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رس هب طور جدی اجرا  شودات کشور از آسیب مصون گردد."  باید رتبیت صحیح رد تمام مدا

 امام خمینی)ره(
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 79-79سال تحصیلی 

 عناوین و فهرست صفحات

  شماره صفحات                                                                                                           عناوین  

 4 مقدمه

 5 مادرباره ی 

 6 برنامه های آموزشی 

 9 موارد تشویقی 

 01 جدول امتیازدهی آموزشی 

 00 موارد انضباطی 

 01 زمان بندی روزانه مدرسه 

 04 چند نکته

 05 جدول نماز

 06 محتوای آموزش کامپیوتر

 01 فعالیت های اختصاصی سطوح درسی زبان انگلیسی

 10 فرانسهفعالیت های اختصاصی سطوح درسی زبان 

 11 برنامه غذایی هفتگی 

 12 سرفصل فعالیت های پرورشی 

 16 تقویم زمان بندی مسابقات ورزشی 

 12 تقویم زمان بندی آزمون های هفتگی

 19 تقویم آزمون های آنالین

 21 تقویم زمان بندی آزمون های جامع 

 22 تقویم زمان بندی امتحانات میان نوبت اول 

 24 تقویم زمان بندی امتحانات پایان نوبت اول 

 25 تقویم زمان بندی امتحانات میان نوبت دوم 

 26 96-92تقویم زمان بندی اردوهای سال تحصیلی 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 :مقدمه   

و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی در جهت رسیدن به  در نظام آموزشتحول 

و ارتقاء کیفی از جمله مهم رشد و شکوفایی فطری دگی فردی و اجتماعی مطلوب اسالمی،زن

 باشد.وزش و پرورش در سند تحول بنیادین میهای کالن وزارت آمسیاستترین 

 سی به سیره اهل بیت عصمت وبه خداوند متعال و با تأ ءهمین اساس، این مجموعه با اتکابر 

 که: کوشش می کنده العالی( مدظلرهبری)م معظم های مقاطهارت )ع( و با تکیه به رهنمود

ینی م مبانی دیرویکرد دینی و تربیتی را سرلوحه کار خود قرار داده و با اهتمام به ترویج و تحک (0

 ی هدایت دانش آموزان به سوی حیات طیبه را فراهم نماید.زمینه و اخالقی

اء زمینه ارتق ،ها و فعالیت ها و اجرای تکالیف مرتبط ز طریق توسعه و کیفیت بخشی برنامها (1

 کیفیت زندگی دانش آموزان را فراهم نماید.

 ژوهشیو پ ، ورزشیتربیتی –های آموزشی بسترهای الزم برای استعدادیابی، شکوفایی استعداد (2

 دانش آموزان را فراهم نماید.

پیمان  های این واحد آموزشی با اعتقاد و ایمان راسخنیرو تمامی، به اهمیت موضوع با توجه

کار گرفته و  برای تحقق این امر به همه توان و ظرفیت خود را ،بندیم با همدلی و هم افزاییمی

در بین کودکان و نوجوانان کمک  یژهبه و ،و با نشاط سالمای جامعه از این طریق به شکوفایی

     کنیم.

 

 قرار گیرد. و بهره ربداری  و یا یکی از محصوالتش مورد استفاده    موسسه پیشتازان هب روزی می اندیشد که رد هر مدرهس اریانی تفکر آموزشی  این موسسه
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 درباره ی ما

تغییر و توسعه می باشد ، جوانان ما و در حال در عصر حاضر که علم و فناوری هر روز           

             دانشمندان ایرانی موفقیت های زیادی را در این عرصه کسب نموده اند به طوری که در

 حوزه های گوناگون نتایج به دست آمده قابل رقابت با پیشرفته ترین کشورهای دنیاست.

یر ملی بارها به کشورهای در همین راستا مسوولین این مجموعه ضمن احساس مسوولیت خط

و شرایط را بررسی کرده اند . حاصل این سفرها تا به توسعه یافته با نگاه کسب تجربه سفر نموده 

امروز افتخارات زیادی در عرصه ی ملی و بین المللی برای مان به همراه داشته و در سیستم 

 آموزش و پرورش کشور از آن به عنوان مدارس هوشمند یاد می شود .

                متولد شد که رسالت آن تعلیم و تربیت « پیشتازان کامپیوتر ایران » در این مسیر      

دانش آموزانی مهارت محور است تا در آینده ای نه چندان دور بتوانند با جدی ترین و سخت 

ان دور ای نه چندترین مشکالت روزمره رویارویی کرده و در برابر کشورهایی است تا در آینده 

 ابر کشورهای دنیا ازجدی ترین و سخت ترین مشکالت روزمره رویارویی کرده و در بربتوانند با 

 در جهان خوش نام و پایدار بماند.علم و مهارت به رقابت بپردازند تا نام میهن عزیزمان نظر تولید 

 

  

در جهان واقعی ، پس از اراده حیات ، این عشق است که خود را به عنوان قوی ترین و فعال ترین همه ی » 

  شوپنهاور«    محرک ها به نمایش می گذارد 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

  برنامه های آموزشی :

اجرایی که ارائه تقویم اجرایی ) در این دفترچه سعی شده است برنامه های  -0

 آورده شود ( طور اجمالبرای یک سال مدون گردیده به 

 

 

 

 

تالش در فراهم نمودن فضای خوب کالسی ) جهت تمرکز بیشتر دانش آموزان  -1

 در کالس ، تمهیداتی مانند محل استقرار در نظر گرفته شده است (

 

 

 

 

و ارائه دورنمای  برگزاری جلسات پایه ای ویژه اولیا در هفته های اول سال -2

) اولیای محترم طبق برنامه در جلسات عمومی و  آموزشی مربوط به هر پایه

 (اهند شدپایه ای دعوت خو
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 مختلفتهیه فیلم های آموزشی در دروس  -4

آزمون هماهنگ در آزمون های هماهنگ ) طبق جدول ارائه شده  برگزاری -5

 طول سال برگزار خواهد شد (

 

 

 

