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 تهران 11آموزش و پرورش منطقه 

 1161 – 69سال تحصیلی  
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 به نام خداوند بخشنده مهربان 
 

تقویم اجرایی ، راهنمای والدین جهت آگاهی از 

برنامه های آموزشی ، تربیتی مدرسه و آماده 

نمودن دانش آموزان برای اجرای برنامه هایی است 

 که باید در زمان خاص خود انجام شود .
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 پیش گفتار

 با سالم و احترام :

تربیت معتقدند که سالمت جسمانی زیر بنای سالمت روانی دانش آموزان به ویژه متخصصان تعلیم و 

در دوره ی دبستان است . نیاز به فعالیت و استراحت ، نیاز به امنیت ، نیاز به ارضای حس کنجکاوی ، نیاز به 

رفت تحصیلی پیشرفت ، نیاز به دوست داشتن ، نیاز به مصاحبت و همدلی ، نیاز به نظارت و رسیدگی به پیش

از مهم ترین نیازهایی است که توجه به آن ها در فرآیند رشد ، ایجاد تعادل ، آرامش روحی و روانی ، 

شخصیت سازی و آینده نگری دانش آموزان نقش بسزایی دارد . در این راستا به منظور آگاهی شما والدین 

ت ایجاد هماهنگی و همکاری در انجام محترم و فرزند عزیزمان از برنامه های ساالنه ی مدرسه و نیز جه

 امور جاری آموزشی ، تربیتی و ... تقویم اجرایی مدرسه حضورتان تقدیم می گردد .

الزم است اولیای محترم و دانش آموزان عزیز با مطالعه ی موارد انضباطی ، پرورشی ، آموزشی و ... 

 ها آماده نماید .  مندرج در این تقویم خود را جهت انجام هدفمند کلیه ی برنامه

مسلماً در صورت تغییر احتمالی در برنامه های پیش بینی شده مراتب به صورت کتبی اطالع رسانی 

 خواهد شد .

 

 

 

 

 

والدین گرامی خواهشمند است جهت آگاهی از اطالعیه ها و پیام های ضروری مدرسه به سایت 

 beheshti11.ir     های ارسالی توجه نمایید . smsمدرسه و 
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نظام آموزشی وظیفه حفظ و تحول جامعه را به عهده دارد و هدف نهایی آن است که در طی 

فرآیند فرهنگ پذیری، دانش آموز برای قبول مسئولیت اجتماعی آماده شود، مراکز ما هم 

شکوفایی باید خود را متعهد سازیم که در جهت پرورش استعداد کودکان و برنامه ریزی برای 

 آن عمل نماییم.

 

 

 این مجموعه آموزشی شعارهای خود را بر این اساس بنا کرده است:

 ما تمام توانم را برای آموزش به کار می گیریم. -1

 ما خودمان را همان گونه که هستیم می پذیریم و به آن احترام می گذاریم. -2

 نان را رعایت می کنیم.ما به دیگران احترام می گذاریم و سعی می کنیم حقوق آ -3

 ما فرد مسئولیت پذیری هستم و سعی می کنیم هر کاری را به بهترین گونه انجام دهیم. -4

 ما به محیطی که در آن آموزش می بینیم احترام می گذاریم و قوانین آن را می پذیریم. -5
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 اگر محیط آموزشی نشاط آور و پر انگیزه باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسه شاد

دانش آموزان بهتر 

 درس می خوانند

دانش آموزان مقررات مدرسه 

 را بیش تر رعایت می کنند 

معلمان از مدرسه و کارشان 

 راضی تر هستند 

والدین رضایت بیشتری از 

 مدرسه دارند .

همکاری دانش آموزان با یکدیگر و 

 با مدرسه بیشتر می شود. 

دانش آموزان از اذیت و 

آزار یکدیگر پرهیز می 

 کنند. 

رعایت بهداشت در مدرسه 

 بیشتر می شود.

دانش آموزان به موقع در 

 مدرسه حاضر می شوند .

دانش آموزان به مدرسه عالقه ی 

 بیشتری نشان می دهند .



7 

 

 
 

 

 زمان بندی برنامه ی روزانه مدرسه

 

 موضوع فعالیت زمان

 برنامه صبحگاه 7:11 – 7:41

 آموزش )زنگ اول( 7:41 – 8:11

 آموزش )زنگ دوم( 8:11 – 6:11

 زنگ تفریح اول 6:11 – 6:11

 آموزش )زنگ سوم( 6:11 – 11:11

 آموزش )زنگ چهارم( 11:11 – 11

 زنگ تفریح دوم 11 - 11:11

 آموزش )زنگ پنجم( 11:11 – 12

 نماززنگ   12 - 12:11

 آموزش )زنگ ششم(  12:11 – 11:11
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 شاخص های عملکرد مدرسه ی برتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسه ی

 انسان ساز

 مدرسه ی

شخصیت 

 ساز

 مدرسه ی

 اندیشه ساز

 مدرسه ی

منطق و 

 استدالل

 مدرسه ی

 یادگیرنده

 مدرسه ی

 یاددهنده

 مدرسه ی

مبتکر و 

 خالق

 مدرسه ی

مسئولیت 

 پذیر

 مدرسه ی

 آینده نگر
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 اهمیت آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی به عنوان اولین مرحله ی آموزش همگانی مطرح است . زیرا کودکان را برای مقاطع 

باالتر آماده می کند و چنان چه از نظر کمی و کیفی در سطح باالتری ارائه شود . افت تحصیلی و ترک 

 تحصیل در مقاطع بعدی کمتر می شود . 

هدف عمده آموزش در دوره ابتدایی ، پرورش استعدادها و قابلیت های بالقوه کودکان می باشد . 

این آموزش ها در تمام دنیا تحت عنوان آموزش های عمومی در نظر گرفته می شوند . آموزش و پرورش 

برای این دوره دوره ی ابتدایی فعالیتی نظام دار و هدفمند است . از این رو صاحب نظران اهداف متعددی 

 ذکر کرده اند که در سه حیطه ی شناختی ، عاطفی و روانی ، حرکتی تعیین و اعالم شده است .

 

 

 

  اهداف شناختی 

 آموزش اطالعات مقدماتی ، بهداشتی و ایمنی  .1

 آموزش خواندن ، نوشتن ، حساب کردن و استدالل کردن  .2

 آموزش اطالعات ساده درباره ی محیط طبیعی و اجتماعی پیرامون خود  .1

 یاددادن بعضی آیات ساده و سوره های کوچک قرآن کریم  .4

 

  اهداف عاطفی 

 تقویت انگیزه ی آمدن به مدرسه  .1

 عالقه مند کردن کودک به درس خواندن و یادگیری  .2

 ابتدایی اهداف پایه اول
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عالقه مند کردن کودک به ارزش ها و آداب و رسوم اسالمی و میهنی و احترام گذاردن  .1

 به آنها 

 یاد دادن کنترل عواطف و ابزار آنها به نحوه مطلوب  .4

  حرکتی  –اهداف روانی 

 پرورش تن و روان و حفظ سالمت جسمی و روانی و شادابی کودک .1

 ا دیگرانایجاد عادت به نظم و ترتیب و پرورش روح همکاری ب .2

 ایجاد زمینه ی شکوفایی و رشد استعداد هنری  .1

 پرورش دقت و کنجکاوی و خالقیت  .4

 ایجاد عادات بهداشتی و ایمنی  .1

 آشنایی با نماز .9

 

