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 تهران 5آموزش و پرورش منطقه 

 نمونه دولتی امام مهدی )عج(دبیرستان 

 1141-49تقویم آموزشی سال تحصیلی 

 

 دگزارش عملکر

 ستاندبیر پرسنلمعرفی 

 معرفی دبیران وگروه هاي آموزشی

 دبیرستانجدول فعالیت روزانه 

 گزیده اي از آیین نامه انضباطی دبیرستان

 تحصیلی متوسطهگزیده اي از آیین نامه آموزشی دوره 

 سخنی از مشاوره

 49خرداد الی  41تقویم آموزشی مهر 

 

 

 همواره به خاطر داشته باشید كه

 كافی نیستدانستن 

 باید به دانسته هاي خود

 عمل كنید.
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  نمونه دولتی امام مهدی )عج( دبیرستان معرفی پرسنل

3141-49 سال تحصیلی  

 تلفن روزهاي حضور سمت نام خانوادگی

 99776484 تمام وقت مدیر حسینی

 44147770996 تمام وقت پرورشیمعاونت  پهلوانی

 44147770998 تمام وقت اجراییمعاونت  رزمی فر

 44147770994 تمام وقت معاونت آموزشی سلطانیان

 99713449 هچهارشنب- سه شنبه –دوشنبه  مشاور ل کثیرآ

 44133146391 تمام وقت سرایدار شرفی

 99713449 تمام وقت خدمتگزار درست

 44131304930 - مسئول سرویس اویسی
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 دبیرستان در  هاي آموزشی و گروه بیراندروزهاي حضور

 هارشنبهچ ه شنبهس وشنبهد کشنبهی نبهش روزهاي هفته گروه هاي آموزشی

      گروه ديني و قرآن

 * * *   شیخ محمدی

   *   خسروانی

 *  *  * مال اشرفی

      گروه عربي

 *  *  * موهبتی زاده

  *    حیطاوی

   *   خسروانی

      گروه ادبیات

  * *  * عموزاده

    *  عبدالکریمی

      گروه زبان خارجه

  * *   ناظمی

  *    خادم

      گروه علوم اجتماعي

    * * نورس

      گروه رياضي

   *  * محمدی

  *  *  شکرانی

  * * *  آزادی

  *  *  دولتی

  *  *  دوکوشکانی

 * * * *  شجاعی

      گروه فیزيک

 *    * رحمانی

 * *   * میراشه

  *  *  کلهر

      گروه شیمي 

  *  *  طراوت

     * صادقی

 *     داوری

      گروه تربیت بدني

    * * شجاعی فر

  *    عزیزی

      گروه زيست

 * * * *  هاشمی
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در مدرسه حضور یافته و با توانند ساعت تفریح دوم میمحترم: با توجه به روزهاي حضور دبیران جهت مالقات  اولیاي

 با دبیران مربوطه دیدار داشته باشند.، معاونینهماهنگی 

 3191 -94در سال تحصیلی جدول فعالیت روزانه   

 فرصت ها همیشه وجود دارند

انسان ها باید هوشیار باشند که 

در هنگام دق الباب کردن 

 فرصت ها، در را باز کنند

 ساعت شروع و خاتمه برنامه

هصبحگا  6:90 – 6:14  

6:90 – 4:40 ساعت اول  

4:40 – 4:30 تفریح اول  

4:30 – 14:90 ساعت دوم  

14:90 – 11:44 تفریح دوم  

11:44 – 13:34 ساعت سوم  

13:34 – 11:44 تفریح سوم  

11:44 – 19:34 ساعت چهارم  

19:34 – 19:10 تفریح چهارم  

19:10 – 10:04 ساعت پنجم  

 

 و گرامی! پدرهاي عزیز

باااا توجاااه باااه موقعیااات فرزنااادانتان و نیااااز آناااان باااه حضاااور مساااتمر و فعاااال شاااما در صاااحنه عااااطفی، اجتمااااعی و 

آیاااا  مناااد شاااویم.بیشاااتر بهاااره آموزشااای داناااا آماااوزان خواساااتار آن هساااتیم تاااا از مشااااركت و همکااااري شاااما

یاااا ماااال انااادوزي باااراي تاااالش شااابانه روزي شاااما باااراي فرهیختگااای و علااام انااادوزي بیشاااتر فرزنااادانتان اسااات 

 فرمایند:میاین سوال را حضرت علی)ع( به زیبایی پاسخ گفته است كه  آنان؟

 .علم زیادولی شود میمال در اثر انفاق كم  .3

 كند ولی مال خود احتیاج به حفظ دارد.میعلم صاحبا را حفظ  .2

 .شودمیهر كس جمع علم كند تواضعا زیاد گردد و هر كه مال جمع كند تکبرش فزون تر  .1

 .طالب علم دوستانا فراوان شود وطالب مال دشمنانا .4
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  )بر مبنای آیین نامه انظباطی و آموزشی( گزیده ای از آیین نامه انضباطی دبیرستان

 اهداف

 یبنديپا جهت ضروري حدود انتظارات مسئولین، مقدمه و آشنایی با مقررات مدرسه انضابا  از مهم ترین اصول موفقیت بوده و ورعایت نظم 

 .اخالقی است قانونی و دانا آموزان به ضوابط
نحوه عملکرد مدرساه درصورت تخطی احتمالی از این موازین، ضامن  وظایف دانا آموزان و و، مشاخ  بودن چارچو  حقوق این زمینه در

 اجراي مقررات خواهد بود.

 انتظارات 

 كاركنان مدرسه دیگر یان ومرب احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، رعایت اد  و 

 همکاري با سایر دانا آموزان اخالق و رعایت حسن رفتار و 

 ،مدرسه مشاركت درفعالیت هاي اجتماعی انجام فرائض دینی و تربیتی، –رعایت مقررات آموزشی  سعی شایسته درتحصیل 

 خروج ازآن درپایان ساعات مقرر حضور به موقع در مدرسه )پیا از شروع صبحگاه( و 

 همکاري در پاكیزه نگهداشتن فضاي مدرسه نظافت فردي و عایت بهداشت ور 

 آرایا موي سر رعایت سادگی در لباس، كفا و 

 اشیاي ضروري در مدرسه همراه نداشتن وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی و 

 ارائه گواهی پزشک واول ساعت  گزارش غیبت دانا آموز )توسط اولیا( حداكثر تا 

 هوارد کسر نمرم

م انجا مقررات مدرسااه و رعایت شااایسااته موازین اخالقی و ضاامن تقدیر از دانا آموزان عزیز كه بانمونه دولتی امام مهدي )عج( دبیرسااتان 

كه عدم رعایت آن تخلف انضباطی محسو   مواردي را رسانند،میبه اثبات  را بالندگی فرهنگی خود و گروهی، رشد اجتماعی و وظایف فردي

 دارد.گردد را به شرح ذیل اعالم میمیر نمره منجركس به شده و

 كسر نمره عناوین انضباطی ردیف

 30/4 تاخیر ورود به مدرسه 1

 30/4 تاخیر ورود به كالس 3

 0/4 اخراج از كالس تحت عناوین درسی 1

 یا تصمیم مسئوالن مدرسه 1 اخراج از كالس تحت عناوین اخالقی 9

 یا تصمیم مسئوالن مدرسه 3 آموزان دانا دبیران و مسئوالن و عدم رعایت احترام نسبت به 0

