
 
 

  تعالی باسمه

 
 

 3 منطقه رپورش و آموزش

  رپورشی آموزشی اهی فعالیت اجرائی تقویم      

گان دبیرستان                                                3 فرزان

          29-29سال تحصیلی                  
 



 
                                                                                                                                      

                                                                                                          

  
 

 

 30 51    -    03:7 صبحگاه

 03:7   -   0377 ساعت اول

 0377   -    0351 تفریح اول 

 0351   -  57301 ساعت دوم 

 57301   -    55377 تفریح دوم 

55377   -    533:7 ساعت سوم   

 533:7   -    5:377 ناهار  و نماز

 5:377   -    503:7 ساعت چهارم

 ساعات برنامه آموزشی دبیرستان 



 
 

 

 

 

 اسامی همکاران سمت / واحد

 سرکار خانم ساسانی مدیریت دبیرستان

 سرکار خانم عبدالباقی معاونت آموزشی

 سرکار خانم نامداری –سرکار خانم اکبرزاده  معاونت 

  سرکار خانم میترا همتی نوعدوست معاونت پرورشی

 سرکار خانم ناصری نیا معاونت پایه اول و دوم

 سرکار خانم برادران  معاونت پایه سوم 

 سرکار خانم برادران امور پژوهشی و المپیاد ها

 سرکار خانم امینیان –سرکار خانم اسدی  واحد مشاوره 

 سرکار خانم شهبازی 

 جناب آقای دکتر ایمان زاده

 سرکار خانم مهرداد امور فرهنگی

  سرکار خانم جاور وب سایت

 سرکار خانم رضوانی فر مسئول سایت

 سرکار خانم قاسمی –سرکار خانم کاتبی  امور دفتری

 سرکار خانم نّوابی –سرکار خانم اسکندری  کتابدار 

 سرکار خانم پور محّمد اجرایی سال چهارم

 سرکار خانم برزور امور مالی

 پهلوانلوسرکار خانم  متصدی آزمایشگاه زیست 

 برگ ریزان سرکار خانم  متصدی آزمایشگاه فیزیک

 ی هاسرکار خانم محّمد متصدی آزمایشگاه شیمی

 کادر اداری و اجرائی



 
 

 

 

 

 اسامی همکاران عناوین گروه ها

 سرکار خانم رحمتی -سرکار خانم زوجینی  –سرکار خانم وثوقیان گروه تعلیمات دینی 

 گروه عربی
نوریان   جناب آقای سیف  سرکار خانم  -سرکارخانم محبّی فر   -سرکارخانم یادگاری 

 هنرور

 سرکار خانم شمشکی  –سرکار خانم شاکرسرا  -سرکار خانم موسوی  گروه زبان خارجی

گروه تاریخ ، جغرافی و 

 علوم اجتماعی
 سرکار خانم صالح نژاد  -سرکار خانم حسین زاده -سرکار خانم نازاری

 گروه ریاضی

  –سرکارخانم بیات -حاللی پور  سرکار خانم -سرکارخانم باللی   -سرکارخانم مرادی

جناب آقای بهرام پور  –جناب آقای رزمی   -جناب آقای اصالح پذیر -دیانلو سرکارخانم ق

 جناب آقای دادبام - جناب آقای ندایی پور  –

 گروه فیزیک
 نیری  جناب آقای امام –ارع یکتا سرکار خانم ز –سرکار خانم توکلی 

 جناب آقای نجفی –جناب آقای حیدری 

 جناب آقای سلیمانی  -سرکار خانم سالمی   –سرکار خانم کامرانی-سرکار خانم عسگری گروه شیمی

 گروه زیست
جناب آقای دکتر عالی  –سرکار خانم حاتمی  –سرکار خانم آقایی   - دوبختیسرکار خانم 

 پور  

 سرکار خانم رأسی  -سرکار خانم کرد زاده   گروه زمین شناسی

 گروه ادبیات
جناب   -سرکار خانم دکتر جلیلی  –سرکار خانم اسفندی   –سرکار خانم اسدی خمامی 

