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 ی مهربانبه نام خداوند بخشنده

نواز بهار  م روحای از مهر گشوده گشته و شمیدگر بار با استعانت حق، در سال تحصیلی جدید دریچه      

مسک به ته با خواند. با گرامی داشت این بهار خجسته بر آنیم کدانش، جان را به ضیافت معرفت فرا می

ست دست در دبرای رشد و بالندگی نوگالن بوستان ایران اسالمی  )علیهم السالم(قرآن و توسل به اهل بیت 

ل و االی تکامهایی بلند در رسیدن به اهداف و خدمت، گام هایی سرشار از عشق به هم نهاده و با قلب

 ا... شاء ان   نی برداریم.تعالی انسا

رسانی از  های تربیتی خانه و مدرسه و اطالعتقویم اجرایی که پیش رو دارید، جهت هماهنگی روش      

 گردد.قوانین اجرایی مدرسه تقدیم حضورتان می
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 بیه منویور  وپرورشیی آنیان آموزان و بهبود کیفیت آموزشیی و های دانشبرای پیشبرد توانمندی

ری برقرار آشنایی و هماهنگی هر چه بیشتر اولیای خانه و مدرسه الزم است بین آنان ارتباط مستم

 باشد.

 جیام برای نوارت و پیگیری مستمر وضعیت درسی فرزندتان با دقت و آرامیش میینان ملالعیه و ان

ربوطیه منمیوده و میوارد را بیا معلیم تکلیف و ثبت روند تحصیلی فرزندتان را در روزنگیار بررسیی 

 هماهنگ و پیگیری نمائید.

 ل ده و با مسئول آموزشی و تربیتی فقط با وقت تعیین شجهت هماهنگی ضروری در خصوص مسائ

 مربوطه تماس بگیرید.

 ان قیرار در صورت هرگونه تغییر در آدرس و شماره تلفن مننل و محل کار، دفتر مدرسه را در جری

 دهید.

  باشند.  مدرسه از دریافت هرگونه پیام شفاهی و امانت بدون هماهنگی قبلی معذور میمسئولین 

 سخنی با اولیاء محترم
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 ر امیور آموزان با مسئولین مدرسه موجب تداوم قانونمندی و ایجاد نویم دهمکاری والدین و دانش

های اجراییی جاری و آرامش محیط آموزشی خواهد بود. لذا خواهشیمند اسیت بیه تمیامی برنامیه

 خاص مبذول داشته و مدرسه را در اجرای بهتر نوم و قانون یاری نمائید.مدرسه توجه 

 .حضور به موقع و مسئوالنه در جلسات اولیاء و مربیان و جلسات ویژه مورد انتوار است  

 پیگیری نمایند. وملالعه های ارسالی را دقیقا والدین محترم اطالعیه و دعوتنامه 

 خویش را به صورت کتبی به مدرسه اعالم فرمایید در صورت عدم شرکت در جلسات علت غیبت . 

 شود برنامه میان وعده غذایی و صبحانه به صورت هماهنگ از طرف مدرسه اعالم می 

 شود. های ضروری هنگام امتحانات، در مکاتبات جداگانه تقدیم حضورتان میتوصیه 

 ای نیاز دارد، موضیوع را یژهت وکند یا به مراقبدر صورتی که فرزندتان از داروئی خاص استفاده می

 به صورت کتبی به مسئولین گنارش نمائید.

 رسیه اطیالع و کمیک مسیئولین مدآموز از دارویی خاص در ساعات مدرسه، حتماً با استفاده دانش

 باشد.



 

4 

 

 

 رعایت احترام و تکریم نسبت به اولیای مدرسه، به خصوص معلمین محترم 

 آموزانرعایت حقوق، حسن رفتار و ارتباط دوستانه و مناسب با سایر دانش 

 ... ضرورت شرکت فعال، منوم و حضور به موقع در مراسم صبحگاهی، نماز جماعت و 

 ها(ها و سریالپرهین از بکار بردن کلمات و عبارات نامناسب )کلمات رایج در فیلم 

 رک کند.آموز باید با اجازه معلم، کالس را تدانش واست پایان کار معلم  اعالم صدای زنگ، فقط 

 آموز موظف است تا حضور معلم، به تذکرات مسئول کالس توجه نماید.دانش 

 های تفریح جداً خودداری نماید. آموز بدون هماهنگی از حضور در راهرو و کالس، در زنگدانش 

 باشد.رعایت مقررات حین بازی از اهمیت بسیاری برخوردار می 

 ی رشد و فهم آموزان در اجرای مراسم عمومی، صبحگاهی و نمازخانه، نشانههمکاری دانش

 ی آگاهی در این راستا از جانب والدین بسیار ضروری است.باشد و ارائهاجتماعی آنان می

 عزیز  سخنی با دانش آموزان    
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 آموز موظف است ضمن رفتار متین و حفظ شئونات کالس، با دقت به توضیحات معلم دانش

 گوش کند.