 30/4 صحبت یا حركات نامناسب درمراسم صبحگاه 7

 0/4 ن دانا آموزيأش مغایر با وضع ظاهري نامناسب و پوشا و 6

 1 غیرالزم وسایل غیر مجاز و همراه داشتن تلفن همراه و 8

 3 غیبت غیر موجه 4

 یا تصمیم مسئوالن مدرسه 3 عنزا ایجاد درگیري و 14

 1 خروج بدون اجازه از مدرسه )حتی براي مدت كوتاه( 11

 1 تعرض به اموال دیگران 13

 0/4 عدم اطالع رسانی به موقع مکاتبات دبیرستان به اولیا 11
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 متوسطهگزیده ای از آیین نامه آموزشی دوره 

 اهداف 

تربیت است كه به منظور تربیت صحیح  اصالی ترین ركن تعلیم و آموزشای و و فرهنگی –مدرساه از مهم ترین نهادهاي اجتماعی 

متوازن روحی معنوي و جسمانی رشد  و هدایت و كشف استعداد اجتماعی و اخالقی، علمی، آموزشای، دانا آموزان در ابعاد دینی،

 كند.اولیاي آنها فعالیت می و با مشاركت دانا آموزان ، با همکاري كلیه كاركنان وآنان
 ن باشد از وظایف اصلی مدارس است.جذا  براي یادگیري دانا آموزان كه مشوق یادگیري فعال آنا ایجاد شرایط مناسب و

 آیین نامه
 مورد نیاز سال است و تعداد واحدهاي درسی  1 آموزش در دوره متوسطه مبنی برنظام سالی واحدي بوده و مدت دوره آموزش

 باشد.واحد می 47قل جهت اخذ دیپلم متوسطه حدا

 درس ها مستقل است و قبولی یا مردودي در هر درس تاثیري بر سایر درس ها ندارد. ارزشیابی 

 را با  درس هاهاي پایه سوم باشد، دانا آموز پایه سوم باید این  مانده از پایه دوم پیا نیاز درس هاي باقی چنانچه درس

ي پایه سوم را در تابستان درس ها باقی ماندهو  واحد انتخا  كند 19كثر رعایت ضوابط پیا نیاز به همراه سایر دروس و حدا

 همان سال انتخا  كند.

  نیاز و اصلی به  ي پیادرس هارا كسب كرده باشد انتخا   14تا  6اگر دانا آموز پایه سوم قبالً از درس پیا نیاز نمره

از پایه  باقی ماندهي درس هاولی چنانچه  المانع است.ي پیا نیاز بدرس هاي  اصلی  مقدم  بر درس هاصورت همزمان و یا 

 به تابستان سال سوم موكول می شود. درس هاي پایه سوم نباشد انتخا  این درس هانیاز  دوم پیا

 اول محتواي برنامه  % 04دپایانی نوبت اول از حدو دوم انجام می شود.ول سال تحصیلی در دو نوبت اول و ارزشیابی پایانی در ط

نمره از محتواي نیمه دوم   10و نمره از محتواي نیمه اول  0) دي ماه و پایانی نوبت دوم از تمام محتواي برنامه درسیدر  درسی

 برنامه درسی( در خرداد ماه به عمل می آید.

 درسی  مهرناي غیرحضوري از كلیه محتواي بدرس هاماه و دي ماه امتحانات نهایی و  ارزشیابی پایانی دوره تابستانی و شهریور

 به عمل می آید.

 شود.واحد درسی منظور می 3 و دوم به عنوان نمره ساالنه محسو  و در معدل ساالنه معادل میانگین نمرات انضبا  نوبت اول 

 ع به دلیل گستردگی موضو سال اول هاي تحصیلی و هدایت تحصیلی دانا آموزانها و شاخهدر مورد ضوابط نمرات درسی رشته

 تصاصی توضیحات الزم ارائه خواهد شد.طی جلسه اخ

 شود.میواحدهاي آن درس مشخ   اساس تعداد درس در معدل گیري بر میزان تاثیر هر محتوي، ساعات آموزش و 

 باشد.میهفته براي طول سال تحصیلی  واحد درسی نظري معادل یک ساعت آموزش در هر 

 است. چنانچه  13و حداقل نمره براي هر درس  19ل در سال بعد در مدراس نمونه دولتی حداقل معدل مورد قبول براي تحصی

( در شهریور ماه نشود، باید به مراكز دولتی یا غیردولتی 19و معدل باالي  13دانا آموز موفق به كسب نمره قبولی )نمره باالي 

 مراجعه نماید.

 د، باید به مراكز بزرگساالن مراجعه نمایند.چنانچه دانا آموزان پایه سوم موفق به كسب نمره قبولی در شهریور ماه نشون 

  باشدمیدر كارنامه پایان سال مأخذ محاسبه به صورت ذیل: 

مستمر اول)نمره ساالنه :  × 1 ) + × ترم اول) 3 ) + مستمر دوم) × 1 ) + ترم دوم) × 7 ) = 144  
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 شهر تهرانتاریخ برگزاری آزمونهای تستی 
 

 

 

 

 

 

 

 جلسات انجمن و اولیا مربیانتاریخ برگزاری 

 پایه چهارم دوم و سوماول و پایه  مرحله

8/4/41 حله اولمر  16/8/49 

14/13/41 مرحله دوم  36/4/49 

 1/13/49 6/3/41 مرحله سوم

 3/3/49 *** مرحله چهارم

 مکان برگزاري ساعت جلسه تاریخ روز شماره جلسه ماه

 مهر
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 47/46/1141 یکشنبه 1 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 34/46/1141 یکشنبه 3 نیمه دوم

 آبان
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 49/48/1141 یکشنبه 1 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 18/48/1141 یکشنبه 9 نیمه دوم

 آذر
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 43/44/1141 یکشنبه 0 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 17/44/1141 یکشنبه 7 نیمه دوم

 دي
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 46/14/1141 یکشنبه 6 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 31/14/1141 یکشنبه 8 نیمه دوم

 بهمن
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 40/11/1141 یکشنبه 4 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 14/11/1141 یکشنبه 14 نیمه دوم

 اسفند
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 41/13/1141 یکشنبه 11 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 16/13/1141 یکشنبه 13 نیمه دوم

 فروردین
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 17/41/1149 یکشنبه 11 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 14/41/1149 یکشنبه 19 نیمه دوم

 اردیبهشت
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 11/43/1149 یکشنبه 10 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 36/43/1149 یکشنبه 17 نیمه دوم

 خرداد
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 14/41/1149 یکشنبه 16 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 39/41/1149 یکشنبه 18 یمه دومن

 تیر
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 46/49/1149 یکشنبه 14 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 31/49/1149 یکشنبه 34 نیمه دوم

 مرداد
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 49/40/1149 یکشنبه 31 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 18/40/1149 یکشنبه 33 نیمه دوم

 شهریور
 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 48/47/1149 یکشنبه 31 نیمه اول

 امام مهدي )عج(دبیرستان  10:44 33/47/1149 یکشنبه 39 نیمه دوم
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 مشاورازسخنی 

 (در ارتبا  باشید. دبیرستاندر این رابطه با مشاوره ) كنید. برنامه ریزيامروز براي رسیدن به اهداف خود از همین  -3

دریس توجه به ت یاعتماد به نفس و از طرف ،تفکر مثبت داشتن روحیه، و آمادگی الزم حاضر شوید. پیا مطالعهدر كالس درس با  -2

 .بودكمک شایانی در یادگیري خواهد  معلم

را  ورياز توان و زمان خود بیشترین بهرهالعه و یادگیري هر درس را در ابتداي سال تحصیلی از دبیر مربوطه جویا شوید تا روش مط -1

 داشته باشید.

