
                                           

                                                                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

 99-99ُیم اجرائی عال تحصیلی تق 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عاصمان آمُصػ َ شیَسػ استان كرمان                                                                                      
  9یحهً آمُصػ َ شیَسػ ان                                                                                     

 تقُیم اجرائی دبستان تمام هُشمىذ غیشدَلتی پسشاهن نیک اختش             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .    هب دبستان ربسیذ ، دااگشني دری است               

 مام خمینی )سي(ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 



 بسم اهلل امرحمه امریحیم
 :حضزت رسَل اکزم )ظ ( 

 «ضَد فزسًذاى خَد را گزاهى تذاريذ ٍ خَب تزتيتطاى کٌيذ تا گٌاّاى ضوا آهزسيذُ»

 «فهرست »
ُان:  عن

 هطخصات هذرسِ -

 پيص درآهذ هؤسس -

 اّذاف هذرسِ -

 سخٌی تا اٍلياء گزاهی -

 آئيي ًاهِ اًضثاطی ٍ تزتيتی هذرسِ -

 هٌطَر اخالقی -

 تزًاهِ ساعات کار  -

 تزًاهِ سهاًثٌذی تزگشاری اهتحاًات -

 تزًاهِ آسهَى ّای هزآت -

 تزًاهِ سهاًثٌذی جلسات آهَسضگاُ -

 تزًاهِ ديذار اٍلياء تا کادر -

 تزًاهِ فَق -

 تزًاهِ فعاليت ّای پزٍرضی -

 تزًاهِ فعاليت ّای هطاٍر -

 تزًاهِ فعاليت ّای تْذاضت -

 تزًاهِ سهاًثٌذی اردٍّا -

 تزًاهِ هياى ٍعذُ غذايی -
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 «مطخقات مذسهس»
 انم مذسهس: شیپ دبستانی َ دبستان غیشدَلتی پسشاهن نیک اختش

 9886عال تأسیظ: 
 نفر 979تؼذاد دانؼ آمُصان: 

 نفر 83تؼذاد کاسکىان: 
 9997968-9998987  تلفه اه:

 .akhtar.ir-nikwwwَب  عایت: 
 nikakhtar.denaedu@yahoo.comایمیل آردط: 

ُای الکتشَنیکی:   lms.nik-akhtar.irعایت محت
ُاس آردط: كرمان،   4رغبی  97دمهُسی ، کُهچ بل

 

 

http://www.nik-akhtar.ir/


 بسمً تؼالی
 شیپ ردآمذ مؤسظ؛

 ػاجزاهن َ اص ردگاهؼ  ما مهیا نمُدي   سا ربای  خذمت هب فرصنذان جامعً اعالمیی  هک صمینً  سا سپاط   مىان  خذای 
ُاهیم ات رد ایه ساي هب جز سمای اَ دیضی ىلب وکنیم.   می خ

ُادي رد پنجمیه عال اساهئ خذمات آمُصشی َ شیَس شی همً ی َهج همتمان سا رد طبك اخالؿ قراس دادي َ تمذیم شما خان
لرامی َ فرصنذ دلبىذاتن می نمامیی.افػخاس ما رد عال جاسی افسؽ الػحصیلی دَسي اَل دانؼ آمُصان  نیک اختش 

 دنةال  هب هک گفتیم    کردي ایذفرامُػ و  هم  شما ا   چیه   گاي  فرامُػ وکردي ایم یحتما   س   خُدی  اَلهً    تعٍذات  ما است .
ضیفیت بخشی هب یاددهی َ یادگیشی هستیم َ بستشی سا ربای یادگیشی مستمر دانؼ نُ آَسی اهی آمُصشی رد جهت  

آمُصان فراهم می کنیم َ تُهج جذی ربای آمُصػ دانؼ آمُصان ػصش انفجاس اىالػات َ ػصش مجاصی داسیم 
ُاسي هب شما َهج    یادگیشی تؼاملی  َ  ُاهذ بُد َ آمُصػ  َ بهري َسی اص فىاَسی اهی نُیه رد یاددهیاَلیاء خ    َ تکهً ما هم

ُاهذ  رتضیت    َ   مذسهس    رد همً ی شئُانت   َ تجلی آن  هب آنٍا   احتشام . تُهج    هب   اسصػ اهی   اخالقی   ،  بُد    همتمان خ
گی باب شذي رد اجتماع همچُن رتط آصمُن  َ عذم قبُلی رد فرصنذان نمُهن َ آسام َ بذَس اص اضطراب اه ی عاخت 