تکالیف ار می توانند جهت رویت ) اولیای بزرگو MySchoolrobotربات  -6

 استفاده نمایند ( رباتاز این  تباط با مسوولین مدرسه و معلمان زانه و اررو

ت ، جهمسوولین مدرسه) بنا به تشخیص برگزاری جلسات مشاوره ای با اولیا  -2

بهبود روند آموزشی ، جلساتی را در طول سال به صورت فردی برگزار خواهیم 

 کرد .(

 

 

 

 

 نمرهبدون احتساب             جامع                                                               

 به همراه کارنامه  رس به درس               برگزاری آزمون آنالین                       د -1

 به همراه کارنامه   میان نوبت و ترم اول                                                                            
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 

 

 

 

 

                                                       

  ضبط رادیو  -9

 

 

         رتهیه ی برنامه مطالعاتی پایانی ترم اول و دوم ) به جهت نظم بهتر د -01

پی گیری به دانش آموزان و روزه  15برنامه های  مطالعه ی دانش آموزان و ارائه

 .( ثانویه آن

و            9و 2)روزهای دوشنبه ویژه ی پایه های برگزاری آزمون های هفتگی  -00

 ارائه شده (ول اسه شنبه ها پایه هشتم طبق جد

یلی مشاور تحصعلوم)بنا به تشخیص  –ریاضی  کالس های تقویتی و پیشرفته -01

 (در روزهای پنج شنبه تشکیل می گردد .

 

 

 ضبط صدا

 ویرایش

 جدول کانال

 پخش و تکرار

 جمع بندی شب امتحان 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 موارد تشویقی :

 توضیحات عنوان ردیف

 امتیازی 5بار با تائید معلم کارت  2هر  انجام کامل و دقیق تکلیف 0

 امتیاز 5 کسب نمره ی کامل در کوئیز 1

 امتیاز 05 کسب نمره ی کامل در آزمون هفتگی 2

 امتیاز 5 رضایت دبیر در پرسش کالسی  4

 امتیاز 5 کسب امتیاز کامل در آزمون آنالین 5

 امتیاز 11 کسب رتبه برتر در آزمون جامع 6

 کسب رتبه در هر کارنامه 2
-امتیاز 15رتبه دوم –امتیاز  21رتبه اول 

 امتیاز  11رتبه ی سوم 

 امتیاز 5آموزشی به تشخیص معاونت  تالش در تقویت درس همکالسی ها 1

 امتیاز 5 فعالیت درسی اضافی و خالقانه 9

 امتیاز 5 رضایت ولی دانش آموز 01

 امتیاز 5 نظم و ادب و رضایت دبیر 00

 امتیاز 5 نظم در مدرسه در فضاهای گوناگون 01

 امتیاز 11 رتبه منطقه ای در ورزش 02

 امتیاز 11 رتبه منطقه ای در امور پرورشی 04

 امتیاز 05 ی ورزشی در مدرسه رتبه 05

 امتیاز 5 آمادگی کالس قبل از حضور دبیر 06
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 : آموزشی کسر امتیازجدول 

 توضیحات عنوان ردیف

 حریرمشخصات روی لوازم الت عدم ثبت 0

و  تحریر،کتالشامل کیف،کتاب،دفتر، لوازم 

 شلوار،گرم کن

 امتیاز 5مرتبه دوم کسر-مرتبه اول ثبت

1 
همراه نداشتن کتاب،دفتر، پلی کپی و 

 و ...  تحریراللوازم 
 امتیاز 5 رکس بارهر 

 نقص تکلیف 2
امتیاز 5مرتبه دوم کسر-مرتبه ی اول ثبت

 امتیاز و اطالع به ولی 5مرتبه سوم کسر 

 عدم انجام تکلیف  4
 5مرتبه دوم کسر -امتیاز5مرتبه اول کسر 

 امتیاز و اطالع به ولی 

 امتیاز و اطالع به ولی 01کسر  احترامی به دبیربی  5

6 
نمره کمتر از حد نصاب به تشخیص  کسب 

 دبیر
 امتیاز 5کسر 

 امتیاز 01کسر  تقلب در امتحانات 2

  5کسر  مزاحمت حین تدریس دبیر در کالس 1

9 
از پیش  عدم نشستن در محل استقرار

 تعیین شده
 امتیاز 5مرتبه دوم کسر -مرتبه اول تذکر 

 امتیاز 5کسر  عدم آمادگی قبل از حضور معلم 01

 امتیاز 01کسر  عدم رضایت ولی از فرزند 00
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 : تخلفات انضباطیموارد 

 توضیحات عنوان ردیف

 امتیاز 5در صورت غیر موجه بودن کسر  غیبت روزانه 0

 امتیاز 5کسر تاخیر  2هر  تاخیر ورود به مدرسه 1

 امتیاز 5تاخیر کسر  2هر  تاخیر ورود به کالس 2

 اخراج از کالس درس 4
امتیاز و ثبت،مرتبه سوم 5مرتبه اول:تذکر و ثبت،مرتبه دوم کسر

 امتیاز و احضار ولی به مدرسه 01کسر

5 
بی نظمی در کالس درس قبل و بعد از 

 حضور معلم

 5مرتبه سوم کسر مرتبه اول:تذکر شفاهی،مرتبه دوم ثبت، 

 امتیاز و تماس با ولی

 امتیاز 5مرتبه بی نظمی یادداشت شده کسر  2  بی نظمی در صف 6

 امتیاز 5مرتبه بی نظمی یادداشت شده کسر  2  بی نظمی در زنگ های تفریح 2

 امتیاز و اطالع به ولی طرفین 01ثبت در دفتر و کسر  درگیری با دانش آموز 1

 ممنوعه به مدرسهآوردن اشیا  9
امتیاز و مرتبه دوم ضبط شی مورد نظر  5مرتبه اول ثبت و کسر 