  باشد.پذیر میامکان مربوطه خروج به دفتر معلمان و دفتر مدرسه با اجازه مسئولورود و 

 باشد. شرکت فعاالنه در های رسمی مدرسه میاردوهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی جنء برنامه

ماهنگی آموزان ضروری است و عدم شرکت در این اردوها، منوط به هاین اردوها برای کلیه دانش

 ا مدرسه خواهد بود.کتبی اولیاء ب

 آموز موظف است در صورت ایجاد هر گونه خسارت به وسایل مدرسه یا دیگران آن را دانش

 جبران نماید.
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حقق تآینده، منوط به  ، فقط برای یک سال تحصیلی بوده و ثبت نام برای سالآموزدانشثبت نام   -

 باشد:موارد زیر می

o  آموزدانشرضایت شورای مدرسه از رفتار و اخالق 

o انآموزدانشی های انضباطی و بهداشترضایت شورای مدرسه از فعالیت 

o امتیازات آموزشی سال تحصیلی %80کسب حداقل 

 ساعت کار مدرسه

 صبح 7:15: ساعت آغاز کار آموزشی و فرهنگی 

 بعد از ظهر 14:30: ساعت  پایان کار مدرسه در ایام عادی

دقیقه  20برای پیشگیری از عواقب ناشی از عدم حضور مسئولین مربوطه، مدرسه حداکثر  تذکر:

 باشد.ان میآموزدانشقبل و بعد از شروع و پایان کار مدرسه، پذیرای 

 

 مقررات مدرسه
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 حضور و غیاب

 رفت. ها امری ضروری به شمار خواهدبر اساس آیین نامه انضباطی مدرسه، پی گیری تاخیر و غیبت

بل از ند تا قصورتی که فرزندتان بنا به دالیلی، از حضور در مدرسه معذور است؛ اولیاء موظفدر 

 صبح علت غیبت را به مسئول اجرایی اطالع دهند. 9ساعت 

د. شخواهد  آموزدانشبر اساس قوانین انضباطی، تاخیر و غیبت غیرموجه موجب کسر نمره انضباطی 

 اید.ای تنویم نمائید که با ساعت کار مدرسه تداخل ننمهبنابراین وقت دکتر و ... را به گون

 یادآوری مهم 

ماری ودی کامل بیان تا بهبآموزدانشبه منوور حفظ سالمتی و جلوگیری از سرایت بیماری به سایر 

ا بفقط  آموزدانشو سپری شدن طول درمان از آمدن فرزندتان به مدرسه جلوگیری نمایید و حضور 

 باشد.قبول میگواهی پنشک قابل 
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 آموزدانشوسایل 

  بر روی کلیه وسایل النامی است. آموزدانشنوشتن نام 

 رسد.( )وسایل پیدا شده بدون نام به مصارف عام المنفعه می

 باشد.به همراه داشتن هرگونه وسایل اضافی )به غیر از وسایل درسی( ممنوع می 

 ربوطه این امر ممکن خواهد بود.()تنها در صورت اجازه کتبی معلم یا مسئولین م

  باشد.ان ممنوع میآموزدانشتبادل و خرید و فروش وسایل و کاال بین 

 باشد.ان و مربیان ممنوع میآموزدانشهای مختلف به اهدای هرگونه هدیه در مناسبت 
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  تسریع در کار سرویس.حضور در مکان مشخص )از پیش تعیین شده( و در موعد مقرر جهت 

  .مکان سوار شدن سرویس با هماهنگی مسئول سرویس و خانواده تنویم شود 

 .احترام و رعایت ادب و حسن رفتار نسبت به راننده سرویس 

 اجتناب از صحبت با راننده، پرهین از بلند صحبت کردن، اجتناب از حرکات نامناسب در سرویس. 

