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 :مقدمه  

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

اء و ارتق رشد و شکوفایی فطری دگی فردی و اجتماعی مطلوب اسالمی،رسیدن به زن

وزش و پرورش در سند تحول های کالن وزارت آمسیاستترین کیفی از جمله مهم

 باشد.بنیادین می

سی به سیره اهل بیت ال و با تأبه خداوند متع ءبر همین اساس، این مجموعه با اتکا

ه العالی( مدظلرهبری)م معظم های مقاطهارت )ع( و با تکیه به رهنمود عصمت و

 که: کوشش می کند

م یرویکرد دینی و تربیتی را سرلوحه کار خود قرار داده و با اهتمام به ترویج و تحک (1

را فراهم ی هدایت دانش آموزان به سوی حیات طیبه مبانی دینی و اخالقی زمینه

 نماید.

زمینه  ،ها و فعالیت ها و اجرای تکالیف مرتبط ز طریق توسعه و کیفیت بخشی برنامها (2

 ارتقاء کیفیت زندگی دانش آموزان را فراهم نماید.

رزشی ، وتربیتی –های آموزشی بسترهای الزم برای استعدادیابی، شکوفایی استعداد (3

 دانش آموزان را فراهم نماید. و پژوهشی

 های این واحد آموزشی با اعتقاد و ایمان راسخنیرو تمامی، به اهمیت موضوع هبا توج

برای تحقق این امر  همه توان و ظرفیت خود را ،بندیم با همدلی و هم افزاییپیمان می

ین در ب یژه، به وو با نشاط سالمای جامعه کار گرفته و از این طریق به شکوفایی به

     کودکان و نوجوانان کمک کنیم.
 

 و بهره ربداری قرار گیرد. والتش مورد استفاده و یا یکی از محص    موسسه پیشتازان هب روزی می اندیشد که رد هر مدرهس اریانی تفکر آموزشی  این موسسه
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 درباره ی ما 

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

ایرانی موفقیت های زیادی را در این عرصه کسب نموده اند به  جوانان ما و دانشمندان

طوری که در حوزه های گوناگون نتایج به دست آمده قابل رقابت با پیشرفته ترین 

 کشورهای دنیاست.

در همین راستا مسوولین این مجموعه ضمن احساس مسوولیت خطیر ملی بارها به 

 و شرایط را بررسی کرده اند .نموده  کشورهای توسعه یافته با نگاه کسب تجربه سفر

 عرصه ی ملی و بین المللی برای ماحاصل این سفرها تا به امروز افتخارات زیادی در 

به همراه داشته و در سیستم آموزش و پرورش کشور از آن به عنوان مدارس هوشمند 

 یاد می شود .

یت سالت آن تعلیم و تربرمتولد شد که « پیشتازان کامپیوتر ایران » در این مسیر      

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

ابر کشورهای دنیا از نظر تولید در برو سخت ترین مشکالت روزمره رویارویی کرده و 

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

 

  

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

  شوپنهاور«    ک ها به نمایش می گذارد همه ی محر



 

 5صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

 برنامه های معاونت آموزشی  

اجرایی که برای یک سال مدون در این دفترچه سعی شده است برنامه های  :ارائه تقویم اجرایی  -1

آورده شود .هدف از تقویم اجرایی این است که شما ولی محترم در طول سال  گردیده به طور اجمال

ید توصیه ما این است که این دفترچه را تحصیلی در جریان برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه باش

 با دقت تمام مالحظه فرمائید . 

 

 

جهت تمرکز بیشتر دانش آموزان در کالس ، تمهیداتی :تالش در فراهم نمودن فضای خوب کالسی  -2

.در هر ترم دو نوبت جای دانش آموزان در کالس تغییر می مانند محل استقرار در نظر گرفته شده است

این است که پس از تعیین محل استقرار فرزندتان از درخواست تغییر جای ایشان کند .خواهش ما 

 خودداری فرمائید .

 

 

 

 

ارائه دورنمای آموزشی مربوط  : در هفته های اول سال به جهتبرگزاری جلسات پایه ای ویژه اولیا -3

، شرکت شما در شد  اولیای محترم طبق برنامه در جلسات عمومی و پایه ای دعوت خواهند  به هر پایه

فرزندتان را بسیار هموار       این جلسات برای مجموعه بسیار ارزشمند و مهم است و مسیر آموزشی 

 . سازد می
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درس به های اخیر در دروس ریاضی و علوم،: در سال  مختلفتهیه فیلم های آموزشی در دروس  -4 

 .آن ها استفاده کنید امی می توانید ازدرس فیلم ها آماده شده است که دانش آموزان و شما اولیای گر