 تالػ كردي ایم آنچً گفتً ایم عمل کنیم . تیضهُؽان  َ ... عىایات الهی ؽامل دال ما شذي َ رد ایه چٍاس عال
گاهی كردي باشیذ همً ی اهذاف فُق سا هب عینً مؾاهذي می نمائیذ.  الر هب تقُیم اجرائی عال قبل ما نیم ن

 

 



 ل پظ اص دَ عال ميالعً َ تحقیك َ با ساربشداهی  ػلمی َ با تکهً رب نقشً سايامغا
َصاست آمُصػ َ شیَسػ است دستاَسد زبسگی سا نؾاهن لرفتً ایم َ آن هُشمىذ   مذاسط هُشمىذ  هک مُسد تأدیی  

ا زبسگ رتیه تُصیك َ نمُدن مذسهس است همراهی َ همذلی شما اَلیاء فرهیختً بُسیي هیئت امىاء سخت کُػ َ آگاي س 
 عىایت الهی می دانیم.

امغال هب یاسی خذاَنذ با تُهج هب صری عاختٍای مذسهس تالػ نمُدیم هک نسبت هب هُشمىذ عاصی مذسهس اقذام نمائیم 
ل ضمه احتشام هب کلهً  ی کغانیکً   رد  یکغال اخیش  رد ایه ساي  گام اهی آغاصیه سا  ربداشتً انذ  اػالم می کنیم رد عا

ُانیم با همراهی شما همچُن  َاسیم بت ُاهذ شذ .امیذ تحصیلی جاسی کلهً ربانهم اهی  مذسهس هب صُست تمام هُشمىذ    اساهئ خ

 صزشتً گام اهیی عاصنذي رد ایه ساي ربداسیم.
 
 

                                                                                                                                                                                  با تشکر
 مؤسظ َ مذری شیپ دبستانی َ دبستان غیشدَلتی پسشاهن نیک اختش        

                                                                                                                                                                                    احمذ حسه ژند سنجبش
 

 

 



 اهذاف مذسهس
 مأمُسیت:

ُاهن اسصصتتٍای فرهزگتتتی َ دینتتی، دانتتتؼ آمتتُصان سا ربای صنتتتذگی فتتتردا  َصی استتت هک بتتتا پرتتتت دبستتتان متتتا متتذسهس ای استتتر
 آمادي می کىذ.

 ذشم انذاص:
 رد جنپ عال آیىذي مذسهس ستبً اَل سا رد انیحهً،ممتاص رد استان َ جزَ مذاسط ػالی رد کضُس باشیم. ما رد فذدیم هک
 هذف کلی:

آمُصػ َ شیَسػ دانؼ آمُصان رب اعاط فطرت پاک الهی َ آمادي كردن آنٍا ربای صنذگی متؼادل َ منطبتك 
َاالی انغانی .  با اخالق 

 اهذاف جزئی:
ُاانیی اهی شىاختی -9  دانؼ آمُصان. تُسعً ت
ُاانیی اهی وگرشی دانؼ آمُصان. -9  تُسعً ت
ُاانیی اهی مٍاستی دانؼ آمُصان. -8  تُسعً ت
 

 



 تُسعً فنای احتشام متمابل. -4
 تُسعً مٍاست اهی صنذگی اجتماعی َ تقُیت عالمت اجتماعی. -5
 تقُیت َ تُسعً باَساهی دینی َ عالمت معنُی. -6
 آمُصان.افزایؼ مسئُلیت پزریی دانؼ  -7
 تُسعً عالمت دسمی دانؼ آمُصان. -8
َانی دانؼ آمُصان. -9  تُسعً عالمت س
ُاانیی اهی فرهزگی َ رنشی دانؼ آمُصان. -93  تُسعً ت
 شىاخت عابقً اتسیخی َ آشىایی با تمذن اعالمی اللیم َ دغرافیای اریان َ جٍان. -99
 تقُیت خالقیت َ تفکر ااقتندی دانؼ آمُصان. -99
کاَی َ تُسعً ژپَهؼ. تقُیت -98  سَیحهً کنج
 کمک هب دانؼ آمُصان ربای یافته ساي اهی حفظ مىابغ طبیعی محیو صیست . -94
 تُسعً اسصصٍای اخالقی. -95
َالذیه رد دستیابی هب اهذاف آمُصػ َ شیَسػ. -96 کاسی َ مؾاسکت   جلب هم
ُادي. -97  تقُیت محیو یادگیشی رد خان
َالذیه رد جه  -98 ُانمىذ عاصی   ت کمک هب سشذ َ تُسعً مٍاست اهی دانؼ آمُصان.ت

 



