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 هب فرموده مقام معظم رهبری 



 

 پیام مدیر  

 

  

 بسم ا... الرحمن الرحیم

 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

بعد از حمد و سپاس به درگاه ایزدی و درود و سالم و صلوات بر محمد مصطفی )ص( و ضمن تبریک سال تحصیلی جدید 

 حماسه سیاسی ،حماسه اقتصادی ، طبق فرمایش مقام معظم رهبری در سال  خدمت همه همکاران و خانواده های محترم

، ما همه تمام تالشمان را بی وقفه در راه تعلیم و تربیت فرزندان عزیز خانواده های معظم شهدا و جانبازان ، ایثارگران و 

 آزادگان خواهیم گذاشت. 

سالم و درود خدا بر شهیدان و سالم و درود خدا بر جانبازان ، سالم و درود خدا بر آزادگان سرافراز و سالم بر همسران 

هفته دفاع مقدس می فداکار و شما دختران کوشا و سنبل پاکی و عفت ایران اسالمی . شروع سال تحصیلی که هم زمان با 

ا دعا برای ظهور و فرج موالیمان و اتعانت از درگاه خدای مهربان تصمیم بر آن و در سال جدید ابتدا بباشدگرامی می داریم 

ورزشی، با همکاری همدیگر گام هایی را موفق تر به سوی  -هنری –علمی –فرهنگی –داریم که در عرصه های قرآنی

ساختن ایران عزیز بر قله  آینده ای بهتر از سال های گذشته برداریم . شعارمان همه با هم به سوی آینده ای بهتر برای

با آغوش باز  های رفیع علم و دانش می باشد.تقویم اجرایی حاضر حاوی مطالبی جهت رویت شما بزرگواران می باشد.

 .  پذیرای نظرات ، پیشنهادات و راهکار های مفید جهت رسیدن به اهدافمان می باشیم

 : شما با ما ارتباط

info@ sh-ekbatanschool.ir 
 

  آدرس وب سایت آموزشگاه :  

www.amoozyar. Sh-ekbatanschool.i 

 

 

  رضایی مدیریت مدرسه
 

 

 



 

 

  دخترانه شاهد شهدای اکباتان متوسطهآیین نامه انضباطی   

 

 رعایت کلیه موارد انضباطی واخالقی طبق شئونات اسالمی.   -1

 .رعایت کامل پوشش اسالمی وحجاب برتر) چادر (   -2

 پوشیدن لباس فرم مدرسه در طول سال تحصیلی.   -3

و در صبحگاه مدرسه حضور مستمر وبه موقع صبح در مدرسه حاضر باشند  03/7دانش آموزان باید   -4

داشته باشند. در صورت مشاهده هرگونه صحبت ، شوخی و... در زمان اجرای صبحگاه از نمره انضباطی 

 کسر خواهد شد. 

لی به جز موارد خاص از جمله بیماری و ...،که والدین موظفند تا عدم غیبت در طول سال تحصی  -5

اقدام الزم مدرسه را در جریان غیبت فرزندشان قرار دهند واگر اطالع رسانی انجام نشود  51/9ساعت 

 توسط معاونین با کسر نمره انضباط انجام خواهد گرفت .

، مگر با هماهنگی و اجازه معاونین عروسی و...( موافقت نخواهد شد  –با هرگونه مرخصی ) مسافرت   -6

 . آموزشی

و نیز دادن شدمدرسه با عرفعدم صحبت با راننده سرویس و هرگونه شوخی و رفتاری که خارج از   -7

CD  مدرسه به شدت برخورد خواهد اولیاء  ، در صورت مشاهدهو فلش و موبایل به راننده ممنوع بوده و

 نمود.

و پیگیری آن  ) از داخل ( خود حک شدن نام و نام خانوادگی هر دانش آموز بر روی چادر مشکی  -8

 توسط نماینده هر کالس

معاونین ، دبیران و نیز  –دانش آموز عزیز توجه داشته باشد ، رعایت احترام اولیاء مدرسه اعم از مدیر  -9

 عایت ، طبق قوانین بر خورد خواهد شد .کادر خدماتی از وظایف الزامی شما می باشد و در صورت عدم ر

،خوشبو کننده ها، لوازم صوتی، لوازم آوردن هرگونه وسایل اضافی مثل: زیور آالت ، لوازم آرایشی-53

گرفته شود تا  می باشد و اگر از دانش آموزی گوشی تلفن همراه ممنوعبرداری وفیلم برداری و عکس

 پایان سال تحویل داده نخواهد شد. 

 آوردن هرگونه دفتر خاطرات و آلبوم عکس و سایر وسایل شخصی به مدرسه ممنوع می باشد.  -55

 آوردن هرگونه کادو برای هم کالسی و دوستان ممنوع می باشد. -51

 خودداری شود.  itلب تاپ و... بدون هماهنگی واحد  – cd –از آوردن فلش  -50

الزامی می باشد در صورت  بلند بودن ناخن و یا استفاده از الک رعایت بهداشت فردی و انضباطی  51

 ناخن از نمره انضباطی کسر خواهد شد. 

و در این خصوص در نمازخانه مدرسه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . و نظافت عایت نظم ر -51

 همکاری شما را می طلبد .



 

عهده دانش آموز می باشد چنانچه زباله ای در  ت نظافت کالس ها ، راهروها و حیاط مدرسه بهیرعا -51

 داخل حیاط و کالس ریخته شود با دانش آموز خاطی به طور جدی برخورد خواهد شد .

 -سایت -حیاط مدرسه  -راهروهای باال و پایین  -کالس درس-رعایت مقررات و نظم در سرصف -57

 می است . کارگاه نمازخانه و سرویس بهداشتی الزا-آزمایشگاه-کتابخانه

 شرکت در نماز جماعت مدرسه و کلیه برنامه های فرهنگی و مذهبی . -51

دانش آموز موظف است بالفاصله بعد از خوردن زنگ تفریح از کالس خارج و بالفاصله بعد از  -59

 خوردن زنگ کالس در کالس حضور یابد. 

برگه خروج معاونین امکان پذیرمی  بوطه و یااز سر کالس فقط با اجازه معلم مرخروج دانش آموزان  -13

 باشد.

 خوردن آدامس در کلیه ساعت های مدرسه ممنوع می باشد. -15

تخته وایت برد  نیمکت ، تخته ، ,حفظ اموال عمومی مدرسه که جزو بیت المال می باشد ) رایانه ،  -11

صندلی ، میز دبیر ، درب و پنجره ، وسایل ورزشی و...( که برای رفاه و آسایس کلیه دانش آموزان می 

 باشد واگر موردی دیده شود خسارت آن ها دریافت خواهد شد  

 خودداری از بیان کلمات زشت که در حد و شان دانش آموز نمی باشد .  -10

از شوخی های بی مورد و خارج از عرف و در صورت مشاهده مسئولین برخورد خواهند خودداری  -11

 نمود 

 خوداری از رفتن کنار پنجره کالس ها و انداختن وسایل از داخل کالس ها به حیاط مدرسه. -11

رزشی به سرکالس به جز ساعت ورزش و در ضمن وسایل ورزش خودداری از بردن توپ و لوازم و -11

 افتاده مسئولیت با مدرسه نیست. که بیرون

مسابقات : قرآنی ،  -فعالیت در کارهای گروهی از جمله : کنفرانس های علمی ، مطالعه و تحقیق  -17

بسیج دانش آموزی و امور  -شورای دانش آموزی -نهج البالغه ، احکام ، ورزشی،هنری ، تئاتر ، سرود 

هد بود. که این امتیاز ویژه شامل اردوها و بازدیدها و سفر مربوط به نمازخانه که دارای امتیاز  ویژه خوا

 های درون و برون استانی می باشد. 