هماهنگ در طول سال برگزار   های آزمونطبق جدول ارائه شده  :آزمون های هماهنگ  برگزاری -5

 نوبت برگزار می گردد . 4.این آزمون ها در خواهد شد 

 

 

 

 

 می توانند جهت رویت تکالیفو دانش آموزان عزیز  اراولیای بزرگو : Pcischools_botربات  -6

و همچنین مشاهده آرشیو )رادیو پیشتازان و ویدئوهای  دبیرانتباط با مسوولین مدرسه و زانه و اررو

 .استفاده نمایند رباتز این آموزشی(ا

، جهت بهبود روند مسوولین مدرسهبنا به تشخیص  :برگزاری جلسات مشاوره ای با اولیا  -7

نشست ها  هیم کرد .هدف از اینه صورت فردی برگزار خواجلساتی را در طول سال بآموزشی،

 تحصیلی دانش آموز و هم چنین ارتقا کیفی آموزشی است .جلوگیری از افت 
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 نمرهبدون احتساب                                        جامع                                                       

 به همراه کارنامه                           رس به درسد                   آنالین      هایبرگزاری آزمون -8

 به همراه کارنامه                 میان نوبت و ترم اول                                                                       

این آزمون ها  باشد. سلط برآموخته ها در هفته میصلی از آزمون های آنالین دوره ی درس و تاهدف 

هر هفته در یک شب برگزار می گردد . طبق جدول دانش آموزان  9عصر الی  5در منزل و از ساعت 

 درس سنجیده می شوند . نتایج این آزمون در ریز کارنامه ها تقدیم می گردد.

 

 

 

 

                                                       

 ضبط رادیو   -9

 

 

رمطالعه ی دانش آموزان به جهت نظم بهتر د:ی برنامه مطالعاتی پایانی ترم اول و دوم  تهیه -10

ارائه می گردد . دانش آموزان ، با اجرای این برنامه خود را به دانش آموزان روزه  25برنامه های 

 آماده ی آزمون های پایانی  می نمایند .

 برگزاری آزمون های هفتگی  -11

ه طول هفتدر آموزشی  معاونبنا به تشخیص :  علوم –ریاضی  فتهکالس های تقویتی و پیشر -12

 تشکیل می گردد .

 

 ضبط صدا

 ویرایش

 جدول کانال

 پخش و تکرار

 جمع بندی شب امتحان 
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 موارد تشویقی :

 توضیحات عنوان ردیف

 امتیازی 5بار با تائید معلم کارت  3هر  انجام کامل و دقیق تکلیف 1

 امتیاز 5 کسب نمره ی کامل در کوئیز 2

 امتیاز 15 کسب نمره ی کامل در آزمون هفتگی 3

 امتیاز 5 رضایت دبیر در پرسش کالسی  4

 امتیاز 5 کسب امتیاز کامل در آزمون آنالین 5

 امتیاز 20 کسب رتبه برتر در آزمون جامع 6

 25رتبه دوم –امتیاز  30رتبه اول  کسب رتبه در هر کارنامه 7

 امتیاز  20رتبه ی سوم -امتیاز

 امتیاز 5آموزشی  به تشخیص معاونت تالش در تقویت درس همکالسی ها 8

 امتیاز 5 فعالیت درسی اضافی و خالقانه 9

 امتیاز 5 رضایت ولی دانش آموز 10

 امتیاز 5 نظم و ادب و رضایت دبیر 11

 امتیاز 5 نظم در مدرسه در فضاهای گوناگون 12

 امتیاز 20 رتبه منطقه ای در ورزش 13

 امتیاز 20 رتبه منطقه ای در امور پرورشی 14

 امتیاز 15 ه ی ورزشی در مدرسهرتب 15

 امتیاز 5 آمادگی کالس قبل از حضور دبیر 16
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 آموزشی : کسر امتیازجدول  

 توضیحات عنوان ردیف

1 
مشخصات روی لوازم  عدم ثبت

 حریرالت

شامل کیف،کتاب،دفتر، لوازم 

 گرم کن و شلوار،تحریر،کت ال

 5مرتبه دوم کسر-مرتبه اول ثبت

 امتیاز

2 
شتن کتاب،دفتر، پلی کپی همراه ندا

 و ... تحریرالو لوازم 
 امتیاز 5 رکس بارهر 

 نقص تکلیف 3

مرتبه دوم -مرتبه ی اول ثبت

امتیاز و  5امتیاز مرتبه سوم کسر 5کسر

 اطالع به ولی

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

 امتیاز و اطالع به ولی 5کسر 

 امتیاز و اطالع به ولی 10سر ک بی احترامی به دبیر 5

6 
نمره کمتر از حد نصاب به  کسب 

 تشخیص دبیر
 امتیاز 5کسر 

 امتیاز 10کسر  تقلب در امتحانات 7

8 
مزاحمت حین تدریس دبیر در 

 کالس
 5کسر 

9 
از  عدم نشستن در محل استقرار

 پیش تعیین شده

 5مرتبه دوم کسر -مرتبه اول تذکر

 امتیاز

 امتیاز 5کسر  بل از حضور معلمعدم آمادگی ق 10

 امتیاز 10کسر  عدم رضایت ولی از فرزند 11
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 : تخلفات انضباطیموارد  