کان تُسعً فردی َ استماء کاسکىان. -99  فراهم آَسدن ام
َص كردن دانؼ َ مٍاست کاسکىان. -93  هب س
َانی ، اجتماعی َ معنُی کاسکىان. -99  تُسعً سفتاساهی عالمت دسمی ، س
 تقُیت سَیحهً احتشام متمابل َ ساقبت عالم نیب کاسکىان. -99
 شىاعایی َ تمذری اص تالػ اهی کاسکىان -98
 بهغاصی فنای مذسهس َ بهبُد محیو یادگیشی. -94
 افزایؼ استفادي اص فه آَسی اىالػات. -95
َابو عمُمی) داخل َ خاسج مذسهس(-96  تُسعً استةاىات َ س
 بهري ربداسی اص سَػ اهی نُیه  مذرییت مؾاسکتی. -97
 هس.نٍادینً كردن منضُس اخالقی مذس -98
 
 
 
 
 

 



 اَلیاء لرامی؛
کال هب هستی بخؼ هستی اه َ للبی شی اص امیذ رد عال  مذسهس ای بىا نٍادیم ، َ دال باَسمان رب ایته استت هک  86با ات

هب یتتتتاسی اَ َ هعتتتتتت مؼرمتتتتتیه َ کاسکىتتتتتان متتتتذسهس َ حمایتتتتتت هب مُ تتتتتغ َ یتتتتتاسی دلگتتتتترم کنىتتتتذي شتتتتتما آن ضتتتتتُهن ستتتتترَج تؼلتتتتتیم َ 
ُانس   تیم گام اهی بلىذی جهت سشذ َ تؼالی دانؼ آمُصان ربداسیم .رتضیت صحیخ بُدیم هک ت

ُانمىذ عتاصی  رد لحظً لحظً عاػات مذسهس تمامی تالشمان سا ربای تؼلیم َ رتضیت َ ؽکُافیی خالقیت اهی ردَنی َ ت
کالت انشتتی کتتاس ربدیم.ستتعی  كتتردیم هک دنیتتای آسام َ صیةتتا َ فتذاقت بتتی انتٍتتای آانن رد تال تتم م تت  فرصنتذانمان ک
َابو اجتماعی قراس وگیشد.مؼلم مذسهس، ردیای مهر َ ػطُفت ، آمُصػ سا همراي بتا دَستتی  اص عذم آمُصػ صحیخ  س

آانن سا ربای یادگیشی خُد کنتشلی َ خُد نظمی یاسی داد َ  َ آسامؼ ربای زعزیانمان هب اسمغان آَسد َ با هعت خُد
ُاصؽگر بُد هک اعتم اد هب نفظ سا هب آانن هذهی داد .مؼرمیه َ دانؼ آمُصان رد کالمؼ آنچىان تحسیه آمیض َ دستؼ ن

َای ؽاد می آمُصنذ ات بیامُصنذ  َؽ اتبىاک ایه آمُصاگشي سَ هب اعتالء گام ربداسنذ. مأ  ات رد فر
پتذس َ متتارد زعزی متتا رد ایته عتتال تحصتتیلی همچتُن همیشتتً هب دلصتتُصی اهی  متارداهن َ نتتبُسی اهی پتتذساهن اتن ربای مُ قیتتت 

کتتتاس َ ریگتتت ٍاداهی عتتتاصنذي هب شتتتما سٌگؾتتتتای  رتشیب  متتتذسهس َ ؽتتتکُافیی فرصنتتتذانمان   اص صزشتتتتً نیاصمىتتتذیم، سهپمتتتتُداه ، ان
 ماست.

 ویپستً رد کىاسمان باشیذ َ ت ٍایمان وگزاسیذ َ رد کالم آخر صمیماهن اص لطف شما سپاعگزاسیم.
 

 



 «       غیشدَلتی نیک اختشآئیه انهم انضةاطی َ رتضیتی شیپ دبستانی َ دبستان پسشاهن »
ُاانیی مستتئُلیت  یتتض رد  کلتتف شتذي استتت لتزا ئتتشَساتی تت ردنظتام آفتتر نؼ انغتان ت ٍتتا مُدتُدی استتت هک مستئُل َم
فطتتترت اَ نهفتتتتً استتتتت مستتتئُلیت پتتتتزریی ساب تتتً انغتتتان سا هب ختتتتُد ، اجتمتتتاع  َ خذاَنتتتتذ  تتت ل متتتی دهتتتتذ َ ستتتبب سشتتتتذ َ 