لذا پس  كندمیبالفاصله بعد از كالس میزان فراموشی را كاها داده و یادگیري را عمیق تر  تکرارروان شناسان یادگیري معتقدند  -4

 درس همان روز را مطالعه و مرور نموده و تکالیف امروز را به فردا موكول نکنید. ،سه در هر روزاز تعطیلی مدر

 نه ،انتبه خود اتکا بااست پس كتا  را با دقت مطالعه نموده و تمرین هاي آن را  بهترین منبع آموزشی كتا  درسیترین و  مهم -5

 المسائل پاسخ دهید.حل

گران آن درس را به دی سعی كنید بعد از مطالعه براي یادگیري عمیق تر،پس  است. یاد دادن ،گیريیکی از بهترین روش ها براي یاد -6

 كات علم خود را پرداخته و روحیه همکاري و همدلی در بین دانا آموزان تقویت خواهد شد.زبا این كار  یاد دهید.

شركت ذا ل ولی همه آن نیست. از اوقات فراغت است،بازي و تفریح بخشی  منظم براي خود داشته باشید. ساعت زیستیسعی كنید  -7

  .از جمله زبان و مطالعه خارج از درس شما را براي تحصیل و اشتغال و زندگی آینده بیشتر آماده خواهد كرد در كالس هاي آموزشی

 با آرزوي سربلندي و موفقیت

 آل كثیر عماد

 توصیه به اولیاي گرامی: 

اي بزرگوار، پیگیري آموزشی باید از همان ابتداي سال تحصیلی و به طور مداوم خانواده هاي محترم خصوصاً پدره

 صورت گیرد نه فقط در ایام امتحان.

 توصیه به دانا آموزان عزیز :

 سعی كنید از همان ابتداي سال تحصیلی بناي آموزشی را مستحکم و درست بسازید. تا بعدها دچار مشکل نشوید لذا :

 ر فیزیکی مهم نیست بلکه توجه و تمركز شما نسبت به معلم و موضوع درسی بسیار مهم تر است.در كالس درس تنها حضو .3

 بعد از مدرسه پس از كمی استراحت بالفاصله تکالیف و درس هاي همان روز را انجام دهید. .2

 پس از آن، درس هاي فردا را تمرین یا مطالعه و مرور نمایید. .1

 و آزمون هاي آزمایشی 49آماده سازي و مطالعه منابع كنکور  .4

 فراموش مکن

 ما قادر نیستیم

 مسیر باد را تغیر دهیم

 .توانیم بادبان ها را در مـسـیـر آن تـنـظـیـم کـنـیـممیولی 
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 41مهر  تقویم آموزشی

 خرد یعنی اینکه بدانید چه موقع حرفتان را بزنید و چه موقع سکوت کنید مناسبت تاریخ روز

 ایی مدرسهروز بازگش 1/6 سه شنبه
 

 وپرسش مستمر مباحث سنجش تاریخ پایه

 اول

 آزمون هوش 5/7

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  32/7

 عربی  -زبان خارجه   -دین و زندگی  –ریاضی  39/7

 فیزیک  -مطالعات اجتماعی   -علوم زیست و بهداشت  26/7

دوم 

 تجربی

 آزمون هوش 5/7

 شیمی –ان فار سی زب -ادبیات فارسی  32/7

 عربی  -زبان خارجه   -دین و زندگی  –ریاضی  39/7

 زیست شناسی  -جغرافیا   –فیزیک  -هندسه  26/7

دوم 

 ریاضی

 آزمون هوش 5/7

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  32/7

 عربی  -زبان خارجه  -دین و زندگی  –ریاضی  39/7

 آمار  - فیزیک –جغرافیا  -هندسه  26/7

سوم 

 تجربی

 آزمون هوش 5/7

 زمین شناسی  -زبان فار سی  –ادبیات فارسی  –شیمی  32/7

 عربی  -زبان خارجه   -دین و زندگی  –ریاضی  39/7

 فیزیک -آمار  -تاریخ  -زیست شناسی  26/7

سوم 

 ریاضی

 آزمون هوش 5/7

 شیمی -زبان فار سی  -ادبیات فارسی  32/7

 عربی  -زبان خارجه    -دین و زندگی  –ان حساب 39/7

 فیزیک  -جبر و احتمال  –تاریخ   –هندسه  26/7

چهارم 

 تجربی

 آزمون هوش 5/7

 زمین شناسی -ادبیات فارسی  –شیمی  32/7

 زبان خارجه –معارف  –فیزیک 39/7

 زیست شناسی –عربی   -ریاضی  26/7

چهارم 

 ریاضی

 آزمون هوش 5/7

 گسسته -ادبیات فارسی  –می شی 32/7

 زبان خارجه –معارف  –فیزیک  39/7

 دیفرانسیل –عربی    -هندسه  26/7

  3/6 چهارشنبه

 )ع( شهادت حضرت امام محمد تقی 1/6 پنجشنبه

 9/6 جمعه
سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و 

 حضرت فاطمه )س(

 0/6 شنبه

 روز جهانی جهانگردي

ر عملیات شکست حصر آبادان د

 ثامن االئمه

  7/6 یکشنبه

 ایمنی و آتشنشانی روز 6/6 دوشنبه

 8/6 سه شنبه

 روز جهانی دریانوردي

 روز جهانی ناشنوایان

 روز بزرگداشت مولوي

 4/6 چهارشنبه
 روز جهانی سالمندان

 فلسطینی كودكان با همدردي روز

  14/6 پنجشنبه

  11/6 جمعه

 روز نیایا -روز عرفه  13/6 شنبه

 11/6 یکشنبه
 هجرت امام خمینی )ره( از عراق به پاریس

 روز نیروي انتظامی - عید سعید قربان

 روز دامپزشکی 19/6 دوشنبه

  10/6 سه شنبه

 روز جهانی كودک 17/6 چهارشنبه

 روز جهانی پست 16/6 پنجشنبه

 والدت حضرت امام علی النقی )ع( 18/6 جمعه

  14/6 شنبه

 روز بزرگداشت حافظ 34/6 یکشنبه

 عید سعید غدیرخم 31/6 دوشنبه

 روز جهانی استاندارد 33/6 سه شنبه

 روز جهانی نابینایان 31/6 چهارشنبه

 39/6 پنجشنبه
 روز جهانی غذا

 روز پیوند اولیا و مربیان

  30/6 جمعه

 روز تربیت بدنی و ورزش 37/6 شنبه

 له پیامبر اسالم )ص(روز مباه 36/6 یکشنبه

 روز خانواده و تکریم بازنشستگان 38/6 دوشنبه

 روز صادرات 34/6 سه شنبه

  14/6 چهارشنبه
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 41 تقویم آموزشی آبان 