  کنند.انی که از سرویس استفاده میآموزدانشاحترام و رعایت ادب نسبت به سایر 

 .پرهین از هرگونه درخواست از راننده نسبت به تغییر یا توقف در مسیر اصلی 

 ی دیگر.عدم درخواست از راننده جهت خرید خوراکی یا هر وسیله 

 

  

 مقررات سرویس
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 هاویژه برنامه جشن شکوفه  30/06/98 شنبه

 

 

 ویژه برنامه هفته دفاع مقدس (1359آغاز جنگ تحمیلی ) 31/06/98 یکشنبه

  98 -99آغاز سال تحصیلی  01/07/98 دوشنبه

   02/07/98 سه شنبه

 علیه السالمشهادت امام سجاد  03/07/98 چهارشنبه
 زیارت عاشورا 

 بازدید از باغ موزه دفاع مقدس

   04/07/98 پنج شنبه

 05/07/98 جمعه
 ( 1360شکست حصر آبادان )

 روز جهانگردی
 

  

 مهر
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

  06/07/98 شنبه
 ، اول(پیش دبستانی)جلسه اولیا و مربیان 

 تشخیصیآزمون 

آزمون 

 تشخیصی

دوم، سوم، 

چهارم، پنجم، 

 ششم

 07/07/98 یکشنبه

بنرگداشت فرماندهان شهید، فالحی فکوری 

 (1360)آرا نامجو کالهدوز جهان

 نشانی و ایمنیروز آتش

 آموزش خانواده )دوم، سوم(

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی بنرگداشت مولوی 08/07/98 دوشنبه

  روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسلینی 09/07/98 سه شنبه

 زیارت عاشورا ه.ق( 57) علیه السالموالدت امام باقر  10/07/98 چهارشنبه

 اردوی مادرها و پسرها  11/07/98 پنج شنبه

 دعای ندبه ه.ق( 61) علیهالسالم شهادت حضرت رقیه 12/07/98 جمعه
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 تکمیلیبرنامه  برنامه مناسبت تاریخ روز

 13/07/98 شنبه
( 1357هجرت امام خمینی از عراق به پاریس )

 روز نیروی انتوامی
 جلسه اولیا و مربیان )دوم، سوم( 

 بازدید علمی

 کالس سوم

 14/07/98 یکشنبه
 ه.ق( 50)علیه السالم شهادت امام حسن مجتبی 

 بنرگداشت سلمان فارسی
 آموزش خانواده )چهارم، پنجم، ششم(

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی روز روستا و عشایر 15/07/98 دوشنبه

 16/07/98 سه شنبه
 ه.ق( 37شهادت جناب عماربن یاسر )

 روز جهانی کودک
 

 زیارت عاشورا  17/07/98 چهارشنبه

 استخر پدرها و پسرها بنرگداشت حافظ 18/07/98 پنج شنبه

   19/07/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 جلسه اولیا و مربیان )چهارم، پنجم، ششم(  20/07/98 شنبه

 

 ، اول(پیش دبستانی)آموزش خانواده   21/07/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  22/07/98 دوشنبه

 روی اربعینپیاده  (1361شهادت آیت اهلل اشرفی اصفهانی ) 23/07/98 سه شنبه

 روی اربعینپیاده زیارت عاشورا روز پیوند اولیا و مربیان 24/07/98 چهارشنبه

 روی اربعینپیاده   25/07/98 پنج شنبه

 روی اربعینپیاده دعای ندبه  26/07/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 27/07/98 شنبه
 اربعین حسینی 

 ه.ق( 61)ورود جابربن عبداهلل انصاری به کربال 
  روی اربعینپیاده

  روی اربعینپیاده  28/07/98 یک شنبه

  روی اربعینپیاده  29/07/98 دو شنبه

    30/07/98 سه شنبه

 
 زیارت عاشورا  (1356شهادت آیت اهلل سید مصلفی خمینی ) 01/08/98 چهارشنبه

   02/08/98 پنج شنبه 

   03/08/98 جمعه

  

 آبان
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 04/08/98 شنبه
به پذیرش کاپیتوالسیون )ره( اعتراض امام خمینی

 روز وقف -( 1343)