  

  اهداف شناختی 

 آموزش تدریجی رموز خالقیت به کودک و جلب توجه او به مبدا آن  .1

 یاددادن قرآن مجید در حد درست خواندن  .2

 دادن اطالعات الزم در زمینه ی واجبات دینی .1

 آموزش اطالعات بهداشتی و ایمنی  .4

تقویت حس کنجکاوی دانش آموز نسبت به محیط اجتماعی و طبیعی خود و آموزش  .1

اطالعات و مهارت های سودمند در زندگی اجتماعی و مقابله با هنجارهای اجتماعی به 

 ور ایجاد نظم و مسئولیت پذیری در آنانمنظ

 آشنا کردن دانش آموز با زندگی پیامبران و ائمه ی معصومین )ع( در حد ممکن  .9

 اهداف پایه های دوم تا ششم ابتدایی
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 آشنا کردن دانش آموز با قوانین و هنجارهای اجتماعی .7

آموزش هنری برای پرورش استعدادهای هنری با تاکید بر هنرهای بومی و متناسب با  .8

 مقتضیات منظقه ای 

 طالبی که به درک موقعیت دانش آموز از لحاظ زمان و مکان کمک کند .آموزش م .6

  اهداف عاطفی 

 احترام گذاردن به بزرگساالن  .1

 عالقه مند کردن به نظم و مسئولیت پذیری و رعایت حقوق دیگران  .2

 عالقه مند کردن دانش آموز به مطالعه  .1

 عالقه مند نمودن دانش آموز به فعالیت های اجتماعی و تعاون  .4

  حرکتی  –اهداف روانی 

 ایجاد عادات بهداشتی و ایمنی .1

 ایجاد عادت به تعاون و رعایت حقوق دیگران  .2

 آموزش عملی نماز .1

 تقویت مهارت خواندن ، نوشتن ، حساب کردن ، استدالل کردن و ...  .4

 

 

 

 

 

 

همیشه برای انجام دادن کارها برنامه ریزی ، هدف ، 

 تالش و امید داشته باش .
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 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  شهریورتقویم اجرایی 

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1  .... 7/9/61 یکشنبه خرید ملزومات ورزشی از قبیل توپ، طناب، راکت و  

2  8/9/61 دوشنبه انتخابات انجمن اولیا و مربیان  

1  6/9/61 سه شنبه شورای آموزگاران  

4   21/9/61 سه شنبه دومکالس بندی پایه  

1  24/9/61 چهارشنبه کالس بندی پایه سوم  

9  کالس بندی پایه چهارم 

  مرتب نمودن اتاق ورزش، امحاء وسایل ورزشی غیر استفاده

 برای سال آینده

 نصب تور بسکتبال نو، زنجیر کردن پایه متحرک بسکتبال 

 شنبه

 

27/9/61 

 

 

7  کالس بندی پنجم 

  خط کشی زمین ورزشی 

  کنترل فضای ورزشی، برطرف کردن موانع و مشکالت در

 حیاط ورزشی

 شورای مدرسه 

 شورای عفاف و حجاب 

  28/9/61 یکشنبه
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8  26/9/61 دوشنبه کالس بندی ششم  

6   11/9/61 چهارشنبه آموزش خانواده مخصوص پایه اول  

 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  تقویم اجرایی مهر

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1  بازگشایی مدرسه 

 استقبال از هفته دفاع مقدس 

 برپایی نمایشگاه دفاع مقدس 

 پیگیری بخشنامه های ورزشی 

 تکثیر برگه های سالمت 

 شناسایی دانش آموزان ورزشکار 

 اجرای نرمش صبحگاهی 

 عدم تداخل کالس های دیگر در حیاط در  -فعال سازی حیاط پویا

 ساعت زنگ ورزش

  1/7/61 شنبه

2  تهیه دفتر ورزشی 

 استفاده از طرح درس ساالنه با توجه به دستوالعمل اداره کل 
  4/7/61 یکشنبه

1   شروع نماز جماعت شکرانه کلیه پایه ها 

  برگزاری روز مباهله 

 روز خانواده و تکریم بازنشستگان 

  بزرگداشت حصر آبادان 

 دیدار با خانواده محترم شهدا 

 نصب فعالیت های دانش آموزان تهیه تابلو ورزشی و 

  1/7/61 دوشنبه

4  جشن قرآن پایه دوم 

 )...شهادت سرداران اسالم )فکوری، نامجو و 

 روز خانواده -روز جهانگردی 

 بازبینی مجدد وسایل کمک های اولیه موجود در دبستان 

  9/7/61 سه شنبه

1  روز بزرگداشت شمس 

  برگزاری آزمون ارزشیابی تشخیصی پایه دوم تا ششم 

 روز آتش نشانی 

  روز جهانی ناشنوایان 

 مناسبت همبستگی با کودکان فلسطینی 

  7/7/61 چهارشنبه

9  شروع اجرای طرح شهرداران مدرسه 

 روز جهانی سالمندان 
  11/7/61 شنبه
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7  بازدید کالس اول -شورای هم پایه پنجم و ششم 

 شورای مدرسه 
  11/7/61 یکشنبه

8  بازدید کالس سوم -شورای هم پایه اول و دوم 

  هجری قمری  1418آغاز سال 

 نماد سازی جهت محرم و سیاه پوش نمودن مدرسه 

  12/7/61 دوشنبه

6   شورای هم پایه ی سوم و چهارم –روز نیروی انتظامی 

  (2و 1مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه دوم )نرگس 

 پایه چهارم بازدید کالس 

  روز نیروی انتظامی 

  هجرت امام خمینی )ره( از عراق به پاریس 

  11/7/61 سه شنبه

11  مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه اول 

 جلسه انجمن اولیا و مربیان 

 بازدید کالس پایه پنجم 

  روز روستا و  –روز دامپزشکی  –اجرای مرحله ی اول مسابقه ماهک

 عشایر

  اولیا و مربیانجلسه انجمن 

  14/7/61 چهارشنبه

11  11/7/61 پنجشنبه جلسه شورای آموزگاران  

12   (2و 1مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه پنجم )یاس 

 مناسبت روز جهانی کودک 

  جشن قرآن پایه اول 

 اجرای مراسم زیارت عاشورا 

  17/7/61 شنبه

11  روز جهانی پست 

  آموزگار پایه سوممالقات عمومی اولیا با 

 بازدید کالس ششم 

 اجرای مراسم زیارت عاشورا 

  18/7/61 یکشنبه

14  بازدید از کالس پایه دوم -مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه چهارم 

 اجرای مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی 
  16/7/61 دوشنبه

11  بزرگداشت حافظ-تاسوعا 

  (و راهنمای آموزش  11آزمون آنالین)کتابچه ی همدلی شماره

 ارزش زندگی مختص دوره اول

  21/7/61 سه شنبه

19  تشکیل کانون های ورزشی در ساعات خارج از کالس درس 

  آماده سازی و هماهنگی دانش آموزان جهت شرکت در تیم های

 مدرسه

  21/7/61 سه شنبه
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17  برگزاری آزمون الکترونیکی پایه ششم -روز پیوند اولیا و مربیان 