  مناسبت تاریخ روز

 1/8 پنجشنبه
 شهادت آیت اهلل مصطفی خمینی

 روز آمار و برنامه ریزي

  

 مباحث سنجش وپرسش مستمر تاریخ پایه

 اول

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  1/8

 زبان خارجه  -ریاضی  31/8

 عربی   -مطالعات اجتماعی   -علوم زیست و بهداشت  37/8

 دین و زندگی -فیزیک  24/8

دوم 

 تجربی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  1/8

 جغرافیا   -زبان خارجه   -ریاضی  31/8

 عربی -ی زیست شناس  -هندسه  37/8

 دین و زندگی  -فیزیک  24/8

دوم 

 ریاضی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  1/8

 جغرافیا -زبان خارجه  -ریاضی  31/8

 عربی -آمار  -هندسه  37/8

 دین و زندگی  -فیزیک  24/8

سوم 

 تجربی

 شیمی  -زبان فار سی  –ادبیات فارسی  1/8

 تاریخ   -زبان خارجه   -ریاضی  31/8

 عربی  -آمار   -زیست شناسی  37/8

 زمین شناسی  -دین و زندگی   -فیزیک  24/8

سوم 

 ریاضی

 شیمی -زبان فار سی  -ادبیات فارسی  1/8

 تاریخ   -زبان خارجه    -حسابان  31/8

 عربی  -جبر و احتمال  -هندسه  37/8

 دین و زندگی  -فیزیک  24/8

چهارم 

 تجربی

 ادبیات فارسی -شیمی  1/8

 زبان خارجه -ریاضی   31/8

 زیست شناسی -عربی  37/8

 زمین شناسی -معارف   -فیزیک   24/8

چهارم 

 ریاضی

 ادبیات فارسی -شیمی  1/8

 زبان خارجه -دیفرانسیل   31/8

 عربی  -هندسه  37/8

 گسسته  -معارف   -فیزیک  24/8

  3/8 جمعه

  1/8 شنبه

 9/8 یکشنبه
 اعتراض امام خمینی )ره( علیه كاپیتوالسیون

 قمري هجري 1917 سال آغاز

  0/8 دوشنبه

  7/8 سه شنبه

  6/8 چهارشنبه

 8/8 پنجشنبه

 روز نوجوان و بسیج دانا آموزي

 شهادت محمد حسین فهمیده

 روز پدافند غیر عامل

  4/8 جمعه

 اییطباطب قاضی آیت اهلل شهادت 14/8 شنبه

  11/8 یکشنبه

 تاسوعاي حسینی 13/8 دوشنبه

 11/8 سه شنبه

 عاشوراي حسینی 

 آمریکا جاسوسی النه تسخیر

 روز دانا آموز 

 تبعید حضرت امام )ره(

 19/8 چهارشنبه
 روز تجلیل از اسرا و مفقودان

 روز فرهنگ عمومی

 دت حضرت امام زین العابدین )ع(شها 10/8 پنجشنبه

  17/8 جمعه

  16/8 شنبه

 روز كیفیت 18/8 یکشنبه

  14/8 دوشنبه

  34/8 سه شنبه

  31/8 چهارشنبه

  33/8 پنجشنبه

  31/8 جمعه

 39/8 شنبه
 روز كتا 

 روز بزرگداشت عالمه طباطبایی

  30/8 یکشنبه

 سالروز آزادسازي سوسنگرد 37/8 دوشنبه

  36/8 سه شنبه

  38/8 چهارشنبه

  34/8 جشنبهپن

  14/8 جمعه
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 41 آذر تقویم آموزشی

 ز کلیه پیروزی ها اراده است.مر مناسبت تاریخ روز

  1/4 شنبه

 
 

 ورزدمیبه خداوند عشق انسان خردمند کسی است که 

 دارد.میو او را گرامی  

 

 مباحث سنجش وپرسش مستمر تاریخ پایه

 اول

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  3/9

 زبان خارجه  -ریاضی  8/9

 عربی   -مطالعات اجتماعی   -علوم زیست و بهداشت  35/9

 دین و زندگی -فیزیک  29/9

دوم 

 تجربی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  3/9

 جغرافیا   -زبان خارجه   -ریاضی  8/9

 عربی -زیست شناسی   -هندسه  35/9

 دین و زندگی  -فیزیک  29/9

دوم 

 ریاضی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  3/9

 جغرافیا -زبان خارجه  -ریاضی  8/9

 عربی -آمار  -هندسه  35/9

 دین و زندگی  -فیزیک  29/9

سوم 

 تجربی

 شیمی  -زبان فار سی  –ادبیات فارسی  3/9

 تاریخ   -زبان خارجه   -ریاضی  8/9

 عربی  -آمار   -زیست شناسی  35/9

 زمین شناسی  -دین و زندگی   -فیزیک  29/9

سوم 

 ریاضی

 شیمی -زبان فار سی  -ادبیات فارسی  3/9

 تاریخ   -زبان خارجه    -حسابان  8/9

 عربی  -جبر و احتمال  -هندسه  35/9

 دین و زندگی  -فیزیک  29/9

چهارم 

 تجربی

 ادبیات فارسی -شیمی  3/9

 زبان خارجه -ریاضی   8/9

 زیست شناسی -عربی  35/9

 زمین شناسی -معارف   -فیزیک   29/9

چهارم 

 ضیریا

 ادبیات فارسی -شیمی  3/9

 زبان خارجه -دیفرانسیل   8/9

 عربی  -هندسه  35/9

 گسسته  -معارف   -فیزیک  29/9

  3/4 یکشنبه

  1/4 دوشنبه

  9/4 سه شنبه

 نمستضعفا بسیج روز 0/4 چهارشنبه

  7/4 پنجشنبه

 دریایی نیروي روز 6/4 جمعه

  8/4 شنبه

 4/4 یکشنبه
 والدت حضرت  امام موسی كاظم )ع(

 روز بزرگداشت شیخ مفید

 14/4 دوشنبه

 مدرس حسن سید آیت اهلل شهادت

 روز مجلس

 روز جهانی مبارزه با ایدز

 شهادت میرزا كوچک خان جنگلی 11/4 سه شنبه

 13/4 چهارشنبه
 تصویب قانون اساسی جمهوري اسالمی

 معلوالن جهانی روز

 روز بیمه 11/4 پنجشنبه

  19/4 جمعه

  10/4 شنبه

 17/4 یکشنبه
 روز دانشجو

 روز جهانی هواپیمایی

  16/4 دوشنبه

  18/4 سه شنبه

 تشکیل شوراي عالی انقال  فرهنگی 14/4 چهارشنبه

 تغیب دس آیت اهلل شهادت 34/4 پنجشنبه

  31/4 جمعه

 اربعین حسینی 33/4 شنبه

  31/4 یکشنبه

  39/4 دوشنبه

 30/4 سه شنبه
 روز پژوها

 روز تجلیل از شهید تندگویان

 روز حمل و نقل و رانندگان 37/4 چهارشنبه

 36/4 پنجشنبه
محمد  دكتر آیت اهلل شهادت

 مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه

  38/4 جمعه

 روز وقف 34/4 شنبه

 14/4 یکشنبه
 رحلت حضرت رسول اكرم )ص(
 شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع(

 شب یلدا
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 41دی  تقویم آموزشی

  مناسبت تاریخ روز

 : قابل توجه اولیاي محترم  1/14 دوشنبه

  در طول امتحانات كالس هاي ورزشی و آموزشی خارج از مدرسه حتی

 االمکان كنسل شود.