 امتیاز 5تا پایان سال و کسر 

 امتیاز 5تماس با ولی و بازگشت به منزل و کسر  لباس نامناسب پوشیدن 01

 مرتب نبودن موی سر 00
مرتبه -امتیاز 5مرتبه اول ثبت و تذکر، مرتبه دوم ثبت و کسر 

 امتیاز و ممانعت از حضور در مدرسه  5سوم ثبت و کسر 

 امتیاز و جبران خسارت وارده 5در صورت عمد کسر  آسیب رساندن به اموال مدرسه  01

 امتیاز 5کسر  عدم حضور ولی در مدرسه  02

 خرید و فروش در مدرسه 04
امتیاز ، مرتبه سوم  5مرتبه اول ثبت،مرتبه دوم ثبت و کسر 

 اطالع به ولی 

 امتیاز 5مرتبه اول و دوم ثبت ، مرتبه سوم ثبت و کسر  استفاده از خوراکی در راهرو و کالس 05

06 
در هنگام RFIDعدم استفاده از کارت 

 ورود و خروج
 اطالع به ولیامتیاز و  5امتیاز، مرتبه دوم کسر  5مرتبه اول کسر 

 امتیاز و اطالع به ولی 01امتیاز و ثبت ، مرتبه دوم کسر  01کسر  استفاده از الفاظ زشت 02
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 

 متوسطه دوره اولمدرسه ویژه دانش آموزان  روزانه بندی زمان برنامه

 79-79 سال تحصیلی

 

 روعشساعت  به جز روزهای سه شنبه برنامه در هفته  دقیقه

    2:11 برای ورود دانش آموزان به مدرسهگشایش درب مدرسه  -

 2:21 مراسم صبحگاهشروع  01

 2:41 /شروع کالس درسزنگ اول  11

 9:11 )صرف میان وعده صبح(زنگ تفریح اول 11

 9:11 /کالس درسزنگ دوم  11

 01:41 زنگ تفریح دوم 05

 01:55 /کالس درسزنگ سوم 11

 01:01 )ناهار(زنگ تفریح سوم  25

 01:45  زنگ چهارم 25

 04:15 زنگ تفریح چهارم 01

 04:05 زنگ پنجم / کالس درس 25

 05:11 آغاز فعالیت خارج از مدرسه –تعطیلی مدرسه  -
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 

  در روزهای سه شنبه به دلیل طوالنی شدن زنگ های ورزش ، ساعت صرف ناهار به یک

 ساعت افزایش یافته است . 

 

 مهست دقيق برداري يادداشت و منظم انديشه مديون را خود جهانگير هاي پيشرفت تمام. 

((ادیسون توماس))  

 

 

 

 روعشساعت  برنامه روزهای سه شنبه  دقیقه

    2:11 گشایش درب مدرسه برای ورود دانش آموزان به مدرسه -

 2:21 مراسم صبحگاهشروع  01

 2:41 زنگ اول  61

 1:41 )صرف میان وعده صبح(زنگ تفریح اول 11

 9:11 زنگ دوم  61

 01:11 زنگ تفریح دوم 05

 01:05 زنگ سوم 61

 00:05 زنگ تفریح سوم  05

 00:21  زنگ چهارم 61

 01:21 /صرف ناهارزنگ تفریح چهارم 61

 02:21 زنگ پنجم   51

 04:11 زنگ تفریح پنجم 01

 04:21 زنگ ششم 51

 05:11 تعطیلی مدرسه -
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 چند نکته :

صبح و فعالیت رسمی مدرسه از ساعت  2:21ساعت  تا آموزان در مدرسه حضور دانش .0

 دد .از می گراه و فعالیت قرآنی آغبا مراسم صبحگ 2:21

آن به عهده از دانش آموزان در مدرسه به عهده مربیان و در خارج از  تولیت مراقبومس .1

 .والدین محترم می باشد

ر و یا غیبت صبح دفتر مدرسه را از علت تاخی 1:21والدین محترم می بایست تا ساعت  .2

 .فرزندشان مطلع سازند

اً ر محیط مدرسرره جددضررروری اسررت دانش آموزان از آوردن وسررائل غیر آموزشرری  .4

 .اری نمایندخودد

شما اولیای5 ضور به موقع  س . ح سوگرامی در جل ولین ات ، مورد توقع و موجب امتنان م

 .مدرسه می باشد

ستح  به نحو مطلوب  . هرگونه تغییرات احتمالی در تقویم اجرایی 6 شما اولیای به ا ضار 

                    .گرامی خواهد رسید

 

  

1 

  دگارآلن پوا«    سست اراده کسی است که با هر شکستنی بینش او تغییر می یابد  » 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی)ص(:

 روشنی دل انسان با ايمان است.نماز و نيايش مايه ي 

 "آموزان در مدرسهجدول زمان بندی اقامه نماز جماعت دانش"

 ساعت اجرا کالسهای شرکت کننده روز

 01:11  0/2 شنبه

 01:11 1/2 یکشنبه

 01:11 0/1 دوشنبه

 01:11 1/1 سه شنبه

 01:11 نهم چهارشنبه
 

سفندماه می  ساعت نماز تا پایان ا سب تغییر برنامه ی  شد،برای بعد از عید به تنا با

 ساعت رسمی کشور تنظیم می گردد.
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

"محتوای آموزش کامپیوتر هر یک از پایه های درسی"  

 

 

 اهداف آموزشی مواد آموزشی پایه ردیف

 مفاهيم شبکه  هفتم 1

 اطی وسايل ارتب-کابل هاي شبکه-توپولوژي-)تعريف شبکه

 شبکه(.