در فراگیری و کارهای پژوهش و تحقیقاتی و انجام تکالیف دبیران کامالً فعاالنه عمل نمایم و اگر  -11

 ضعفی وجود دارد نسبت به رفع آن ضعف تالش بیشتر می نمایم .

زنگ های تفریح زمان استراحت دبیران می باشد لذا ورود دانش آموزان به دفتر دبیران اکیداً  -19

 ممنوع می باشد . 

چنانچه خطایی از دانش آموزی مشاهده شود دو بار تذکر شفاهی به همراه درج در دفتر **

اولیا انجام  انضباطی و بار سوم به اطالع اولیاء رسانده خواهد شد چنانچه رسیدگی الزم از طرف

 نشود موارد به صورت مکتوب جهت تصمیم گیری به ستاد شاهد منطقه اطالع رسانی خواهد شد.



 

 

 خانم ها : 

o "     مدیریت                       رضایی 

o  "  (هفتم پایه ) معاونت آموزشی                          بارنامه 

o "   (هشتم پایه )  آموزشیمعاونت                          بنکدار 

o "                  معاون اجرایی          غفاری 

o  " معاون پرورشی                 محمدیشیخ 

o  " معاون فناوری                         خدائی  

o "   مشاور               ریحانی واسدی 

o   "مربی پرورشی                 سلیمان پور 

o  "  سرایدار                       احمدی   

o "  خدمتگزار                     قلی زاده  

o                       

 

 خانم ها :

 1)  "    علوم                                                            و مولوی ابراهیمی  ، افتخاری 

 2 ) "    ریاضی                                                   و مختاری    غروی ، ،صیرفیهمتی 

 3  )"    زبان انگلیسی                                                                  مهدی زاده سلیمیان و  

 4)  "   ادبیات                                                                  صباغی ، تاجداری  

 5)  "   ،دینی و قرآن                          ،عسگری ،درداییو نیکوزاد روشندل ،یوسفی  اسدی 

 6 ) "     علوم اجتماعی                                 ، ابراهیمی و میران زادهصنعت پیشه 

 7 ) "               حرفه و فن                                                        غنی 

 8) "    هنـر                                                    ، میران زاده فراهانی 

 9) "     ورزش                                                      ، عرب گریمیزان دار  

 11) "   پرورشی                                                   نیکوزاد ، روشندل ، سلیمان پور ، ریحانی 

 11)"   عربی                                               ، دردایی و عسگرییوسفی ، اسدی 



 

  

 

 

 



 

 

      

 

 

 مسئول موضوع تاريخ روز

و برگزاری کالسهای پیش نیاز ارزشیابی دبیران  51/1/91 چهار شنبه

 شهریور ماه

 مدیریت

آشنایی با دبیران جدید و برنامه های سال  05/1/91 شنبهسه 

  تحصیلی جدید

 مدیریت 

ارائه طرح ترغیب و تشویق به نماز در حیطه  11/7/91 شنبه

  حیات طیبه

 گروه هنر و علوم

مناسب آشنایی دانش آموزان با الفاظ و کلمات  11/1/91 شنبه یک

در محیط خانه و جامعه و مدرسه در نشر 

  حیات طیبه

گروه مطالعات و 

 فناوری

ادبیات  ،گروه زبان   ویژگی دانش آموزان و خانواده موفق 11/1/91 شنبهدو

و عربی فارسی  

تفکر  ،گروه ریاضی   آموزش تشویق و ترغیب در پیشرفت تحصیلی 10/53/91 شنبه چهار

 و آمادگی

ارتباط موثر حیات طیبه در ارائه دروس و  11/55/91 شنبه

  زندگی 

دینی و قرآن گروه 

  و ورزش

بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت نمرات و  11/51/91 شنبهدو

  دروسی دانش آموزان 

  معاونین آموزشی

  مشاوره  انتخاب رشته پایه نهم 11/5/91 شنبهچهار 

 مدیریت در خصوص امتحانات ترم دوم 10/1/91 شنبهسه 

ارزیابی عملکرد یکساله آموزشگاه و اقدام جهت  17/0/91 شنبهیک 

  91انجام پروژه ی مهر 

  مدیریت



 

 

 ریاضیجلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 52/7/49 شنبه 5

 52/8/49 شنبه 1

 58/4/49 شنبه 0

 52/01/49 شنبه 1

 59/00/49 شنبه 1

 02/05/49 شنبه 1

 58/0/42 شنبه 7

 52/5/42 شنبه 1

 

 تجربی علومجلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 52/7/49 یک شنبه 5

 59/8/49 یک شنبه 1

 54/4/49 یک شنبه 0

 57/01/49 یک شنبه 1

 52/00/49 یک شنبه 1

 59/05/49 یک شنبه 1

 54/0/42 یک شنبه 7

 52/5/42 یک شنبه 1

 

 



 

 عربیجلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 54/7/49 چهارشنبه 5

 57/8/49 چهارشنبه 1

 52/4/49 چهارشنبه 0

 52/01/49 چهارشنبه 1

 58/00/49 چهارشنبه 1

 04/05/49 چهارشنبه 1

 52/0/42 چهارشنبه 7

 54/5/42 چهارشنبه 1

 

 

 

 

 دینی و قرآنجلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 54/7/49 چهارشنبه 5

 57/8/49 چهارشنبه 1

 52/4/49 چهارشنبه 0

 52/01/49 چهارشنبه 1

 58/00/49 چهارشنبه 1

 04/05/49 چهارشنبه 1

 52/0/42 چهارشنبه 7

 54/5/42 چهارشنبه 1

 



 

 اجتماعی مطالعاتجلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 57/7/49 شنبهدو 5

 52/8/49 دوشنبه 1

 21/4/49 دوشنبه 0

 58/01/49 دوشنبه 1

 52/00/49 دوشنبه 1

 07/05/49 دوشنبه 1

 21/0/42 دوشنبه 7

 57/5/42 دوشنبه 1

 

 

 

 فارسی ادبیاتجلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 58/7/49 سه شنبه 5

 52/8/49 سه شنبه 1

 59/4/49 سه شنبه 0

 55/01/49 سه شنبه 1

 51/00/49 سه شنبه 1

 08/05/49 سه شنبه 1

 20/0/42 سه شنبه 7

 58/5/42 سه شنبه 1

 

 



 

 هنرفرهنگ و جلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 57/7/49 دوشنبه 5

 52/8/49 دوشنبه 1

 21/4/49 دوشنبه 0

 58/01/49 دوشنبه 1

 52/00/49 دوشنبه 1

 07/05/49 دوشنبه 1

 21/0/42 دوشنبه 7

 57/5/42 دوشنبه 1

 

 

 

 جلسات گروه کار و فناوری

 تاریخ روز ردیف

 50/7/49 سه شنبه 5

 04/8/49 شنبهسه  1

 07/4/49 سه شنبه 0

 55/01/49 سه شنبه 1

 51/00/49 سه شنبه 1

 08/05/49 سه شنبه 1

 59/0/42 سه شنبه 7

 09/5/42 سه شنبه 1

 

 



 

 تربیت بدنیجلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 52/7/49 یک شنبه 5

 07/8/49 یک شنبه 1

 55/4/49 یک شنبه 0

 51/01/49 یک شنبه 1

 08/00/49 شنبهیک  1

 02/05/49 یک شنبه 1

 55/0/42 یک شنبه 7

 52/5/42 یک شنبه 1

 