 غذیه مناسب دانا آموز و آراما خانه فرزند خود را در با توجه به ت

 موفقیت تحصیلی یاري نمایید.

 .رفت و آمد هاي خانوادگی و فامیلی در هنگام امتحانات كنترل شود 

 

 قابل توجه دانا آموزان عزیز :

 باشد دید معرض در که نحوی به مناسب محل در را امتحانات برنامه 

 . نمایید نصب

  شود کامال پرتي ميامتحان هر چیز را که باعث حواسروز های قبل از

زیرا توجه به سایر چیزها باعث از بین رفتن تمرکز شما ، کنار بگذارید

شود و کاهش تمرکز روی درس خود به خود اضطراب به وجود مي

 .آوردمي

 نهات. نمایید منظم و مرتب مطالعه، از قبل را مطالعه مکان و وسایل حتما 

 .دهید قرار مقابلتان باشد مي نیازتان مورد واقعا که را وسایلي

 اآنه بررسي به و کنید تهیه را قبل های سال امتحان سئواالت نمونه 

 .شوید آشنا سئواالت طرح سبک و نحوه با تا بپردازید

  حتي المقدور برنامه مطالعه در ایام امتحانات به گونه ای تنظیم کنید که

 .الزم وجود داشته باشد در شب امتحان استراحت به میزان

 قت خود را به گونه ای تنظیم کنید که به اندازه کافي فرصت مطالعه همه و

 .دروس را داشته باشید
 

 شهادت امام رضا )ع( 3/14 سه شنبه

 هجرت رسول اكرم )ص( 1/14 چهارشنبه

 میالدحضرت عیسی مسیح)ع( 9/14 پنجشنبه

  0/14 جمعه

  7/14 شنبه

 سالروز تشکیل نهضت سوادآموزي 6/14 یکشنبه

  8/14 دوشنبه

 روز بصیرت 4/14 سه شنبه

 شهادت حضرت امام حسن عسکري )ع( 14/14 چهارشنبه

 میالدي 3410آغاز سال  11/14 پنجشنبه

  13/14 جمعه

  11/14 شنبه

  19/14 یکشنبه

  10/14 دوشنبه

  17/14 سه شنبه

  16/14 چهارشنبه

  18/14 بهپنجشن

 14/14 جمعه

 والدت رسول اكرم )ص(

 والدت امام جعفر صادق )ع(

 قیام خونین مردم قم

 شهادت امیر كبیر 34/14 شنبه

  31/14 یکشنبه

 انقال  شوراي تشکیل 33/14 دوشنبه

  31/14 سه شنبه

 آغاز هفته وحدت 39/14 چهارشنبه

  30/14 پنجشنبه

دومفرار شاه مع 37/14 جمعه  

 شهادت نوا  صفوي و یاران 36/14 شنبه

  38/14 یکشنبه

 روز غزه 34/14 دوشنبه

  14/14 سه شنبه
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 41تقویم آموزشی بهمن 

 به یاد داشته باش تعیین هدف کلید دروازه ی موفقیت است مناسبت تاریخ روز

 مباحث سنجش وپرسش مستمر تاریخ پایه  1/11 چهارشنبه

 اول

 شیمی –زبان فار سی  -بیات فارسی اد 4/33

 زبان خارجه  -ریاضی  33/33

 عربی   -مطالعات اجتماعی   -علوم زیست و بهداشت  38/33

 دین و زندگی -فیزیک  25/33

دوم 

 تجربی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  4/33

 جغرافیا   -زبان خارجه   -ریاضی  33/33

 عربی -ناسی زیست ش  -هندسه  38/33

 دین و زندگی  -فیزیک  25/33

دوم 

 ریاضی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  4/33

 جغرافیا -زبان خارجه  -ریاضی  33/33

 عربی -آمار  -هندسه  38/33

 دین و زندگی  -فیزیک  25/33

سوم 

 تجربی

 شیمی  -زبان فار سی  –ادبیات فارسی  4/33

 تاریخ   -ن خارجه زبا  -ریاضی  33/33

 عربی  -آمار   -زیست شناسی  38/33

 زمین شناسی  -دین و زندگی   -فیزیک  25/33

سوم 

 ریاضی

 شیمی -زبان فار سی  -ادبیات فارسی  4/33

 تاریخ   -زبان خارجه    -حسابان  33/33

 عربی  -جبر و احتمال  -هندسه  38/33

 دین و زندگی  -فیزیک  25/33

رم چها

 تجربی

 ادبیات فارسی -شیمی  4/33

 زبان خارجه -ریاضی   33/33

 زیست شناسی -عربی  38/33

 زمین شناسی -معارف   -فیزیک   25/33

چهارم 

 ریاضی

 ادبیات فارسی -شیمی  4/33

 زبان خارجه -دیفرانسیل   33/33

 عربی  -هندسه  38/33

 گسسته  -معارف   -فیزیک  25/33
 

گاه هک انسانی رشد یافته، پخته، هوشیار و تنها   آن
 آ گاه شوی، خواهی توانست هب مردم خدمت کنی

  3/11 پنجشنبه

  1/11 جمعه

  9/11 شنبه

 والدت حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 0/11 یکشنبه

 آمل مردم حماسه سالروز 7/11 دوشنبه

  6/11 سه شنبه

  8/11 چهارشنبه

 4/11 پنجشنبه
دت حضرت امام حسن وال

 عسکري )ع(

  14/11 جمعه

 وفات حضرت معصومه )س( 11/11 شنبه

 13/11 یکشنبه
 بازگشت امام خمینی )ره( به ایران

 آغاز دهه فجر

  11/11 دوشنبه

 روز فناوري فضایی 19/11 سه شنبه

  10/11 چهارشنبه

  17/11 پنجشنبه

  16/11 جمعه

  18/11 شنبه

 روز نیروي هوایی 14/11 یکشنبه

  34/11 دوشنبه

  31/11 سه شنبه

 پیروزي انقال  اسالمی ایران 33/11 چهارشنبه

  31/11 پنجشنبه

  39/11 جمعه

  30/11 شنبه

  37/11 یکشنبه

  36/11 دوشنبه

  38/11 سه شنبه

  تبریز مردم قیام 34/11 چهارشنبه

  14/11 پنجشنبه
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 41اسفند  آموزشی تقویم

 

