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 ،سرکار خانم حسینعلیمجتمع موسس

محلی "یعنی زندگی، نشاط و یادگیری تربیت شهروند سالم"حکیم با شعار مجتمع فردوسی 

 ، ،ذوق است که فرزندانمان نیاز های دانشی و اطالعاتی خود را از افرادی مجرب و صاحب دانش

اندیشه و دارای برنامه ریزی آموزشی،پرورشی،پژوهشی و آشنا به اصول کالس داری و تدریس 

در فضایی بدون استرس و با نشاط می آموزند و در کنار آن به ایجاد ارتباط با هم کالسی های 

 خود پرداخته و از این طریق به مهارت های اجتماعی دست پیدا می کنند.

 

 فاتمدیر مجتمع،سرکار خانم ص

از اینکه مجتمع آموزشی پرورشی و پژوهشی فردوسی حکیم را برای ادامه تحصیل فرزند 

در دلبندتان انتخاب نموده اید به خود می بالیم دستان پر مهرتان را می فشاریم.این مجتمع 

در  با دیدگاه تربیت شهروند سالم آگاه به دانش روزمحیطی بسیار شاد و با پرسنلی دلسوز و 

 با روشهای نوین ،آموختن مهارت هایزان شما می باشد. در کنار آموزش کامل خدمت عزی

و دل انگیز از وظایف این مجتمع می باشد.  سالماجتماعی و آداب  شهروندی در محیطی بسیار 

 امیدوارم آنچه را بیان کرده ایم ، مصداق واقعی آن را در این محیط تجربه کنید.

 

 

 

 



 

 

 باور ها و ارزش ها :

ه محل آماده کردن بچه برای زندگی نیست،مدرسه بخش مهمی از زندگی بچه ها مدرس -1

 است.

 کشور است. آینده مدرسه پایه گذار متوازن و همه جانبه و سازنده نسل  -2

 زیبا تر آن است که آموزش ها در نهایت به زندگی خوب و خوش و ارزشمند منجر شود. -3

های زندگی نوین، موفقیت، خالقیت، کار  مدرسه می تواند محل آموزش، خدا باوری ، مهارت -4

 آفرینی و نشاط باشد.

اقیانوسی از استعداد و مهارت است. او باید فرصت یابد تا پتانسیل های خود  دانش آموزهر  -5

 را متبلور سازد.

مدرسه خوب مدرسه ای است که به همه ی دانش آموزان خود انگیزه داده و در جهت  -6

 .داردوفا کردن استعداد ها قدم برکش

یت فرزندان خود را انتخاب نمایند که مردم حق دارند نوع مدرسه ، فلسفه آن و نحوه ترب -7

 دانش آموزان با رغبت به مدرسه بیایند و از حضور در مدرسه لذت ببرند.

 شعار ما:

 تربیت شهروند سالم 

ه برای بما معتقد هستیم که مدرسه خوب، مدرسه ای پویا است، مدرسه ای که دائم در تالش 

روش سرگرم آموزی )یادگیری با طعم لذت(را از موثر ترین روش ها در دارد .روز شدن 

 عالقمند سازی و تعمیق یادگیری می دانیم.

 چشم انداز:

 نگاهی نو به دانش،بینش و مهارت آموزی

 

 



 

 برنامه کاری مجتمع

 پایان شروع 

 14:30 7:30 زمان کاری مدرسه

 9:20 9 زنگ تفریح اول

 11:10 10:50 تفریح دوم زنگ

 13 12:40 زنگ نهار

 13 12:20 زنگ نهار پایه و پیش

 

 زنگ های کالسی کلیه پایه ها

 8:10-7:30 زنگ اول

 9-8:15 زنگ دوم

 10-9:20 زنگ سوم

 10:50-10:05 زنگ چهارم

 11:50-11:10 زنگ پنجم

 12:40-11:55 زنگ ششم

 13:40-13 زنگ هفتم

 14:30-13:45 زنگ هشتم

 

 



 