  پیگیری مشکالت ساختارقامتی دانش آموزان و ارجاع به فرد

 متخصص جهت درمان

   آغاز جمع آوری پاسخ نامه درسهایی از قرآن 

  روز جهانی استاندارد –روز جهانی نابینایان 

 شهادت آیت ا... اشرفی اصفهانی 

  آغاز هفته بهداشت روان 

 روز تجلیل از اسرا و مفقودین 

  فوق برنامه روخوانی و روانخوانی قرآنآغاز ثبت نام کالس های 

  24/7/61 شنبه

18  روز جهانی غذا 

  برگزاری  -(1و 2مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه ششم )میخک

 آزمون الکترونیکی پایه سوم

 شورای هم پایه پنجم و ششم -بررسی تکالیف کالس اول 

 اجرای مرحله اول صبحانه سالم 

  21/7/61 یکشنبه

16   تربیت بدنی و ورزشروز 

 بازدید از مدارس موفق -برگزاری آزمون الکترونیکی پایه چهارم 

  شورای هم پایه اول و دوم -بررسی تکالیف پایه دوم 

 اجرای مسابقه به مناسبت هفته تربیت بدنی 

  شناسایی دانش آموزان از نظر مشکالت ورزشی و بیماری های خاص

 کنترل شناسنامه سالمت  دانش آموزان  پایه اول  –

  اجرای مسابقات ورزشی –روز تربیت بدنی و ورزش 

  نماز جماعت مسجد انصار الحسین پایه ششم 

  ازمون کتبی فصل هفتم سند تحول بنیادین  –جلسه آموزش خانواده

 اولیا

 ات عمومی دانش آموزان توسط یکی از اولیای پزشکمعاین 

  29/7/61 دوشنبه

21  برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی -آزمون الکترونیکی پایه دوم 

 شورای هم پایه سوم و چهارم -بررسی تکالیف کالس سوم 

 ثبت نام کاندیدای شورای دانش آموزان 

  و مربی برگزاری جلسات اولیا و مربیان با حضور مسئول آموزشگاه

 ورزش آموزشگاه

  27/7/61 سه شنبه
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21  مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه  -آزمون الکترونیکی پایه پنجم

 (1و میخک 1پنجم )یاس 

 تهیه بروشور خبری و گزارش  -بررسی تکالیف کالس چهارم

 اقدامات آموزشی مهرماه در سایت

 دیدار با خانواده شهدا 

  با موضوعات مهارتهای زندگی و نشست های دانش آموزی هر هفته

.... 

  برگزاری مشاوره فردی ویژه دانش آموزان شاهد یک روز در هفته 

  کنترل بهداشت فردی دانش آموزان )ناخن ، فرم ( به صورت هفتگی 

 تشکیل شورای حل اختالف 

  28/7/61 چهارشنبه

22  26/7/61 پنجشنبه برگزاری آزمون آنالین  

 

 

 آموزان به تفکیک پایه ها متعاقباً به صورت مکتوب به اطالع رسانده می شود.اردو و بازدید دانش 
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 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  آبانتقویم اجرایی 

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1  شهادت آیت اهلل حاج آقا مصطفی  -روز آمار و برنامه ریزی

 خمینی)ره(

  قرآن  11آغاز طرح حفظ جزء 

 اجرای مسابقات شهید پژوهی 

 فرم رضایت نامه و کارت شرکت در مسابقات  -تهیه لیست فرم اسامی

 منطقه

  ثبت نام رشته های مختلف برای شرکت دانش آموزان در مسابقات

 درون مدرسه ای

  ،اطالع رسانی به دانش آموزان جهت شرکت در طرح های ملی شنا

 طرح دو میدانیژیمناستیک،طرح طناورز،طرح تنیس روی میز و 

  تهیه بیمه ی بی نام جهت پوشش بیمه ای ورزشکاران در هنگام آسیب

 دیدگی

  1/8/61 شنبه

2  بررسی تکالیف کالس ششم 

  شورای مدرسه 

 آغاز اجرای سرودهای همگانی 

 ایجاد کانون ورزشی و فعال سازی جهت تمرینات ورزشی 

  2/8/61 یکشنبه

1  بررسی تکالیف کالس پنجم 

  شورای دانش آموزیانتخابات 

  باال بردن اشتیاق دانش آموزان به اجرای فعالیت های ورزشی و

 پویایی و حرکت

  1/8/61 دوشنبه

4  اعتراض و افشاگری امام خمینی )ره(به پذیرش کاپیتوالسیون 

 بررسی تکالیف پایه چهارم 

 شورای قرآن و عفاف 

  4/8/61 سه شنبه

1  مالقات عمومی پایه اول 

  مراسم زیارت عاشورا به مناسبت شهادت امام سجاد 

 دیدار با خانواده ایثارگران 

  1/8/61 چهارشنبه

9  اولین جلسه انجمن علمی دانش آموزان -روز بسیج دانش آموزی 

  شروع معاینات عمومی دانش آموزان 

  شهادت محمد حسین فهمیده 

 روز نوجوان  و بسیح دانش آموزی 

  8/8/61 شنبه

7   6/8/61 یکشنبه هم پایه پنجم و ششمشورای  
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8 

 

 

 

 شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی اولین شهید محراب 

 شورای هم پایه اول و دوم 

 برگزاری آزمون مجالت رشد دانش آموزی ویژه دانش آموزان 

 برگزاری جلسه شورای دانش آموزی 

 شهادت آیت ا... قاضی طباطبایی 

 مسابقات منطقهبرگزاری -افتتاحیه المپیاد ورزشی 

 دوشنبه

 

 

11/8/61 

 

 

 

6  شورای هم پایه سوم و چهارم 

 بازدید از کالس پایه اول 

  اجرای برنامه افتتاحیه بهداشت یاران 

 تشکیل کانون بسکتبال و تنیس روی میز 

  11/8/61 سه شنبه

11  بازدید از کالس پایه ششم -جلسه شورای آموزگاران 

 اولین جلسه کارگروه انجمن 

 برگزاری آزمون سند تحول ویژه همکاران 

  اجرای مراسم روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی- 

اغاز نام نویسی دانش اموزان در کمیته ها  با  –تسخیر النه جاسوسی 

 فرم نظر سنجی

  آغاز به کار طرح شهید پژوهی 

  والدت امام محمد باقر )ع( و اجرای مراسم دعای توسل 

  کلیپ های دانش آموزی با موضوع شهید پژوهیپخش 

  12/8/61 چهارشنبه

11   بزرگداشت روز فرهنگ عمومی 

 انتخابات بهداشت یاران 

 آماده سازی دانش آموزان جهت برگزاری افتتاحیه المپیاد ورزشی 

  11/8/61 شنبه

12  بازدید از کالس پایه سوم 

  شورای مدرسه 

  شهادت حضرت رقیه)س(مراسم زیارت عاشورا به مناسبت 

  19/8/61 یکشنبه

11  بازدید از کالس پایه دوم -بزرگداشت سلمان فارسی 

 نمازجماعت مسجد انصارالحسین پایه پنجم 

 )مراسم دعای توسل به مناسبت والدت امام موسی کاظم )ع 

 جشن قرآن پایه سوم 

  17/8/61 دوشنبه

14  روز کیفیت 

 آزمون پیشرفت تحصیلیبرگزاری -بازدید از کالس پایه چهارم 
  18/8/61 سه شنبه
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 )بازدید آموزگاران دوره دوم از مدارس موفق) کتابخانه ملی 