  کار عملی)نحوه اختصاص دادنIP  به کامپيوترها و نحوه

 ساخت کابل شبکه(

  مفاهيمDomain وWorkgroup  

  نصب سيستم عامل 

  نحوه ساختuser,Group 

 به اشتراک گذاشتن اطالعات در شبکه   (File and 

Folder sharing ) 

  کار باFirewall  وAntivirus 

 امنيت در شبکه 

  دستورات شبکه در سيستم عاملDOS 

 سهميه بندي ديسک 

 پارتيشن بندي در سيستم عامل ويندوز 

 Remote Desktop 

  نرم افزار مجازي سازيVMWare 

  Auto Cad هشتم 2

 آشنايی با نرم افزار اتوکد 

 آشنايی با نوار ابزار و کاربردها 

 نحوه مختصات دهی در نرم افزار اتوکد 

 کار با دستورات ترسيمی 

 کار با دستورات ويرايش 

  کارLayer 

 Dimension 

 Isometric   ايزومتريک 

 ( هاشورHatch) 

 Text 

  ترسيم نقشه هاي هندسی 

  ترسيم نقشه هاي ساختمان 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 

  

 اهداف آموزشی مواد آموزشی پایه ردیف

 برنامه نويسی  نهم 3

  پايه برنامه نويسیآشنايی با مفهوم 

 الگوريتم و فلوچارت 

 6آشنايی با برنامه نويسی ويژوال بيسيک  
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 "آموزشی گروه زبان انگلیسیرویکرد های "  

با توجه به اینکه ماندگاری آموخته ها در ذهن دانش آموزان رابطه مستقیمی با کشفیات 

آنها دارد، و از آنجایی که روش آموزش در مدارس پیشتازان تفکرمحور است، گروه 

آموزش زبان انگلیسی نیز، با هدف ایجاد انگیزه و عالقه در زبان آموزان، زمینه های 

 رشد و پرورش خالقیت را در آنها فراهم می کند.

 از جمله موارد الزم به ذکر عبارتند از :

 ایجاد انگیزه و عالقه و خالقیت در یادگیری زبان انگلیسی .1

 تقویت مهارت های اصلی زبان انگلیسی .2

Listening, Speaking, Reading, Writing 
 و مهارت های فرعی

 Vocabulary, Grammar, Pronunciation 

 ایجاد فرصت های مناسب برای صحبت کردن .3

(Students Talking Time) 

 استفاده از زبان بدن در امر آموزش .4

(Body language) 

 (social skillsتقویت مهارتهای زندگی ) .5

احترام به  مسئولیت پذیری، ت حسیتقو از جمله پرورش اعتماد به نفس،

کارها و پروژه های گروهی، ایجاد  ،آموزش قوانین کالس و مدرسه یکدیگر،

 و شرکت در فعالیت های کالسی. مکالمه به زبان انگلیسی فرصت 

 آماده سازی دانش آموزان برای امتحانات بین المللی. 6

 )در صورت برگزاری آزمون ها در ایران (            
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 :گروه زبان ویژگی ها

 (: جهت تعیین جایگاه مناسب دانش آموزان placement Testآزمون تعیین سطح )

 : جهت ثبت توان زبان آموزان از تمامی جوانب و در ابتدای دوره   Pre Testآزمون 

 : جهت تشخیص خلع های آموزشی و جبران آنها Mid-Term)آزمون میان ترم )

 :جهت سنجش تمامی مهارتها و اجازه ارتقاع ترم Post Test)آزمون پایان ترم)

 ف اصلی(ا: جهت تعیین میزان پیشرفت توان مکالمه )اهد  Interview)مصاحبه  ) آزمون

Portfolioذخیره نمرات، عملکرد و پروژه های انجام شده توسط زبان آموزان طی دوره : 

 : Games جذابیت دوره به کمک بازی های آموزشی و رقابت 

Follow Upانی و پیگیری به روشهای مختلف ب: پشتی 

Work shop کارگاه آموزشی اساتید جهت به روز رسانی روش تدریس : 

 : Report Paperارایه کارنامه در پایان هر ترم بعنوان گزارش کلی 

 : Certificate ارایه مدرک داخلی در پایان هر کتاب 

 برگزاری جشن های بین المللی با هدف آشنایی با فرهنگ کشورهای مختلف

 و دعا به زبان انگلیسیبرگزاری صبحگاه و مراسم نیایش 

 "گروه زبان انگلیسی در یک نگاه"

 *پویا بودن سیستم آموزش و به روز رسانی کتب            

 * بهره گیری از فناوری نوین در آموزش 

  * استفاده از روشهای نوین آموزشی و همراه با ارائه تکالیف            

 متناسب با نیاز دانش آموزان             

 * تعیین اهداف بلند مدت از جمله شرکت در امتحانات بین المللی             

 * استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب با سطح و عالیق

 شرکت در فعالیتهای کالس . بهبازیهای مختلف برای تسهیل یادگیری و افزایش عالقه * 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 "انتظارات همکاران دپارتمان زبان از اولیا ء"

 لیف دانش آموزان از طریق مشاهده در سایت پیگیری تکا -

 ارتباط مداوم با دپارتمان زبان و شرکت در جلسات -

 در منزل  CDنظارت بر روند آموزشی مخصوصا گوش دادن به  -

 کمک به دانش آموزان برای حفظ نظم کتب و دفاتر  -

توسط اولیای  آنهام جاو عدم ان مربوطهنظارت بر تحویل به موقع پروژه ها به مسوول   -

 محترم

 "ارتباط با اولیا ء"

با توجه به نقش اولیا در تسریع روند آموزش، ارتباط با آنها و اطالع رسانی مستمر و 

مناسب موجب فراهم آوردن امکان همکاری و همفکری آنان در اجرای تصمیمات و 

 برنامه های دپارتمان زبان می شود . 

ین آموزش، مدرسین و دانش آموزان زمینه ساز ارتباط و تعامل دائمی اولیاء، مسئول

 شناسایی و پرورش استعداد های دانش آموز می شود. 