 با ارزش واقعی خویش آگاه شوید تا هرگز از بین نروید مناسبت تاریخ روز

 مباحث سنجش وپرسش مستمر تاریخ پایه  1/13 جمعه

 اول

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  2/32

 زبان خارجه  -ریاضی  9/32

 عربی   -مطالعات اجتماعی   -علوم زیست و بهداشت  36/32

 دین و زندگی -فیزیک  21/32

دوم 

 تجربی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  2/32

 جغرافیا   -زبان خارجه   -ریاضی  9/32

 عربی -زیست شناسی   -هندسه  36/32

 دین و زندگی  -فیزیک  21/32

دوم 

 ریاضی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  2/32

 جغرافیا -ه زبان خارج -ریاضی  9/32

 عربی -آمار  -هندسه  36/32

 دین و زندگی  -فیزیک  21/32

سوم 

 تجربی

 شیمی  -زبان فار سی  –ادبیات فارسی  2/32

 تاریخ   -زبان خارجه   -ریاضی  9/32

 عربی  -آمار   -زیست شناسی  36/32

 زمین شناسی  -دین و زندگی   -فیزیک  21/32

سوم 

 ریاضی

 شیمی -زبان فار سی  -ت فارسی ادبیا 2/32

 تاریخ   -زبان خارجه    -حسابان  9/32

 عربی  -جبر و احتمال  -هندسه  36/32

 دین و زندگی  -فیزیک  21/32

چهارم 

 تجربی

 ادبیات فارسی -شیمی  2/32

 زبان خارجه -ریاضی   9/32

 زیست شناسی -عربی  36/32

 شناسیزمین  -معارف   -فیزیک   21/32

چهارم 

 ریاضی

 ادبیات فارسی -شیمی  2/32

 زبان خارجه -دیفرانسیل   9/32

 عربی  -هندسه  36/32

 گسسته  -معارف   -فیزیک  21/32

  

  3/13 شنبه

 كودتاي انگلیسی رضا خان 1/13 یکشنبه

  9/13 دوشنبه

 0/13 سه شنبه

 والدت حضرت زینب )س(

 روز پرستار

 نصرالدین طوسی بزرگداشت خواجه

 روز مهندسی

  7/13 چهارشنبه

  6/13 پنجشنبه

 روز امور تربیتی و تربیت اسالم 8/13 جمعه

  4/13 شنبه

  14/13 یکشنبه

  11/13 دوشنبه

  13/13 سه شنبه

 شهادت حضرت فاطمه )س( 11/13 چهارشنبه

 روز احسان و نیکوكاري 19/13 پنجشنبه

 رخت كاريروز د 10/13 جمعه

  17/13 شنبه

  16/13 یکشنبه

 18/13 دوشنبه
 جمال الدین سید بزرگداشت روز

 اسدآبادي

  14/13 سه شنبه

  34/13 چهارشنبه

  31/13 پنجشنبه

 روز بزرگداشت شهدا 33/13 جمعه

  31/13 شنبه

  39/13 یکشنبه

 اعتصامی پروین بزرگداشت 30/13 دوشنبه

  37/13 سه شنبه

  36/13 چهارشنبه

  38/13 پنجشنبه

 روز ملی شدن صنعت نفت 34/13 جمعه

 

 

 

 



31 

 49تقویم آموزشی فروردین 

 

 سازد.میانسان فرزانه با مشعل دانش و حکمت پیش رفته و راه بشریت را روشن  مناسبت تاریخ روز

 1/1 شنبه

وز
ور
ت ن

یال
عط
ت

 

وز
ور
ی ن
الی
 ط
ره
دو
ت 
عا
طال
م م
جا
ان

 

 مباحث سنجش وپرسش مستمر تاریخ پایه

 اول

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  35/3

 عربی  -زبان خارجه   -دین و زندگی  –ریاضی  22/3

 فیزیک  -مطالعات اجتماعی   -علوم زیست و بهداشت  29/3

 دوم تجربی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  35/3

 عربی  -خارجه زبان   -دین و زندگی  –ریاضی  22/3

 زیست شناسی  -جغرافیا   –فیزیک  -هندسه  29/3

 دوم ریاضی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  35/3

 عربی  -زبان خارجه  -دین و زندگی  –ریاضی  22/3

 آمار  -فیزیک  –جغرافیا  -هندسه  29/3

 سوم تجربی

 ناسیزمین ش  -زبان فار سی  –ادبیات فارسی  –شیمی  35/3

 عربی  -زبان خارجه   -دین و زندگی  –ریاضی  22/3

 فیزیک -آمار  -تاریخ  -زیست شناسی  29/3

 سوم ریاضی

 شیمی -زبان فار سی  -ادبیات فارسی  35/3

 عربی  -زبان خارجه    -دین و زندگی  –حسابان  22/3

 فیزیک  -جبر و احتمال  –تاریخ   –هندسه  29/3

چهارم 

 تجربی

 زمین شناسی -ادبیات فارسی  –شیمی  35/3

 زبان خارجه –معارف  –فیزیک 22/3

 زیست شناسی –عربی   -ریاضی  29/3

چهارم 

 ریاضی

 گسسته -ادبیات فارسی  –شیمی  35/3

 زبان خارجه –معارف  –فیزیک  22/3

 دیفرانسیل –عربی    -هندسه  29/3

 دانا آموزان عزیز:

 نوبت دوم به زودي برگزار  پایانیتواي تمامی دروس رو به اتمام است و آزمون با توجه به اینکه مح

 تالش شما در این روزهاي پایانی سال تأثیر به سزایی در نتایج تحصیلی خواهد داشت. لذاخواهد شد 

  تکمیل و آماده نمایید. پایانیجزوات و دفاتر خود را براي امتحانات 

 دبیران گرامی، خانواده هاي محترم

 دانش آموزان عزیز

 سال نو را

 گوییم.میبه شما تبریک  

 3/1 یکشنبه

 1/1 دوشنبه

 9/1 سه شنبه

 0/1 چهارشنبه

 7/1 پنجشنبه

 6/1 جمعه

 8/1 شنبه

 4/1 یکشنبه

 14/1 دوشنبه

 11/1 سه شنبه

 13/1 چهارشنبه

 11/1 پنجشنبه

 19/1 جمعه

  10/1 شنبه

  17/1 کشنبهی

  16/1 دوشنبه

 روز جهانی بهداشت 18/1 سه شنبه

  14/1 چهارشنبه

 والدت حضرت فاطمه )س( 34/1 پنجشنبه

 شهادت صیاد شیرازي 31/1 جمعه روز زن

  33/1 شنبه روز هنر

  31/1 یکشنبه

  39/1 دوشنبه

 بزرگداشت عطار نیشابوري 30/1 سه شنبه

  37/1 چهارشنبه

  36/1 پنجشنبه

  38/1 جمعه

 روز ارتا 34/1 شنبه

 والدت امام محمد باقر )ع( 14/1 یکشنبه

  11/1 دوشنبه
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 49اردیبهشت  تقویم آموزشی