 

 

 

 آمادگی دفاعیجلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 57/7/49 دوشنبه 5

 08/8/49 دوشنبه 1

 02/4/49 دوشنبه 0

 09/01/49 دوشنبه 1

 04/00/49 دوشنبه 1

 07/05/49 دوشنبه 1

 21/0/42 دوشنبه 7

 02/5/42 دوشنبه 1

 



 

 تفکر و سبک زندگیجلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 57/7/49 دوشنبه 5

 08/8/49 دوشنبه 1

 02/4/49 دوشنبه 0

 09/01/49 دوشنبه 1

 04/00/49 دوشنبه 1

 07/05/49 دوشنبه 1

 21/0/42 دوشنبه 7

 02/5/42 دوشنبه 1

 

 

 

 زبان انگلیسیجلسات گروه  

 تاریخ روز ردیف

 57/7/49 دوشنبه 5

 52/8/49 دوشنبه 1

 21/4/49 دوشنبه 0

 50/01/49 دوشنبه 1

 52/00/49 دوشنبه 1

 07/05/49 دوشنبه 1

 21/0/42 دوشنبه 7

 57/5/42 دوشنبه 1

 

 



 

 

  ارزیابی دفتر آزمایشگاهی جلساتتاریخ 

 تاریخ روز ردیف

 58/7/49 سه شنبه 5

 52/8/49 سه شنبه 1

 59/4/49 سه شنبه 0

 55/01/49 سه شنبه 1

 51/00/49 سه شنبه 1

 08/05/49 سه شنبه 1

 54/0/42 سه شنبه 7

 59/5/42 سه شنبه 1

 

 

 ارزیابی کالسهای کار و فناوریجلسات تاریخ 

 تاریخ روز ردیف

 57/7/49 دوشنبه 5

 52/8/49 دوشنبه 1

 52/4/49 دوشنبه 0

 50/01/49 دوشنبه 1

 04/00/49 دوشنبه 1

 07/05/49 دوشنبه 1

 58/0/42 دوشنبه 7

 52/5/42 دوشنبه 1

 

 



 

 دیدار اولیاء با دبیرانجلسات تاریخ 

 تاریخ روز ردیف

 58/7/49 سه شنبه 5

 59/8/49 یک شنبه 1

 59/4/49 سه شنبه 0

 57/00/49 سه شنبه 1

 55/05/49 شنبه 1

 54/0/42 شنبهیک  1

 52/5/42 شنبه 7

 

 

 

 

    

 م صلی ا... علیه وآله :        همانا تمام خوبی ها با عقل به دست می آید.رپیامبر اک

 

 7.1کالس 

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 مطالعات میرانزاده تفکر سلیمان پور ریاضی مختاری علوم ابراهیمی ادبیات صباغی  زنگ اول

 ریاضی مختاری زبان مهدیزاده علوم ابراهیمی قرآن روشندل فناوری غنی زنگ دوم

 قرآن مکمل مطالعات میرانزاده هنر فراهانی عربی اسدی ورزش عرب گری زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 قرآن مکمل ادبیات صباغی  هنر فراهانی دینی عسگری ریاضی همتی زنگ چهارم

       
 
 

     



 

 7.2کالس 

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 زنگ اول
ریاضی          

 غروی
 ریاضی مختاری ادبیات صباغی  زبان مهدیزاده تفکر ریحانی

 قرآن عسگری مطالعات میرانزاده مطالعات میرانزاده علوم ابراهیمی ورزش عرب گری زنگ دوم

 میرانزادههنر  عربی یوسفی ریاضی مختاری دینی عسگری قرآن مکمل زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 هنر میرانزاده علوم ابراهیمی ریاضی مختاری فناوری غنی ادبیات صباغی زنگ چهارم

  

 7.3کالس   

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 مکملقرآن  مطالعات میرانزاده ورزش میزان دار زبان مهدیزاده علوم مولوی زنگ اول

 مطالعات میرانزاده ریاضی مختاری علوم مولوی دینی اسدی عربی یوسفی زنگ دوم

 قرآن روشندل ادبیات تاجداری ادبیات تاجداری هنر حسینخانی ریاضی مختاری زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 قرآن روشندل پورتفکر سلیمان  ادبیات تاجداری فناوری حسینخانی ریاضی صیرفی زنگ چهارم

 7.4کالس  

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 تفکر نیکوزاد دینی اسدی علوم مولوی قرآن مکمل دردائی ورزش عرب گری زنگ اول

 ریاضی غروی ادبیات صباغی زبان مهدیزاده ادبیات صباغی هنر فراهانی زنگ دوم

 قرآن عسگری فناوری خلیفه ریاضی غروی مطالعات ابراهیمی ریاضی غروی زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 قرآن عسگری مطالعات ابراهیمی ریاضی غروی عربی یوسفی علوم مولوی زنگ چهارم

 7.5کالس       

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 قرآن عسگری مکمل قرآن ادبیات تاجداری هنر حسینخانی عربی یوسفی زنگ اول

 ادبیات تاجداری مطالعات ابراهیمی ریاضی همتی علوم حسینخانی ریاضی همتی زنگ دوم

 ریاضی همتی علوم حسینخانی ورزش میزاندار فناوری غنی مطالعات ابراهیمی زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 ریاضی همتی زبان مهدیزاده ورزش میزاندار دینی روشندل تفکر نیکوزاد زنگ چهارم

 



 

 

 :   آله و علیه... . ا صلی اکرم پیامبر                   

 

 8.1کالس 

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 مطالعات صنعت پیشه قرآن عسگری هنر فراهانی ادبیات صباغی ریاضی صیرفی زنگ اول

 ریاضی صیرفی دینی اسدی میزاندارورزش  عربی یوسفی علوم مولوی زنگ دوم

 علوم مولوی فناوری غنی ریاضی صیرفی مطالعات صنعت پیشه ادبیات صباغی زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 علوم مولوی تفکر ریحانی ریاضی صیرفی قرآن مکمل زبان سلیمیان زنگ چهارم

 

 

 8.2کالس 

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 ادبیات تاجداری ادبیات تاجداری ریاضی غروی دینی عسگری زبان سلیمیان زنگ اول

 مطالعات صنعت پیشه ورزش میزاندار هنر فراهانی فناوری غنی ریاضی غروی زنگ دوم

 ریاضی غروی تفکر سلیمان پور علوم ابراهیمی علوم ابراهیمی عربی یوسفی زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 ریاضی غروی قرآن مکمل علوم ابراهیمی مطالعات صنعت پیشه قرآن یوسفی زنگ چهارم

      

 8.3کالس       

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 تفکر روشندل مطالعات ابراهیمی هنر میرانزاده قرآن مکمل ریاضی همتی زنگ اول

 ریاضی همتی علوم ابراهیمی ادبیات بیک لو ادبیات بیک لو ابراهیمیمطالعات  زنگ دوم

 دینی اسدی قرآن عسگری ریاضی همتی عربی یوسفی زبان سلیمیان زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 دینی اسدی ورزش میزاندار ریاضی همتی علوم ابراهیمی فناوری غنی زنگ چهارم

      

      



 

 8.4کالس 

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 ورزش میزاندار ریاضی مختاری علوم ابراهیمی فناوری غنی ریاضی مختاری زنگ اول