 بازدید از کالس پایه پنجم 

  و راهنمای مهندسی ارزش  12آزمون آنالین کتابچه همدلی شماره

 های زندگی پایه اول ویژه همکاران

  جلسه انجمن اولیا و مربیان 

  خانوادهجلسه آموزش 

  روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 

  16/8/61 چهارشنبه

19  21/8/61 پنجشنبه روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه  

17  22/8/61 شنبه برگزاری آزمون الکترونیکی پایه ششم  

18  برگزاری آزمون الکترونیکی پایه سوم 

 بررسی تکالیف پایه اول 

 شورای هم پایه پنجم و ششم 

 نشست دانش اموزی-جهانی دیابت روز 

  21/8/61 یکشنبه

16  معرفی دانش آموزان کتابخوان برتر -روز کتاب و کتابخوانی 

 بزرگداشت آیت اهلل عالمه سید محمد حسین طباطبایی 

 بررسی تکالیف پایه دوم -برگزاری آزمون الکترونیکی پایه چهارم 

  شورای هم پایه اول و دوم 

 آغاز هفته پژوهش 

  شورای دانش آموزی 

  روز کتاب و کتابخونی 

  دعوت از یکی از نویسندگان کتاب کودک 

 برگزاری نمایشکاه کتاب 

 بزرگداشت عالمه محمد حسین طباطبایی 

  24/8/61 دوشنبه

21  بررسی تکالیف پایه سوم -برگزاری آزمون الکترونیکی پایه دوم 

 شورای هم پایه سوم و چهارم 

  اولیااولین اردوی زیارتی 

  21/8/61 سه شنبه

21  برگزاری بنیه علمی 

 مراسم زیارت عاشورا به مناسبت اربعین حسینی 

 تهیه برورشور خبری )گزارش اقدامات آموزشی آبان ماه( در سایت 

 برگزاری آزمون الکترونیکی پایه پنجم -بررسی تکالیف پایه چهارم 

  29/8/61 چهارشنبه

22  27/8/61 پنجشنبه آزمون آنالین  
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21   نشست های دانش آموزی هر هفته با موضوعات مهارتهای زندگی و

.... 

  برگزاری مشاوره فردی ویژه دانش آموزان شاهد یک روز در هفته 

  کنترل بهداشت فردی دانش آموزان )ناخن ، فرم ( به صورت هفتگی 

 تشکیل شورای حل اختالف 

  26/8/61 شنبه

 

 

 

 

 

 

 تفکیک پایه ها متعاقباً به صورت مکتوب به اطالع رسانده می شود.اردو و بازدید دانش آموزان به 
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 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  آذر  آموزشیتقویم اجرایی واحد 

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1  بررسی تکالیف پایه پنجم 

 شورای هم پایه اول و دوم 

 شورای مدرسه 

  مسابقات درون مدرسه ای المپیادتهیه فیلم و عکس و گزارش از 

  آموزش رشته های ورزشی –اجرای طرح درس 

  1/6/61 دوشنبه

2  بررسی تکالیف پایه ششم 

 شورای قرآن و عفاف 

 اجرای طرح های ملی 

  2/6/61 سه شنبه

1  جلسه انجمن اولیا و مربیان 

 مالقات عمومی پایه اول 

 روز بسیج مستضغفین 

  1/6/61 چهارشنبه

4   آموزگارانشورای 

 اجرای مسابقات ملی منطقه 
  4/6/61 پنجشنبه

1  9/6/61 شنبه اجرای مسابقات درون مدرسه ای المپیاد ورزشی  

9  شورای هم پایه پنجم و ششم 

 روز نیروی دریایی -روز وقف 

 برگزاری آزمون مجالت رشد دانش آموزی 

  شورای دانش آموزی 

 مانور سراسری زلزله 

  صفر رحلت رسول اکرم و  28مناسبت مراسم زیارت عاشورا به

 شهادت امام حسن مجتبی)ع(

  7/6/61 یکشنبه

7  بزرگداشت شیخ مفید 

 شورای هم پایه سوم و چهارم 

  (2و1مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه دوم)نرگس 

 بزرگداشت شیخ مفید 

 )مراسم زیارت عاشورا به مناسبت شهادت امام رضا )ع 

 شهادت مدرس و روز مجلس 

  6/6/61 شنبه سه

8  شهادت آیت اهلل مدرس 

 بزرگداشت شهادت میرزا کوچک خان جنگلی 
چهار 

 شنبه

11/6/61  
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6   (2و 1مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه پنجم )یاس 

  آزمون الکترونیکی پایه چهارم 

  روز جهانی معلولین –روز بیمه 

 بزرگداشت روز قانون اساسی 

 روز بزرگداشت معلولین 

  مسابقات قصه نویسی ، شعر و پرسش مهرآغاز 

  11/6/61 شنبه

11   آزمون  -(2و1مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه سوم)شقایق

 الکترونیکی پایه سوم

 شورای مدرسه 

  14/6/61 یکشنبه

11  آزمون الکترونیکی پایه دوم -مالقات عمومی پایه چهارم 

 دومشورای هم پایه اول و  -بررسی تکالیف پایه اول 
  11/6/61 دوشنبه

12   (1و2مالقات عمومی پایه ششم)میخک 

 روز دانشجو 

 آزمون الکترونیکی پایه ششم 

 بررسی تکالیف پایه دوم 

  19/6/61 سه شنبه

11   و  1مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه ششم و پنجم)یاس

 آزمون الکترونیکی پایه پنجم -(1میخک

 هواپیمایی روزجهانی -بررسی تکالیف پایه سوم 

 )زیارت عاشورا به مناسبت شهادت امام حسن عسگری)ع 

 روز وقف 

  17/6/61 چهارشنبه

14  شهادت آیت اهلل دستغیب سومین شهید محراب 

 14برگزاری آزمون آنالین شماره  -بررسی تکالیف پایه چهارم 

 گنجینه همدلی ویژه همکاران

 )عید شیعه به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج 

  مرحله دوم مسابقه ماهک 

  معاینات دندان پزشکی دانش آموزان توسط یکی از اولیای

 دندانپزشک

  21/6/61 شنبه

11  بررسی تکالیف پایه ششم -بازدید از کالس پایه اول 

 شورای هم پایه پنجم و ششم 
  21/6/61 یکشنبه

19  آغاز هفته  -بررسی تکالیف پایه پنجم -بازدید از کالس پایه دوم

 وحدت

 شورای دانش آموزی 

  دیدار با خانواده شهدا و جانبازان 

 بزرگداشت شهید محراب آیت ا... دستغیب 

  آغاز هفته وحدت 

 جشن عبادت پایه سوم 

  22/6/61 دوشنبه
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17  شورای هم پایه سوم و چهارم -بازدید از کالس پایه سوم 

  جلسه آموزش خانواده 

  اجرای مسابقات سراسری احکام و قرآن مرحله اول 

 نماز جماعت پایه چهارم مسجد انصارالحسین 

  21/6/61 سه شنبه

18  آغاز هفته پژوهش 

 بازدید از کالس پایه چهارم 

  انجمن اولیا و مربیان 

 اردوی زیارتی همکاران 

 )مراسم میالد حضرت رسول اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع 

  24/6/61 چهارشنبه

16   21/6/61 پنجشنبه آزمون آنالین  

21  روز وحدت حوزه و دانشگاه -شهادت آیت اهلل مفتح 

 برگزاری نمایشگاه کتاب 

 روز تجلیل از شهید تندگویان 

  27/6/61 شنبه

21  بازدید از کالس پایه ششم 

 ثبت نمرات ورزشی و عملکرد دانش آموزان 
  28/6/61 یکشنبه

22   بازدید از کالس پایه پنجم –پیشرفت تحصیلی برگزاری آزمون 

 تهیه بروشورخبری گزارش اقدامات آموزشی آذر ماه در سایت 
  26/6/61 دوشنبه

21  شب یلدا 

 مراسم شب یلدا  و تشکیل شورای حل اختالف 

  نشست های دانش آموزی هر هفته با موضوعات مهارتهای زندگی

 و ....