 و ساعات مالقات با اولیا فهرست کادر اجرایی دبستان

 ساعت روز سمت نام

 هماهنگ شود دوشنبه موسس خانم حسینعلی

  ساعات اداری نماینده موسس خانم جانلو

  ساعات اداری مدیر خانم صفات

  ساعات اداری پایه سوم چهارم پنجم معاون انضباطی خانم حامدی

  ساعات اداری پایه پیش اول دوم معاون انضباطی تبارخانم کیوان 

  ساعات اداری معاون آموزشی خانم بدرقه

ساعت هایی که کالس  مربی پیش دبستان خانم صادق نژاد

 ندارند
 

ساعت هایی که کالس  قرآن ششمآموزگار اول و  خانم ریاضت

  ندارند

ساعت هایی که کالس  پنجم()پایه سوم تا و مهارت زندگی آموزگار اول خانم صحبتی

  ندارند

ساعت هایی که کالس  آموزگار دوم خانم غفاری مهر

  ندارند

ساعت هایی که کالس  آموزگار سوم و چرتکه دوم و سوم خانم غالمی فرد

  ندارند

ساعت هایی که کالس  و ریاضی پنجم آموزگار چهارم خانم بدرقه

  ندارند

 زنگ تفریح طبق برنامه ششم و اجتماعی و هدیه پنجم موزگار ادبیات پنجم وآ خانم اصغری

 زنگ تفریح طبق برنامه هفتم هشتم آموزگار ریاضی ششم آقای جاللی

 زنگ تفریح طبق برنامه آموزگار علوم پنجم و ششم آقای پوشنه

 زنگ تفریح طبق برنامه مربی تربیت بدنی آقای یاری

 



 

 

 

 ساعت روز سمت نام

 زنگ تفریح روز های زوج زبانسوپروایزر  خانم چناری

 زنگ تفریح ساعت اداری مشاور و معاون پژوهشی آقای بلفیون

 زنگ تفریح طبق برنامه سوپروایزر کارگاه آقای مومیوند

 زنگ تفریح دوشنبه سه شنبه آموزگار مهارت زندگی خانم خوش نیت

 زنگ تفریح طبق برنامه آموزگار موسیقی آقای حاتمی آذر

 زنگ تفریح طبق برنامه آموزگار کامپیوتر آقای صیادی

   مسئول رباتیک خانم رستمی

   دفترداری خانم محجوبی

   حسابداری خانم براتی

  یکشنبه دوشنبه مربی بهداشت خانم گرجی

 هماهنگ شود  مشاور تربیتی خانم جان قربان

   مسئول کتابخانه خانم ریاضت

  سه شنبه مسئول آزمایشگاه آقای شوکتی

   مسئول فنی مدرسه آقای آقایی

   خدمتکار و پشتیبان مدرسه آقای صفوی

   روابط عمومی و تکثیر خانم صفوی



 

 فهرست کادر اجرایی متوسطه اول و ساعات مالقات بااولیا 

 

 ساعت روز سمت نام

  دوشنبه موسس خانم حسینعلی

  ساعات اداری نماینده موسس خانم جانلو

  ساعات اداری سرپرست خانم صفات

  ساعات اداری مدیر آقای امینی

  ساعات اداری مشاور تحصیلی و معاون پژوهشی بلفیونآقای 

 زنگ تفریح طبق برنامه و مربی تربیت بدنی معاون انضباطی آقای یاری

 زنگ تفریح طبق برنامه سوپروایزر زبان خانم چناری

 زنگ تفریح طبق برنامه آموزگار ریاضی هفتم و هشتم و نهم آقای جاللی

 زنگ تفریح طبق برنامه هفتم و هشتم و نهم آموزگار زیست و شیمی آقای پوشنه

  ساعات اداری آموزگار هندسه و فیزیک هفتم و هشتم و نهم آقای بلفیون

  ساعات اداری آموزگار ادبیات هفتم و هشتم و نهم آقای امینی

 زنگ تفریح طبق برنامه آموزگار عربی هفتم و هشتم و نهم آقای پالواسه

 زنگ تفریح طبق برنامه هفتم و هشتم و نهم و کار و فناوری آموزگار هنر آقای مومیوند

 زنگ تفریح طبق برنامه هفتم و هشتم و نهم و تفکر آموزگار اجتماعی آقای حاجیان

   آموزگار دینی و قرآن آقای اصغری



 

 