 تفکر روشندل عربی یوسفی ادبیات تاجداری قرآن عسگری زبان سلیمیان زنگ دوم

 مطالعات صنعت پیشه علوم ابراهیمی مطالعات صنعت پیشه قرآن مکمل هنر فراهانی زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 مطالعات صنعت پیشه ادبیات تاجداری مطالعات صنعت پیشه دینی دردائی ریاضی مختاری زنگ چهارم

 

 :  آله و علیه...ا صلی اکرم پیامبر

 ".شد خواهید پشیمان که نکنید سرپیچی دستوراتش از و شوید هدایت تا بخواهید راهنمایی عقل از "

 

 

 9.1کالس 

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 فناوری غنی زنگ اول
مطالعات صنعت 

 پیشه

مطالعات صنعت 

 پیشه
 ریاضی صیرفی زبان مهدیزاده

 قرآن نیکوزاد دفاعی خلیفه ریاضی صیرفی علوم افتخاری ریاضی صیرفی زنگ دوم

 ورزش میزاندار ادبیات صباغی هنر میرانزاده دینی روشندل علوم افتخاری زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 ورزش میزاندار عربی یوسفی هنر میرانزاده ادبیات صباغی قرآن مکمل زنگ چهارم

 
 
 

     

 9.2کالس       

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 دینی اسدی عربی یوسفی ریاضی صیرفی ادبیات بیک لو علوم افتخاری زنگ اول

 ورزش میزاندار فناوری غنی مطالعات صنعت پیشه مطالعات صنعت پیشه قرآن مکمل زنگ دوم

 ریاضی صیرفی زبان مهدیزاده ادبیات بیک لو قرآن دردائی ریاضی صیرفی زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 ریاضی صیرفی دفاعی خلیفه ادبیات بیک لو علوم افتخاری هنر فراهانی زنگ چهارم

      

      



 

 9.3کالس 

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 ریاضی همتی هنر حسینخانی ریاضی همتی قرآن روشندل قرآن مکمل زنگ اول

 عربی اسدی ادبیات تاجداری دفاعی خلیفه دینی دردائی علوم افتخاری زنگ دوم

 ادبیات تاجداری ورزش میزاندار زبان مهدیزاده علوم افتخاری ریاضی همتی زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 ادبیات تاجداری فناوری غنی زبان مهدیزاده مطالعات ابراهیمی مطالعات ابراهیمی زنگ چهارم

      

 9.4کالس       

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 ریاضی غروی ورزش میزاندار دفاعی خلیفه مطالعات ابراهیمی مطالعات ابراهیمی زنگ اول

 علوم مولوی قرآن مکمل ریاضی غروی زبان مهدیزاده ادبیات صباغی زنگ دوم

 قرآن نیکوزاد عربی اسدی علوم مولوی ادبیات صباغی فناوری غنی زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 قرآن نیکوزاد هنرمیرانزاده علوم مولوی دینی اسدی ریاضی غروی چهارمزنگ 

      

 9.5کالس       

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه زنگ ها

 علوم مولوی فناوری غنی ادبیات بیک لو عربی یوسفی هنر فراهانی زنگ اول

 قرآن مکمل قرآن عسگری ریاضی مختاری مطالعات ابراهیمی ریاضی مختاری زنگ دوم

 ریاضی مختاری مطالعات ابراهیمی دفاعی خلیفه زبان مهدیزاده علوم مولوی زنگ سوم

 نماز نماز نماز نماز نماز زنگ نماز

 ریاضی مختاری دینی اسدی دفاعی خلیفه ادبیات بیک لو ورزش عرب گری زنگ چهارم

 

 

  

 

 

 



 

 اول رمـان تـات میـانـه امتحـبرنام

 

 18/9/90      لغایت        40/9/90     از تاریخ                                             

 

 رم دومـان تـات میـه امتحانـبرنام

 2/95/ 6     لغایت        11/41/95     از تاریخ                                             

 

 

 اهم فعالیت هاي آموزشگاه

 

دقیقه فقط  3آیاتی از کالم اهلل مجید یا ذکر حدیثی از معصوم در آغاز درس در هر کالس به مدت تالوت  -1

 در ساعت اول

 ثبت نام به موقع دانش آموزان براساس آئین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی  -2

 برنامه ریزی برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با حرف و مشاغل -3

 مشارکت معلمان و سایر کارکتان واحد آموزشی برای ایفای نقش تربیتیبرنامه ریزی به منظور  -4

رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعالم به موقع غیبت آنان به اداره آموزش  -5

 وپرورش متبوع

 اجرای طرح مدام)مدرسه در دست بچه ها(در سه مرحله -6

 )کارنامه ماهانه(وضعیت تحصیلی دانش آموزان به اولیاء آنها اری آزمون های ماهانه و ارائه گزارش زبرگ -7

هدایت دانش آموزان جهت حضور در کنفرانس های علمی ، مسابقات ، مطالعه و تحقیق با دعوت از  -8

 اساتید مجرب

 برنامه ریزی امتحانات میان ترم و ترم -9

 ممتازبرگزاری پایگاه مطالعاتی با همکاری دبیران مربوطه و دانش آموزان  -11



 

 آزمون های علمی ویژه هر پایه با حضور داوران )از بین همکاران (برگزاری  -11

از پیش تعیین شده و نیز دعوت از برگزاری جلسات ماهانه شورای دبیران به صورت پویا و با موضوع  -12

 اساتید جهت ارتقاء سطح کیفی امور آموزشی مدرسه.

 روز یکبار(54)هر  برگزاری نشست اولیای هر پایه با مدیریت آموزشگاه -13

 زمانبندی دیدار اولیاءمحترم با دبیران-01

بر طبق برنامه ی که متعاقباٌ به اطالع پاسخگویی معاونین آموزشگاه به اولیاء محترم در تمام زمینه ها -00

 خواهد رسید.

 بازدید ماهانه معاونین آموزشی از کالسهای درس -01

، انتظامات ، نماینده های کالس ها ، راهروها ، ماموران کنترل انتخاب و کنترل آموزش یاران بهداشتی  -03

 ورود و خروج دانش آموزان 

 وی یک روزه در پایان هر ترم جهت دبیرانبرگزاری ارد -05

 بازدید دفاتر کالسی دبیران هر سه ماه یکبار -04

 ه دبیران ، هر دو ماه یا بارمشاوره و...( با شرکت داوطلبان -پیشنهاد -برگزاری جلسه بحث آزاد )انتقاد -01

 نهج البالغه و احکام خاص پایه اول در ساعت مدرسه -طرح آموزش قران -01

 بازدید دفاتر کالسی دبیران هر سه ماه یکبار  -01

 هر دو ماه یک بار به صورت داوطلبانه جلسه بحث آزاد بین دبیران با معاونین -01

 

بزرگواران جهت ارتقاء بیشتر سطح علمی و کیفی آموزشگاه **منتظر پیشنهادات ونظرات ارزنده شما 

  هستیم.

