج) و اعیاد شعبانیه

چهار شنبه
0/30

برنامه های ویژه هفته معلم وگرامی داشت روز شهادت استاد شهید مطهری و مسابقه ویژه این هفته

سه شنبه 0/38

( آماده سازی مدرسه جهت آغاز ماه مبارک رمضان
روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر )
روز بزرگداشت فردوسی با مراسم شاهنامه خوانی توسط گروه ادبی مدرسه و سخنرانی دبیر ادبیات

جمعه 0/08

روز بزرگداشت حکیم عمر خیا م با تحلیل رباعیات خیام در صبحگاه توسط گروه ادبی مدرسه و روز
جهانی موزه و میراث فرهنگی (چهارشنبه )0/07

سه شنبه
0/03

* دیداراز خانواده های محترم شاهد و ایثارگر و شهدای مدافع حرم و آزادگان
* برگزاری اردوی درون استانی و برون استانی مشهد یا اصفهان
*برگزاری نشت دانش آموزی با موضوعات فناوری اطالعات و سایبری

*بازدید هفته مشاغل( از هنرستان های منطقه و دانشگاه علوم پزشکی
*اردوی یک روزه دبیران در هفته معلم
برگزاری محفل انس با قران با دعوت از قاریان ممتاز -گروه همخوان و تواشیح دانش اموزی و همکاران در نماز خانه
برگزاری یادواره شهد ا
برگزاری جلسه ماهانه انجمن اولیا ومربیان –شورای دبیران –شورای دانش اموزی
برگزاری سفره سالمت ( صبحانه سالم در مدرسه

خـــــــــــرداد

پنج شنبه 1/1

آزاد سازی خرمشهر -روز مقامت  ،ایثار و پیروزی ( برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر یادواره
مقاومت خرمشهر –و نمایشگاه کتاب هیی با موضوعات دفاع مقدس –خاطرات خرمشهر و.....

جمعه 1/2

روز مقاومت و پایداری – روز دزفول

یک شنبه 1/31

ضربت خوردن امام علی (ع)

دوشنبه 1/32

ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام  33خرداد و روز جهانی محیط زیست

سه شنبه 1/33

قیام پانزده خرداد و شهادت حضرت علی (ع)

یک شنبه 1/01

شهادت آیت اله سعیدی و روز جهانی صنایع دستی

جمعه 1/03

عید سعید فطر -روز ملی گل وگیاه

پنج شنبه 1/13

شهادت دکتر چمران

امتحانات ترم دوم
برگزاری محفل همراه با قران با دعوت از قاریان ممتاز -گروه همخوان و گروه تواشیح دانش اموزی و همکاران در نماز
خانه
برگزاری یادواره شهدا
برگزاری جلسه ماهانه انجمن اولیا ومربیان –شورای دبیران –شورای دانش اموزی
برگزاری سفره سالمت ( صبحانه سالم در مدرسه

یاد آوری ***

*-مراسم زیارت عاشورا روزهای سه سنبه هرهفته با حضور کلیه دانش آموزان و همکاران در نماز
خانه مدرسه برگزار می گردد.
*زیارت آل یاسین روزهای دوشنبه
*دعای عهد روزهای چهارشنبه
*الزم به دکر است مناسبت هایی که مصادف با روزهای تعطیلی شده  ،یک روز قبل در مدرسه
برگزار می گردد.
*هرماه یک یاد واره شهدا با حضور کلیه دانش اموزان و همکاران وهر ماه با دعوت از خانواده شهدا
جانبازان و آزادگان برگزار می گردد.
*هرماه جلسات انجمن اولیا ومربیان و جلسات شورای دبیران و جلسات شورای دانش اموزی طبق
برنامه پیش بینی شده برگزار می گردد.
*فعالیت انجمن های علمی – هنری – ادبی – قرآنی – بهداشتی –پژوهش – مطالعه و تحقیق به
صورت فصلی تجزیه و تحلیل می شود و به صورت مستندات تصویری گزارش تهیه می شود .
*تهیه گزارش با مستندات تصویری از کلیه فعالیت های پرورشی به صورت ماهانه و فصلی (سه ماهه
* شرکت دانش آموزان به همراه مربیان در نماز جماعت مسجد محله با هماهنگی های الزم هرماه
یک بار

هْش

آثبى

آرس

دی

ثْوي

اسفٌذ

فشٍسدیي

اسدیجْطت

خشداد

2

ثشگضاسی ّفتِ هؼشفی هطبغل (ساٌّوبیی تحصیلی)

*

3

الذام جْت تكویل 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 ّوكبساى ثب یكذیگش ٍ داًص آهَصاى دس
ساستبی تمَیت جبرثِ آهَصضگبّی
چگًَگی اًجبم فؼبلیهت ّهبی هذسسهِ دس عهَط تؼغهیالت
تبثستبى ٍ حفظ استجبط داًص آهَصاى ثب هذسسِ

* * * * * * * * *

9

اًجبم ًظش سٌجی اص ّوكبساى ٍ داًص آهَصاى دس صهیٌِ
فؼبلیت ّبی اًجبم گشفتِ دس عَط سبط تحصیلی ٍ سفغ
هَاًغ ٍهطكالت 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

هَضَع

* * *
*

*
* *

* * * * * * * * *

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 سبط 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

تطكیل 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 االهكبى ضشکت دسجطي ًیكَ کبسی ٍاًتخبة ساثظ
کویتِ اهذاد
ثشًبهِ سیضی جْت ثشگضاسی پش ضكَُ ٍهٌظن ًوبص جوبػت

25

*

*
*

تیش

*

هشداد

15

ثشًبهِ سیضی جْت ثشگضاسی حذالل یك دٍسُ آهَصش
خبًَادُ

ضْشیَس

هَضَع

26

ثشًبهِ ثشگضاسی هٌبسجت ّب ٍ ایبم ا ....دس عَط سبط

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

هْش

آثبى

آرس

39

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

دی

38

ثْوي

37

تطَیك ّوكبساًی 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

*

تیش

31

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

هشداد

29

ثشگضاسی جطي تطشف یب تكلیف

*

ضْشیَس

هَضَع

*

41

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

41

ًصت آثگشهكي ٍ آثسشدکي دس هذسسِ

*

42

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

* * * * * * * * *

*

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
سبط ّبی هختلف ،اهكبًبت 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 اهكبًبت ٍ اثالؽ آى ثِ دثیشاى ریهشثظ ٍ هتصهذی
هشثَعِ

45

47

تیش

* * * * * * * * *

هشداد

43

سسیذگی ٍ اّویت ثِ فضبّبی سجض هذسسِ

* * * * * * * * *
*
*

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

ضْشیَس

هَضَع

* * * * * * * * *