 ساعت روز سمت نام

 زنگ تفریح طبق برنامه کامپیوتر آموزگار آقای صیادی

 زنگ تفریح طبق برنامه معاون پرورشی آقای یاری

   دفترداری خانم محجوبی

   حسابداری خانم براتی

  یکشنبه دوشنبه مربی بهداشت خانم گرجی

 هماهنگ شود  مشاور تربیتی خانم جان قربان

   مسئول کتابخانه خانم ریاضت

   مدرسهمسئول فنی  آقای آقایی

   خدمتکار و پشتیبان مدرسه آقای صفوی

   روابط عمومی و تکثیر خانم صفوی

 

 

 

 

 

 



 

 آزمون های مرآت پایه های اول تا سوم

 درس تاریخ مرحله

 فارسی و نگارش،ریاضی،علوم هفته چهارم آبان 1

 فارسی و نگارش،ریاضی،علوم هفته سوم دی 2

 نگارش،ریاضی،علومفارسی و  هفته دوم اسفند 3

 فارسی و نگارش،ریاضی،علوم هفته دوم اردیبهشت 4

 

 آزمون های مرآت پایه های چهارم تا ششم

 درس تاریخ مرحله

 فارسی و نگارش،هدیه،ریاضی،علوم،اجتماعی 20/8/98دوشنبه  1

 فارسی و نگارش،هدیه،ریاضی،علوم،اجتماعی 19/9/98سه شنبه  2

 و نگارش،هدیه،ریاضی،علوم،اجتماعیفارسی  22/10/98یکشنبه  3

 فارسی و نگارش،هدیه،ریاضی،علوم،اجتماعی 5/12/98دوشنبه  4

 فارسی و نگارش،هدیه،ریاضی،علوم،اجتماعی 26/1/99سه شنبه  5

 فارسی و نگارش،هدیه،ریاضی،علوم،اجتماعی 14/2/99یکشنبه  6

 

 

 

 



 

 

 آزمون های مرآت پایه هفتم و هشتم

 درس تاریخ مرحله

 کلیه دروس سال گذشته 13/7/98شنبه  1

 کلیه دروس 20/8/98دوشنبه  2

 کلیه دروس 19/9/98سه شنبه  3

 کلیه دروس 22/10/98یکشنبه  4

 کلیه دروس 5/12/98دوشنبه  5

 کلیه دروس 26/1/99سه شنبه  6

 کلیه دروس 14/2/99یکشنبه  7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دبستان 1آزمون شماره 

 توضیحات درس تاریخ روز

 پایه دوم تا ششم ریاضی 20/7/98 شنبه

 پایه دوم تا ششم فارسی 22/7/98 دوشنبه

 پایه دوم تا ششم امال 23/7/98 سه شنبه

 پایه دوم تا ششم علوم 28/7/98 یکشنبه

 پایه دوم تا ششم هدیه 30/7/98 سه شنبه

 پایه اول تا ششم زبان)میان ترم( 1/8/98 چهارشنبه

 پایه سوم تا ششم اجتماعی 4/8/98 شنبه

 پایه اول تا ششم قرآن کالسی 

 

 

 اعالم نتایج)کارنامه(

 

11/8/98 

 

 

 

 

 



 

 دبستان 2آزمون شماره 

 توضیحات درس تاریخ روز

 پایه اول تا ششم زبان)فاینال( 2/9/98 شنبه

 پایه اول تا ششم ریاضی 9/9/98 شنبه

 پایه دوم تا ششم فارسی 11/9/98 دوشنبه

 پایه اول تا ششم امال 12/9/98 شنبهسه 

 پایه دوم تا ششم علوم 16/9/98 شنبه

 پایه دوم تا ششم هدیه 18/9/98 دوشنبه

 پایه سوم تا ششم اجتماعی 20/9/98 چهارشنبه

 پایه اول تا ششم زبان)میان ترم( 27/9/98 چهارشنبه

 

 

 اعالم نتایج)کارنامه(

 

4/10/98 

 

 

 

 

 



 