 



 

 

 

 تکمیل ثبت نام سناد و کالس بندی هر پایه .0

 و گرفتن لیست دانش آموزان به ترتیب شاهد و غیر شاهد در هر پایه بطور مجزا  –ثبت نام نکفا  .1

 گرفتن دفتر آمار  .3

اطالع رسانی بخشنامه ها و ارسال جواب آن به اداره و در اختیار قرار دادن جزوات و مطالب مربوطه  .5

 به کلیه همکاران 

 دانش آموزان و همکارانتکمیل و کنترل پروندهای  .4

 میان ترم وترم دبیران –جمع آوری لیست نمرات ماهانه    .1

  تنظیم کارنامه های میان ترم و پایان ترم دانش آموزان .1

تنظیم کارنامه های ترم اول و ترم دوم و گرفتن اصل کارنامه و پس از مهر و امضاء و الصاق تمبر  .1

 جایگزین نمودن آن در پرونده دانش آموزان

 تنظیم نمایی و صحافی لیست دبیران هر پایه به ترتیب کالسی .1

 تنظیم و صحافی دفاتر امتحانات هر سه پایه به طور مجزا .01

 امتحانات پلمب شده و توسط نماینده اداره بسته خواهد شد.پس از صحافی دفاتر  .00

 نگه داری اوراق امتحانی تا پس از بسته شدن دفاتر امتحانات در مدرسه .01

  

 

 

 

 

 



 

  

ت هوشمند ، جهت کتور و کیپروژ اجرای برنامه های ویژه مدارس هوشمند از قبیل :تجهیز کالسها به ویدئو -0

 تدریس دروس به صورت سمعی و بصری 

 آموزیارپیامک  سیستم پیام رسانی به اولیای محترم از طریق -1

 ارتقاء سیستم های کالس های هوشمند و آپدیت کردن سیستم ها  -3

 از بین دانش آموزان ITتشکیل تیم  -5

 مسئولین مربوطههمکاری در رابطه با مسابقات مطالعه و تحقیق با سایر  -4

 و نهم هشتم ،هفتم  تشکیل کالس فلش برای دانش آموزان عالقمند پایه -1

 تشکیل کالس تولید محتوا برای دانش آموزان عالقمند -1

 در مدرسه ITبرگزاری مسابقات ویژه  -1

 برگزاری کالسهای آموزشی رایانه جهت همکاران -1       

  ITصورت امکان برگزاری نمایشگاه  و در ITبرنامه ریزی  برای بازدید از نمایشگاه های  - 01      

 اجرایی و آموزشی  دریافت بخشنامه ها و توزیع آن به مدیریت و معاونین -00      

 ثبت اطالعات دانش آموزان و پرسنل مدرسه در سیستم آموزیار  -01      

 نظارت بر ثبت نمرات کالسی ، ماهانه و میان ترم توسط دبیران در سیستم آموزیار  -03

 اطالع رسانی به موقع به اولیاء جهت دریافت کارنامه کالسی ماهانه و میان ترم از طریق سایت مدرسه  -05

 ارتقاء و آپدیت سیستم های بخش اداره از قبیل پرینتر و کامپیوتر -04

 اخبارها و رویدادها ی مدرسه در سایت مدرسه گذاشتن تمامی  -01

 رفع اشکال های سیستم های مدرسه در طی سال تحصیلی  -01

 نظارت برگذاشتن نمونه سواالت و تکالیف نوروزی توسط دبیران در سایت مدرسه . -01



 

  

 وضعیت درسی دانش آموزان بخصوص شاگردان ضعیف تر با همکاری مشاور مدرسهری یپیگ -0

برگزاری کالسهای جبرانی به صورت گروهی و انفرادی برای دانش آموزان بخصوص دانش آموزان شاهد   -1

 با همکاری مشاور مدرسه 

 تیزهوشان و .....( –برگزاری کالسهای بنیه علمی خاص دانش آموزان قوی )خالقیت ریاضی  -3

 انش آموزان مستعد.ثبت نام از دتشکیل گروه های پژوهشی و تحقیقاتی در مدرسه و  -5

 آموزشی-هدایت دانش آموزان جهت حضور در المپیاد علمی ریاضی و تشکیل کانونهای علمی -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ".گونه اي متفاوت انجام مي دهنده افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را ب  " 

 آشنایی با دانش آموزان از طریق تکمیل فرم مشخصات و حضور در کالس ها  

 آشنا نمودن دانش آموزان با اصول برنامه ریزی درسی هفتگی و ماهانه  

 برنامه ریزی و اجرای کالس های مورد نیاز دانش آموزان  

 برنامه ریزی و اجرای کالس های آموزش خانواده ) دوره اول (  

 ن صندوق ارتباط با مشاور به دانش آموزان معرفی و فعال نمود 

 معرفی و فعال نمودن کتابخانه ی اتاق مشاوره  

 آماده سازی تابلوی پیام های مشاوره ای برای دانش آموزان ، دبیران ، اولیاء  

 شرکت در شورای دبیران و ارتباط با آنها جهت شناسایی دانش آموزان مشکل دار  

 فتاری ( ر –مشاوره های فردی ) تحصیلی  

 مشاوره های گروهی در زمینه های مختلف تحصیلی ، رفتاری ، ارتباط با دوستان ، مسائل بلوغ و ... 

 تهیه بروشور جهت مطالعه ی دانش آموزان و اولیاء 

 اجرای آزمون های روانشناختی  

ه نمایشگا –دعوت از سخنران  –برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های هفته ی مشاغل ) بازدیدها  

 مقاله ها و بروشورها  –مشاغل 

  آموزش شیوه های مطالعه در ایام امتحانات 

 راهنمایی گروهی دانش آموزان با موضوعات پیش بینی شده

 موضوع  تاریخ 

 آشنایی دانش آموزان با معیارهای مناسب انتخاب دوست  15/7

 آشنا نمودن دانش آموزان با روش های مطالعه صحیح  18/8

 آشنا نمودن با ویژگی های دوره بلوغ  15/9

 آموزش کنترل چشم  15/11

 آموزش مهارت شیوه ی حل مساله  15/12

 شیوه ی استفاده ی صحیح از تکنولوژی های جدید 27/1

 آشنایی با رشته های تحصیلی و مشاغل مختلف  15/2

 

 



 

 تقویم اجرایی برنامه آموزش خانواده با موضوعات پیشنهادی 

 موضوع  تاریخ 

 ویژگی های دوره ی نوجوانی  29/7

 نقش اولیا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  27/8

 در میزان کاهش اضطراب دانش آموزان « نقش والدین» روش مقابله با اضطراب امتحان  25/9

 ویژگی های دوره بلوغ و تربیت جنسی فرزندان  31/11

 شیوه ی تقویت بعد معنوی در فرزندان  28/11

 شیوه ی ارتباط موثر با فرزندان  19/12

 آموزش و تقویت باورهای دینی در فرزندان  26/1

 آشنایی اولیا با رشته های تحصیلی و مشاغل مرتبط  31/2

 

 

 موضوعات پیشنهادی در شورای دبیران

 

 آشنایی دبیران با ویژگی های دوره ی نوجوانی  -1

 آموزش مهارت ارتباط موثر با دانش آموزان  -2

 ویژگی های خانواده موفق و بالنده  -3

 تاثیر تشویق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  -4

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 ** اهم اهداف کلی فعالیت پرورشی سال جاری  :

  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 

  ارتباط فضای تعامل و تعاون و ارتباطی صمیمانه بین همکاران و دانش آموزان 

  شناسایی مهارت های علمی ، فرهنگی  دانش آموزان  و تقویت آنان 

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

 در مسابقات 

  16آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات فرهنگی هنری وپرسش مهر 

 ن با قوانین مدرسه و ایجاد روحیه ی قانون پذیری آشنایی دانش آموزا 

 و در پایان شکوفایی زمینه های علمی ، فرهنگی ، معنوی و .... جهت ارتقای بعد انسانی 

 اهداف روزانه ، هفتگی  و ماهانه 

   برگزاری نماز جماعت 

 برگزاری مراسم صبحگاهی 

 برگزاری پربار مناسبت ها ی ملی مذهبی 

 زش و ورزش صبحگاهی شاداب سازی زنگ ور 
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 آغاز هفته دفاع مقدس   -1359آغاز جنگ تحمیلی  –جشن جوانه ها  31/6سه شنبه      