  برگزاری مشاوره فردی ویژه دانش آموزان شاهد یک روز در

 هفته 

  کنترل بهداشت فردی دانش آموزان )ناخن ، فرم ( به صورت

 هفتگی 

 تهیه بروشور مشاوره 

  11/6/61 سه شنبه

 

 

 

 اردو و بازدید دانش آموزان به تفکیک پایه ها متعاقباً به صورت مکتوب به اطالع رسانده می شود.
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 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  دیتقویم اجرایی 

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1  دومین جلسه کارگروه انجمن 

 جلسه انجمن اولیا و مربیان 
  1/11/61 چهارشنبه

2  1/11/61 چهارشنبه برگزاری مسابقات درون مدرسه ای و مسابقات منطقه  

1  4/11/61 شنبه شورای قرآن و عفاف  

4  روز ایمنی و کاهش اثرات بالیای طبیعی 

 شورای هم پایه پنجم و ششم 

  شورای مدرسه 

 )والدت حضرت عیسی)ع 

 روز ایمنی در برابر زلزله و بالیای طبیعی 

  1/11/61 یکشنبه

1  شورای هم پایه اول و دوم 

 مسابقه مشاعره و نقاشی پرسش مهر 
  9/11/61 دوشنبه

9  برگزاری آزمون مجالت رشد  -تشکیل نهضت سواد آموزی

 دانش آموزی

 شورای هم پایه سوم و چهارم 

 )سالروز نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی )ره 

  7/11/61 سه شنبه

7  دومین جلسه انجمن علمی دانش  -بازدید از کالس پایه اول

 آموزان

  بزرگداشت روز بصیرت و میثاق با والیت 

 بازدید از خانواده ایثارگران 

  8/11/61 چهارشنبه

8  11/11/61 شنبه معاینات عمومی دانش آموزان توسط یکی از اولیای پزشک  

6  12/11/61 یکشنبه بازدید از کالس پایه سوم  

11  بازدید از کالس پایه دوم 

 شورای دانش آموزی 
  11/11/61 دوشنبه

11  بازدید از کالس پایه چهارم 

 )والدت حضرت عبدالعظیم حسنی)ع 
  14/11/61 شنبهسه 
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12  مالقات عمومی اولیا پایه اول با آموزگار 

 بنیه علمی 

 بازدید از کالس پایه پنجم 

 )مراسم مولودی خوانی حضرت امام حسن عسگری)ع 

 تشکیل گروه های ورزشی آموزشگاه 

  11/11/61 چهارشنبه

11  جلسه شورای آموزگاران -آزمون الکترنیکی پایه پنجم 

  مجله مدرسه فردا ویژه همکارانبرگزاری آزمون از 

  تهیه خبر و گزارش از نتایج مسابقات دانش آموزان روی تابلوی

 ورزش و سایت مدرسه

  18/11/61 شنبه

14  قیام خونین مردم قم 

 آزمون الکترونیکی پایه سوم 

  بازدید از کالس پایه ششم 

 شورای هم پایه پنجم و ششم 

  شورای مدرسه 

  16/11/61 یکشنبه

11  برگزاری آزمون آنالین  -شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

 ویژه همکاران 11کتابچه گنجینه همدلی شماره 

 بررسی تکالیف پایه اول -آزمون الکترونیکی پایه دوم 

 شورای هم پایه اول و دوم 

  )وفات حضرت معصومه )س 

 شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر 

  21/11/61 دوشنبه

19   پایه چهارمآزمون الکترونیکی 

 بررسی تکالیف پایه دوم 

 شورای هم پایه سوم و چهارم 

 مسجد انصار الحسین پایه ششم 

  21/11/61 سه شنبه

17  بررسی تکالیف پایه سوم -آزمون الکترونیکی پایه ششم 

  1117تشکیل شورای انقالب به فرمان امام خمینی )ره( در سال 

  خمینی)ره(تشکیل شورای انقالب به فرمان حضرت امام 

  22/11/61 چهارشنبه

18  بررسی تکالیف پایه ششم 

 ارزشیابی از عملکرد و فعالیت های دانش آموزان 
  21/11/61 شنبه

16  ( 1117فرار شاه معدوم) 

 بررسی تکالیف پایه پنجم 

 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی 

  جلسه آموزش خانواده 

  29/11/61 یکشنبه
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21  بررسی تکالیف چهارم 

  شورای دانش آموزی 

  شهادت نواب صفوی،طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر از

 فداییان اسالم

  27/11/61 دوشنبه

21  بررسی تکالیف پایه ششم 

  تهیه بروشور خبری و گزارش اقدامات آموزشی دی ماه در

 سایت 

 روز هوای پاک و تشکیل شورای حل اختالف 

  موضوعات مهارتهای نشست های دانش آموزی هر هفته با

 زندگی و ....

  برگزاری مشاوره فردی ویژه دانش آموزان شاهد یک روز در

 هفته 

  کنترل بهداشت فردی دانش آموزان )ناخن ، فرم ( به صورت

 هفتگی 

  28/11/61 سه شنبه

22  11/11/61 چهارشنبه آزمون آنالین  

 

 

 به صورت مکتوب به اطالع رسانده می شود.اردو و بازدید دانش آموزان به تفکیک پایه ها متعاقباً 
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 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  بهمنتقویم اجرایی 

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1  2/11/61 شنبه شورای قرآن و عفاف  

2  شورای هم پایه پنجم و ششم 

  شورای مدرسه 

   مرحله دوم معاینات دانش آموزان 

  1/11/61 یکشنبه

1  4/11/61 دوشنبه شورای هم پایه اول و دوم  

4  شورای هم پایه پایه سوم و چهارم 

 مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه دوم 
  1/11/61 سه شنبه

1  سالروز حماسه مردم آمل 

 جلسه انجمن اولیا و مربیان 

 مرحله سوم مسابقه ماهک 

  9/11/61 چهارشنبه

9   6/11/61 شنبه (2و1پایه پنجم )یاس مالقات عمومی اولیا با آموزگار  

7  بررسی تکالیف پایه اول -مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه سوم 

 برگزاری آزمون مجالت رشد دانش آموزی ویژه دانش آموزان 
  11/11/61 یکشنبه

8  مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه چهارم 

 بررسی تکالیف پایه دوم 

 شورای دانش آموزی 

  11/11/61 دوشنبه

6  بازگشت حضرت امام خمینی)ره( به ایران 

 برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازه و  -بررسی تکالیف پایه سوم