 توضیحات عنوان ردیف

 امتیاز 5در صورت غیر موجه بودن کسر  غیبت روزانه 1

 امتیاز 5تاخیر کسر  3هر  تاخیر ورود به مدرسه 2

 امتیاز 5تاخیر کسر  3هر  تاخیر ورود به کالس 3

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

 امتیاز و احضار ولی به مدرسه 10ثبت،مرتبه سوم کسر

5 
بی نظمی در کالس درس قبل و بعد 

 از حضور معلم

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

 امتیاز و تماس با ولی 5

 امتیاز 5ه بی نظمی یادداشت شده کسر مرتب 3 بی نظمی در صف 6

 امتیاز 5مرتبه بی نظمی یادداشت شده کسر  3 بی نظمی در زنگ های تفریح 7

 امتیاز و اطالع به ولی طرفین 10ثبت در دفتر و کسر  درگیری با دانش آموز 8

 آوردن اشیا ممنوعه به مدرسه 9
امتیاز و مرتبه دوم ضبط شی  5مرتبه اول ثبت و کسر 

 امتیاز 5رد نظر تا پایان سال و کسر مو

 امتیاز 5تماس با ولی و بازگشت به منزل و کسر  لباس نامناسب پوشیدن 10

 مرتب نبودن موی سر 11

-امتیاز 5مرتبه اول ثبت و تذکر، مرتبه دوم ثبت و کسر 

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

 مدرسه

 امتیاز و جبران خسارت وارده 5در صورت عمد کسر  مدرسهآسیب رساندن به اموال  12

 امتیاز 5کسر  عدم حضور ولی در مدرسه 13

 خرید و فروش در مدرسه 14
امتیاز ، مرتبه  5مرتبه اول ثبت،مرتبه دوم ثبت و کسر 

 سوم اطالع به ولی

15 
استفاده از خوراکی در راهرو و 

 کالس
 امتیاز 5و کسر  مرتبه اول و دوم ثبت ، مرتبه سوم ثبت

16 
در RFIDعدم استفاده از کارت 

 هنگام ورود و خروج

امتیاز و اطالع  5امتیاز، مرتبه دوم کسر  5مرتبه اول کسر 

 به ولی

 استفاده از الفاظ زشت 17
امتیاز و اطالع به  10امتیاز و ثبت ، مرتبه دوم کسر  10کسر 

 ولی

 



 

 11صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

  

 متوسطه دوره اولآموزان مدرسه ویژه دانش  روزانه بندی زمان برنامه

 97-98 سال تحصیلی

 

 
 
 

 ساعت شروع به جز روزهای سه شنبه برنامه در هفته  دقیقه

    6:45 گشایش درب مدرسه برای ورود  -

 7:25 شروع مراسم صبحگاه 10

 7:40 زنگ اول /شروع کالس درس 50

 8:30 )صرف میان وعده صبح(زنگ تفریح اول 20

 8:50 زنگ دوم /کالس درس 50

 9:40 زنگ تفریح دوم 15

 9:55 زنگ سوم/کالس درس 50 

 10:45 زنگ تفریح سوم  15

 11:00  /کالس درس زنگ چهارم 50

 11:50 زنگ تفریح چهارم 15

 12:05 زنگ پنجم / کالس درس 50

 12:55 صرف ناهار 40

 13:35 /کالس درسزنگ ششم 50

 14:25 زنگ تفریح ششم 15

 14:40 /کالس درسهفتمزنگ  50

 15:30 مدرسهتعطیلی  -
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 چند نکته :