ـر
ــ

ــ
مه

 

 مراسم دعا و نیایش روز عرفه  –افتتاحیه مدرسه  و گرامی داشت هفته دفاع مقدس  1/7چهارشنبه      

 جشن عید سعید قربان            2/7پنج شنبه     

کالهدوز و جهان آرا (والدت امام علی –نامجو–فکوری –شهادت رزمندگان اسالم) فالحی –روز آتش نشانی 7/7سه شنبه       

 النقی علیه السالم  

 روز بزرگداشت مولوی    8/7چهار شنبه      

 جشن عید سعید غدیر خم -نوجوانان فلسطینی روز همبستگی با  7/ 9پنج شنبه     

 عید سعید غدیر خم 11/7جمعه         

 روز نیروی انتظامی  –هجرت امام خمینی )ره(  از عراق به پاریس  13/7دوشنبه        

 خواندن حدیث کساء در صبحگاه به همراه سخنرانی –برگزاری مراسم روز مباهله  15/7چهارشنبه    

دعوت از خانواده شهدا یا جانباز و همکاران بازنشسته)این مراسم به  –روز خانواده و تکریم بازنشستگان  18/7        جمعه  

 ( برگزار می شود.19/7دلیل تعطیلی در روز شنبه 

  –روز بزرگداشت حافظ  21/7دو شنبه    

 برنامه روز جهانی استاندارد با همکاری دبیر حرفه و فن،روزپیوند اولیا و مربیان و پیشنهاد بسته غذای سالم  22/7چهارشنبه    

 آغاز دهه اول محرم و برپایی مراسم عزاداری وزیارت عاشورا هرروز در مراسم صبحگاه  23/7پنج شنبه     

 روز تربیت بدنی و ورزش با برگزاری مسابقه ورزشی توسط دبیر ورزش  26/7یک شنبه     

برپایی مراسم –صحبت در خصوص نقش صادرات در پیشرفت کشور توسط دبیر اجتماعی   -روز صادرات  29/7چهار شنبه    

 سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی

 بازدید دانش آموزان از باغ موزه دفاع مقدس   و   برپایی تبلیغات کاندیداهای دانش آموزی 

ن
ـا

ــ
ــ

ــ
ــ

آب
 

 تاسوعا ی حسینی   1/8جمعه           

 عاشورای حسینی   2/8شنبه            

دعوت از اولیای آزاده دانش آموزان مدرسه و دیدار از خانواده معظم شهدا و -روز تجلیل از اسرا و مفقودین  3/8یک شنبه      

 مفقودین جنگ تحمیلی 

گرامیداشت شهادت شهید فهمیده و روز  -صحبت در خصوص پدافند غیر عامل با حضور دبیر دفاعی 6/8چهارشنبه      

 نوجوان و بسیج دانش آموزی

 شهادت شهید فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی 8/8        جمعه   

 زیارت عاشورا  –در صبحگاه شهید محراب آیت اله قاضی طباطبایی زندگی نامه شهادت اولین  11/8یک شنبه      

 شرکت در راهپیمایی روز مبارزه با استکبار جهانی ومراسم روز دانش آموز و اهدای جوایز به آنان  13/8چهارشنبه     

 ) به روایتی (شهادت امام زین العابدین سوگواری  17/8یک شنبه     

گرامیداشت روزکتاب وکتابخوانی )برگزاری مسابقه کتاب خوانی و نمایشگاه کتاب (وبزرگداشت آیت  24/8یک شنبه      

 ا...طباطبایی 

 وروز بزرگداشت سلمان فارسیوالدت امام موسی کاظم )ع(   28/8پنج شنبه    

 * برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی  

 * اولین دیداراز خانواده های محترم شاهد و ایثارگر     

 * اردوی درون استانی 
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 آغاز هفته وحدت و  والدت رسول اکرم  صلی ا... علیه و آله)به روایتی( 3/11پنج شنبه   

 روز ایمنی در برابر زلزله و بالیای طبیعی  5/11شنبه        

 جشن بزرگ  والدت رسول اکرم  صلی ا... علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السالم 8/11سه شنبه    

 برنامه روز بصیرت و میثاق با والیت طبق بخشنامه  9/11چهار شنبه   

 میرزا تقی خان امیر کبیر  –سخنرانی در خصوص مرد تاریخ ساز ایران  21/11یکشنبه     

 برگزاری اردو روز والدت حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( وزیارت آن حضرت در ری  25/11

 بزرگداشت روز غزه  -والدت امام حسن عسگری علیه السالم  29/11دوشنبه     

 به مناسبت  * دومین اردوی یک روزه درون استانی دانش آموزی

   
ن 

ــ
ــ

ــ
ــ

مـ
به

 

 تکریم دختران نمونه اخالق و حجاب –وفات حضرت معصومه )س(  1/11پنج شنبه  

 برگزاری مراسم ویژه دهه فجر و روز شمار انقالب اسالمی 12/11دو شنبه   

 برگزاری جشن پیروزی انقالب اسالمی  21/11شنبه  چهار

 پرستار جهت ایراد سخنرانی( جشن والدت حضرت زینب )س( وروز پرستار)دعوت از یک 11/ 25یکشنبه   

 * سومین و چهارمین دیدار با خانواده های محترم شاهد و ایثارگر             *یادمان شهدا     

 * مسابقه ورزشی جام فجر         

 * تقدیر از دانش آموزان برگزیده در مسابقات فرهنگی هنری وممتاز علمی اخالقی ورزشی و ... 

ـد
ــ

ــ
فن

اس
 

 شهادت حضرت زهرا )س( به روایتی  12/ 3     دو شنبه

 گرامیداشت روز امور تربیتی و تربیت اسالمی  12/ 8شنبه         

 کاشت نهال به صورت نمادین روز درختکاری در حیاط مدرسه 15/12شنبه        

 مهمانی الله ها                   -)س( و روز بزرگداشت شهدا شهادت حضرت زهرا سوگواری  22/12چهارشنبه  

 روز بزرگداشت پروین اعتصامی و بمباران شیمیایی حلبچه  25/12دوشنبه     
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 گرامی داشت روز بسج مستضعفان  5/9پنج شنبه    

 روز نیروی دریایی دعوت از اولیای شاغل در نیروی دریایی جهت ایراد سخنرانی  7/9شنبه         

 مانور سراسری زلزله 8/9یک شنبه     

 سخنرانی درباره شهید مدرس  -ویژه برنامه اربعین حسینی  11/9سه شنبه    

 اربعین حسینی  11/9چهارشنبه   

 اکرم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی علیه السالمبرگزاری مراسم رحلت پیامبر  18/9چهارشنبه   

 رحلت پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( 19/9پنج شنبه   

 سوگواری شهادت امام رضا  علیه السالم 21/9شنبه         

 هجرت حضرت رسول اکرم )ص( از مکه به مدینه  22/9یکشنبه     

 معرفی دانش آموزان برتر پژوهشگر در روز پژوهش و  ...  25/9چهارشنبه   

 شهادت امام حسن عسکری )ع( 29/9یکشنبه      

 برگزاری مراسم شب یلدا 31/9دوشنبه    

 دومین دیدار با خانواده های محترم شاهد و ایثارگر 



 

 