 ، اول(پیش دبستانی) مربیان و اولیا جلسه

 مربیان و اولیا انتخابات

 اولیا انتخابات

 مربیان و

 05/08/98 یکشنبه
 ه.ق( 11) صلی ا...علیه و آله و سلمرحلت پیامبر اکرم

 ه.ق( 50) علیه السالمشهادت امام حسن مجتبی
 تعلیل رسمی

 دبستانی پیش نوآموزان اردوی  06/08/98 دوشنبه

 تعلیل رسمی ه.ق( 203) علیه السالمشهادت امام رضا  07/08/98 سه شنبه

 08/08/98 چهارشنبه
 شهادت محمد حسین فهمیده

 آموزیروز نوجوان و بسیج دانش
 عاشورازیارت 

 اردوی مشترک مادرها و پسرها  09/08/98 پنج شنبه

 دعای ندبه (1358شهادت آیت اهلل قاضی توسط منافقین ) 10/08/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 11/08/98 شنبه
 1از غار ثور و حرکت به مدینه ) )ص(خروج پیامبر

 ه.ق(
 (سوم دوم،) مربیان و اولیا جلسه

 

 

 )ع(دختر امام حسین  )س(وفات سکینه خاتون  12/08/98 یکشنبه
 (ششم پنجم، چهارم،) خانواده آموزش

 ویژه برنامه آزمایشگاه

 13/08/98 دوشنبه

روز ملی  -( 1358تسخیر النه جاسوسی آمریکا )

تبعید  - آموزوز دانشر -مبارزه با استکبار جهانی 

 (1343به ترکیه ) )ره(امام خمینی

 شرکت در مراسم راهپیمایی

  روز فرهنگ عمومی 14/08/98 سه شنبه

 تعلیل رسمی ه.ق( 260) علیه السالمشهادت امام حسن عسگری  15/08/98 چهارشنبه

  ه.ق( 260) )عج(آغاز امامت امام زمان 16/08/98 شنبهپنج

   17/08/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 جلسه اولیا و مربیان )چهارم، پنجم، ششم(  18/08/98 شنبه

اردوی علمی 

آموزان دانش

 های کالس

 دوم تا ششم

برپایی نمایشگاه 

 آموزیکتاب دانش

برگناری مسابقه 

 کتاب اولیا

 ، اول(پیش دبستانی)آموزش خانواده  آغاز هفته وحدت 19/08/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  20/08/98 دوشنبه

   21/08/98 سه شنبه

 زیارت عاشورا  22/08/98 چهارشنبه

 استخر مشترک پدرها و پسرها  23/08/98 پنج شنبه

 24/08/98 جمعه

 ق.ه( 53) صلی ا...علیه و آلهوالدت پیامبر اکرم 

 ه.ق( 83) )ع(والدت امام جعفر صادق 

 روز کتاب و کتابخوانی

 دعای ندبه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 ، اول(پیش دبستانی) مربیان و اولیا جلسه  25/08/98 شنبه

 اردوی علمی

 کالس اول

 

 (سوم دوم،) خانواده آموزش سالروز آزادی سوسنگرد 26/08/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی   27/08/98 دوشنبه

   28/08/98 سه شنبه

 غنوه بنی نضیر 29/08/98 چهارشنبه
 زیارت عاشورا

 آزمون ماهانه کالس دوم، سوم، چهارم، پنجم ششم

  30/08/98 پنج شنبه
 آموزان برگنیدهاردوی دانش

 کالس پیش دبستان، اول، دوم، سوم
 کالس چهارم، پنجم، ششم )شبانه روزی (

 
    01/9/98 جمعه

 

 

 آذر
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 (سوم دوم،) مربیان و اولیا جلسه  02/09/98 شنبه

برپایی ایستگاه 

 صلواتی

 (ششم پنجم، چهارم،) خانواده آموزش ه.ق( 41) )ع(صلح امام حسن مجتبی  03/09/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  04/09/98 دوشنبه

 05/09/98 سه شنبه
 )ره(خمینیتشکیل بسیج به فرمان امام 

 (1357ان )گقیام مردم گر
 

 زیارت عاشورا  06/09/98 چهارشنبه

 اردوی مشترک مادرها و پسرها روز نیروی دریایی 07/09/98 پنج شنبه

 دعای ندبه  08/09/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 )چهارم، پنجم، ششم(جلسه اولیا و مربیان  بنرگداشت شیخ مفید 09/09/98 شنبه