 اول دبستان نوبتآزمون 

 توضیحات درس تاریخ روز

 پایه اول تا ششم ریاضی 7/10/98 شنبه

 پایه اول تا ششم فارسی 9/10/98 دوشنبه

 پایه اول تا ششم امال 10/10/98 سه شنبه

 پایه اول تا ششم علوم 14/10/98 شنبه

 پایه دوم تا ششم هدیه 16/10/98 دوشنبه

 تا ششم پایه سوم اجتماعی 18/10/98 چهارشنبه

 پایه اول تا ششم زبان)فاینال( 21/10/98 شنبه

 پایه اول تا ششم زبان)میان ترم( 26/11/98 شنبه

 

 

 

 

 

 

 اعالم نتایج)کارنامه(

 

26/11/98 



 

 دبستان  4آزمون شماره 

 توضیحات درس تاریخ روز

 پایه اول تا ششم ریاضی 10/12/98 شنبه

 پایه اول تا ششم فارسی 12/12/98 دوشنبه

 پایه اول تا ششم امال 13/12/98 سه شنبه

 پایه اول تا ششم زبان)فاینال( 17/12/98 شنبه

 پایه اول تا ششم علوم 19/12/98 دوشنبه

 پایه دوم تا ششم هدیه 21/12/98 چهارشنبه

 پایه سوم تا ششم اجتماعی 24/12/98 شنبه

 پایه اول تا ششم قرآن کالسی 

 

 

 

 

 

 

 اعالم نتایج)کارنامه(

 

26/12/98 



 

 دبستان 5آزمون شماره 

 توضیحات درس تاریخ روز

 پایه اول تا ششم ریاضی 23/1/99 شنبه

 پایه اول تا ششم فارسی 25/1/99 دوشنبه

 پایه اول تا ششم امال 26/1/99 سه شنبه

 پایه اول تا ششم علوم 30/1/99 شنبه

 پایه دوم تا ششم هدیه 31/1/99 یکشنبه

 پایه سوم تا ششم اجتماعی 2/2/99 سه شنبه

 پایه اول تا ششم زبان)میان ترم( 6/2/99 شنبه

    

 

 

 

 

 

 

 اعالم نتایج)کارنامه(

 

6/2/99 



 

 دوم دبستان نوبتآزمون 

 توضیحات درس تاریخ روز

 پایه اول تا ششم ریاضی 17/2/99 چهارشنبه

 پایه اول تا ششم فارسی 20/2/99 شنبه

 اول تا ششم پایه امال 21/2/99 یکشنبه

 پایه اول تا ششم علوم 24/2/99 چهارشنبه

 پایه اول تا ششم زبان 27/2/99 شنبه

 پایه دوم تا ششم هدیه 29/2/99 دوشنبه

 پایه سوم تا ششم اجتماعی 31/2/99 چهارشنبه

 پایه اول تا ششم قرآن کالسی 

 

 

 

 

 

 

 

 اعالم نتایج)کارنامه( اول تا پنجم

 

8/3/99 



 

 اول هفتم نوبتآزمون میان 

 درس تاریخ روز

 ادبیات 21/8/98 سه شنبه

 هدیه های آسمان 22/8/98 چهارشنبه

 ریاضی 25/8/98 شنبه

 عربی 27/8/98 دوشنبه

 اجتماعی 29/8/98 چهارشنبه

 علوم 2/9/98 شنبه

 زبان 4/9/98 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 اعالم نتایج)کارنامه( 

 

16/9/98 



 

 آزمون میان نوبت اول هشتم

 

 

 

  

 

 

 درس تاریخ روز

 ادبیات 21/8/98 سه شنبه

 هدیه های آسمان 22/8/98 چهارشنبه

 ریاضی 25/8/98 شنبه

 عربی 27/8/98 دوشنبه

 اجتماعی 29/8/98 چهارشنبه

 علوم 2/9/98 شنبه

 زبان 4/9/98 دوشنبه

 

 اعالم نتایج)کارنامه( 

 

16/9/98 



 

 )هفتم(اول متوسطه دوره اول نوبتآزمون 

 درس تاریخ روز

 ریاضی 7/10/98 شنبه

 ادبیات 9/10/98 دوشنبه

 مطالعات اجتماعی 11/10/98 چهارشنبه

 علوم 14/10/98 شنبه

 امال 15/10/98 یکشنبه

 زبان انگلیسی 17/10/98 سه شنبه

 آموزش قرآن 18/10/98 چهارشنبه

 عربی 21/10/98 شنبه

 هدیه های آسمان 23/10/98 دوشنبه

 مهارت های نوشتاری 24/10/98 سه شنبه

 فرهنگ و هنر 25/10/98 چهارشنبه

 کار و فناوری 28/10/98 شنبه

 