 تولید محتوا آموزگاران و دانش آموزان

  اداره مدرسه توسط دانش آموزان )یک روز مدرسه در دست دانش

 آموزان (

 جشن آغاز دهه فجر توسط شورای دانش آموزی 

  )بازگشت امام خمینی )ره 

   آغاز دهه فجر 

 برگزاری نمایشگاه های دهه فجر 

 برگزاری نمایشگاه ورزشی 

  12/11/61 سه شنبه
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11  بررسی تکالیف پایه  -مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه اول

 چهارم

 )جشن ستارگان)تقدیر از دانش آموزان برتر شاهد 

 )اردوی زیارتی اولیا )شهدای گمنام 

  اجرای حرکات نمایشی ورزشی 

  جشن والدت حضرت زینب 

 روز پرستار و تقدیر از اولیای پرستار 

 تشویق دانش آموزان حجاب برتر 

 پیگیری مسابقات المپیاد ورزشی و تشویق دانش آموزان 

 بزرگداشت روز فناوری فضایی 

  11/11/61 چهارشنبه

11   برگزاری  -(1و2مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه ششم)میخک

 آزمون الکترونیکی پایه ششم

 معاینات عمومی دانش آموزان 

 اجرای مسابقات دهه فجر توسط دانش آموزان 

 اجرای مسابقات ورزشی بین اولیا و دانش آموزان 

  19/11/61 شنبه

12  شورای هم پایه پنجم و ششم -جلسه شورای آموزگاران- 

 برگزاری آزمون الکترونیکی پایه پنجم

 برگزاری آزمون از اهداف دوره  -تکالیف پایه ششم بررسی

 ابتدایی و آیین نامه اجرایی و تشویق و تنبیه به ویژه همکاران

  شورای مدرسه 

 جشنوازه غذاهای سنتی 

  17/11/61 یکشنبه

11  برگزاری آزمون الکترونیکی پایه  -شورای هم پایه اول و دوم

 بررسی تکالیف پایه پنجم -چهارم

  خانوادهجلسه آموزش 

  18/11/61 دوشنبه

14  برگزاری آزمون الکترونیکی پایه  -شورای هم پایه سوم و چهارم

 سوم

 بازدید از کالس پایه اول 

  بازدید از خانواده شهدا و جانباران 

 روز نیروی هوایی 

 اجرای مسابقه ورزشی مادران 

  16/11/61 سه شنبه
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11   (1و میخک  1)یاس مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه پنجم- 

 بازدید از کالس پایه دوم -برگزاری آزمون الکترونیکی پایه دوم

  حلقه های علمی و  9و1آزمون آنالین گنجینه همدلی شماره

 پژوهشی ویژه همکاران

 جشن پیروزی انقالب 

 سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 

  )شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان امام خمینی)ره 

  جوایز مسابقات المپیاد درون مدرسه ای و جوایز مسابقات اهدا

 منطقه ای در دهه فجر

  21/11/61 چهارشنبه

19  21/11/61 شنبه مراسم ویژه به مناسبت شهادت حضرت زهرا به روایتی  

17  24/11/61 یکشنبه بازدید از کالس پایه سوم  

18  بازدید از کالس پایه چهارم 

  شورای دانش آموزی 

  حکم تاریخی امام خمینی )ره( مبنی بر ارتداد سلمان رشدی صدور

 نویسنده کتاب آیات شیطانی

  21/11/61 دوشنبه

16  بازدید از کالس پایه پنجم 

  تشکیل شورای حل  -مسجد انصار الحسین نماز جماعت پایه پنجم

 اختالف

  نشست های دانش آموزی هر هفته با موضوعات مهارتهای زندگی

 و ....

  برگزاری مشاوره فردی ویژه دانش آموزان شاهد یک روز در

 هفته 

  29/11/61 سه شنبه

21   کنترل بهداشت فردی دانش آموزان )ناخن ، فرم ( به صورت

 هفتگی 
  29/11/61 سه شنبه

21   بازدید از کالس پایه ششم –برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی 

  آموزان به منطقهارسال گزارش از فعالیت های ورزشی دانش 
  27/11/61 چهارشنبه

22  28/11/61 پنجشنبه برگزاری آزمون آنالین  

21  برگزاری بنیه علمی 

 بزرگداشت قیام مردم تبریز و چهلمین روز شهدای قم 

  تهیه بروشور خبری و گزارش اقدامات آموزشی بهمن ماه در

 سایت

  11/11/61 شنبه

 پایه ها متعاقباً به صورت مکتوب به اطالع رسانده می شود.اردو و بازدید دانش آموزان به تفکیک 
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 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  اسفندتقویم اجرایی 

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1  شورای هم پایه پنجم و ششم 

 شورای مدرسه 

 ایجاد حس دوستی و محبت بین دانش آموزان 

  اجرای کارهای دانش دادن مسئولیت به خود دانش آموزان در

 آموزان و نظارت و پیگیری در کارها توسط مربی ورزش

  1/12/61 یکشنبه

2  بررسی تکالیف پایه اول 

 شورای قرآن و عفاف 

 اجرای فعالیت های ورزشی 

  2/12/61 دوشنبه

1  کودتای انگلیسی رضاخان 

 بررسی تکالیف پایه دوم -شورای هم پایه سوم و چهارم 

  هماهنگی فعالیت های ورزشی جهت اختتامیه المپیاد آماده کردن و

 درون مدرسه ای

  1/12/61 سه شنبه

4  تشکیل سومین جلسه کارگروه انجمن -شورای هم پایه اول و دوم 

 انجمن اولیا و مربیان -بررسی تکالیف پایه سوم 

 روز مهندسی -مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی 

 دفتر کار گزارش در عملکرد دانش  ثبت تمامی فعالیتهای ورزشی در

 آموزان به اولیا

چهارشن

 به

4/12/61  

1  بزرگداشت حاج مالهادی سبزواری 

 بررسی تکالیف پایه پنجم 

  جلسه آموزش خانواده 

 روز امور تربیتی و تربیت اسالمی 

  8/12/61 یکشنبه

9  روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

 بررسی تکالیف پایه چهارم 

  آموزیشورای دانش 

  6/12/61 دوشنبه

7  برگزاری آزمون مجالت رشد دانش  -بررسی تکالیف پایه ششم

 آموزی)ویژه دانش آموزان(
  11/12/61 سه شنبه

8  مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه اول 

 )مراسم زیارت عاشورا به مناسبت شهادت حضرت فاطمه )س 
چهارشن

 به

11/12/61  

6  برگزاری آزمون الکترونیکی پایه ششم -روز احسان و نیکوکاری 

  روز احسان و نیکوکاری 

 جمع آوری قلک ها 

  14/12/61 شنبه
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11  برگزاری آزمون الکترونیکی پایه  -شورای هم پایه پنجم و ششم