 مطمئن باش اگر به خودت ایمان داشته باشی هیچ چیز مانع راهت نیست مناسبت تاریخ روز

 1/3 سه شنبه
 روز بزرگداشت سعدي

 مام علی النقی )ع(شهادت حضرت ا
 مباحث سنجش وپرسش مستمر تاریخ پایه

 اول

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  5/2

 زبان خارجه  -ریاضی  32/2

 عربی   -مطالعات اجتماعی   -علوم زیست و بهداشت  39/2

 دین و زندگی -فیزیک  26/2

دوم 

 تجربی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  5/2

 جغرافیا   -زبان خارجه   -ریاضی  32/2

 عربی -زیست شناسی   -هندسه  39/2

 دین و زندگی  -فیزیک  26/2

دوم 

 ریاضی

 شیمی –زبان فار سی  -ادبیات فارسی  5/2

 جغرافیا -زبان خارجه  -ریاضی  32/2

 عربی -آمار  -هندسه  39/2

 دین و زندگی  -فیزیک  26/2

سوم 

 تجربی

 شیمی  -زبان فار سی  –ات فارسی ادبی 5/2

 تاریخ   -زبان خارجه   -ریاضی  32/2

 عربی  -آمار   -زیست شناسی  39/2

 زمین شناسی  -دین و زندگی   -فیزیک  26/2

سوم 

 ریاضی

 شیمی -زبان فار سی  -ادبیات فارسی  5/2

 تاریخ   -زبان خارجه    -حسابان  32/2

 عربی  -مال جبر و احت -هندسه  39/2

 دین و زندگی  -فیزیک  26/2

چهارم 

 تجربی

 ادبیات فارسی -شیمی  5/2

 زبان خارجه -ریاضی   32/2

 زیست شناسی -عربی  39/2

 زمین شناسی -معارف   -فیزیک   26/2

چهارم 

 ریاضی

 ادبیات فارسی -شیمی  5/2

 زبان خارجه -دیفرانسیل   32/2

 عربی  -هندسه  39/2

 گسسته  -معارف   -فیزیک  26/2

 

 

 

 

 به خاطر بسپار شنیدن آموختن است

 شنوي،میچون آن دم كه در سکوت 

 .گوید          امتحان كن..میتمام هستی با تو سخن 

 3/3 چهارشنبه
 سالروز اعالم انقال  فرهنگی

 تاسیس سپاه پاسداران

 روزبزرگداشت شیخ بهایی 1/3 پنجشنبه

  9/3 جمعه

 شکست حمله نظامی آمریکا به ایران 0/3 نبهش

  7/3 یکشنبه
  6/3 دوشنبه
 والدت حضرت امام محمد تقی )ع( 8/3 سه شنبه

 روز شوراها 4/3 چهارشنبه

 14/3 پنجشنبه
 روز ملی خلیج فارس

 آغاز عملیان بیت المقدس

 11/3 جمعه
 والدت حضرت امام علی )ع(

 روزجهانی كاروكارگر

 شهادت استاد مطهري - روز معلم 13/3 شنبه

 وفات حضرت زینب 11/3 یکشنبه

  19/3 دوشنبه

 10/3 سه شنبه
 روز بزرگداشت شیخ صدوق

 روز جهانی ماما

  17/3 چهارشنبه
  16/3 پنجشنبه
 روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 18/3 جمعه

 روز اسناد ملی و میراث مکتو  14/3 شنبه

  34/3 یکشنبه
  31/3 دوشنبه
  33/3 سه شنبه
 شهادت حضرت امام موسی كاظم )ع( 31/3 چهارشنبه

 لغو امتیاز تنباكو  39/3 پنجشنبه

 30/3 جمعه
 مبعث حضرت رسول اكرم )ص(

 روز بزرگداشت فردوسی

  37/3 شنبه

 36/3 یکشنبه
 روز ارتباطات و روابط عمومی

 روز جهانی ارتباطات

 38/3 دوشنبه
 بزرگداشت حکیم عمر خیام

 روز موزه و میراث فرهنگی

  34/3 سه شنبه
  14/3 چهارشنبه

 11/3 پنجشنبه
 والدت حضرت امام حسین )ع(

 روز پاسدار
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 گزارش عملکرد

زیمان همراه کرد تا امروز بتوانیم با افتخار گزارشی هرچند تالش بی وقفه و شبانه روخداوند را شاکریم که شوق خدمت را با 

 انجام شده ارائه دهیم. تامین آسایش و آرامش دانش آموزانمختصر از آنچه برای 

 ریزی برای کار در سه موضوع اصلی صورت گرفت.اواسط تابستان همزمان با شروع به کار تیم جدید ، برنامه 

تا به واسطه آن بتوان سال تحصیلی  و تدوین برنامه آموزشی بر آن اساس بودمتعهد و کاردان اولین موضوع جذب نیروهای انسانی 

و کار فراوان از خوب و بی نقصی را شروع کنیم که با تالش آقای پهلوانی این مهم به خوبی صورت پذیرفت و با وجود زمان اندک 

 مدارسی بودیم که برنامه مدون آموزشی را از همان ابتدای مهر اعالم و اجرا نمود.

دومین موضوع جذب دانش آموزان پایه اول و ساماندهی ثبت نام دانش آموزان میان پایه و برگزاری امتحانات شهریور ماه بود 

و نیز هماهنگی با پیمانکار سرویس مدرسه و لباس فرم و برنامه ای درس و چیدمان آنها مشخص می شد که طی آن وضعیت کالسه

 ریزی با آنها.

باز سازی تمامی قسمت های ساختمان دبیرستان و تعمیر و ، سومین موضوع که مستلزم صرف وقت و هزینه و انرژی فراوان شد 

نبود و هم از نظر  5آموزان نمونه منطقه  تجهیز تاسیسات آن بود. ساختمان دبیرستان هم از لحاظ ظاهری در شان و لیاقت دانش

 آنچه که شایسته است را تمام و کمال انجام دهیم.امکانات . پس بر آن شدیم تجهیزات و 

عالوه بر ظاهر کهنه و فرسوده ، مهمترین نقص ساختمان که تاثیر منفی در روند آموزش و روحیه دانش آموزان ایفا می نمود ، 

و راهروها و نیز درب های آهنی زندان مانند کالسها و اتاق ها بود. این مهم با باز کردن پنجره های بزرگ نبود نور کافی در کالسها 

 در راهروها و تغییر مهندسی درب ها و تعویض آنها به درب های چوبی ضد آب و کتیبه دار، صورت گرفت.

و تلفن  شبکه –ستم اصولی هر سه طبقه به برق نداشتن سیم کشی برق در سه طبقه از دیگر مشکالت بود که با اجرای یک سی

 تجهیز شد .