ی استتتتتتتت هک متتتتتتتا ربای  شیَسػ فرصنتتتتتتتذانمان  هب آن نیاصمىتتتتتتتذیم . شیَسػ هماهنتتتتتتت  اَ متتتتتتتی لتتتتتتتردد َ ایتتتتتتته همتتتتتتتان  دیتتتتتتتض 
ُامتتل مقبُلیتتت فتترد ردنسردیگتتران استتت هک ایتته اسرضتتمه ایجتتاد اعتمتتاد هب نفتتظ ام یتتتت   سػایتتت  انضتتةاه ع اصل
ختتانر ، ؽتتادی  َآسامتتؼ سَ تتی  یتتک  مستت  ً  اجتمتتاعی  استتت هک منقتتر هب حفتتظ  تتذَد  مقتترسات رد ختتاهن ، متتذسهس  َ جامعتتً 

کتتتات صریمحیرتتتی مىاستتتا ربای شیَسػ زعزیانمتتتان فتتتراهم متتتی لتتت  ردد .لتتتزا  ااسداسیتتتم باعىایتتتت رت هچ دقیتتتك رتهب ن
 کنیم.

تعیتیه شتتذي استت اصآنجتایی هک ع اص اهتتذاف  98:95دقیقتً التی  7:45عتاتت کتاس آمتُصاگشي اص عتتاتت  -9
ط عاتت مقرس رد کالط حضُس مهم آمُصػ َشیَسػ سَیحهً نظم َ انضةاه می باشذ ، دانؼ آمُصان  بایستی سأ

 داشتً باشىذ.
ُانذ رد عاتت مقرس رد  مذسهس حضُس یابذ  ػلت غیبت یاتأخیش ردعتاػات اَلهتً  -9 چىانچً دانؼ آمُصی هب ػللی نت

َص تُسو َلی یا حضُسی هب اىالع دفتش مذسهس ربسذ.  همان س
کتتتاسی  شیپ اصپایتتتان کاسمتتتذسهس هب چیه َهج اجتتتاصي ختتترَج اص متتتذسهس دادي نمتتتی  -8 شتتتُد .لطفتتتای رد ایتتته صمینتتتً بتتتا متتتذسهس هم

ُاست سرخطی ربای فرصنذاتن نپمادیی. ُاسد اانثتسیی . بىاربایه  ردخ  نمادیی مگر رد م

 



َصي شذيمیظنت      طُسی ربانهم  ردسی  مذسهس   -4  است  هک غیبت  یک س
ُاهتتتذ  داضتتتت َ ذبتتتشان  غیبتتتت    کتتتان دانتتتؼ آمتتتُص تتتتأییش بستتتضایی رد  َوتتتغ  تحصتتتیلی  َی خ هب نحتتتُ  ميلتتتُب تقریةتتتای  ام

 انپزری  است   لزا  غیبت  غیش مُهج  مُجا   محرَمیت  اص  ایه  مذسهس
 می لردد. 

ُاه تتتتتتمىذیم سراتتتتتتتب سا اص عتتتتتتاتت  -5 بتتتتتتا شتتتتتتماسي تلفتتتتتته اهی  8:83التتتتتتی  7:83رد صتتتتتتُست غیبتتتتتتت فرصنتتتتتتذاتن خ
 هب اىالع مذسهس ربعانیذ. 9563859َ  9447593

گتام نظتاست  ميتالبی نظاست مستمراَلیاء ربام -6 ُستحصیلی فرصنذان مُجا ریششفت آنٍاست . چىانچً هب  هن
هب نسراتن ربسذ پظ اص مضُست با سربیان هب  مُسد اجرا بگزاسیذ . رد ضتمه  ربای همتاهزگی َ اتفتاق  نستر  بتا اَلیتاء متذسهس 

 حضُس  یابیذ َ رد  جریان  َوغ تحصیلی َ اخالقی فرصنذاتن قراس بگیشیذ.
مثبتتتت  هب دلُتىتتتاهم اه یتتتی  هک جهتتتت   تتتشکت  ردجبغتتتات آمُصشتتتی َ رتضیتتتتی اسعتتتال  متتتی لتتتردد  َ حضتتتُس هب   پاستتت   -7

ُانتتذ رد ریشتتشفت َ بهبتتُد َوتتغ رتضیتتتی َ آمُصشتتی دانتتؼ آمتتُص متتؤ   مُ تتغ  َ متتنظم  َ  ؼتتال شتتما ردایتته جبغتتات متتی ت
 باشذ .

ُاه مىذ است هک قبل اص میظنت  ربانهم مغافرت ربای فرصنذات -8 ن  با اَلیاء  مذسهس تةادل نسر بفرمادیی رد خ
 غیش ایه صُست  اص  پزریػ  دانؼ آمُصانی  هک رد طُل   عال  تحصیلی مغافرت کنىذ هب دلیل غیش مُهج مؼزَسیم 

 

 



 اص سفته هب ردب کالط اه خُدداسی  فرمُدي َ رد صُست اضطراس هب دفتش -9
 مذسهس سرادعً فرمادیی. 