 "فرایند ارتباط با گروه زبان"

 مکالمه تلفنی-

 دبیرستان سایت -

 شرکت در جلسات -

 مالقات حضوری  با هماهنگی قبلی  -

موزشی ما مساعدت، همفکری و همکاری شما اولیای فرهیخته در پیشبرد اهداف آ

 بسیار مفید و موثر خواهد بود.
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 "اختصاصی سطوح درسی زبان فرانسه دبیرستان فعالیت"

برای انجام کلیه مراودات فرهنگی ارتباطات در دنیای امروز به یک اصررل مهم و اولیه  

ست و به  شته ا سطوح مختلف بین الملل تبدیل گ صادی در  سی و اقت سیا شی ، آموز

سهیل این امور پیدا می کنند همین علت زبانهای  شتری جهت ت بین المللی اهمیت بی

قاره  5و از جمله مهمترین زبانهای بین المللی زبان فرانسرره اسررت که تقریبا در تمام 

گسترش یافته و مکالمه می شود و شاید جالب باشد که بدانید در عهد قاجار زبان اول 

  با روابط و درن اهمیت را حفظ کرده وزه نیز همابین الملل ایرانیان بوده اسررت که امر

کشورهای مهم خارجی مورد استفاده قرار از بسیاری

ن امی گیرد. با توجه به اهمیت موضوعات فوق دپارتم

با بهره گیری از  زبان فرانسرره مجموعه پیشررتازان

شرریوه های نوین آموزش روز زبان فرانسرره شررکل 

یدترین  جد با بهره گیری از  فت و دانش آموزان  گر

سه مانند متد شی زبان فران این  Amis متدهای آموز

زبان را همانند زبان مادری خود فرا گرفته و پس از 

سه یعنیه آن می توانند در دوره سازی دیپلمهای فران شرکت کرده و   Delf ای آماده 

ساب می آید  ستثنایی به ح سه را که امری ا سه دیپلم زبان فران در همان دوران مدر

سازی آن بیافزایند دریافت دارند و  سه و پیاده   ،روز به روز بر غنای یادگیری زبان فران

 .بخصوص در حیطه مکالمه که هدف اصلی یادگیری هر زبانی است

 تذکر : 

در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان در روزهای پنج شنبه به صورت فوق برنامه 

 اجرا می گردد.
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

"پیشتازان کامپیوتر ایران  متوسطه دوره اول برنامه غذایی هفتگی"  

 نو ع غذا  روز )جدول شماره یک(

 کوبیدهچلو کباب  شنبه

 سبزی پلو با مرغ شنبهیک

  قیمهچلو خورش  دوشنبه

 زرشک پلو با مرغ سه شنبه

 ماکارونی با گوشت چهار شنبه

 

 

 

  

 نو ع غذا  روز )جدول شماره  دو(

 جوجه کبابچلو  شنبه

 استانبولی پلو شنبهیک

 قورمه سبزیچلو خورش  دوشنبه

 عدس پلو با کشمش سه شنبه

 مرغ سوخاری  شنبهچهار
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

دبیرستان دوره اول پیشتازان کامپیوتر ایران 79-79سرفصل فعالیت های پرورشی سال    

  برگزاری فعالیت های روزانه هفتگی 

 مراسم صبحگاهی -0

 (پویاسازی ساعات تفریح ) ورزشی و سرگرمی -1

 برگزاری نماز جماعت  -2

 قرائت قرآن هفتگی  -4

 برگزاری زیارت عاشورا  -5

 زاری مراسم ویژه مناسبت های ملی و مذهبی برگ 

  برگزاری مسابقات فرهنگی در سطح مدرسه جهت اعالم نفرات برتر به منقطه

) قرآن ، احکام ، سرود و تاتر ، نقاشی ، پرسش مهر ، هفت گانه ،فرهنگی ، 

 دیواری و ... (هنری ، روزنامه 

  فرهنگی ، هنری  –اطالع رسانی و آموزش در قالب تابلوهای آزاد علمی 

  ایجاد پرونده مشاوره اختصاصی ویژه دانش آموزان به همراه نظرات معلمان و

 اولیا مدرسه 

  برگزاری مسابقات ورزشی تحت عناوین خاص مثل مسابقات جام فجر در

میز ، فوتبال دستی ، فوتبال ، زمینه های مختلف از قبیل ) تنیس روی 

 بسکتبال ، شطرنج (

  برگزاری اردوهای فصلی داخل شهر به صورت روزانه 

 ... برگزاری نمایشگاه های مختلف از قبیل آثار و کتاب و 

 . شورای دانش آموزی و انتخاب مربوطه 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 طرح یاوران قرآن کریم  

پس از آموزش جهت قرائت به نوبت  تمامی دانش آموزان داوطلب پایه های هفتم ، هشتم و نهم

 مدرسه حضوری فعال خواهند داشت. و طبق تاریخ های از قبل تعیین شده در مراسم صبحگاه

هم چنین با همکاری دبیر محترم قرآن و معاونت پرورشی مدرسه دانش آموزان مدرسه با قرائت 

 با صوت بسیار زیبا آشنا شده و تمرین خواهند نمود.

 در هفته دانش آموزان جمع خوانی یکی از سوره های قرآن را اجرا می نمایند.در ضمن یک روز 

 

 زیارت عاشورا

با اعالم تاریخ های مشخص شده که متعاقبا به اطالع دانش آموزان عزیز خواهد رسید مراسم  

زیارت عاشورا در محل نمازخانه مدرسه برگزارخواهد گردید . در سال تحصیلی آینده ، مدیریت 

 راسم به دانش آموزان واگذار می گردد .این م

 طرح پرسش و پاسخ

با حضور دبیر محترم مهارت های زندگی و همکاری پرورشی مدرسه دانش آموزان شُبهات و  

سواالت خود را در رابطه با مسائل گوناگون از جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی مطرح نموده تا 

 پاسخ های مناسب دریافت نمایند .

 ازآموزش نم

            تمام مسائل مربوط به احکام نماز از جمله قرائت نماز و همچنین وضو به طور کامل به  

سال تحصیلی آموزش داده می شود تا این عزیزان موزان به تناوب و مستمر تا پایان دانش آ

در جهت رشد و شکوفایی اعتقادات مذهبی خود موفق باشند .  صبح بتوانند با اقامه ی نماز

 آموزش از طریق حضور در کالس و تصویری در تابلو اعالنات خواهد بود .
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 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 تشکل های دانش آموزی 

جهت تمرین مسوولیت پذیری و با توجه به دستوالعمل ها و بخش نامه های مدیریت آموزش و  

تهران دانش آموزان داوطلب در تشکل های بسیج دانش آموزی ، شورای  4پرورش منطقه 

 وسایر تشکل ها عضو شده و طبق برنامه فعالیت می نمایند .دانش آموزی 

 طرح گلچین روزنامه ها 

آشنایی دانش آموزان با مسائل ورزشی ، فرهنگی و اجتماعی از طریق نصب تیتر بعضی از  

روزنامه ها دریکی از تابلوهای اعالنات مدرسه به رشد و شکوفایی دانش آموزان عزیز در این 