 ** و در نهایت :

  نشست های مسئول محترم بنیاد شهید غرب تهران با دانش آموزان هرسه پایه 

  هماهنگی با مدرسین در  –تحویل حقوق مدرسین  –دریافت هزینه  –ثبت نام دانش آموزان  –مجمع قرآنی) تبلیغات

 سرویس ایاب و ذهاب و...( –خصوص محتوای تدریس 

  برگزاری کالس های فوق برنامه 

 سالم پایان نماز و . (  –قرائت ادعیه  –مکبر –برنامه تقسیم کار فعالیت های نماز جماعت بین دانش آموزان )موذن 

  تبریک  –مسابقه  –برنامه های خالق در نمازخانه  –تقدیر و تشکر از همکارن  –پخش اذان  –برنامه هفتگی بین الصالتین

 ایجاد انگیزه ی تبلیغ و جذب توسط دانش آموزان برای سایر دانش آموزان .  -تولد به  دانش آموزان نمازگزار

 د شهید و... انجام خواهد شد. اردوها و بازدیدهایی که طبق بخشنامه واز طرف بنیا 
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 جشنواره تغذیه سالم در روز جهانی بهداشت  18/1   چهار شنبه

 والدت امام محمد باقر )ع( -روزملی فناوری هسته ای و شهادت شهید آوینی  21/1جمعه       

 برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام هادی )ع( در صبحگاه  22/1یکشنبه       

 دعوت از دبیر ادبیات جهت معرفی عطار در روز بزرگداشت عطار نیشابوری  25/1چهار شنبه   

 والدت امام محمد تقی )ع(   29/1پنج شنبه     

ت
ــ

شـ
به

دی
ار

 

 روز بزرگداشت سعدی  1/2چهارشنبه     

 روز بزرگداشت شیخ بهایی  -تا سیس سپاه پاسداران  –جشن میالد حضرت علی )ع( و روز زمین پاک  2/2پنج شنبه      

 برنامه های ویژه هفته معلم وگرامی داشت روز شهادت استاد شهید مطهری و مسابقه ویژه این هفته 12/2شنبه          

 شهادت امام کاظم )ع( 14/2سه شنبه    

 جشن مبعث حضرت رسول ) ص( 15/2چهار شنبه 

روز پاسدار وحضرت ابوالفضل العباس) ع( و روز جانبازوامام –برگزاری جشن والدت امام حسین )ع(  22/2چهارشنبه    

 سجاد)ع(

 روز بزرگداشت فردوسی  25/2شنبه          

 روز بزرگداشت حکیم عمر خیا م و روز جهانی موزه و میراث فرهنگی   28/2دوشنبه       

 روز جوان  اکبر)ع(والدت حضرت علی  31/2چهارشنبه    

 *بازدید هفته مشاغل 

 *اردوی یک روزه دبیران در هفته معلم 

 *اردوی برون استانی مشهد مقدس 

اد
رد

خ
 

 امتحانات ترم دوم  

 والدت حضرت قائم )عج( - 3/3روز مقامت ، ایثار و پیروزی    -آزاد سازی خرمشهر

 3/ 4روز دزفول    –روز مقاومت و پایداری 

 خرداد  و روز جهانی محیط زیست  15ارتحال حضرت امام خمینی )ره( و قیام 

 21/3شهادت آیت اله سعیدی و روز جهانی صنایع دستی  



 

 برگزاری مراسم دعای توسل، زیارت عاشورا و دعای عهد 

 دعوت از مداحان اهل بیت و سخنرانان 

  سرود و...( –تئاتر –احکام -نهج البالغه  -حضور دانش آموزان درمسابقات هشت گانه )قرآن 

  استان و... –حضور در مسابقات ورزشی ویژه  منطقه 

  انتخاب دانش آموزان با صدای هماهنگ ( –گروه هم خوان قرآنی : انتخاب آیه مناسب 

 هماهنگی گروه تواشیح و مدیحه سرایی : انتخاب متن مناسب و دانش آموزان مستعد 

  شرکت دانش آموزان درمسابقات درس هایی از قرآن 

  پرسش مهر 

  اجرای سرودهای همگانی در صبحگاه مدرسه 

 قرآنی ویژه مدرسه  برگزاری مسابقه 

  اجرا و پخش برنامه از رادیو مدرسه 

  جمع آوری نذورات جهت مراسم مذهبی 

 جمع آوری کمک های اولیا به ایتام و نیازمندان 

  کارت هدیه  –کارت امتیاز  -معرفی برگزیدگان در مراسم مختلف  -تشویق دانش آموزان به صورت : دریافت تقدیر نامه– 

 بازدید ها  –ا اردوه –دریافت هدیه 

  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 

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

پرداخت هزینه ها  –هماهنگی برای تهیه بلیط ، غذا ، هتل ، برنامه های اردو ، بروشور و مسابقات  –یافت رضایت نامه ها 

 سرویس ها ، بیمه حوادث و ... (  –ایاب و ذهاب  –

  ه و ... بهمن ، نماز جمع 22مذهبی مثل راهپیمایی  –حضور در تجمعات ملی 

  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 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 



 

  تشکیل شوراهای مدرسه 

  نظارت بر پاکیزگی و بهداشت تهیه مواد  –کنترل کیفیت غذایی  –دریافت اجاره  –رسیدگی به کار بوفه ) عقد قرارداد

تهیه مواد الزم تربیتی مثل : فیش غذا به  –نوع ارتباط مسئول بوفه با همکاران و دانش آموزان  –غذایی و محیط بوفه 

 عنوان جایزه به دانش آموزان و فیش غذا به همکاران (

 رین شناخت دانش آموزان از نظر استعداد و ناراحتی ها و ارجاع به مشاو 

  . برپایی نمایشگاه ها 

   تزیین نمازخانه در مناسبت های مختلف 

  برگزاری جشنواره مواد غذایی توسط خود دانش آموزان 

  نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی 

                                                                              تهیه و تنظیم بروشور و نشریه ها                                     

 اجتماعی و فرهنگی (                  -3مشاوره،روان شناسی، بهداشتی        -2تفریحی       –فرهنگی  -1)

 آمادگی برای امتحانات –روز معلم –عید نوروز –محرم –دهه فجر –در ارتباط  با روز دانش آموز

  نوشتن متون ادبی و روانشناسی برای دفتر همکاران 

  تبریک تولد همکاران  –تقدیر و تشکر از همکاران فعال در نماز جماعت  –برگزاری مسابقه بین همکاران 

                                                                                                       در بخش شوراها                                    

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

اعالم جلسات  –معرفی فعال ترین عضو به اداره جهت انتخاب عضو فعال منطقه  –شورا در برنامه های مختلف مدرسه 

تهیه گزارش کار واحد شورای  –نش آموزان به دبیران محترم جهت هماهنگی در ورود و خروج آن ها ماهانه و معرفی دا

 استفاده از اعضای شورا در مناسبت ها و مراسم مختلف (    ب( شورای دبیران  –دانش آموزی توسط منشی شورا 

  تهیه کارت و پر کردن فرم و تشکیل پرونده –نثبت نام از دانش آموزا -بسیج دانش آموزی:تهیه فرم و فرم مقررات از اداره

گزارش –اردو ها ) سالن تیراندازی،کوه نوردی، اسلحه شناسی( –کالس های الزم برای دانش آموزان بسیجی –های الزم

 کار دانش آموزی. 