 آقای دکتر احمد نیا 

 سرکار خانم احمد پور ورزش

 سرکار خانم داودی آمادگی  دفاعی

 کادر آموزشی



 
 
 

 

 

 

 پایه سوم پایه دوم پایه اول  ماه

 مهر

تشکیل کالس های المپیاد و 

 پژوهش

سطح آزمون تعیین برگزاری 

نماینده انتخاب  - ریاضی

دریافت طرح  -آموزشی کالس

  درس  دبیران

 جلسه انتخابات انجمن

 

 کالس المپیاد و پژوهش 

 انتخاب نماینده آموزشی 

دریافت طرح  –کالس 

 درس دبیران

 جلسه انتخابات انجمن 

 

 انتخاب نماینده آموزشی کالس

 دریافت طرح درس  دبیران

 جلسه انتخابات انجمن

 

 آبان

بررسی وضعیت تحصیلی 

فی توسط وارائه گزارش توصی

 دبیران به معاونان پایه

جلسه مالقات اولیاء با دبیران 

 و مشاوران پایه 

متحانات میان ترم از تاریخ ا  

الی  03:2ساعت  02/20/19

03:2 

وارائه گزارش بررسی

توصیفی توسط دبیران 

 –به معاونان پایه 

جلسه مالقات اولیاء با 

دبیران و مشاوران پایه 

متحانات میان ترم از ا 

 02/20/19تاریخ 

  الی  03:2ساعت 

برگزاری   03:2

 آزمون گزینه دو

بررسی وضعیت تحصیلی وارائه 

گزارش توصیفی توسط دبیران به 

 –معاونان پایه 

میان ترم از تاریخ  امتحانات

الی  03:2ساعت  02/20/19

03:2  

مالقات اولیاء با دبیران و جلسه 

 مشاور پایه

 

 آذر

 

ارائه کارنامه میان ترم در 

 آذر  نیمه اول 

 

 

ارائه کارنامه میان ترم 

 آذر  نیمه اول در 

 

برگزاری آزمون خارج 

 ازدبیرستان 

شناسایی دانش آموزان 

نیازمند به برنامه ریزی 

جهت آمادگی آزمون 

 نوبت اول

 

نیمه ارائه کارنامه میان ترم در 

 آذر  اول 

 

 برگزاری کار گروهی در صبح 

 تقویم آموزشی

 



 
 

 پایه سوم پایه دوم پایه اول ماه

 دی

 

برگزاری امتحانات پایان 

  00/92/19سال اول تا یمن

برگزاری آزمون جامع گزینه 
 22/01/20در تاریخ  2

 

برگزاری امتحانات 

سال اول تا یمپایان ن

 00/92/19تاریخ 

رگزاری آزمون جامع ب

در تاریخ  0گزینه 

01/92/19 

 

ال یمسبرگزاری امتحانات پایان ن

 00/92/19اول تا تاریخ 

 0برگزاری آزمون جامع گزینه 

 01/92/19در تاریخ 

 بهمن

 

رائه کارنامه نیمسال اول ا

21/99/19 

مالقات حضوری دبیران با 

  اولیا

 برگزاری کالس های تقویتی

 

ارائه کارنامه نیم سال 

اول در تاریخ 

20/99/19 

مالقات عمومی اولیاء 

 با دبیران

برگزاری کالس های 

 تقویتی

 

ارائه کارنامه نیم سال اول در 

 20/99/19تاریخ 

 مالقات عمومی اولیاء با دبیران 

 اسفند

 

 آماده سازی تکالیف نوروزی 

 برگزاری آزمون جامع 

 ارائه برنامه  آزمون میان ترم

شناسایی دانش آموزان 

ویژه  - نیازمندبه پشتیبانی

وبرنامه ریزی مناسب برای 

 ایام نوروز

 

 

آماده سازی تکالیف 

 نوروزی 

 برگزاری آزمون جامع 

ارائه برنامه  آزمون 

 میان ترم

شناسایی دانش آموزان 

نیازمندبه پشتیبانی ویژه 

وبرنامه ریزی مناسب 

 برای ایام نوروز

 