صبح و فعالیت رسمی مدرسه از  7:25ساعت  تا حضور دانش آموزان در مدرسه .1

 دد .از می گراه و فعالیت قرآنی آغبا مراسم صبحگ 7:25ساعت 

آن به از دانش آموزان در مدرسه به عهده مربیان و در خارج از  تولیت مراقبومس .2

 .عهده والدین محترم می باشد

ر و یا صبح دفتر مدرسه را از علت تاخی 8:30والدین محترم می بایست تا ساعت  .3

 .غیبت فرزندشان مطلع سازند

اً ر محیط مدرسه جددضروری است دانش آموزان از آوردن وسائل غیر آموزشی  .4

 .اری نمایندخودد

ن ولیمسوات ، مورد توقع و موجب امتنان گرامی در جلس . حضور به موقع شما اولیای5

 .مدرسه می باشد

لیای ضار شما اوبه استح  به نحو مطلوب  . هرگونه تغییرات احتمالی در تقویم اجرایی 6

                   .گرامی خواهد رسید

 

  

1 

 ودگارآلن پا«    سست اراده کسی است که با هر شکستنی بینش او تغییر می یابد  » 
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"محتوای آموزش کامپیوتر هر یک از پایه های درسی"  

 

 اهداف آموزشی مواد آموزشی پایه ردیف

 مفاهیم شبکه  هفتم 1

 ایل وس-کابل های شبکه-توپولوژی-ه)تعریف شبک

 ارتباطی شبکه(.

  کار عملی)نحوه اختصاص دادنIP  به کامپیوترها و

 نحوه ساخت کابل شبکه(

  مفاهیمDomain وWorkgroup  

  نصب سیستم عامل 

  نحوه ساختuser,Group 

 به اشتراک گذاشتن اطالعات در شبکه   (File 

and Folder sharing ) 

  کار باFirewall  وAntivirus 

 امنیت در شبکه 

  دستورات شبکه در سیستم عاملDOS 

 سهمیه بندی دیسک 

 پارتیشن بندی در سیستم عامل ویندوز 

 Remote Desktop 

  نرم افزار مجازی سازیVMWare 

  Auto CAD هشتم 2

 آشنایی با نرم افزار اتوکد 

 آشنایی با نوار ابزار و کاربردها 

 نحوه مختصات دهی در نرم افزار اتوکد 

 کار با دستورات ترسیمی 

 کار با دستورات ویرایش 

  کارLayer 

 Dimension 

 Isometric   ایزومتریک 

 ( هاشورHatch) 

 Text 

  ترسیم نقشه های هندسی 

  ترسیم نقشه های ساختمان 
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 اهداف آموزشی مواد آموزشی پایه ردیف

 نهم 3
 برنامه نویسی 

 Visual Basic 6.0 

  الگوریتم و حل نمونه مسائل 

 لوچارت و اشکال آنف 

  و انواع زبان های آشنایی با مفهوم برنامه نویسی

 برنامه نویسی 

    مفسرها و مترجم هاCompiler 

  نویسی  برنامهزبان کدنویسی وVB 

  کار باToolbox ها 

  انواع رخدادها و کدنویسی 

  ساختPackageها 

  ارتباط بانک اطالعاتی با زبان برنامه نویسی 
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"ی آموزشی گروه زبان انگلیسیرویکرد ها"  

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، 

 ی رشد و پرورش خالقیت را در آنها فراهم می کند.زمینه ها

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

مکالمه به  ا و پروژه های گروهی، ایجاد فرصت کاره ،آموزش قوانین کالس و مدرسه

 و شرکت در فعالیت های کالسی. زبان انگلیسی

 آماده سازی دانش آموزان برای امتحانات بین المللی. 6

 )در صورت برگزاری آزمون ها در ایران (            

 

 



 

 16صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

 :گروه زبان ویژگی ها 

 مناسب دانش آموزان  (: جهت تعیین جایگاهplacement Testآزمون تعیین سطح )

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

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

 ترم ءنجش تمامی مهارتها و اجازه ارتقا:جهت س Post Test)آزمون پایان ترم)

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

 اصلی(

Portfolio ذخیره 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 shopساتید جهت به روز رسانی روش تدریس : کارگاه آموزشی ا 

 : 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

 یسیبرگزاری صبحگاه و مراسم نیایش و دعا به زبان انگل

 "گروه زبان انگلیسی در یک نگاه"

 *پویا بودن سیستم آموزش و به روز رسانی کتب

 * بهره گیری از فناوری نوین در آموزش

متناسب با نیاز دانش  * استفاده از روشهای نوین آموزشی و همراه با ارائه تکالیف

 آموزان

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

 * استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب با سطح و عالیق
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شرکت در فعالیتهای  بهبازیهای مختلف برای تسهیل یادگیری و افزایش عالقه *  

 .کالس

 

 "انتظارات همکاران دپارتمان زبان از اولیا ء"

 

 پیگیری تکالیف دانش آموزان از طریق مشاهده در سایت  -

 شرکت در جلساتارتباط مداوم با دپارتمان زبان و  -

 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"

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

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

 برنامه های دپارتمان زبان می شود . 