ماید . لذا این مهم از اوایل سال تحصیلی آینده اجرا می گردد . بخش عمده زمینه ها کمک می ن

 این مهم بر عهده دانش آموزان خواهد بود .
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 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 "مسابقات ورزشی  تقویم زمان بندی"

 مسابقات ورزش کالسی در ساعات زنگ تفریح بطور مداوم 

 .گردد در طی سال تحصیلی برگزار می

 

 

 

 

م از است که در زنگهای ورزش کالسی دانش آموزان با سه ورزش مهالزم به ذکر 

قبیل)فوتبال ، والیبال و بسکتبال( آشنا می گردند، و ریز مباحث آموزشی به شرح زیر 

 است:

آشنایی با قوانین بازی فوتسال،آشنایی با توپ، حمل توپ )با بیرون پا، داخل فوتبال: 

 ارپیچ با قسمتهای مختلف پا و ...پا، کف پا، روی پا( حرکات زیگ زاگ و م

منطقه  6 آشنایی با ابعاد زمین وآشنایی با قوانین والیبال، پنجه و ساعد زدن،  والیبال:

 یبال و جایگیری داخل زمین و ...زمین وال

  ..دریبل زدن با توپ، آشنایی با خطاهای بازی وآشنایی با قوانین بسکتبال،کتبال:بس
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 "79-79سال تحصیلی  های هفتگی آزمونتقویم زمان بندی "

 7و  9پایه های 

 عناوین دروس  تاریخ  روز

10/12/96 دوشنبه  ریاضی 

20/12/96 دوشنبه  آزمو جامع خیلی سبز 

41/12/96 دوشنبه   ادبیات 

10/11/96 دوشنبه  اجتماعی 

11/11/96 دوشنبه خیلی سبز آزمون جامع   

16/19/96 دوشنبه  آزمون جامع خیلی سبز 

02/19/96 دوشنبه  زبان انگلیسی 

11/19/96 دوشنبه  قرآن 

12/19/96 دوشنبه  علوم 

14/01/96 دوشنبه  آزمون جامع خیلی سبز 

11/00/96 دوشنبه  آزمون جامع خیلی سبز 

19/00/96 دوشنبه  اجتماعی 

06/00/96 دوشنبه  ریاضی 

12/00/96 دوشنبه  عربی 

21/00/96 دوشنبه  آزمون جامع خیلی سبز 

12/01/96 دوشنبه  پیام آسمانی 

04/01/96 دوشنبه  علوم 

10/01/96 دوشنبه  آزمون جامع خیلی سبز 

01/11/92 دوشنبه  ریاضی 

20/11/92 دوشنبه  آزمون جامع خیلی سبز 

14/11/92 دوشنبه  زبان انگلیسی 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 "79-79سال تحصیلی  آزمون های هفتگیتقویم زمان بندی "

 هشتمپایه 

 عناوین دروس  تاریخ  روز

شنبهسه   14/12/96  دوره ی دروس ریاضی،علوم،زبان و کامپیوتر سال گذشته 

شنبهسه   00/12/96  ریاضی 

شنبهسه   01/12/96  علوم 

شنبهسه   15/12/96  ادبیات  

شنبهسه   11/11/96  اجتماعی 

شنبهسه   19/11/96  آزمون جامع خیلی سبز 

شنبهسه   12/19/96  آزمون جامع خیلی سبز 

شنبهسه   04/19/96  زبان انگلیسی 

شنبهسه   10/19/96  قرآن 

شنبهسه   11/19/96  علوم 

شنبهسه   15/01/96  آزمون جامع خیلی سبز 

شنبهسه   12/00/96  آزمون جامع خیلی سبز 

شنبهسه   01/00/96  اجتماعی 

شنبهسه   02/00/96  ریاضی 

شنبهسه   14/00/96  عربی 

شنبهدو   21/00/96 خیلی سبزآزمون جامع    

شنبهسه   11/01/96  پیام آسمانی 

شنبهسه   05/01/96  علوم 

شنبهسه   11/01/96  آزمون جامع خیلی سبز 

شنبهسه   04/10/92  پیک نوروزی 

شنبهسه   00/11/92  ادبیات 

شنبهسه   15/11/92  زبان انگلیسی 
 

 می گردد. برگزار 04/11/92تذکر : آزمون جامع خیلی سبز ) کل کتاب( در تاریخ دوشنبه 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 "79-79سال تحصیلی  آنالینآزمون های تقویم زمان بندی "

 عناوین دروس  تاریخ  روز

15/12/96 چهارشنبه  ریاضی 

01/12/96 چهارشنبه  علوم 

09/12/96 چهارشنبه  ادبیات 

16/12/96 چهارشنبه  عربی  

12/11/96 چهارشنبه  زبان انگلیسی 

01/11/96 چهارشنبه  ریاضی 

10/19/96 چهارشنبه  علوم 

11/19/96 چهارشنبه  ادبیات 

11/19/96 چهارشنبه  عربی 

19/19/96 چهارشنبه  زبان انگلیسی 

14/00/96 چهارشنبه  علوم 

00/00/96 چهارشنبه اجتماعی مطالعات   

01/00/96 چهارشنبه  عربی 

15/00/96 چهارشنبه  زبان انگلیسی 

11/01/96 چهارشنبه  ریاضی 

19/01/96 چهارشنبه  علوم 

06/01/96 چهارشنبه  ادبیات 

12/01/96 چهارشنبه   کامپیوتر 

01/11/92 چهارشنبه  زبان انگلیسی  

09/11/92 چهارشنبه  ریاضی 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

پایه هفتم برنامه و بودجه بندی آزمون های جامع خیلی سبز  

   ریزی آموزشی بر پایه بودجه بندی آزمون های جامع پی ریزی گردیده است . برنامهتذکر : 

زبان 

 انگلیسی
 عربی

پیام 

 آسمان

مطالعات 

 اجتماعی
 علوم فارسی

 