ادیی ات متتتشَیظ استتتتفادي نمتتتی کىتتتذ ربای  ربدن فرصنتتتذ ختتتُد سأط عتتتاتت  اػتتتالم شتتتذي اقتتتذام فرالتتر فرصنتتتذ شتتتما اص  تتت -93
 فرصنذاتن خستً نضُد.

ُال  مذسهس  یا  دیگر دانؼ آمُصان شُد ردصتُستی هک  -11 چىانچً  خغاست  َ صیانی  اص  نرف  فرصنذاتن  متُهج  ام
 با تطخیـ اَلیاء  مذسهس فرصنذ شما  مقصش باشذ 

 ع بالافف ً آن سا ذبشان نمادیی.پظ اصاىال
ُگیشی كردي  -99 َ اص مفقُد شذن یا لُك شذن آنٍا جل با نُشته انم دانؼ آمُص سَی َعایل تحصیلی َلةاط ا

 َ مُجةات تضُیؼ خانر فرصنذاتن سا اص نیب ببشیذ.
 افالح َ کُاتي نمُدن مُی  ش دانؼ آمُصان هب صُست  سرتب ئشَسی  است. -98
 فرم دبستان ربای دانؼ آمُصان رد طُل عال تحصیلی امزامی است. پُشیذن لةاط-94
ُادي  هب  جهتتتتت  اه یتتتتت مُ تتتتُػات مطتتتترَ   -95  تتتتشکت  رد جبغتتتتات  مجیتتتتغ  عمتتتتُمی ،  جبغتتتتات  آمُصشتتتتی  َ ختتتتان

ُاهذ بُد.  مُجا امتىان خ
مُجا      ذ شئُانت  شعی رد  دبستان   رد     َالذیه لرامی  حضُس    ربای    اعالمی  شئُانت  حفظ  َ   سػایت -96

ُاهذبُد  امتىان ُاهذ  َحضُس شما با چ یه  شایری فرصت خذمت رتشیب ربای خذمتگزاسی هب  خ  فرصنذانتان فراهم خ

 



 كرد. 
ُگیشی اص  تتتتشایت  بیمتتتتاسی  هب  -97 چىانچتتتتً  فرصنتتتتذاتن هب دلیتتتتل بیمتتتتاسی غایتتتتب باشتتتتذات  بهبتتتتُدی کامتتتتل جهتتتتت  جلتتتت

 پظ اص بهبُدی کامل  هب  مذسهس سرادعً نمایذ.دیگران  حضُس  پیذا  وکىذ  َ 
سراقبتتت ربای استتتفادي دانتتؼ آمتتتُص اص سعتتاهن اهی صتتُتی َ ستتتُریی ئتتتشَسی استتت  َ  چىانچتتً  مؾتتاهذي  لتتتردد   -98

ُع سفتتتتاس رد دستتتتُس کتتتاس شتتتُسای  دانتتتؼ آمتتتُصی  هب  استتتتفادي   یتتتا تیر تتتف  فتتتیلم اهی   انمىاستتتا  مةتتتاردت  َسصد ایتتته نتتت
ُانذ مُجا عذم پزریػ َی شُد.رتضیتی مذسهس ق  ُاهذ لرفت َ رد صُست عذم تُهج اَلیاء می ت  راس خ

 
 شیپ دبستانی َ دبستان غیشدَلتی پسشاهن نیک اختش                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

 



 «     منضُس اخالقی شیپ دبستانی َ دبستان غیشدَلتی نیک اختش  »                 
 دَط داسم َ ؽکر می گم                                          خذای مهربُن  سا            

 َظیفً ام     می دَنم                                           عالم هب دیگران سا                                                                                        
 همیشً  حفظ  می کپم                                                امانت سردمُ                                                                                                       

کا                                                                                   مه   احتشام   می راسم                                           ، زبسگا                      هب کُچی
َاس     َ       ؽادم                                            محبت                       با   همیشً                                                                                     امیذ

 دلیل     کافی     داسم                                            کاساهیم                       ربای                                                                                  
 هش آگاهی ام   صیاد                                                می کپم                 ميالعً                                                                                    

 با سَح َ دسم عالم                   َسصػ َ بٍذاضت داسم                                                                                 
 هچ تُی سَص هچ رد ضا                         تمیضم     َ      سرتب                                                                                                

 میهپمُ     می عاصم                                             با کاساهی  ردست                                                                                         
ُاهم                                        اص   خذای  مهربُن                                                                                           خُبی اه سَ می خ