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

 ی شود. شناسایی و پرورش استعداد های دانش آموز م

 "فرایند ارتباط با گروه زبان"

 مکالمه تلفنی-

 دبیرستان سایت -

 شرکت در جلسات -

 مالقات حضوری  با هماهنگی قبلی  -

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

 بسیار مفید و موثر خواهد بود.
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"ازان کامپیوتر ایران پیشت متوسطه دوره اول برنامه غذایی هفتگی"  

 نو ع غذا  روز )جدول شماره یک(

 چلو جوجه کباب شنبه

 الویه با گوجه فرنگی یکشنبه

  چلو خورش قورمه سبزی با ساالد شیرازی دوشنبه

 عدس پلو با ماست  سه شنبه

 ماکارونی با گوشت چهار شنبه

 

  

 نو ع غذا  روز )جدول شماره  دو(

 یناگت مرغ و سیب زمین شنبه

 چلو خورش قیمه با ساالد شیرازی شنبهیک

 ساندویچ مرغ  دوشنبه

 ماکارونی با گوشت  سه شنبه

 زرشک پلو با مرغ  چهارشنبه
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دبیرستان دوره اول پیشتازان کامپیوتر ایران 79-89سرفصل فعالیت های پرورشی سال    

  برگزاری فعالیت های روزانه هفتگی 

 مراسم صبحگاهی -1

 (تفریح ) ورزشی و سرگرمی پویاسازی ساعات -2

 برگزاری نماز جماعت  -3

 برگزاری زیارت عاشورا  -4

 حفظ و هم خوانی قرآن صبحگاهی  -5

 سرود صبحگاهی به دو زبان فارسی و انگلیسی  -6

  برگزاری مراسم ویژه مناسبت های ملی و مذهبی 

 حکام ، ه ) قرآن ، اقطدرسه جهت اعالم نفرات برتر به منبرگزاری مسابقات فرهنگی در سطح م

 سرود و تاتر ، نقاشی ، پرسش مهر ، هفت گانه ،فرهنگی ، هنری ، روزنامه دیواری و ... (

  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 

 تحت عناوین خاص مثل مسابقات جام فجر در زمینه های  برگزاری مسابقات ورزشی

 مختلف از قبیل ) تنیس روی میز ، فوتبال دستی ، فوتبال ، بسکتبال ، شطرنج (

  برگزاری اردوهای فصلی داخل شهر به صورت روزانه 

  برگزاری اردوهای خارج از شهر در هر نیم سال تحصیلی 

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

 مربوطه . اتشورای دانش آموزی و انتخاب 

 تشکیل انجمن های مختلف علمی ، فرهنگی و هنری 
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 قرآن کریم  حافظانطرح   

به صورت گروهی و هر روز تالوت جمع خوانی قرآن کریم را تمامی دانش آموزان 

ای خواهند داشت. این طرح با هدف افزایش مشارکت دانش آموزان و حفظ سوره ه

 مختلف قرآن کریم در طول سال برگزار می گردد .

 زیارت عاشورا

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

سال طول مراسم زیارت عاشورا در محل نمازخانه مدرسه برگزارخواهد گردید . در 

 می گردد . تحصیلی ، مدیریت این مراسم به دانش آموزان واگذار

 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 .

 نماز آموزش

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

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

در جهت رشد و شکوفایی اعتقادات مذهبی خود  صبح عزیزان بتوانند با اقامه ی نماز

 تابلو اعالنات خواهد بود یری درموفق باشند . آموزش از طریق حضور در کالس و تصو

 آموزش مهارت کار با چوب

به منظور افزایش مهارت و توان دست ورزی و استفاده از ابزار مختلف و با هدف ایجاد 

استعدادهای دانش آموزان طرح آموزش مهارت های درودگری و توانمندی و شناخت 
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ف در یک نیم کار با چوب ویژه دانش آموزان هشتم و نهم با تعریف طرح های مختل 

 سال توسط دانش آموزان انجام خواهد شد .

 آموزش کار با فلز

با توجه به ایجاد مهارت و کسب دانش فنی در زمینه فعالیت های مرتبط با صنایع فلز 

طرح آموزشی کار با فلز با هدف آموزش برش فلزات با روش های مختلف ، اتصاالت 

ی ، پیچ و مهره و ...( ویژه دانش خ کارنی ) جوشکاری ، سوراجداشدنی و جدانشد

  آموزان نهم برگزار خواهد شد.

الزم به ذکر است تمامی طرح های مهارتی با هدف تعریف پروژه و ساخت یک محصول 

 نهایی خواهد بود .