تشکیل کالس جمع بندی و تست و 

 نکته 

 آماده سازی تکالیف نوروزی 

 برگزاری آزمون جامع 

 ارائه برنامه  آزمون میان ترم

 

دانش آموزان نیازمندبه  شناسایی

وبرنامه ریزی  - ویژهپشتیبانی 

 مناسب برای ایام نوروز

 

 فروردین

- 

 آزمون میان ترم دوم  

 

 دوم   آزمون میان ترم

 

 میان ترم دومآزمون 

 اردیبهشت

 

 ارائه کارنامه میان ترم دوم 

 جامع هماهنگآزمون 

و برگزاری  سمپادهفته 

 سمینار پژوهشی

ارائه کارنامه میان ترم 

 دوم 

 جامع هماهنگآزمون 

و برگزاری  سمپادهفته 

 سمینار پژوهشی 

 ارائه کارنامه میان ترم دوم 

 جامع هماهنگآزمون 

و برگزاری سمینار  سمپادهفته 

 پژوهشی

 

 آزمون نیمسال دوم آزمون نیمسال دوم خرداد
 آزمون نیمسال دوم

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 پایه سوم پایه دوم پایه اول

 

8/8/05 51/8/05 50/8/05 

0/55/05 0/55/05 8/55/05 

 

 ازطریق سایت 51/0/05

 حضوری –ارائه کارنامه نیمسال اول  0/55/05

 ازطریق سایت 53/05/:3

 ازطریق سایت 50/3/03

   حضوری –ارائه کارنامه نیمسال دوم  0/0/03

دبیران  جلسه مالقات اولیا با  

 نحوه ارائه کارنامه



 
 
 

 

 

 

 

 روز مالقات سمت نام همکار

 

 ساعت مالقات

 خانم ناصری نیا
 معاون پایه

 اول ودوم

 یکشنبه

 سه شنبه

53 – 0 

 خانم برادران
 معاون پایه

 سوم

 دو شنبه

 چهارشنبه 

53 – 0 

 خانم اسدی
 مشاور پایه

 اول ودوم

 دو شنبه

 چهار شنبه

50 – 0 

 خانم امینیان
مشاور  پایه 

 سوم

 شنبه

 سه شنبه      

      

50 – 0 

  

برنامه مالقات معاونان پایه 

 ومشاوران



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55/0/05تا   33/8/05 میان ترم اول

 55/3/03تا    30/5/03 میان ترم دوم

 

 

 

 

 

 پایه دوم وسوم 50/8/05 آزمون اول

 همه پایه ها 30/57/05 آزمون دوم

 پایه دوم وسوم 58/53/05 آزمون سوم

 جدول آزمون میان ترم

 جدول آزمون جامع



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع جلسه تاریخ

 اعالم برنامه وسیاست سال تحصیلی 30/0/05

 میان ترمهماهنگی آزمون  30/8/05

 آزمون دی ماه 35/0/05

 بررسی نتایج نیمسال اول 51/55/05

 تکالیف نوروزی وبرنامه عید 50/53/05

 03برنامه ریزی تابستان  03اردیبهشت 

 برگزار میشود. 50تا  51جلسات از ساعت 

 جلسات شورای دبیران



 
 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ روز گروه

 53/53/05 50/55/05 58/0/05 6/8/05 8/0/05 شنبه فیزیک

 53/05/:5 51/55/05 50/0/05 50/8/05 56/0/05 یکشنبه شیمی

 51/53/05 50/55/05 35/0/05 56/8/05 58/0/05 سه شنبه ریاضی

 53/05/:5 51/55/05 50/0/05 50/8/05 56/0/05 یکشنبه زیست

  58/3/03 51/53/05 35/0/05 56/8/05 سه شنبه دینی

  50/3/03 56/53/05 51/0/05 50/8/05 چهارشنبه عربی

  50/3/03 50/53/05 37/0/05 51/8/05 دوشنبه ادبیات

زبان 

 انگلیسی
 33/0/05 50/8/05 چهارشنبه

56/53/05 50/3/03  

 جلسات گروه های آموزشی



 
 