 ردَؽ کثیف   َ   صشتً                              ساط می گم مثل   آینً                                                                                      

 



 پاکیضي   دَست   داسم                                     محیو  صیستمُن  سا                                                                                          
ُاط                         هب صحبت دیگران                                                                                             خُب ضُػ می دم با ح
 اشتةاي      دَستمُ                    تُنم  ببخشم                   مه می                                                                              

 هل    می کنیم     صری  پا                             رغَس بی جا سا ما                                                                                                     
 عذاطتُ     می فهمیم                              صَس نمی گیم هب کسی                                                                                       

 تلف   نمی کنیم    ما                             بیهُدي  َقتمُن                                                                                                      
 میُن  سَد   َ   ردیا             تبعیل اقئل نمی شیم                                                                                                  

ُاانیی ام                                                                                                           ػاشك       داانیی ام                            شی   اص    ت
 
 
 
 
 

 



 «ربانهم عاػات کاس آمُصاگشي»                                            
 

 7عاتت تحُیل دانؼ آمُصان:       
گاي:   7:45الی     7:83سراسم صبح

  98:95الی   7:45ربانهم آمُصشی با احتغاب فُق ربانهم : 
 

 تزكر:
 می باشذ. 99:83الی  7:45سَصاهی هبنشجنپ فُق ربانهم ایه دبستان اص عاتت 

 
 
 

 



       «سرآتربانهم آصمُن اهی   »                                            

 م، شش پنجم ،پاهی اهی سُم، چٍاسم  شماسي آصمُن
 94/8/99 آصمُن یک
 7/9/99   آصمُن دَ
 4/93/99 آصمُن هس
 9/99/99 آصمُن چٍاس
 98/9/99 آصمُن جنپ

 97/9/99 شؼآصمُن   

                                             

  



 «ربانهم صمانبىذی جبغات آمُصاگشي»                                                   
 

 انصم جبغات
 نیمً اَل رت ماي شُسای مذسهس
 نیمً اَل رت ماي شُسای مؼرمیه

 نیمً اَل رت ماي انجمه اَلیاء َ سربیان
ُادي  نیمً دَم رت ماي آمُصػ خان
 نیمً دَم رت ماي هیئت امىاء

 نیمً دَم رت ماي مالاقت اَلیاء با مؼرمیه
 نیمً دَم رت ماي شُسای مالی

 
 

 



 «ربانهم دیذاس اَلیاء با کارد آمُصشی َ اداسی رد هفتً»                                             
 

 ساعت هالقات رٍس سوت ًام ٍ ًام خاًَادگی رديف

 .............. دٍضٌثِ هذيز  آقای رًجثز 1

 8:38-11 دٍضٌثِ هعاٍى آهَسضی آقای صٌعتی 2

 8:38-11 ضٌثِ هعاٍى آهَسضی لن دٍستعآقای  3

 8:38-11 چْارضٌثِ هعاٍى آهَسضی سذیآقای ا 4

 9-11 دٍضٌثِ هطاٍر خاًن هيزسايی 5

 ................ ضٌثِ هزتی تْذاضت خاًن ستاری 6

 ................. يکطٌثِ هزتی پيص دتستاى خاًن افطار 7

 11:38-12:15 ضٌثِ «الف»آهَسگار پايِ اٍل خاًن صاحة الشهاًی 8

 18:38-11:15 سِ ضٌثِ «ب » ايِ اٍلآهَسگار پ خاًن پَرسعيذ 9

 18:38-11:15 ضٌثِ «الف»دٍم  خاًن اسالهی 18

11:38-12:28 ضٌثِ «ب »دٍم  خاًن هْذی سادُ 11  

 9:38-18:15 ضٌثِ «الف» سَم  خاًن اتزاّيوی 12

 9:38-18:15 چْارضٌثِ «ب» سَم  خاًن سادُ تقی 13

 9:38-18:15 چْارضٌثِ «الف»چْارم خاًن اًصاری 14

 8:38-9:15 چْارضٌثِ «ب»چْارم  خاًن اهيٌی 15

 18:38-11:15 ضٌثِ « الف»پٌجن خاًن طْواسثی 16

 9:38-18:15 سِ ضٌثِ «ب»پٌجن  خاًن عطقی 17

 11:38-12:15 چْارضٌثِ «الف»ضطن  خاًن صٌعتی 18

 9:38-18:15 دٍضٌثِ «ب» ضطن خاًن سالجقِ 28

 11:15-11:38 يکطٌثِ ٍ سِ ضٌثِ لَم ضطنهعلن رياضی ٍ ع آقای خليل سادُ 21

 .................... دٍضٌثِ هذيز في آٍری خاًن کاظوی 22

 