 های دانش آموزی تشکل 

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

تهران دانش آموزان داوطلب در تشکل های بسیج دانش  4رش منطقه آموزش و پرو

ه و طبق برنامه فعالیت می آموزی ، شورای دانش آموزی وسایر تشکل ها عضو شد

 .نمایند

 طرح گلچین روزنامه ها 

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

تابلوهای اعالنات مدرسه به رشد و شکوفایی دانش  بعضی از روزنامه ها دریکی از

 آموزان عزیز در این زمینه ها کمک می نماید . لذا این مهم از اوایل سال تحصیلی اجرا 

 می گردد . بخش عمده این مهم بر عهده دانش آموزان خواهد بود .
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 طرح شهروند نمونه  

دانش آموزان طرح  رفتاری در بینزش اصول شهروندی در قالب ایجاد مهارت های با هدف آمو

شهروند نمونه با استفاده از کتاب اصول شهروندی در طی سال تحصیلی در زنگ پرورشی با 

  تدریس خواهد شد . مشارکت کامل دانش آموزان

 آموزش مهارت های زندگی 

در قالب طرح های تدوین شده ویژه هر پایه 

دانش آموزان با اصول آشپزی ، نگه داری 

غذایی ، پخت ، ایمنی و بهداشت مواد مواد 

غذایی و .. در طول یک نیم سال تحصیلی 

در این زمینه  آشنا شده و مهارت های خود را

 .افزایش خواهند داد

 آموزش مهارت اوریگامی 

طرح آموزش مهارت اوریگامی ) کاغذ و تا ( 

یکی از فعالیته های ویژه پایه هفتم بوده که در 

هدف افزایش تمرکز و  طی یک دوره کوتاه با

 می گردد .  هماهنگی عصب و عضله برگزار

 ق یونولیتی آموزش معر

به وسیله ی  آموزش معرق با یونولیتطرح 

دانش آموزان پایه هفتم ساخته شده و سپس همانند فعالیت  دستگاه برشی حرارتی که توسط

 معرق چوب اجرا خواهد شد .
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 "تقویم زمان بندی مسابقات ورزشی "

 مسابقات ورزش کالسی در ساعات زنگ تفریح بطور مداوم 

 .گردد در طی سال تحصیلی برگزار می

 

 

 

 

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

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

 زیر است:

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

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

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،:کتبالبس

 

 

 



 

 24صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

  

 "97-98تقویم زمان بندی آزمون های هفتگی سال تحصیلی "

 پایه هفتم 

 عناوین دروس تاریخ روز

شنبهسه   10/07/97  علوم فصل اول  

71/07/97 سه شنبه 2و  1مطالعات درس    

42/07/97 سه شنبه بی درس اول عر   

10/08/97 سه شنبه 4و3و2و1فارسی درس    

شنبهچهار  09/08/97 2و 1ریاضی فصل    

29/08/97 سه شنبه (1آزمون جامع )   

60/09/97 سه شنبه 4و3و2علوم فصل    

31/09/97 سه شنبه 3و2عربی درس    

02/09/97 سه شنبه 8و7و6مطالعات درس    

72/09/97 سه شنبه 4و3ریاضی فصل    

40/10/97 سه شنبه 6و5علوم فصل    

20/11/97 سه شنبه (2آزمون جامع )   

9/11/97 سه شنبه 4عربی درس    

61/11/97 سه شنبه 11و 10فارسی درس    

32/11/97 سه شنبه 13و12مطالعات    

30/11/97 سه شنبه 4ریاضی فصل    

70/12/97 سه شنبه 10و  9علوم فصل    

14/12/97 سه شنبه 5عربی درس    

12/21/97 سه شنبه 13و12فارسی درس    

2/01/98 سه شنبه 15و14مطالعات درس    

71/02/98 سه شنبه (3آزمون جامع )   

 :اگر بنا به دالیلی مانند تعطیالت پیش بینی نشده و یا از طریق آموزش و پرورش تغییراتی حادث شد توجه

 بعمل می آید.هماهنگی های الزم برای برگزاری مجدد امتحان 



 

 25صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

  

 

 "97-98دی آزمون های هفتگی سال تحصیلی تقویم زمان بن"

 پایه هشتم 

 عناوین دروس تاریخ روز

10/07/97 سه شنبه  ریاضی  

71/07/97 سه شنبه  علوم فصل اول  

24/07/97 سه شنبه 2و  1مطالعات درس    

01/80/97 سه شنبه  عربی درس اول  

80/08/97 سه شنبه 4و3و2و1فارسی درس    

51/08/97 سه شنبه 2و 1فصل ریاضی    

92/08/97 سه شنبه (1آزمون جامع )   