 :ذکر می شودتیتر وار از آنها  یبخشدیگر فعالیت ها در این موضوع به این صورت امکان پذیر نیست لذا شرح 

 امتحانات. وتخریب دو اتاق چسبیده به سالن جهت افزایش ظرفیت سالن همایش  .1

 

 

 

 با درب سکوریت و کرکره ضد سرقت.تعویض درب ورودی به ساختمان  .2

 

 

 

 

 ی ساختمان به درب های چوبی ضد آب و تغییر مهندسی درب ها.تعویض کلیه درب های اتاق ها .3

 

 



تخریب اتاق های اداری در طبقه همکف و ساخت اتاق ها به صورتی که اتاق دبیرانی مجهز به آشپزخانه و سرویس  .4

 بهداشتی در شان آنها باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت و تجهیز اتاق سرور در طبقه همکف جهت هوشمند سازی کل ساختمان در آینده. .5

 

 

 

 

 تعویض نرده راه پله طبقه اول به نرده استیل. .6

 ساخت سکو در سالن برای سخنران و تجهیز آن به سیستم روشنایی و برق و ویدئو پرژکتور و پرده نمایش. .7

 

 

 

کانال کشی کولر برای کلیه کالسها و اتاق های تاق های اداری از نمای مدرسه و اجمع آوری کولرها و کانال های  .8

 .آنهاو کابل کشی برق و انتقال آنها به پشت بام ساختمان 

 

 

 

 

 کنیتکس کردن نمای ساختمان و دیوارهای حیاط. .9

 

 

 

 



 ختمان .سا و خارجی داخلیکلیه بخش های نقاشی  .11

 

 

 

 بهداشتی.و یک متر از زمین طبق اصول آموزشی سنگ کردن کل دیوارهای راهرو ها و کالسها به ارتفاع  .11

 

 

 

 ساخت راه پله برای پشت بام )راه ورود به پشت بام از طریق نردبان صورت می گرفته( .12

 

 

 

 حال اتمام()در تعمیر و تجهیز سیستم موتورخانه جهت آماده شدن برای دوره سرما. .13

 

 

 

 خرید و نصب پرده های جدید با لوله های کروم زیبا برای کلیه کالس ها. .14

 

 

 

 خرید و تجهیز سیستم صوتی هم برای حیاط مدرسه و هم برای سالن همایش و امتحانات. .15

 برق. تربا نور کافی و مصرف کمبهینه سازی سیستم روشنایی مدرسه  .16

 

 

 آموزی کالسها.خرید و تجهیز نیمکت دانش  .17

 

 خرید صندلی امتحانی و تجهیز سالن امتحانات با آنها. .18

 

 



 دانش آموزی .برای شیر های ویژه آبخوری آبگرمکن برای سرویس بهداشتی و نصب خرید و نصب  .19

 به لوله های پی وی سی .از کنتور تا موتورخانه و اتاق ها اصالح لوله کشی آب مدرسه  .21

 

 

 

 

 به کابل فشار قوی و نصب تابلو برق صنعتی سه فاز.اصالح برق ورودی  .21

 

 

 

 

 نرده کشی روی دیوارهای پشت مدرسه و ارتقاء امنیت ساختمان. .22

 

 

 

 

 فضا با ساخت آکواریوم ، باغ پرندگان و آبنما . و شاداب سازی زیبا سازی .23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداری.و سرامیک اتاق های سنگ فرش کردن راهرو طبقه همکف  .24



 هود و لوازم مورد نیاز آشپزخانه.-سینک-گاز رومیزی –تجهیز آشپزخانه معلمان به کابینت  .25

 

 

 

 و تعویض درب ورودی به اتاق نگهبانی به درب بزرگتر. عریض درب ماشین رو و تعبیه درب کنار آنت .26

 

 

 

  تغییر موقعیت سردرب مدرسه و چاپ و نصب بنر جدید. .27

شیشه های بزرگ سکوریت شد تا امنیت دانش که در ضمن آن ض کلیه شیشه های شکسته کالسها و اتاق ها یتعو .28

 آموزان حفظ شود.

 اصالح لوله کشی گاز مدرسه و اختصاص لوله فشار قوی برای آشپزخانه و سالن غذا خوری دانش آموزان. .29

 تغییر موقعیت کنتور گاز به جای اصولی آن. .31

 .ساختمانمدرسه و اصالح روشنایی آن جهت امنیت بیشتر نصب پرژکتور در حیاط .31

 راه اندازی نمازخانه دانش آموزی و تجهیز آن به سیستم صوتی سیار. .32

 اختصاص بخشی از طبقه سوم به کتابخانه )در حال اتمام(. .33

 ایمن سازی دروازه های فوتبال و پایه حلقه بسکتبال و برداشتن نیمکت های آهنی اطراف حیاط. .34

فعال بخش زمین والیبال ) با همه دوندگی -حیاط مدرسهآسفات  .35

 های انجام شده با شهرداری ، کار را نیمه کاره رها کردند(

 داکت کشی کل سه طبقه ساختمان جهت پیاده سازی سیستم هوشمند. .36

 

 

 

 

 یکی به انبار وسایل مدرسه و دیگری برای بایگانی اوراق.اتاق بالاستفاده دو اختصاص  .37

گچ -اضافه کردن به فضای ساختمان-)نصب درب ماشین رو بازسازی ساختمان سرایداری و تجهیز آن.تخریب و  .38

 گاز کشی و ... ( -ایزوگام  -نقاشی  –لوله کشی آب -برق کشی-کانال کشی –سرامیک -کاری

 

 

 

 

 



 صورت گرفته به قرار زیر است : زمینه های دیگرعالوه بر بازسازی و تجهیز ساختمان ، فعالیت هایی که در 

 دریافت نمره-شماره زدن صندلی-مرتب کردن-تکثیر-تایپ-برگزاری آزمون های هفته ای )دریافت سوال از معلم .1

 درج در وب سایت(-از دبیر

 راه اندازی وب سایت دبیرستان و اتوماسیون جهت ارائه خدمات متنوع و مفید. .2

 وارد مختلف دانش آموزی به اولیا.شارژ پیامک ها و ارسال اطالعیه ها و م .3

 خرید سیم کارت و گوشی تلفن همراه برای معاونین مدرسه جهت برقراری ارتباط آسان. .4

 خرید گوشی تلفن برای بخش های اداری.خرید دو خط تلفن و  .5

 (. روتر و ...-مودم-کابل-هاب-رک )خرید و نصب تجهیزات شبکه  .6

 راهروها.در کالس ها و عکس خرید و نصب تابلو  .7

 گچ و تخته پاک کن و ... ( –ماژیک  –خرید تجهیزات مورد نیاز کالس ) سطل آشغال  .8

 برنامه نویسی نرم افزار ویژه معلمان بر پایه سیستم عامل اندروید. .9

 ساماندهی باغچه های حیاط مدرسه. .11

 زیباسازی با  گیاهان تزیینی. .11

 تجهیز مدرسه به اینترنت بی سیم. .12

 موس و ... ( –کیبورد  –خرید تجهیزات کامپیوتری برای بخش های اداری )مانیتور ال سی دی  .13

 لوازم تحریر و ... –کمد  –مبل  –صندلی  –خرید و تجهیز اتاق های اداری به لوازم مورد نیاز : میز  .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه فشار و خستگی کار ، امروز با همان انرژی و تالش مشغول ه با ک همکارانی استآنچه امروز شاهد آن هستید حاصل تالش 

ربیت در تعلیم و ت ندکارهای نرم افزاری و آموزشی برای فرزندتان هستند تا پیشرفت و تحولی که در ساختار مدرسه رخ داده را بتوان

 به امید فردایی بهتر برای فرزندانمان     به وجود آورند.نیز دانش آموزان 
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