اردوی علمی 

آموزان کالس دانش

 اول، دوم، سوم

 ، اول(پیش دبستانی)آموزش خانواده  )ع(والدت حضرت عبدالعویم حسنی  10/09/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی (1300شهادت میرزا کوچک خان ) 11/09/98 دوشنبه

  (1358)تصویب قانون اساسی  12/09/98 سه شنبه

 زیارت عاشورا  13/09/98 چهارشنبه

  ه.ق( 232) )ع(والدت امام حسن عسکری  14/09/98 پنج شنبه

   15/09/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 16/09/98 شنبه
 ه.ق( 201) )س(وفات حضرت معصومه 

 روز دانشجو
 ، اول(پیش دبستانی)جلسه اولیا و مربیان 

اردوی علمی 

آموزان دانش

های چهارم، کالس

 پنجم، ششم

 آموزش خانواده )دوم، سوم(  17/09/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  18/09/98 دوشنبه

  (1363تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی ) 19/09/98 سه شنبه

 عاشورازیارت  (1360شهادت آیت ا... دستغیب ) 20/09/98 چهارشنبه

 استخر مشترک پدرها و پسرها  21/09/98 پنج شنبه

 دعای ندبه  22/09/98 جمعه
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 برنامه مناسبت تاریخ روز
برنامه 

 تکمیلی

 جلسه اولیا و مربیان )دوم، سوم(  23/09/98 شنبه

آغاز 

های فعالیت

پژوهشی در 

 مدرسه

 آموزش خانواده )چهارم، پنجم، ششم(  24/09/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی آغاز هفته پژوهش 25/09/98 دوشنبه

   26/09/98 سه شنبه

 27/09/98 چهارشنبه
 (1358شهادت دکتر مفتح )

 وحدت حوزه و دانشگاه

 زیارت عاشورا

 های دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمآزمون ماهانه کالس

  28/09/98 پنج شنبه

 آموزان برگنیده کتاباردوی دانش

 ول، دوم، سوماهای پیش دبستان، کالس

 نجم، ششم )شبانه روزی(های چهارم، پکالس

  روز تجلیل از شهید تندگویان 29/09/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

  جلسه اولیا و مربیان )چهارم، پنجم، ششم(  30/09/98 شنبه

 
 ، اول(پیش دبستانی) خانواده آموزش  1/10/98 یکشنبه

 اردوی علمی 

 آموزان دانش

 کالس سوم و چهارم

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  2/10/98 دوشنبه

  روز ثبت احوال 3/10/98 سه شنبه

 زیارت عاشورا والدت حضرت مسیح علیه السالم 4/10/98 چهارشنبه

 مادرها و پسرهااردوی مشترک  روز ایمنی در برابر زلنله 5/10/98 پنج شنبه

 دعای ندبه  6/10/98 جمعه

 

 

 

 

 دی
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 7/10/98 شنبه
 (1353شهادت آیت ا... غفاری )

 (1358تشکیل نهضت سوادآموزی )
 ، اول(پیش دبستانی)جلسه اولیا و مربیان 

 اردوی علمی 

 آموزان دانش

 کالس اول

  خانواده )دوم، سوم(آموزش   8/10/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی روز بصیرت و میثاق امت با والیت 9/10/98 دوشنبه

   10/10/98 سه شنبه

 زیارت عاشورا وز پرستارر - سالم ا... علیهاوالدت حضرت زینب  11/10/98 چهارشنبه

   12/10/98 پنج شنبه

 13/10/98 جمعه
چف خمینی )ره( به گورباابالغ پیام تاریخی امام 

(1367) 
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 جلسه اولیا و مربیان )دوم، سوم(  14/10/98 شنبه

 اردوی علمی 

 آموزان دانش

 کالس دوم، سوم

 آموزش خانواده )چهارم، پنجم، ششم(   15/10/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  ه.ق( 36سالروز جنگ جمل ) 16/10/98 دوشنبه

 17/10/98 سه شنبه
کشف حجاب بانوان به دستور رضاخان 

 (1314ملعون )
 

 زیارت عاشورا  18/10/98 چهارشنبه

 19/10/98 پنج شنبه

  سالم اهلل علیهاشهادت حضرت فاطمه زهرا 

 ه.ق( 11روز ) 75به روایت 

 (1356قیام خونین مردم قم سال )

 

 دعای ندبه شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر 20/10/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

  جلسه اولیا و مربیان )چهارم، پنجم، ششم(  21/10/98 شنبه

 