06/09/97 سه شنبه 4و3و2علوم فصل    

13/09/97 سه شنبه 3و2عربی درس    

02/09/97 سه شنبه 6و5فارسی درس    

27/09/97 سه شنبه 4و3ریاضی فصل    

90/11/97 سه شنبه (2آزمون جامع )   

61/11/97 سه شنبه 7و6علوم فصل    

32/11/97 سه شنبه 4درس  عربی   

30/11/97 سه شنبه 12و11و10و9مطالعات درس    

07/12/97 سه شنبه 12و11و10فارسی درس    

14/12/97 سه شنبه 10و9علوم فصل    

21/12/79 سه شنبه 6ریاضی فصل    

02/01/98 سه شنبه 5عربی درس    

17/02/98 سه شنبه (3آزمون جامع )   

  نشده و یا از طریق آموزش و پرورش تغییراتی حادث شد توجه:اگر بنا به دالیلی مانند تعطیالت پیش بینی

 بعمل می آید.هماهنگی های الزم برای برگزاری مجدد امتحان 



 

 26صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

 "97-98تقویم زمان بندی آزمون های هفتگی سال تحصیلی " 

 پایه نهم 

 عناوین دروس تاریخ روز

09/07/97 دوشنبه  علوم فصل اول  

16/07/97 دوشنبه 2و  1مطالعات درس    

23/07/97 دوشنبه  عربی درس اول  

30/07/97 دوشنبه 2و1فارسی درس    

07/08/97 دوشنبه 2و 1ریاضی فصل    

14/08/97 دوشنبه 4و3و2علوم فصل    

05/09/97 دوشنبه (1آزمون جامع )   

12/09/97 دوشنبه 3و2عربی درس    

19/09/97 دوشنبه 8و7و6فارسی درس    

26/09/97 دوشنبه 8و7مطالعات درس    

شنبهدو  03/10/97 6و5علوم فصل    

01/11/97 دوشنبه 4عربی درس    

08/11/97 دوشنبه (2آزمون جامع )   

15/11/97 دوشنبه 12و11فارسی درس    

29/11/97 دوشنبه 14و13و12مطالعات درس    

06/12/97 دوشنبه 9و8علوم فصل    

13/12/97 دوشنبه 5عربی درس    

20/12/97 دوشنبه 5ریاضی فصل    

19/01/98 دوشنبه 14و13فارسی درس    

16/02/98 دوشنبه (3آزمون جامع)   

23/02/98 دوشنبه 6ریاضی فصل   

 :اگر بنا به دالیلی مانند تعطیالت پیش بینی نشده و یا از طریق آموزش و پرورش تغییراتی حادث شد توجه

 بعمل می آید.هماهنگی های الزم برای برگزاری مجدد امتحان 



 

 27صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

 "97-98های آنالین تقویم زمان بندی آزمون " 

 عناوین دروس  تاریخ  روز
14/07/97 شنبه  ریاضی 

21/07/97 شنبه  علوم  

28/07/97 شنبه  فارسی  

05/08/97 شنبه  عربی 

12/08/97 شنبه  زبان 

03/09/97 شنبه  پیام های آسمانی  

10/09/97 شنبه  مطالعات اجتماعی 

17/09/97 شنبه  ریاضی 

24/09/97 شنبه  علوم 

01/10/97 شنبه  فارسی 

13/11/97 شنبه  عربی 

27/11/97 شنبه  زبان 

04/12/97 شنبه  پیام های آسمانی 

11/12/97 شنبه  مطالعات اجتماعی 

18/12/97 شنبه  علوم 

25/12/97 شنبه  فارسی  

24/01/98 شنبه  ریاضی 

07/02/98 شنبه  عربی  

14/02/98 شنبه  زبان 

21/02/98 شنبه  مطالعات اجتماعی 

 اگر بنا به دالیلی مانند تعطیالت پیش بینی نشده و یا از طریق آموزش و پرورش تغییراتی حادث شد جه:تو

 بعمل می آید.هماهنگی های الزم برای برگزاری مجدد امتحان 

 



 

 28صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

  

 "97-98تقویم زمان بندی امتحانات میان نوبت اول سال تحصیلی"

 عناوین دروس تاریخ روز

19/08/97 شنبه  ریاضی 

هیکشنب  20/08/97  امال و انشا 

21/08/97 دوشنبه  زبان انگلیسی 

22/08/97 سه شنبه  مطالعات اجتماعی 

23/08/97 چهارشنبه  پیام های آسمانی 

26/08/97 شنبه  علوم 

27/08/97 یکشنبه  عربی 

28/08/97 دوشنبه  فارسی 

 :ش و پرورش تغییراتی حادث شدو یا از طریق آموز اگر بنا به دالیلی مانند تعطیالت پیش بینی نشدهتوجه 