 ریاضی

تاریخ 

برگزاری 

 آزمون

شماره 

 آزمون

    
کل کتاب 

 سال قبل

کل کتاب 

 سال قبل
کتاب سال قبل کل  02/12/96  0 

9-0  

Welcom
e 

0+درس   

04-0  

0درس   

24-02  

درسهای 

1و0  

01-0  

تا 0درس 

انتهای 

4درس   

19-9  

از ستایش 

تا انتهای 

1درس   

09-0  

تا  0فصل 

2فصل   

) تا ابتدای 

گلوله های 

 کروی،..(

09-0  

) تا ابتدای جمع و  1و فصل 0فصل 

((1تفریق عددهای صحیح)  

11/11/96  1 

05-0  
Welcom

e 

 

 تا انتهای 

Review0 

16-0  

درس های 

1و0  

56-02  

تا  0درس 

انتهای 

4درس   

24-0  

تا  0درس  

انتهای 

2درس   

40-9  

از ستایش 

تا انتهای 

4درس   

24-0  

تا  0فصل 

انتهای فصل 

4 

26-0  

) تا ابتدای معادله  2تا فصل  0فصل 

 ) 

16/19/96  2 

10-06  

2درس   

26-12  

2درس   

21-52  

درس های 

6و5  

54-25  

تا  1درس 

انتهای 

01درس   

64-42  

تا 5درس 

انتهای 

2درس   

52-25  

 5فصل های 

6و   

51-22  

) از ابتدای معادله ( تا فصل 2فصل 

) تا ابتدای شکل های مساوی  4

 همنهشت (

14/01/96  4 

12-0  
Welcom

e 
 تا انتهای 
Review

1 

41-0  

تا 0درس 

انتهای 

4درس   

92-02  

تا  0درس 

انتهای 

1درس   

21-0  

تا  0درس 

انتهای 

01درس   

22-9  

از ستایش 

تا انتهای 

1درس   

60-0  

تا  0فصل 

انتهای فصل 

2 

60-0  

) تا ابتدای بزرگ  5تا فصل  0فصل 

 ترین شمارنده مشترک (

11/00/96  5 

20-12  

5درس   

46-40  

5درس   

004-91  

درس های 

01و9  

90-20  

 02درس 

تا انتهای 

05درس   

96-21  

درس های 

01و9  

29-61  

تا  1فصل 

) تا  9فصل 

ابتدای انرژی 

موج های 

 دریا(

25-61  

) از ابتدای بزرگ ترین  5فصل 

)تا 6شمارنده مشترک (+فصل 

 ابتدای مساحت جانبی و کل (

21/00/96  6 

22-12  

درس های 

6و5  

+ 

Review

2 

51-40  

درس های 

6و5  

021-91  

تا  9درس 

انتهای 

01درس   

016-20  

 02درس 

تا انتهای 

02درس   

015-21  

تا  9درس 

انتهای 

00درس   

90-61  

تا  1فصل 

01انتهای   

11-61  

) از ابتدای بزرگ ترین  5فصل

شمارنده مشترک ( تا انتهای فصل 

6 

10/01/96  2 

02/11/29 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب  1 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 پایه هشتم آزمون های جامع خیلی سبزبرنامه و بودجه بندی 

 برنامه ریزی آموزشی بر پایه بودجه بندی آزمون های جامع پی ریزی گردیده است .تذکر : 

زبان 

 انگلیسی
 عربی

پیام 

 آسمان

مطالعات 

 اجتماعی
 علوم فارسی

 

 ریاضی

تاریخ 

برگزاری 

 آزمون

شماره 

 آزمون

    
کل کتاب سال 

 قبل

کل کتاب سال 

 قبل
01/12/96 کل کتاب سال قبل  0 

02-01  

0درس  

04-0  

0درس   

12-9  

درس 

1و0های   

11-0  

تا 0درس 

انتهای 

4درس   

11-9  

از ستایش تا 

1انتهای درس   

11-0  

1و  0فصل های   

0-01 

0فصل   
19/11/96  1 

15-01  

تا  0درس 

انتهای 

Review

0 

11-0  

درس 

1و0های   

41-9  

تا  0درس 

انتهای 

4درس  

46-0  

تا  0درس 

انتهای 

1درس   

41-9  

از ستایش تا 

4انتهای درس   

14-0  

انتهای تا  0فصل 

4فصل   

22-0  

) تا  2تا فصل  0فصل 

 ابتدای چهارضلعی

12/19/96  2 

22-16  

2درس   

51-19  

درس 

های 

4و2  

64-40  

 5درس 

تا انتهای 

2درس   

61-42  

درس 

01و9های   

51-42  

تا  5درس 

2انتهای درس   

64-25  

تا انتهای  5فصل 

2فصل   

62-21  

)از ابتدای  2فصل 

چهار ضلعی ها ( 

) تا ابتدای  4وفصل 

 معادله

15/01/96  4 

40-01  

تا  0درس 

 انتهای

Review

1  

61-0  

 0درس 

تا انتهای 

5درس   

22-9  

تا  0درس 

انتهای 

1درس   

26-0  

تا  0درس 

انتهای 

01درس   

66-9  

ازستایش تا 

1انتهای درس   

25-0  

تا انتهای  0فصل 

1فصل   

22-0  

) تا  5تا فصل  0فصل 

ابتدای بردارهای 

 واحد مختصات (

12/00/96  5 

42-41  

5درس  

24-62  

6درس   

12-24  

درس 

01و9های   

91-22  

 02درس 

04ودرس  

11-62  

درس های 

01و9  

11-26  

9فصل   

90-21  

) از ابتدای  5فصل 

بردارهای واحد 

 6مختصات ( و فصل 

تا ابتدای مثلث ها ی 

 همنهشت (

21/00/96  6 

52-41  

درس 

و  5های 

6 

16-62  

درس 

2و6های   

012-24  

 9درس 

تا انتهای 

01درس   

014-22  

 02درس 

تا انتهای 

06درس   

11-62  

تا  9درس 

انتهای درس 

00 

012-21  

تا انتهای  9فصل 

00فصل   

011-21  

) از ابتدای  5فصل 

بردارهای واحد 

مختصات ( تا انتهای 

6فصل   

11/01/96  2 

02/11/92 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب  1 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 پایه نهم برنامه و بودجه بندی آزمون های جامع خیلی سبز