 ، اول(پیش دبستانی)آموزش خانواده  (1357) )ره(تشکیل شورای انقالب به فرمان امام 22/10/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  23/10/98 دوشنبه

   24/10/98 سه شنبه

  25/10/98 چهارشنبه

 زیارت عاشورا 

 هایکالس هآموزان برگنیداردوی دانش

 ، اول، دوم، سومپیش

 چهارم، پنجم، ششم )شبانه روزی(

  (1357فرار شاه خائن از ایران ) 26/10/98 پنج شنبه

  (1334)شهادت فدائیان اسالم  27/10/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 آزمون ماهانه ، اول(پیش دبستانی) مربیان و اولیا جلسه  28/10/98 شنبه

های دوم، کالس

سوم، چهارم، پنجم، 

 ششم

 روز غنه 29/10/98 یکشنبه
 ( سوم دوم،) خانواده آموزش

 آزمون ماهانه 

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  30/10/98 دوشنبه

 
   01/11/98 سه شنبه

اردوی علمی 

آموزان کالس دانش

 اول، چهارم و پنجم

 زیارت عاشورا  02/11/98 چهارشنبه

   03/11/98 پنج شنبه

 دعای ندبه  04/11/98 جمعه

  

 بهمن
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 جلسه اولیا و مربیان )دوم، سوم(   05/11/98 شنبه

 

 آموزش خانواده )چهارم، پنجم، ششم( سالروز حماسه مردم آمل 06/11/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی   07/11/98 دوشنبه

 مراسم عناداری فاطمیه دوم با حضور مادرها  08/11/98 سه شنبه

 09/11/98 چهارشنبه
  سالم ا... علیهاشهادت حضرت فاطمه زهرا 

 ه.ق( 11روز ) 95به روایت 
 تعلیل رسمی

   10/11/98 پنج شنبه

   11/11/98 جمعه
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 برنامه مناسبت تاریخ روز
برنامه 

 تکمیلی

 12/11/98 شنبه
 بازگشت امام خمینی )ره( به میهن اسالمی

 ی مبارک فجرآغاز دهه

 جلسه اولیا و مربیان )چهارم، پنجم، ششم(  

 آموزآنمسابقات فرهنگی ورزشی دانششروع 

 

 ، اول(پیش دبستانی) خانواده آموزش  13/11/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی روز فناوری فضایی 14/11/98 دوشنبه

   15/11/98 سه شنبه

 زیارت عاشور  16/11/98 چهارشنبه

   17/11/98 پنج شنبه

 دعای ندبه  18/11/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 19/11/98 شنبه

 اهلل علیهاسالمسالروز وفات حضرت ام البنین 
 روز تکریم مادران و همسران شهدا

 روز نیروی هوایی
 ، اول(پیش دبستانی)جلسه اولیا و مربیان 

 

 آموزش خانواده )دوم، سوم(   20/11/98 یکشنبه

 21/11/98 دوشنبه
 حکومت نوامیشکسته شدن 

 )ره(به فرمان امام خمینی 
 اردوی نوآموزان پیش دبستانی

 تعلیل رسمی پیروزی انقالب اسالمی ایران 22/11/98 سه شنبه

  23/11/98 چهارشنبه

 زیارت عاشورا
 هایکالس ده کتابآموزان برگنیاردوی دانش

 پیش دبستان، اول، دوم سوم
 روزی(چهارم، پنجم، ششم )شبانه

   24/11/98 شنبهپنج

 25/11/98 جمعه
صدور حکم ارتداد سلمان رشدی ملعون 

(1367) 
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 26/11/98 شنبه
 سالم اهلل علیهاوالدت حضرت فاطمه 

 جلسه اولیا و مربیان )دوم، سوم( (1320) )ره(تولد امام خمینی  -روز مادر 
اردوی علمی 

آموزان دانش

کالس سوم، 

چهارم، پنجم و 

 ششم

 آموزش خانواده )چهارم، پنجم، ششم(    27/11/98 یک شنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  28/11/98 دو شنبه

 29/11/98 سه شنبه
 (1356قیام مردم تبرین سال )

  آفرینیر روز اقتصاد مقاومتی و کا

 های آزمون ماهانه کالس  30/11/98 چهارشنبه
 دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

 
   01/12/98 پنج شنبه

 
 دعای ندبه  02/12/98 جمعه

 