 بعمل می آید.هماهنگی های الزم برای برگزاری مجدد امتحان 

 

 

 



 

 29صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

  

 "97-98اول سال تحصیلی  پایان نوبتتقویم زمان بندی امتحانات "

 عناوین دروس تاریخ روز

08/10/97 شنبه  قرآن 

10/10/97 دوشنبه  علوم 

12/10/97 چهارشنبه  زبان انگلیسی 

15/10/97 شنبه  ریاضی )حساب( 

16/10/97 یکشنبه  امال و انشا 

17/10/97 دوشنبه  فارسی 

19/10/97 چهارشنبه  عربی 

22/10/97 شنبه  مطالعات اجتماعی 

24/10/97 دوشنبه  پیام های آسمانی 

26/10/97 چهارشنبه  ریاضی ) هندسه ( 

 :زش و پرورش تغییراتی حادث شداگر بنا به دالیلی مانند تعطیالت پیش بینی نشده و یا از طریق آموتوجه 

 بعمل می آید.هماهنگی های الزم برای برگزاری مجدد امتحان 

 



 

 30صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

  

 

  "97-98دوم سال تحصیلی  نوبت نامتحانات میاتقویم زمان بندی "

 
 :اگر بنا به دالیلی مانند تعطیالت پیش بینی نشده و یا از طریق آموزش و پرورش تغییراتی حادث شد توجه

 بعمل می آید.اهنگی های الزم برای برگزاری مجدد امتحان هم

 

  

 عناوین دروس تاریخ روز

24/01/89 شنبه  ریاضی  

25/01/89 یکشنبه  امالء 

26/01/89 دوشنبه  زبان انگلیسی 

82/10/89 چهارشنبه  ادبیات فارسی 

01/02/89 یکشنبه  علوم تجربی 

02/02/98 دوشنبه  انشاء 

04/02/98 چهارشنبه  عربی 

07/02/98 شنبه  مطالعات اجتماعی 

09/02/98 دوشنبه  پیام های آسمانی 



 

 31صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

 جهت مالقات اولیاء معرفی دبیران و روزهای تدریس آنان 

 روزهای تدریس پایه نام درس نام دبیر

9و8و7 عربی آقای شفیعی  یکشنبه و چهارشنبه 

8و7 علوم آقای فالح  شنبه و دوشنبه 

9و8 ادبیات آقای قادری  شنبه و چهارشنبه 

8و7 ادبیات و تفکر آقای رنجبر  شنبه و یکشنبه و سه شنبه 

2/8و9 ریاضی آقای محمودیان  شنبه و سه شنبه 

9و8و7 اجتماعی آقای سلیمانی  شنبه و یکشنبه 

 آقای ذوالفقاری
پیام های آسمانی و 

 قرآن
 دوشنبه و چهارشنبه 9و8و7

3/7-1/7 هندسه آقای یوسفی  دوشنبه 

دسهریاضی و هن آقای قاسمی 1/8و7   یکشنبه و چهارشنبه 

2/7و8 ریاضی و هندسه آقای فرزامی  دوشنبه و چهارشنبه 

9و8و7 کاروفن آوری آقای امامی  یکشنبه 

9و8و7 هنر آقای رئوف  سه شنبه و چهارشنبه 

9و8و7 ورزش آقای شمس الهی  سه شنبه 

9و8و7 رباتیک آقای تهرانی نژاد  سه شنبه 

9و8و7 زبان انگلیسی آقای خیروی  شنبه و یکشنبه و دوشنبه 

 قابل توجه اولیاء محترم:

 13با توجه به فشردگی ساعات درسی همکاران خواهشمند است، فقط در روزهای یاد شده از ساعت 

جهت مالقات حضوری تشریف بیاورید. 13:30الی   

سن زاده ا سرکار خانم حدبیر مورد نظرتان توجه بفرمائید و ب حتماً قبل از تشریف فرمایی به روز تدریستذکر:

 هماهنگ نمائید.



 

 32صفحه 

 دوره اول متوسطه

 پیشتازان کامپیوتر ایران

97-98تقویم اجرایی سال تحصیلی  

 واحد همت شرق

 

  

 "97-98تقویم زمان بندی اردوهای  سال تحصیلی"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ویش ی خبرای هرپایه در نظرگرفته می شود تا فرزندانمان با شرکت در این اردوها به خود ارزیاب

در سایر امورات بپردازند و بتوانند در فضای صمیمی با مسوولین و دبیران از تجربیات آنان 

 کمال استفاده را ببرند.

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

  بنجامین فرانکلین 