 

 

 تاریخ های پرورشی فعالیت
 

برپایی نمایشگاه عکس و  –آماده سازی محیطی شاد  –تبلیغات 

 کتاب به مناسبت هفته دفاع مقدس

 

هفته آخر 

 شهریور

سرود جمهری اسالمی  –مراسم صبحگاه شامل 3 تالوت قرآن 

پخش  -معرفی کادر اجرایی –خوش آمد گویی توسط مدیر محترم 

اجرای مارش و سرودهای حماسی  -سخنرانی ریاست جمهور

 ط گروه سرود ارتش جمهوری اسالمی توس

 بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس  

 

9/0/19 

نصب  –صبحگاه مرتبط با والدت امام رضا علیه السالم مراسم 

 پخش سرود در زنگ های تفریح –احادیث در تابلوی اعالنات 

 

5/0/19 

سخنرانی خانم دکتر برارپور با موضوع بررسی شخصیت موالنا 

 از دیگاه جهانی 

   

0 /0/19 

   بزرگ داشت حافظبرنامه صبحگاه به مناسبت روز 

 91/0/19 

سالروز ازدواج حضرت علی برنامه ویژه اول ماه ذی الحجه  

  -دعای توسل   -علیه السالم و فاطمه زهرا سالم هللا علیه 

 پذیرایی

  02/0/19 

 

معرفی نامزدها و برگزاری  –تبلیغات شورای دانش آموزی 

)ویژه بزرگ داشت دو عید بزرگ قربان و قدیر –انتخابات 

 پذیرایی و اقامه نماز جماعت (  –برنامه عید قربان در صبحگاه 

 نصب فرازهایی از دعای عرفه  –

 

 هفته اول  

 آبان

   



 
 

 

 تاریخ فعالیت
 

 –بزرگ داشت روز دانش آموز  -مسابقه کتاب خوانی ویژه عید غدیر 

 –اری مسابقات ورزشی و اردوی دانش آموزی برای همه پایه ها زبرگ

 پذیرایی توسط دانش آموزان سادات

 

 هفته دوم آبان 

     اولین جلسه چکاد قلم 

02/0/19 

 – به مناسبت دهه عاشورا مدرسه آماده سازی فضای –آغاز ماه محرم 

جلسه پرسش و پاسخ پیرامون قیام  –زیارت عاشورا و مراسم عزاداری 

 اطعام عزاداران   –امام حسین علیه السالم 

 

02/0/19 

برگزاری مرحله  –اجرای مانور زلزله و آموزش راه های مقابله با آن 

   هنری –اول مسابقات فرهنگی 
 

0/1/19 

 01/1/19 فال حافظ  –تزیین مدرسه به مناسبت شب یلدا 

 

برگزاری اردوهای چند روزه برون استانی  برای همه پایه ها پس از 

 امتحانات ترم اول 

 هفته آخر دی

 –آغاز والیت امام زمان عجل هللا تعالی فرجه و تبلیغات دهه والیت 

 0/99/19 برقراری جلسات با عنوان مهدویت  –دعای عهد 

سخنرانی در باره مقام  –برگزاری جشن دانش آموزی  –هفته وحدت 

 شامخ رسول اکرم صل هللا علیه و آله 

 تا 5

92/99/19 

 –بازدید ازموزه و  کاخ  –تبلیغ و تزیین مدرسه  –دهه مبارک فجر 

شرکت در  –سینما  –اردوی تفریحی یک روزه  –مسابقات ورزشی 

  مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 

 تا 90

00/99/19 

ایجاد بازارچه خیریه در مدرسه و اختصاص درآمد حاصله به مؤسسات 

 خیریه 

هفته سوم 

 اسفند

 10فروردین  برگزاری مراسم عزاداری ویژه ایام فاطمیه  

بزرگ داشت  –مراسم جشن والدت حضرت فاطمه سالم هللا علیه 

 –اجرای برنامه توسط دانش آموزان در هفته معلم  –استاد مطهری 

 برگزاری نمایشگاه سمپاد

 10اردیبهشت 