 

 

 اسفند
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

  جلسه اولیا و مربیان )چهارم، پنجم، ششم(  (1299کودتای انگلیسی رضاخان ) 03/12/98 شنبه

اردوی علمی 

 آموزان دانش

 کالس دوم

 ، اول(پیش دبستانی)آموزش خانواده   04/12/98 یکشنبه

 05/12/98 دوشنبه
 بنرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

 روز مهندسی
 اردوی نوآموزان پیش دبستانی 

  ه.ق( 57) علیه السالموالدت امام محمد باقر  06/12/98 سه شنبه

 زیارت عاشورا  07/12/98 چهارشنبه

 08/12/98 پنج شنبه

 علیه السالمشهادت حضرت امام علی النقی 

 روز امور تربیتی و تربیت اسالمی

 شب لیله الرغایب

 بنرگداشت حکیم مالهادی سبنه واری

 

   09/12/98 جمعه

  



 

34 

 

 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 ، اول(دبستانیپیش )جلسه اولیا و مربیان   10/12/98 شنبه

اردوی علمی 

آموزان دانش

کالس چهارم، 

 پنجم و ششم

 آموزش خانواده )دوم، سوم(   11/12/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  12/12/98 دوشنبه

   13/12/98 سه شنبه

 رگناری بازارچه خیریهب -زیارت عاشورا  روز احسان و نیکوکاری 14/12/98 چهارشنبه

 15/12/98 شنبهپنج 

 علیه السالموالدت حضرت امام محمد تقی 

 علیه السالموالدت حضرت علی اصغر 

 روز درختکاری

 

 دعای ندبه  16/12/98 جمعه
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 برنامه مناسبت تاریخ روز
برنامه 

 تکمیلی

  17/12/98 شنبه
 جلسه اولیا و مربیان )دوم، سوم(

 جشن میالد نور

 

 18/12/98 یکشنبه

 ق.ه( 23) علیه السالموالدت حضرت علی 
 آغاز ایام البیض )اعتکاف(

 های فرهنگی هنری مساجدتاسیس کانون
 تعلیل رسمی

   19/12/98 دوشنبه

 20/12/98 سه شنبه

 سالم اهلل علیها وفات حضرت زینب
 تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه

 روز راهیان نور
 

  21/12/98 چهارشنبه

 زیارت عاشورا 
 هایسکال آموزان برگنیدهاردوی دانش

 پیش دبستان، اول، دوم، سوم
 روزی(چهارم، پنجم، ششم )شبانه

  وز بنرگداشت شهدار -تاسیس بنیاد شهید  22/12/98 پنج شنبه

   23/12/98 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 جلسه اولیا و مربیان )چهارم، پنجم، ششم(    24/12/98 شنبه

 

 ، اول(پیش دبستانی)آموزش خانواده   25/12/98 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  26/12/98 دوشنبه

   27/12/98 سه شنبه

 تحویل پیک نوروزی  28/12/98 چهارشنبه

 تعلیل رسمی روز ملی شدن صنعت نفت ایران 29/12/98 پنج شنبه

 

 01/01/99 جمعه
 )علیه السالم(شهادت امام موسی کاظم 

 99آغاز نوروز 
  نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی

 

 

 99فروردین 
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی  02/01/99 شنبه

 

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی آلهصلی اهلل علیه و مبعث پیامبر اکرم  03/01/99 یکشنبه

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی  04/01/99 دوشنبه

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی  05/01/99 سه شنبه

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی  06/01/99 چهارشنبه

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی  07/01/99 پنج شنبه

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی وز پاسدارر - علیه السالموالدت امام حسین  08/01/99 جمعه
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 برنامه مناسبت تاریخ روز
برنامه 

 تکمیلی

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی وز جانبازر - علیه السالموالدت حضرت ابوالفضل  09/01/99 شنبه

 

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی علیه السالموالدت حضرت امام زین العابدین  10/01/99 یکشنبه

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی  11/01/99 دوشنبه

 نجام تکالیف نوروزیا -تعلیل رسمی روز جمهوری اسالمی ایران 12/01/99 سه شنبه

 نجام تکالیف نوروزیا -رسمی تعلیل روز جهانی کتاب کودک –روز طبیعت  13/01/99 چهارشنبه