  : نش آموزان عضو تایپ اسامی دا –تایپ اسامی کتاب ها در کامپیوترها  –مرتب کردن کتاب ها بر اساس عنوان  -کتابخانه

نظر  –تعیین مبلغی برای عضویت و خریداری کتاب های جدید  –تهیه و تنطیم کارت عضویت  –کتابخانه در کامپیوتر 

مجهز کردن کتابخانه به  –خواهی از دانش آموزان ) مخصوصا شورای دانش آموزی ( برای خرید کتاب و نحوه کار کتابخانه

 وهشی دانش آموزان کامپیوتر و اینترنت برای کارهای پژ
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 برنامه ریزی بزرگداشت هفته معلم 1

       *     



 

 برگزاری هفته معرفی مشاغل )راهنمایی تحصيلی(  2

       *     
ونظارت اقدام جهت تکميل كتابخانه های كالسی وپيگيری  3

    * * * * * * * * * دقيق بر برگشت كتاب های دریافتی  دانش آموزان مدرسه
پيگيری و نظارت دقيق بركتاب های دریافتی دانش آموزان  4

    * * * * * * * * * ازكتابخانه مدرسه
تنظيم بایگانی مناسب از پارچهه نوشهته هها وتراكهت ههای       5

           * * تبليغاتی
 اجناس عرضه شده در تعاونی وبوفه آموزشگاه نظارت بر 6

* * * * * * * * *    
انجام فعاليت ها و برنامه های الزم جهت تقویت روابط  7

عاطفی و انسانی همکاران با یکدیگر و دانش آموزان در 
 راستای تقویت جاذبه آموزشگاهی 

* * * * * * * * *    

تعطهيالت  چگونگی انجام فعاليهت ههای مدرسهه در طهو       8
 * * *          تابستان و حفظ ارتباط دانش آموزان با مدرسه

انجام نظر سنجی از همکاران و دانش آموزان در زمينه  9
فعاليت های انجام گرفته در طو  سا  تحصيلی و رفع 

 موانع ومشکالت برای ادامه روند مطلوب امور

    *   *     

فضاهای موجود جهت امر اقدام به منظورحداكثراستفاده از  11
تربيت بدنی و نصب وسایل و تجهيزات مورد نياز و ایمن 

 سازی

* *           

 استفاده  از لباس و كاور های ورزشی توسط دانش آموزان 11

* * * * * * * * *    
ارایه اطالعات تئوری ورزشی به دانش آموزان توسط دبير  12

      * * * * * * * نرمشمربوطه در ابتدای زنگ ورزش و انجام 
13 

 
 انجام ورزش صبحگاهی و سرود همگانی در مراسم آغازین

* * * * * * * *     
انجام فعاليت های مرتبط با موضوع مدرسه زندگی ومهارت  14

زندگی )از قبيل سپردن اداره امور مدرسه به دانش آموزان و 
شورای دانش آموزی طی چند روز از سا  تحصيلی و یا 

طرح یك روز بدون كيف و كتاب به منظور تمركز بيشتر بر 
 فعاليت های اجتماعی و فرهنگی معلمان و....(

  *   *  *     
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برنامه ریزی جهت برگزاری حداقل یك دوره آموزش  15
            * خانواده

 برنامه ریزی جهت برگزاری جشن جوانه ها  16

*            
 برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم بازگشایی مدرسه 17

*            
برنامه ریزی و نظارت بركيفيت اجرای طرح های آموزشی  18

     * * * * * * * * مصوب
شناسایی دانش آموزان مستعد در زمينه مسابقات فرهنگی،  19

            * ومعرفی به مسابقات مرحله منطقه ای و استانیهنری، 
عضویت دانش آموزان در بسيج دانش آموزی و بزرگداشت  21

           *  هفته بسيج
 انجام اقدام الزم جهت بيمه حوادث كاركنان و دانش آموزان 21

*            
 تشکيل انجمن اولياومربيان وشورای مالی 22

* * * * * * * * *    
برگزاری جلسات شورای مدرسه وثبت منظم صورتجلسات  23

    * * * * * * * * * وپيگيری انجام مصوبات
شناسایی دانش آموزان كم بضاعت، بی بضاعت و ایتام و  24

حتی االمکان شركت درجشن نيکو كاری وانتخاب رابط 
 كميته امداد

 *           

 شکوه ومنظم نماز جماعتبرنامه ریزی جهت برگزاری پر  25

*            
 برنامه برگزاری مناسبت ها و ایام ا.... در طو  سا  26

            
برنامه ریزی جهت فعالت های اردویی و بازدید های علمی،  27

            * تفریحی وزیارتی
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی ونظارت بر نحوه  28

           *  شورا و مسئوليت پذیری دانش آموزانانجام فعاليت های 
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 برگزاری جشن تشرف یا تکليف 29

            
برگزاری مسابقات كتابخوانی و نيز تشکيل نمایشگاه به  31

دست سازه های مناسبت های مختلف مانند هفته مشاغل، 
 دانش آموزی، نمایشگاه قرآن و.....

    *   *     

 تشکيل گروه سرود، تئاتر، تواشيح و...... 31

* *           
مشاركت دانش آموزان در اداره امور آموزشگاه ،مسایل  32

بهداشتی و... وتقسيم مسئوليت های مختلف در بين دانش 
 آموزان

*            

های كالسی درزمينه های مسابقات ایجاد رقابت  33
     * * * * * * * * ورزشی،رعایت بهداشت و نظافت، كالس برتر انضباطی و....

 برگزاری مراسم گرامی داشت دهه فجر 34

    *        
نظارت برنوع پوشش و بهداشت ظاهر دانش آموزان از نظر  35

     * * * * * * * * موی سرو...
 سالگرد امور تربيتی )هشتم اسفند (گرامی داشت  36

     *       
تشویق همکارانی كه بيشترین ميزان مشاركت در زمينه  37

فعاليت های آموزشی وپرورشی دانش آموزان  را عهده دار 
 بوده اند وتعامل بهتری بامدیر، معاونان و مربی مدرسه دارند

    *   *     

 بهداشتی مربوطه راه اندازی تعاونی آموزشگاه وامور 38

*            
تعيين محل مناسبی جهت نگهداری فعاليت ههای عملهی و    39

            * امور تحقيقاتی دانش آموزان
بازدید دقيق و منظم و به موقع از سرویس بهداشتی دانهش   41

    * * * * * * * * * آموزان وكنتر  سيستم مایع دستشویی و.....
 آبسردكن در مدرسهنصب آبگرمکن و  41

*  *          
تنظيم و ابالغ برنامه نظافت مدرسه به نيروههای خهدماتی و    42

    * * * * * * * * * پيشگيری از تداخل كاری ایشان و نظارت درست بر آن
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 رسيدگی و اهميت به فضاهای سبز مدرسه  43
* * * * * * * * *    

برنامه ریزی جههت تجهيهز و اسهتفاده از كتابخانهه )تنظهيم       44
برنامه هفتگی جهت استفاده كليهه دانهش آمهوزان از زنهگ     

 هایی مانند ساعات پرورشی(

* *           

 بازدید به موقع و منظم از پشت بام ها و سایر فضاها 45
* * * * * * * * *    

تعيين محل مشخصی جهت آرشيو نمونه سئواالت و جزوات  46
سا  های مختلف، امکانات تبليغاتی در امور پرورشهی ونيهز   
اوراق امتحانات نوبت های قبل كه مهلهت امحهاآ آنهها فهرا     

 نرسيده است

*            

تجهيز كارگهاه و آزمایشهگاه و تعيهين یرنامهه مهنظم جههت        47
استفاده از امکانات و ابالغ آن به دبيران ذیهربط و متصهدی   

 مربوطه

*            

 

       

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