 «فُق ربانهم»                                       
 ، ششمشیپ دبستان، اَل  ، دَم، سُم، چٍاسم،پنجم شیپ دبستانی

 کاویپمرت کاویپمرت
 شطرنج صبان

 سباتیک ژیمىاستیک
 یاضی َ ػلُم ششمس 

 نجُم
 

 

 



 «98-99مجمُهع  ؼالیت اهی شیَسشی رد طُل عال تحصیلی»                
1 

 
 آهْصش هِاست ُای سفتاسی

 آهْصش هِاست ُای دیٌی 2

3 

 
 آهْصش هِاست ُای اجتواػی

4 

 
 تشگضاسی فؼالیت ُای هلی ّ هزُثی

5 

 
 آهْصش فؼالیتِای فشٌُگی ّ ٌُشی

6 

 
 ي ضکْفَ ُا تا تْجَ تَ فؼالیت ُای اًجام ضذٍ دس پشّژٍ هِشتشگضاسی جط

7 

 
 ًِادیٌَ کشدى هٌطْس اخالقی

8 

 
 آهْصش ّ تشگضاسی هشاسن غثحگاٍ تش اساط اُذاف کلی

9 

 
 تشگضاسی ًوایطگاٍ دستاّسدُای ػلوی ّ فشٌُگی داًص آهْصاى

11 

 
 آهْصش اغْل ّ فشّع دیي

11 

 
 آهْصش ّضْ، ًواصّ احادیث

12 

 
تشگضاسی هشاسمن ػمضاداسی دس دُمَ هماٍ هحمشم الحمشام ّ آضمٌایی داًمص آهمْصاى تما 

 حواسَ ػاضْسا
13 

 
 تاصدیذ اص هسجذ،هْصٍ جٌگ ّ هضاس ضِذا

14 

 
 اکشام سادات

15 

 
 تشّیج فشٌُگ هطالؼَ ّ کتاتخْاًی ّ تشغیة داًص آهْصاى تَ ایي اهش

16 

 
 تشگضاسی ًوایطگاٍ  کتاب

17 

 
 ظ)اػیاد ّ سْگْاسی ُای هلی ّ هزُثی(تشگضاسی هشاسن خا

18 

 
 داًص آهْصاى ّ تؼلین ّ آهْصش هؼاًی اساهی تْجَ ّیژٍ تَ سّص تْلذ

19 

 
 ٌُشی -فشٌُگی  دس هساتقات  ضشکت  جِت  تطْیق داًص آهْصاى ّ   آهْصش

 ) سشّد، ضؼش، ًِج الثالغَ ّ...(

 

 



 «مجمُهع  ؼالیتٍای مؾاَسي»                                                        

 
 

گطتالت برای کلیٍ داوص آمًزان بىدر ي آدمکاوجام آزمًن  ماٌ ضُریًر

 سال ايل

 مُر ماٌ

 

 تکمیل پريودٌ تربیتی يخاوًادگی برای کلیٍ داوص آمًزان

 طًل سال تحصیلی

 

 ارتباط با معلمیه کالسُا جُت ضىاخت بُتر داوص آمًزان

 طًل سال تحصیلی

 

بااا يالاادیه داوااص آمااًزان جُاات ضااىاخت بُتاار   ارتباااط

 فرزوداوطان

اوجام آزمًن َای رياوی برای داواص آماًزاوی کاٍ تًسا       طًل سال تحصیلی

 معلمیه معرفی می ضًود)مطکل دار(

 طًل سال تحصیلی

 

 ريزیک مطايرٌ فردی با يالدیه داوص آمًزان َر َفتٍ 

 طًل سال تحصیلی

 

 ر ماٌ یک جلسٍتطکیل کالسُای امًزش خاوًادٌ َ

 طًل سال تحصیلی

 

 ارائٍ یک پیام بُداضتی رياوی َر ماٌ بٍ خاوًادٌ َا

 طًل سال تحصیلی

 

بررسی ومًدارَای پیطرفت تحصیلی تطًیق داواص اماًزان   

 مًفق يعلل افت تحصیلی داوص امًزان

 



 « ؼالیت اهی بٍذاشتی رد طُل عال تحصیلی»                                   
هجوْػَ فؼالیت ُای تِذاضتی دس 