 عربی زبان انگلیسی
پیام 

 آسمان

مطالعات 

 اجتماعی
 علوم فارسی

 

 ریاضی

تاریخ برگزاری 

 آزمون

 شماره

 آزمون

    
کل کتاب سال 

 قبل
 کل کتاب سال قبل

کل کتاب سال 

 قبل
02/12/96  0 

12-05  

0درس   

04-0  

0درس   

21-9  

درس های 

1و0  

11-0  

تا 0درس 

انتهای 

4درس   

11-9  

ازستایش تا 

1انتهای درس   

14-0  

1و0فصل های   

02-0  

0فصل   
11/11/96  1 

40-05  

درس های 

1و0  

11-0  

درس 

های 

1و0  

42-9  

تا  0درس 

انتهای 

2درس   

49-0  

تا  0درس 

انتهای 

2درس   

41-9  

از ستایش تا 

1انتهای درس   

41-0  

تا انتهای فصل  0فصل 

4 

20-0  

1و0فصل های   
16/19/96  2 

54-41  

Review0 

) تا  2تا درس 

ابتدای 
Grammar 

41-19  

درس 

های 

4و2  

61-44  

درس های 

5و4  

21-51  

تا  1درس 

انتهای 

01درس   

61-40  

تا انتهای 5درس 

2درس   

21-49  

6و5فصل های   

51-21  

2فصل  
14/01/96  4 

61-05  

تا  0درس 

انتهای درس 

2 

61-0  

درس 

تا 0

انتهای 

5درس   

24-9  

تا 0درس 

انتهای 

6درس   

14-0  

تا  0درس 

انتهای 

01درس   

 

61-9  

ازستایش تا 

1انتهای درس   

11-0  

تا انتهای فصل 0فصل 

2 

22-0  

تا  0فصل 

4انتهای فصل   

11/00/96  5 

22-62  

درس 

5+درس4  

Review1 
 

21-60  

6درس   

11-25  

2درس   

91-15  

درس های 

04و02  

21-69  

9درس   

95-10  

) تا 9تا فصل 1فصل 

 ابتدای اهرم (

94-21  

5فصل  
21/00/96  6 

19-62  

+درس 4درس 

5 

تا ابتدای 
Listening  

11-60  

درس 

های 

2و6  

94-25  

درس های 

1و2  

009-15  

تا 02درس 

انتهای 

02درس   

تا  9درس 96-69

00انتهای درس   

001-10  

تا انتهای فصل  1فصل 

01 

012-21  

و فصل 5فصل 

) تا ابتدای 6

دستگاه معادله 

 های خطی (

10/01/96  2 

 کل کتاب
کل 

 کتاب
02/11/92 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب  1 

   است .تذکر : برنامه ریزی آموزشی بر پایه بودجه بندی آزمون های جامع پی ریزی گردیده 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 "79-79سال تحصیلی امتحانات میان نوبت اولتقویم زمان بندی "

 مالحظات عناوین دروس تاریخ  روز

05/11/96 دوشنبه   عربی 

06/11/96 سه شنبه   قرآن 

02/11/96 چهارشنبه   دینی 

11/11/96 شنبه   علوم 

11/11/96 دوشنبه   ادبیات 

14/11/96 چهارشنبه   امال و انشا 

12/11/96 شنبه    ریاضی 

19/11/96 دوشنبه   تعلیمات اجتماعی 

21/11/96 سه شنبه کتاب درسی پایه های  زبان انگلیسی 

هفتم تا نهم مطابق نظر 

 مدرسین زبان  
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 "79-79سال تحصیلی  اول پایان نوبتامتحانات تقویم زمان بندی "

  مالحظات عناوین دروس تاریخ  روز

19/01/96 شنبه   قرآن 

00/01/69 دوشنبه اجتماعیتعلیمات     

02/01/69 چهارشنبه  کتاب درسی زبان انگلیسی 

06/01/96 شنبه   علوم 

01/01/96 دوشنبه   عربی 

09/01/96 سه شنبه   امال 

11/01/96 چهارشنبه   انشا 

12/01/96 شنبه   ادبیات 

15/01/96 دوشنبه   پیام آسمانی 

12/01/96 چهارشنبه   ریاضی 

 

«     دشواری ها نمی تواننده مرا شکست دهند . هر مشکلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم می شود» 

  لئوناردو داوینچی 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

 "79-79سال تحصیلی  دوم نوبت نامتحانات میاتقویم زمان بندی "

 

 عناوین دروس تاریخ روز

11/01/29 دوشنبه  علوم تجربی 

10/10/92 سه شنبه  امال 

11/10/92 چهارشنبه  انشا 

15/10/92 شنبه  تعلیمات اجتماعی 

12/10/92 دوشنبه  عربی 

19/10/92 چهارشنبه  زبان انگلیسی 

10/11/92 شنبه  ریاضی 

12/11/92 دوشنبه  ادبیات 

15/11/92 چهارشنبه  دینی 

  ارسطو«    خواسته های خود را در میان دو دیوار محکم اراده و عقل زندانی کنید  » 
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 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

79-79تقویم اجرایی سال تحصیلی  

همت شرقواحد   

 

"97-97سال تحصیلی اردوهای تقویم زمان بندی "  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنا به اهمیت فضای کارگروهی در خارج از فضای مدرسه در هر فصل یک اردوی یک 

روزه برای هرپایه در نظرگرفته می شود تا فرزندانمان با شرکت در این اردوها به خود 

در فضای صمیمی با مسوولین و  ارزیابی خویش در سایر امورات بپردازند و بتوانند

 دبیران از تجربیات آنان کمال استفاده را ببرند.

  بنجامین فرانکلین«     ارزش چه چیزی بیشتر از طالست ؟ الماس ، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است ؟ اراده » 