 مرآت 29/10/98 یکشنبه

 

 

 



 

 اول متوسطه اول )هشتم( نوبتآزمون 

 درس تاریخ روز

 ریاضی 7/10/98 شنبه

 ادبیات 9/10/98 دوشنبه

 مطالعات اجتماعی 11/10/98 چهارشنبه

 علوم 14/10/98 شنبه

 امال 15/10/98 یکشنبه

 زبان انگلیسی 17/10/98 سه شنبه

 آموزش قرآن 18/10/98 چهارشنبه

 عربی 21/10/98 شنبه 

 هدیه های آسمان 23/10/98 دوشنبه 

 مهارت های نوشتاری 24/10/98 سه شنبه

 فرهنگ و هنر 25/10/98 چهارشنبه

 کار و فناوری 28/10/98 شنبه

 تفکر 30/10/98 دوشنبه

 مرآت 29/10/98 یکشنبه

 

 

 



 

 آزمون میان نوبت دوم هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 درس تاریخ روز

 ادبیات 23/1/99 شنبه

 هدیه های آسمان 24/1/99 یکشنبه

 ریاضی 27/1/99 چهارشنبه

 عربی 30/1/99 شنبه

 اجتماعی 31/1/99 یکشنبه

 علوم 2/2/99 سه شنبه

 زبان 3/2/99 چهارشنبه

 

 اعالم نتایج)کارنامه( 

 

10/2/99 



 

 دوم هشتم نوبت آزمون میان

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعالم نتایج)کارنامه( 

 

10/2/99 

 درس تاریخ روز

 ادبیات 23/1/99 شنبه

 هدیه های آسمان 24/1/99 یکشنبه

 ریاضی 27/1/99 چهارشنبه

 عربی 30/1/99 شنبه

 اجتماعی 31/1/99 یکشنبه

 علوم 2/2/99 سه شنبه

 زبان 3/2/99 چهارشنبه



 

 دوم هفتمنوبت آزمون پایان 

 

 

 

 

 درس تاریخ روز

 ریاضی 3/3/99 شنبه

 ادبیات 7/3/99 چهارشنبه

 علوم 10/3/99 شنبه

 اجتماعی 12/3/99 دوشنبه

 امال 13/3/99 سه شنبه

 عربی 17/3/99 شنبه

 آموزش قرآن 18/3/99 یکشنبه

 زبان 20/3/99 سه شنبه

 هدیه های آسمان 21/3/99 چهارشنبه

 نوشتاریمهارت های  24/3/99 شنبه

 فرهنگ و هنر 25/3/99 یکشنبه

 کار و فناوری 26/3/99 دوشنبه

 

 اعالم نتایج)کارنامه( 

 

10/2/99 



 

 آزمون پایان نوبت دوم هشتم

 

 

 

 

 

 

 درس تاریخ روز

 ریاضی 3/3/99 شنبه

 ادبیات 7/3/99 چهارشنبه

 علوم 10/3/99 شنبه

 اجتماعی 12/3/99 دوشنبه

 امال 13/3/99 سه شنبه

 عربی 17/3/99 شنبه

 آموزش قرآن 18/3/99 یکشنبه

 زبان 20/3/99 سه شنبه

 هدیه های آسمان 21/3/99 چهارشنبه

 مهارت های نوشتاری 24/3/99 شنبه

 فرهنگ و هنر 25/3/99 یکشنبه

 کار و فناوری 26/3/99 دوشنبه



 

 مناسبت های مهر ماه

 

 

 

 

 

 توضیحات مناسبت تاریخ

  روز بازگشایی مدارس کشور 1/7/98

  روز آتش نشانی و ایمنی 7/7/98

 دکتر تبریزی سخنران انجمن اولیا مربیان 9/7/98

 با حضور سوپروایزر های فوق برنامه اولین دیدار با اولیا 11/7/98

  روز نیروی انتظامی 12/7/98

 تابستانجشن تولد متولدین  کروز کود-جشن مهرگان 16/7/98

  روز جهانی نابینایان 23/7/98

  دومین اردو  سال تحصیلی 25/7/98

  روز تربیت بدنی و ورزش 26/7/98

  اربعین حسینی 27/7/98

  جشن قرآن کالس اول 30/7/98



 