 بازدید از کالس پایه سوم -پنجم

  شورای مدرسه 

 روز درختکاری 

 کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری 

  11/12/61 یکشنبه

11  بازدید از کالس پایه دوم -برگزاری آزمون الکترونیکی پایه چهارم 

 بازارچه خیریه 
  19/12/61 دوشنبه

12  برگزاری آزمون الکترونیکی پایه  -شورای هم پایه سوم و چهارم

 سوم

 بازدید از کالس چهارم 

 مسجد انصار الحسین نماز جماعت پایه چهارم 

  17/12/61 سه شنبه

11   شورای هم پایه اول و دوم -جمال الدین اسدآبادیبزرگداشت سید 

 بازدید از کالس پایه پنجم -برگزاری آزمون الکترونیکی پایه دوم 
چهارشن

 به

18/12/61  

14  16/12/61 پنجشنبه برگزاری آزمون آنالین  

11  21/12/61 جمعه روز راهیان نور  

19   گنجینه برگزاری آزمون آنالین  –برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی

 ویژه همکاران 1همدلی شماره 

  یک روز بیاد ماندنی در حیاط مدرسه 

 صبحانه سالم 

  21/12/61 شنبه

17  ()(1118تأسیس بنیاد شهید به فرمان امام )ره 

 بازدید از کالس پایه ششم 

  تکریم مادران و همسران شهدا 

 دیدار با خانواده ایثارگران 

 )وفات حضرت ام البنین )س 

 شهدا روز بزرگداشت 

  22/12/61 یکشنبه

18  جلسه شورای آموزگاران -بازدید از کالس پایه اول 

 برگزاری آزمون از سند تحول مرحله دوم ویژه همکاران 

  شورای دانش آموزی 

 جشنوازه هفت سین و تخم مرغ های رنگی 

 توزیع بروشور بهداشتی 

  21/12/61 دوشنبه
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16   بزرگداشت پروین اعتصامی 

  خبری )گزارش اقدامات آموزشی اسفند ماه(در سایتتهیه بروشور 

 بزرگداشت پروین اعتصامی 

 بمباران شیمیایی حلبچه 

 )جشن میالد حضرت فاطمه زهرا )س 

چهارشن

 به

21/12/61  

21  تشکیل شورای حل اختالف -روز ملی شدن صنعت نفت ایران 

  نشست های دانش آموزی هر هفته با موضوعات مهارتهای زندگی و

.... 

  برگزاری مشاوره فردی ویژه دانش آموزان شاهد یک روز در هفته 

  کنترل بهداشت فردی دانش آموزان )ناخن ، فرم ( به صورت هفتگی 

  28/12/61 شنبه

21   تشویق در فعالیت های مسابقات منطقه و المپیاد و هدایت دانش

آموزان به سانس های ورزشی و فعالیت های ورزش در فضای خارج 

 مدرسهاز 

  28/12/61 شنبه

22  26/12/61 یکشنبه والدت حضرت زهرا)س( -روز ملی شدن صنعت نفت  

 

 اردو و بازدید دانش آموزان به تفکیک پایه ها متعاقباً به صورت مکتوب به اطالع رسانده می شود.
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 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  فروردینتقویم اجرایی 

 نتیجه اجرا تاریخ روز عنوان فعالیت ردیف

1  )برگزاری آزمون مجالت رشد دانش آموزی )ویژه دانش آموزان 

 شورای مدرسه 
  11/1/69 سه شنبه

2  شورای قرآن و عفاف 

 روز ملی فناوری هسته ای 
  19/1/69 چهارشنبه

1  برگزاری آزمون آنالین گنجینه  -تشکیل انجمن علمی دانش آموزان

 ویژه همکاران 11همدلی شماره 

  آیت اهلل محمد باقر صدر و خواهر ایشانشهادت 

  روز سالمتی و روز جهانی بهداشت –اجرای مراسم صبحانه سالم 

  16/1/69 شنبه

4  انجمن اولیا  -بررسی تکالیف پایه اول -شورای هم پایه پنجم و ششم

 و مربیان

 روز ملی فناوری هسته ای 

  میالد امام جواد )ع( و مراسم مولودی خوانی 

  روز ملی فن آوری 

 شهادت سید مرتضی آوینی 

  21/1/69 یکشنبه

1  بررسی تکالیف پایه دوم -شورای هم پایه اول و دوم 

  شورای دانش آموزی 

 شهادت صیاد شیرازی 

  21/1/69 دوشنبه

9  برگزاری  -جلسه شورای آموزگاران -شورای هم پایه سوم و چهارم

مالقت عمومی اولیا با  -همکارانآزمون از مجالت رشد ابتدایی ویژه 

 بررسی تکالیف پایه سوم -آموزگار پایه دوم

  والدت حضرت علی )ع( و مراسم مولودی خوانی 

  روز دندانپزشکی 

 اعتکاف 

 تقدیر از دانش آموزان شورای دانش آموزی 

  22/1/69 سه شنبه

7  21/1/69 چهارشنبه بررسی تکالیف پایه چهارم -مالقات عمومی اولیا باآموزگار پایه اول  
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8   بررسی  -(2و1مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه پنجم )یاس

 تکالیف پایه ششم

 برگزاری آزمون الکترونیکی پایه ششم 

 بزرگداشت عطار نیشابوری 

  بازدید مرحله سوم موی دانش آموزان 

  وفات حضرت زینب کبری )س( و مراسم زیارت عاشورا 

 توسط یکی از اولیای پزشک معاینات عمومی دانش آموزان 

  29/1/69 شنبه

6  بررسی تکالیف پایه پنجم -مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه سوم 

 برگزاری آزمون الکترونیکی پایه پنجم 
  27/1/69 یکشنبه

11  برگزاری آزمون  -مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه چهارم

 الکترونیکی پایه چهارم

  ساعات درس تربیت بدنیکیفیت بخشی به 

  28/1/69 دوشنبه

11   برگزاری آزمون الکترونیکی  –برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی

 پایه سوم

  1( و میخک 1مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه پنجم)یاس 

 روز ارتش و نیروی زمینی 

 هماهنگ سازی فعالیت های ورزشی با روند رشد جسمانی 

  26/1/69 سه شنبه

12  تهیه بروشور خبری گزارش  -برگزاری آزمون الکترونیکی پایه دوم

 اقدامات آموزشی فروردین ماه در سایت

 تشکیل شورای حل اختالف 

  نشست های دانش آموزی هر هفته با موضوعات مهارتهای زندگی و

.... 

  برگزاری مشاوره فردی ویژه دانش آموزان شاهد یک روز در هفته 

 آموزان )ناخن ، فرم ( به صورت هفتگی  کنترل بهداشت فردی دانش 

  11/1/69 چهارشنبه

 

 

 اردو و بازدید دانش آموزان به تفکیک پایه ها متعاقباً به صورت مکتوب به اطالع رسانده می شود.

