
در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 3های دبیرستان فرزانگانفعالیتگزارش 

هزینه به ریال تاریخ تعداد عنوان ردیف

هایادواره

 23/09/94 1 آموزیادواره شهدای دانش 1

13/08/94تا  06/08/94 1 یادواره شهدای فرهنگی 2

دیدار از جامعه ایثارگری

13/08/94 1 رزمندگان 3

 های مناسبتیمراسم

07/07/94تا  31/06/94 1 بزرگداشت هفته دفاع مقدس 4

13/08/94تا  08/08/94 1 گرامیداشت هفته بسیج 5

2 بزرگداشت روز شهدا 6
28/10/94 

24/12/94تا  20/12/94



باسمه تعالی

یادوارهشهدایدانشآموز

یادواره شهدای دانش آموز و معرفی دانش آموز :گزارشبرگزاری
ایرانقربانیشهیده، 

3فرزانگاندبیرستان :آموزشگاه

94/08/13تا 94/08/06:تاریخبرگزاری

سالن اجتماعات دبیرستانفضای داخلی و :برگزاریمکان

شهادتترویج فرهنگ ایثار و :هدفبرنامه



فضاسازی و آذین بندی مدرسه

نمایشگاه یادواره شهدا



انیمعرفی شهیده، بانو ایران قرب





تعالیباسمه 

فرهنگییادوارهشهدای

حاجیمحسنحاجمِنا؛قرآنیشهدایازتقدیر:برگزاریگزارش

آنقرمسابقاتآغاززنگنواختنمراسمدردانشحسنحاجوکارگرحسنی

3فرزانگاندبیرستان :آموزشگاه

94/09/23:تاریخبرگزاری

فضای داخلی و سالن اجتماعات دبیرستان:مکانبرگزاری

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت:هدفبرنامه







تعالیباسمه 

دیدارازجامعهایثارگری

یانناصرکریمدعوت از سردار پاسدار جناب آقای :گزارشبرگزاری

3فرزانگاندبیرستان :آموزشگاه

94/08/13:تاریخبرگزاری

سالن اجتماعات دبیرستان:مکانبرگزاری

شهادت و دیدار با رزمندگانترویج فرهنگ ایثار و :هدفبرنامه



میانسخنرانی سردار پاسدار ناصر کری



سخنرانی سردار

انپاسدار ناصر کریمی



تعالیباسمه 

مراسمهایمناسبتی

بزرگداشت هفته دفاع مقدس:گزارشبرگزاری

3دبیرستان فرزانگان :آموزشگاه

94/07/07تا 94/06/31:تاریخبرگزاری

انفضای داخلی و سالن اجتماعات دبیرست:مکانبرگزاری

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت:هدفبرنامه



گرامیداشت هفته دفاع مقدس

:تقدیم می کند3دبیرستان فرزانگان 

1394/07/01



آماده سازي و تزیین نمازخانه جهت برگزاري مراسم جشن



هفته دفاع مقدسنصب بنر، تراکت با موضوع گرامی داشت 







برپایی نمایشگاه عکس و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس 

معرفی کتاب هاي آقاي رضا امیرخانیو 







تعالیباسمه 

مراسمهایمناسبتی

گرامیداشت هفته بسیج:گزارشبرگزاری

3دبیرستان فرزانگان :آموزشگاه

94/08/13تا 94/08/06:تاریخبرگزاری

فضای داخلی و سالن اجتماعات دبیرستان:مکانبرگزاری

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت:هدفبرنامه



1394/08/13تا 6

.می توان بسیج را به حق، مکتبی ترین و مردمی ترین نیروی مقاومت جهانی نامید

63/09/04آیت اهلل خامنه ای، 

داهی ردخشان سازمان رپورش استعدا
گان تهران-3مرکز آموزشی فرزان

:تقدیم می کند3دبیرستان فرزانگان

مراسم گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی



فضاسازی و آذین بندی مدرسه

نمایشگاه یادواره شهدا





نتجلیل از دانش آموزا

نخبه بسیجی



فضاسازی و آذین بندی مدرسه



فضاسازی و آذین بندی مدرسه



تعالیباسمه 

مراسمهایمناسبتی؛بزرگداشتمقامشهدا

جامتقدیر از شهدای هسته ای در جشن فرجام بر:گزارشبرگزاری

3دبیرستان فرزانگان :آموزشگاه

94/10/28:تاریخبرگزاری

راهرو و کتابخانه دبیرستان:مکانبرگزاری

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت:هدفبرنامه



1394/10/28

د�ی ��شان سازمان �ورش ا��عدا
گان ���ان-3���� آ�وز�ی ��زان

:  تقدیم می کند3دبیرستان فرزانگان

جشن فرجام برجام









معلم شهیدم،

...ادامه داردراهت

شهادت ایـن دانشـمندان برجسـته در راه    

، آرمان هاي بلند و الهی، به کشور، انقـالب 

.ملت ایران و محیط علمی آبرو بخشید

مد ظله العالیآیت اهللا خامنه اي 



باسمه تعالی

مراسمهایمناسبتی؛بزرگداشتمقامشهدا

شهدا  برپایی نمایشگاه عکس، پوستر و کتاب:گزارشبرگزاری

«ماندگارانزمان»با عنوان 

3فرزانگاندبیرستان :آموزشگاه

94/12/24تا 94/12/20:تاریخبرگزاری

کتابخانه دبیرستان:مکانبرگزاری

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت:هدفبرنامه



نمایشگاه ماندگاران زمان



نمایشگاه ماندگاران زمان



نمایشگاه ماندگاران زمان
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