 مناسبت های آبان ماه

 توضیحات مناسبت تاریخ

  شهادت امام حسن)ع(-رحلت حضرت رسول 5/8/98

  شهادت امام رضا)ع( 7/8/98

  روز نوجوان و بسیج دانش آموزی 8/8/98

 به صورت آنالین 1ارائه کارنامه ماهانه  11/8/98

  روز ملی مبارزه با استکبار جهانی-روز دانش آموز 13/8/98

حضرت آغاز امامت -شهادت امام حسن عسگری)ع( 15/8/98

 مهدی

 

 صبح-پایه چهارم و پنجم مشاوره خانواده با خانم جان قربان 18/8/98

 دوم و سوم ظهر-پیش و اول صبح مشاوره خانواده با خانم خوش نیت 19/8/98

 چهارم تا ششم مرآت  1ارزشیابی  20/8/98

  سال تحصیلی اردوسومین   22/8/98

  دبیرانجلسه دیدار با اولیا و شورای  23/8/98

والدت پیامبر اکرم و امام -روز کتاب و کتاب خوانی 24/8/98

 صادق)ع(

 

 پایه ششم مشاوره خانواده با خانم جان قربان 25/8/98

  1آزمون مرحله  26/8/98

  و جشن مداد )پایه اول( جشن خزان 29/8/98

 



 

 مناسبت های آذر ماه

 توضیحات مناسبت تاریخ

 به صورت آنالین 2 ماهانه ارائه کارنامه 4/9/98

  جشن تولد متولدین پاییز 6/9/98

  والدت امام حسن عسگری 14/9/98

  روز دانشجو-وفات حضرت معصومه)س( 16/9/98

 پایه چهارم تا ششم مرآت 2ارزشیابی  19/9/98

  سال تحصیلی اردوچهارمین  25/9/98

  جلسه دیدار با اولیا و شورای دبیران 28/9/98

  جشن یلدا 30/9/98

 مناسبت های دی ماه

 توضیحات مناسبت تاریخ

  والدت حضرت مسیح 4/10/98

  روز ایمنی در برابر زلزله 5/10/98

 روز پرستار والدت حضرت زینب-میالدی 2020آغاز سال  11/10/98

 6تا  4پایه  3آزمون مرحله  23/10/98

 3تا  1پایه  2آزمون مرآت 

 

  تولد متولدین زمستانجشن  25/10/98

  اعالم اردوی خارج شهر دبیرستان 

 



 

 منسبت های بهمن ماه

 توضیحات مناسبت تاریخ

 ارائه کارنمه ترم اول و جلسه با اولیا  مشاوره خانواده با دکتر تبریزی 3/11/98

  شهادت حضرت زهرا)س( 9/11/98

 آغاز دهه فجر بازگشت امام خمینی به ایران 12/11/98

  سال تحصیلی اردوپنجمین  15/11/98

  وفات حضرت ام البنین)س( 19/11/98

 نمایشگاه ترم اول 57پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  22/11/98

  جلسه دیدار با اولیا و شورای دبیران 24/11/98

 روز زن والدت حضرت زهرا)س( 26/11/98

  جشن سپندارمزگان 29/11/98

 

 

 

 

 

 

 



 

 مناسبت های اسفند ماه

 توضیحات مناسبت تاریخ

 6تا  4پایه  مرآت 4ارزشیابی -روز مهندس 5/12/98

  والدت امام باقر)ع( 6/12/98

  شهادت امام هادی)ع( 8/12/98

 3تا  1پایه  مرآت  3آزمون مرحله  12/12/98

  شورای دبیران_والدت امام محمد تقی)ع( 15/12/98

  فستیوال نوروز-روز درختکاری 17/12/98

  روز پدر-والدت حضرت علی)ع( 18/12/98

  رنگ کردن تخم مرغ هفت سین 19/12/98

  جشن چهارشنبه سوری 20/12/98

  ساخت ساخت ماهی سفالی و رنگ آن 21/12/98

  شیرینی پزی و شمع سازی_خانه تکانی کالس 24/12/98

  چیدمان هفت سین 25/12/98

  جشن نوروز و نمایشگاه هفت سین 26/12/98

  روز ملی شدن صنعت نفت 29/12/98

 