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  اردیبهشتتقویم اجرایی 

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1   قرآن و عفافشورای 

  روز زمین پاک –آغاز هفته جهانی بهداشت 

 روز بزرگداشت سعدی 

  2/2/69 شنبه

2  تشکیل کارگروه انجمن -انجمن اولیا و مربیان -بازدید از کالس اول 

  1و2مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه ششم میخک 

 شورای مدرسه 

 بزرگداشت شیخ بهایی 

  1/2/69 یکشنبه

1   کالس دومبازدید از 

 )شهادت امام موسی کاظم )ص 
  4/2/69 دوشنبه

4  مالقات عمومی اولیا با آموزگار پایه اول -بازدید از کالس سوم 

 (1116شکست حمله نظامی آمریکا به ایرن در طبس) 

  جشن عید مبعث 

 تقدیر از دانش آموزان حجاب برتر 

  1/2/69 سه شنبه

1  9/2/69 چهارشنبه بنیه علمیبرگزاری آزمون  -بازدید از کالس چهارم  

9  برگزاری آزمون مجالت رشد دانش آموزی ویژه دانش آموزان- 

 روز شوراها
  6/2/69 شنبه

7   برگزاری نمایشگاه سازه و تولید محتوا )آموزگاران و دانش

 شورای هم پایه پنجم و ششم -آموزان(

 برگزاری آزمون آنالین گنجینه همدلی -بازدید از کالس پایه ششم 

 ویژه همکاران 19شماره 

 روز ملی خلیج فارس 

  11/2/69 یکشنبه
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8  بازدید از کالس پایه پنجم -شورای هم پایه اول و دوم 

  شورای دانش آموزی 

  روز میالد امام حسین )ع( و مراسم مولودی خوانی 

  اهدای جوایز قرآنی 

 روز پاسدار 

 روز کارگر 

  11/2/69 دوشنبه

6   چهارمشورای هم پایه سوم و 

  شهادت آیت اهلل استاد مرتضی مطهری 

  شهادت استاد مطهری  –روز معلم 

  )میالد حضرت ابوالفضل )ع 

  روز جانباز 

 بازدید از خانواده جانبازان 

 برگزاری مسابقات ورزشی بین معلمان، معلمان و دانش آموزان 

  12/2/69 سه شنبه

11  معرفی دانش آموزان  کتابخوان برتر 

  سجاد علی )ع(میالد امام 

  اختتامیه المپیاد ورزشی 

 اهدای جوایز دانش آموزان حافظ قرآن 

  11/2/69 چهارشنبه

11  14/2/69 پنجشنبه آزمون آنالین  

12  11/2/69 جمعه روز بزرگداشت شیخ صدوق  

  روز جهانی غذا 

  ارزشیابی درس ورزش و مشخص کردن عملکرد آنان از کلیه

 فعالیت های درس تربیت بدنی

  19/2/69 شنبه

11  بررسی تکالیف پایه اول 

  شورای مدرسه 

 اهدای احکام ورزشی 

  برگزاری اختتامیه مسابقات درون مدرسه ای با حضور مسئول

 معلمان و اولیا -آموزشگاه

  ارزشیابی درس ورزش و مشخص کردن عملکرد آنان از کلیه

 فعالیت های درس تربیت بدنی

  17/2/69 یکشنبه

14   تکالیف پایه دومبررسی 

 روز جهانی صلیب سرخ وهالل احمر 

 اهدا جوایز مسابقات ورزشی، المپیاد و مسابقات منطقه ای 

  ارزشیابی درس ورزش و مشخص کردن عملکرد آنان از کلیه

 فعالیت های درس تربیت بدنی

  18/2/69 دوشنبه
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11  روز بزرگداشت شیخ کلینی -بررسی تکالیف پایه سوم 

  روز جوان –اکبر )ع( میالد حضرت علی 

 جشن شکرگزاری قرآن پایه سوم 

  ارزشیابی درس ورزش و مشخص کردن عملکرد آنان از کلیه

 فعالیت های درس تربیت بدنی

  16/2/69 سه شنبه

19  بررسی تکالیف پایه چهارم -جلسه شورای آموزگاران 

 جشن نیمه شعبان- 
  21/2/69 چهارشنبه

17  بررسی تکالیف پایه ششم -شورای هم پایه پنجم و ششم 

 اختتامیه بهداشت یاران تشکیل شورای حل اختالف 
  24/2/69 یکشنبه

18  بررسی تکالیف پایه پنجم -شورای هم پایه اول و دوم 

 روز بزرگداشت فردوسی 
  21/2/69 دوشنبه

16  جشن یادگیری -شورای هم پایه پایه سوم و چهارم 

   اجرای  یک روز به یاد ماندنی با طرح  صبحانه سالم 
  29/2/69 سه شنبه

21  تهیه بروشور خبری )گزارش  -روز ارتباطات و روابط عمومی

 اقدامات آموزشی اردیبهشت ماه( در سایت

  جلسه آموزش اولیا و مربیان 

  جشن فارغ التحصیلی پایه ششم 

 روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری 

  27/2/69 چهارشنبه

21  11/2/69 شنبه روز ملی طبیعت  

22  جشن الفبا پایه اول 

  نشست های دانش آموزی هر هفته با موضوعات مهارتهای زندگی و

.... 

  برگزاری مشاوره فردی ویژه دانش آموزان شاهد یک روز در هفته 

  کنترل بهداشت فردی دانش آموزان )ناخن ، فرم ( به صورت هفتگی 

  11/2/69 یکشنبه

 

 

 

 

 اردو و بازدید دانش آموزان به تفکیک پایه ها متعاقباً به صورت مکتوب به اطالع رسانده می شود.
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 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  خردادتقویم اجرایی 

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1  1/1/69 دوشنبه جشن یادگیری  

2  2/1/69 سه شنبه جشن یادگیری  

1  1/1/69 چهارشنبه جشن یادگیری  

4  )9/1/69 شنبه شورای مدرسه ) طالیی خرداد ماه  

1  8/1/69 دوشنبه اعالم نتیجه پایه اول تا پنجم  

9  6/1/69 سه شنبه فرصت طالیی خرداد ماه  

7  17/1/69 چهارشنبه اعالم نتایج پایه ششم  

8  21/1/69 شنبه فرصت طالیی خرداد  

6  21/1/69 سه شنبه شورای مدرسه  

11  24/1/69 چهارشنبه جلسه انجمن اولیا و مربیان  
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 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  تیرتقویم اجرایی 

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1   1/4/69 دوشنبه شورای مدرسه  

2   شورای مدرسه 

  جلسه انجمن اولیا و مربیان 
  21/4/69 چهارشنبه

 

 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  مردادتقویم اجرایی  

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1   6/1/69 دوشنبه شورای مدرسه  

2   جلسه انجمن اولیا و مربیان 

  شوزای مدرسه 
  21/1/69 چهارشنبه

 

 5961 – 69ماه  سال تحصیلی  شهریورتقویم اجرایی  

 نتیجه تاریخ اجرا روز عنوان فعالیت ردیف

1   4/9/69 شنبه شورای مدرسه  

2  )تبیین استراتزی برنامه -جلسه انجمن اولیا و مربیان )انتخابات

 ساالنه
  8/9/69 چهارشنبه
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 سخن آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از آفتاب بیاموزیم

 که دنیای اطراف خود را روشن می کند .

 از آفتاب بیاموزیم

 بخشد .که به زندگی همه ی موجودات گرما می 

 از آفتاب بیاموزیم

 .که دوری از زمین مانع انجام وظایفش نمی شود

 از آفتاب بیاموزیم

که به طور مستقیم و غیر مستقیم به ادامه ی حیات 

 زمین و انسانها کمک می کند .

 از آفتاب بیاموزیم

که هر روز در وقت معین با لبخندی بر لب ، کار خود 

 را آغاز می کند .
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 ( 18/9نبش خیابان  شهید آخوندی ) –آدرس : سی متری نیروی هوایی 

 beheshti11.irسایت مدرسه : 

 

 

 


