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عٌاٍیي فعالیت ّای

دتیزستاى ضاّذ ضْذای اکثاتاى  
96تْوي 



تطکیل جلسِ  تزای تزگشاری ضایستِ هزاسن دِّ هثارک فجز اًقالب اسالهی تا حضَر کلیِ داًص آهَساى   
آماده سازی فضای مدرسه جهت استقبال از دهه مبارکه فجرارائِ تزًاهِ ّا ٍ فعالیت ّای هختلف در سطح هذرسِ  
پطتیثاًی ، پیگیزی ٍ ًظارت تز ًحَُ اجزای تزًاهِ ّای تشرگذاضت دِّ هثارک فجز در ٍاحذ آهَسضی  
تْیِ ٍ تٌظین تقَین اجزایی تزًاهِ ّای هصَب  
پی گیزی تزًاهِ ّای اتالغی ستاد هزکشی ادارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش ضْز تْزاى 

توْیذ هقذهات تزای تْیِ ٍ ًصة اقالم تثلیغی هٌاسة دِّ فجز در سطح هذرسِ
تْوي  22، آهَسضی ٍ تزتیتی تزای ضزکت در راّپیوایی رٍسٰ  تْیِ ، تذٍیي ٍ تَلیذ هحصَالت فزٌّگی 

تزگشاری یادٍارُ ضْذا ٍ تزپایی یادهاى ضْذا در فضای هذرسِ
حضَر  در هشار ضْذا ٍغثار رٍتی هشارضْذای گوٌام ٍدیذار تا خاًَادُ ضْذا ٍ ایثارگزاى

تْوي ّوشهاى تا ٍرٍد تاریخی رّثز کثیز اًقالب تِ هیْي تا حضَرفزسًذ هعشس ضْیذ حسیٌی 12ًَاختي سًگ فجز در رٍس 
تزگشاری ًوایطگاُ آثار ٌّزی ٍ دست ساسُ داًص آهَساى ٍتزگشاری جطٌَارُ غذاٍ ضیزیٌی خاًگی

یکزٍس تاًطاط ٍسالن تزای دختزاى ،تزگشاری جٌگ ضادی تْوي 22تا 12اس  
ًوایطگاُ رٍسًاهِ اًقالب ٍاثار ضْیذ پژٍّی

(تزتیل ٍ قزائت -حفظ)تزگشاری هساتقات فزٌّگی ٌّزی پزسص هْز ،کتاب خَاًی ،ٍرسضی جام فجزٍ قزآًی 
حضَر ٍ هطارکت داًص آهَساى خاًَادُ هعشس ضْذا در تزًاهِ ّا ٍ هٌاسثت ّا 

تْیِ ٍ تٌظین رٍسًاهِ دیَاری هزتَط تِ اًقالب ٍ ضْیذ پژٍّی ٍ خاطزُ گَیی جاًثاساى 
تزگشاری جطٌَارُ ضعز داًص آهَسی ٍ قزائت ٍصیت ًاهِ ضْذا در هزاسن صثحگاّی 

جْت (خزهی ٍ حسیٌی–ضْیذاى حاجی اسفٌذیاری )دعَت اس خاًَادُ ضْذایی کِ کتاتخاًِ ٍ ًواسخاًِ هذرسِ تِ ًام آًْا هشیي ضذُ 
سخٌزاًی در صثحگاُ

تکزین ٍ تشرگذاضت یاد ٍ خاطزُ ضْذا ٍ تجلیل اسهقام ضاهخ ضْذا ٍایثارگزاى تاالخص تشرگ ایثارگز اًقالب اسالهی رّثز فزساًِ اًقالب
خاهٌِ ای.... آیت ا



پخص سزٍدّای آٍای فجز ٍ اًقالب در دِّ فجز تیي سًگ ّای تفزیح ٍ در هزاسن هختلف دِّ 
فجز

ّوایص پزسص ٍ پاسخ دیٌی ٍتزگشاری هساتقات فزٌّگی ٍ ٌّزی دِّ فجز اّذای جایشُ تِ 
تزگشیذگاى هساتقات 

تْوي ٍ اّذاءجَایش تِ داًص آهَساى تزتز 21تزگشاری هزاسن جطي پیزٍسی اًقالب اسالهی در رٍس 
کتاتخَاًی ٍ پزسص هْز –در هساتقات قزآًی ٍ فزٌّگی ٌّزی 

ضعار ّای اٍل اًقالب ٍ خاطزُ گَیی دتیزاى ٍ  _تزگشاری هساتقِ سَال ٍجَاب اس حَادث اًقالب 
اّذای جایشُ تِ تزگشیذگاى

توزیي سزٍد ّوگاًی فجز ٍ سزٍد تلفیقی اًقالب جْت اجزا در جایگاُ سخٌزاًی ریاست هحتزم 
تْوي22جوَْری در رٍس 

تْوي ٍ اجزای سزٍد در جایگاُ اجزا ی ٍیژُ  22حضَر در راّپیوایی 
گشارش جاهع ٍ هصَر کلیِ فعالیت ّا در قالة لَح فطزدُ ٍ کتاتچِ 









































برگزاری جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  و 

تهیه کیک وشیرینی بر

ای همکاران و دانش اموزان 