 



 

 مناسبت های فروردین ماه

 توضیحات مناسبت تاریخ

  عید نوروز 1/1/99

  روز جمهوری اسالمی 12/1/99

  روز طبیعت 13/1/99

  روز جهانی بهداشت 18/1/99

  جشن نیمه شعبان 19/1/99

 6تا  4پایه  مرآت  5ارزشیابی  26/1/99 

  پایه سومجشن خودکار  27/1/99

  شورای دبیران 28/1/99

  روز ارتش جمهوری اسالمی ایران 29/1/99

   

 

 

 

 

 



 

 مناسبت های اردیبهشت

 توضیحات مناسبت تاریخ

  روز زمین پاک 2/2/99

 12:30-10:30 مشاوره خانواده با دکتر تبریزی 4/2/99

  5ارائه کارنامه  6/2/99

  سال تحصیلی اردو ششمین  7/2/99

  روز گرامیداشت معلم 12/2/99

 6تا4مرآت پایه  6ارزیابی  14/2/99

 3تا1مرآت پایه  4ارزیابی 

 

  روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 18/2/99

  خدا حافظی و جشن پایان تحصیلی اردو 22/2/99

  نمایشگاه ترم دوم 25/2/99

  جشن الفبا 31/2/99

 

 

 

 

 



 

 آیین نامه انضباطی سرویس:

 زودتر از زمان اعالم شده در محل حاضر باشند. قهیدق 2دانش آموزان موظفند حداقل -1

روز قبل با تلفن همراه  کیحداقل  دیآ ینم سیدانش آموز شما با سرو یلیچانچه بنا به دال-2

 .دیاطالع ده شانیو به ا دیریراننده تماس بگ

و  ستدیا یم قهیدق 2که اعالم شده  یزند.حداکثر از زمان یبوق نم ایعنوان زنگ  چیراننده به ه-3

 .کندیبعد حرکت م

دانش آموزان گردد  ریسا ایراننده و  تیباعث آزار و اذ سیدر سرو یدانش آموز انایاگر اح-4

خروج کلیه دانش آموزان سرویسی و محروم خواهد شد. یده سیو بعد از دوبار تذکر از سرو

 ه می باشد.دبیرستان از درب پشت مدرس

 را آهسته ببندند. نیشدن درب ماش ادهیدر موقع سوار و پ زیدانش آموزان عز-5

به  سیگرفتن او از سرو لیتحو نیو همچن سیدادن دانش آموز به سرو لیتحو تیمسئول-6

 .باشدیمحترم م نیعهده والد

جهت اطالع شما  میکه به رانندگان زحمتکش متذکر شده ا یموارد نیاز مهم تر یضمنا بخش-7

 :میدار یاعالم م

استفاده از  ،عدمیسیسرو ریسوار کردن فرد غ ،عدمیو رانندگ ییراهنما نیکامل قوان تیرعا

 بودن مدارک  ن،کاملیماش یخراب ای ریبه موقع تاخ ،اعالمیقیموس

 



 

 دانش آموزان: ینامه انضباط نییآ

 ظاهر دانش آموز مرتب و شایسته محیط آموزشی باشد. -1

لباس فرم مدرسه در تمامی ایام مدرسه الزامی می باشد.در زنگ ورزش پوشیدن  پوشیدن -2

 لباس ورزشی ضروری است.

متاخر  نصورتیا ریحضور داشته باشند،در غ کالسدر  7:30راس ساعت  دیدانش آموزان با -3

 .شوندیمحسوب م

در صورت برقراری مراسم برگزار میشود و 7:30الی  7:15مراسم صبحگاهی از ساعت  -4

 الزامی است. در مراسم حضور دانش آموز نظم و صبحگاهی

در همان روز به اطالع مدرسه رسانده شود و در  بتی،هرگونه غ رموجهیغ بتیاز غ زیپره -5