   14/01/99 پنج شنبه

 دعای ندبه  15/01/99 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 روز جوان -)علیه السالم( والدت حضرت علی اکبر  16/01/99 شنبه
 رسابازگشایی مد

 تحویل پیک نوروزی

اردوی علمی 

آموزان دانش

کالس سوم و 

 چهارم

   17/01/99 یکشنبه

 اردوی پیش دبستانی روز سالمتی 18/01/99 دوشنبه

   19/01/99 سه شنبه

 20/01/99 چهارشنبه

 مستضعفین روز جهانی -عجل اهلل تعالی فرجهوالدت حضرت قائم 

 ایروز ملی فناوری هسته

 شهادت سید مرتضی آوینی )روز هنر انقالب اسالمی(

 زیارت عاشورا 

 نورجشن میالد 

  شهادت صیاد شیرازی 21/01/99 پنج شنبه

   22/01/99 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 ، اول(پیش دبستانی)جلسه اولیا و مربیان   23/01/99 شنبه

اردوی علمی 

آموزان دانش

 کالس ششم

 آموزش خانواده )دوم، سوم(   24/01/99 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  25/01/99 دوشنبه

   26/01/99 سه شنبه

  27/01/99 چهارشنبه

 زیارت عاشورا 

 هایکالس ابآموزان برگنیده کتاردوی دانش

 پیش دبستان، اول، دوم، سوم

 چهارم، پنجم، ششم )شبانه روزی(

   28/01/99 پنج شنبه

 دعای ندبه روز ارتش جمهوری اسالمی 29/01/99 جمعه

  



 

41 

 

 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 جلسه اولیا و مربیان )دوم، سوم(  30/01/99 شنبه
 

  31/01/99 یکشنبه
 آموزش خانواده )چهارم، پنجم، ششم(

 برگناری آزمون ماهانه

 
   1/2/99 دوشنبه

 

 

 2/2/99 سه شنبه
 تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 روز زمین پاک
 

 زیارت عاشورا  3/2/99 چهارشنبه

  آغاز ماه مبارک رمضان 4/2/99 پنج شنبه

  شکست حمله نوامی آمریکا به طبس 5/2/99 جمعه

 

 

 99اردیبهشت 
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 )چهارم، پنجم، ششم( جلسه اولیا و مربیان  6/2/99 شنبه

 جلسه بنرگداشت

 مقام معلم

 اردوی علمی 

 آموزان دانش 

 کالس دوم

 ، اول(پیش دبستانی) آموزش خانواده  7/2/99 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  8/2/99 دوشنبه

   9/2/99 سه شنبه

 زیارت عاشور روز ملی خلیج فارس 10/2/99 چهارشنبه

  روز جهانی کار و کارگر 11/2/99 پنج شنبه

 دعای ندبه روز معلم -شهادت استاد ملهری  12/2/99 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 ، اول( پیش دبستانی) جلسه اولیا و مربیان سالم اهلل علیهاوفات حضرت خدیجه  13/2/99 شنبه

 

 آموزش خانواده )دوم، سوم(  14/2/99 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  15/2/99 دوشنبه

   16/2/99 سه شنبه

 زیارت عاشورا   17/2/99 چهارشنبه

 18/2/99 پنج شنبه
روز  علیه السالموالدت امام حسن مجتبی

 اکرام
 

   19/2/99 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 جلسه اولیا و مربیان )دوم، سوم(  20/2/99 شنبه

 

 

 )چهارم، پنجم، ششم( خانوادهآموزش  شب قدر 21/2/99 یکشنبه

   22/2/99 دوشنبه

  شب قدر 23/2/99 سه شنبه

 تعلیل رسمی علیه السالمشهادت حضرت علی  24/2/99 چهارشنبه

  شب قدر 25/2/99 پنج شنبه

 دعای ندبه  26/2/99 جمعه
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 برنامه تکمیلی برنامه مناسبت تاریخ روز

 جلسه اولیا و مربیان )چهارم، پنجم، ششم(   27/2/99 شنبه

 برنامه اختتامیه 

 سال تحصیلی

99 – 98 

 ، اول(پیش دبستانیآموزش خانواده )  28/2/99 یکشنبه

 اردوی نوآموزان پیش دبستانی  29/2/99 دوشنبه

   30/2/99 سه شنبه

  31/2/99 چهارشنبه
 جشن الفبا کالس اول

 جشن نوآموزان پیش دبستانی

 

 

 

 