 ایموجه  صیاست.تشخ یالزامو حضور ولی  به مدرسه  یپزشک یارائه گواه یماریصورت ب

 باشد. یبر عهده مدرسه م بتیموجه بودن غ ریغ

 .گرانینسبت به د یبرخورد خوب و منطقداشتن   -6

 نظم در مراسم. تیشرکت فعال در مراسم ها و مناسبت ها و رعا -7

و آنچه مدرسه عنوان  الزم( ریالتحر ف،دفتر،کتاب،لوازمیالزم )تکل لیهمراه داشتن وسا  -8

 لی،وساینییو تز یتجمل ری)مانند لوازم التحریرضروریغ لیهمراه نداشتن وساکرده باشد و 

 برد،فلش و ... میل،گیموبا یمت،گوشیگران ق

 ایخود دانش آموز و  یتواند برا یکه م حیتفر ینابجا در زنگ ها یها دنیاز دو زیپره -9

 باشد. نیخطرآفر گرانید



 

دست ها با صابون بعد از  وان،دستمال،شستنی)همراه داشتن لیبهداشت فرد تیرعا-10

 (ییاستفاده از دستشو

 بودن کفش و لباس و دست و صورت و ...( زی)تمطیبهداشت مح تیرعا-11

الزم  لیهر روز خارج شود و وسا فیاضافه از داخل ک لیوسا ف،یو مرتب بودن ک زیتم-12

 گذاشته شود. فیداخل ک

 ر،داخلیتمام لوازم التحر یبر رو یو نوشتن نام و نام خانوادگ یو مرتب بودن جامداد زیتم-13

.ضمنا دییهر نفر همراه داشته باشد و از تراش مخزن دار استفاده نما اهیمداد س 3 ای 2 فیک

 نباشد. یفلز یجامداد

 با دقت کامل توسط دانش آموز انجام و به مدرسه آورده شود. یستیبا یمنزل م فیتکال-14

 کنترل تکالیف دانش آموز روز بعد توسط مشاور پایه خواهد بود.)پایه ششم هفتم هشتم(

 ... رویدر مدرسه مانند کاپشن،لوازم تحر لیوساجا نگذاشتن -15

را در آن  فیتکال قیو به طور مرتب و دق دیدفتر روزنگار را همه روزه همراه داشته باش-16

 .دیریخود نشان داده و امضا بگ نیو به والد دیکن ادداشتی

 باشد.دقت یم شانیدانش آموز به عهده خود ا یلوازم شخص یحفظ و نگهدار تیمسئول-17

 زدن برچسب بر وسایل الزامی است. خراب نشود. ایما گم  لیوسا میکن

 نرساندن به آن ها. بیاموال کالس و مدرسه و آس یتالش در جهت حفظ و نگهدار-18

 و فروش در مدرسه. دیاز هر گونه خر زیپره-19



 

آن را به صاحبش  دیکرد دایپ یزیکه چ یو در صورت دینداشته باش یکار گرانید لیبه وسا-20

 .دیشده قرار ده دایپ لیآن را در محل وسا ایتا خوشحال شود  دیبرسان

و  دیداشت اوال با او صحبت کن ییبا شما برخورد و رفتار نابجا یکه دانش آموز یدر صورت-21

که به رفتار  یدر صورت اید،ثانیبرخورد کن یو با او با آرامش و منطق دیکار اشتباهش را تذکر ده

 د.یمدرسه اطالع ده نیکرد ،به مسئول تیغلط خود را ادامه داد و اصالح نشد و مجددا شمارا اذ

 یپرورش یبا برنامه ها یو تالش مناسب و همراه یسع زیانتظار مدرسه از دانش آموزان عز-22

 باشد. یآنها در نظر گرفته شده است،م یو سربلند تیموفق یمدرسه که تماما برا یو آموزش

و پفک،خشکبار  پسیو کالباس، چ سیسوس چیممنوع )انواع ساندو یها یاز آوردن خوراک-23

 .دیکن یبا پوست و ...(به مدرسه خوددار

فرزندانشان به مدرسه  لیراس ساعت مقرر جهت تحو سیسرو ریدانش آموزان غ ایاول-24

 .ندیمراجعه نما

و  رندیگیقرار م قیکنند مورد تشو تیکه موارد باال را بهتر و کامل تر رعا یدانش آموزان-25

 کارت امتیاز دریافت می کنند و بر اساس آن جایزه به ایشان تعلق میگیرد.