 91-91طْل سال تحػیلی
 هاُِای اًجام فؼالیت ُای تِذاضتی

 خشداد اسدیثِطت فشّسدیي اسفٌذ تِوي دی آرس آتاى هِش

داًص آهْصاى ّ  کٌتشل تِذاضت فشدی

 ًظاست تش تِذاضت هحیط
× × × × × × × × × 

کٌتممممشل تممممش تشزیممممَ داًممممص آهممممْصاى ّ 

 اسصش غزایی آى
× × × × × × × × × 

آهمممْصش تِذاضممممت فممممشدی ّ گشُّممممی 

تمممشای داًمممص آهمممْصاى دس طمممْل سمممال 

 تحػیلی

× × × × × × × × × 

کٌتممممشل پشًّممممذٍ سممممالهت ّ تِذاضممممتی 

داًمممص آهمممْصاى ّ سفمممغ ًمممْاقع آًِممما 

 )کلیَ پایَ ُا(

× ×        

 کٌتشل ّاکسیٌاسیْى

 داًص آهْصاى
× ×        

کٌتممممممشل کمممممماست سممممممالهت سممممممشایذاس، 

 سسَخذهتگضاس هذ
×         

اًجممام کوممی ُممای اّلیممَ تممشای داًممص 

 آهْصاى
× × × × × × × × × 

اًتخمماب تِذاضممتیاساى ّ اسارممَ تشًلوممَ 

ُممممای آهْصضممممی دس صهیٌممممَ تِذاضممممت 

 اجتواػی ّ گشُّی

 ×        

اًجام هؼایٌات تیٌایی ّ ضمٌْایی ، قمذ، 

 ّصى، هؼایٌات سشپایی
 × × × ×     

آهمممْصش تِذاضمممت ُوضهممماى تممما فػممم  

 سشها
× × × × × × × × × 

اًجام هؼایٌات تخػػی دُاى ّ دًذاى 

ّ هؼشفی تَ دًذاى پضضی تا ُوکاسی 

 خاًْادٍ

  × ×      

کٌتممشل تممش ًِمماس ، سممالي غممزاخْسی ّ 

 آضپضخاًَ
× × × × × × × × × 

 کٌتشل غثحاًَ دس هذسسَ

 
× × × × × × × × × 

 آهْصش تِذاضت سّاًی

 
 × × × × × × × × 

هسمممتوش تمممشای ضمممذػفًْی پمممی گیمممشی 

 دستطْیی ّ آتخْسی داًص آهْصاى
× × × × × × × × × 

ثثممت هؼایٌممات دس پشًّممذٍ تِذاضممتی ّ 

 سسن ًوْداس
      × × × 

ُوکمممماسی تمممما داًممممص آهممممْصاى تممممشای 

اجممشای تشًاهممَ ُممای ایممام ّ هٌاسممثت 

 ُای سال تحػیلی

× × × × × × × × ×                                  

 



 «جذَل صمانبىذی اسدَاه َ باصدیذاه»                               
 ضطن پٌجن چْارم سَم دٍم اٍل پيص دتستاى هکاى

تاسديذ اس 

 هسجذ

 
× 

 
× 

     

تاسديذ اس 

 گلخاًِ

    
× 

   

تاغ 

 پزًذگاى

    
× 

   

کاًَى 

پزٍرش 

 فکزی

    
 
× 

   

 ×   ×    هشار ضْذا

آسهايطگاُ 

 هزکشی

    
× 

 
× 

  

ک پار

 هادر

 
× 

  
× 

    

تاسرارچِ 

خَد 

 اضتغالی

   
 
× 

    

    × ×   سيارتگاُ

 

 

 

 



 

 

 

 ضطن پٌجن چْارم سَم دٍم اٍل پيص دتستاى هکاى

پژٍّطکذُ 

 علَم

    
× 

 
× 

  

هَسُ 

 سٌگ

     
× 

  

   ×     افالک ًوا

تاسديذ اس 

 هَسُ

    
× 

 
× 

  

تصفيِ 

 خاًِ

   ×    

هاّاى) تاغ 

ضاّشادُ، 

ًعوت  ضاُ

 ا.. ٍلی(

       
 
 
× 

تاسار ، 

حوام، 

هَسُ 

گٌجعلی 

 خاى

 
 
 
 
× 

      
 
 
 
× 

کارخاًِ 

 ًخ

       
× 

 

 

 

 

 



 

 

 

پيص  هکاى

 دتستاى
 ضطن پٌجن چْارم سَم دٍم اٍل

  ×      هَسُ آگيزا

  ×     × کارخاًِ ضيز

هَسُ 

 جاًَرضٌاسی

×     ×  

هَسُ ديزيٌِ 

 ضٌاسی

     ×  

       × تاغ ٍحص

       × آتص ًطاًی

       × تاغ پزًذگاى

پارک 

 جٌگل قائن

×       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ربانهم میان َعذي غزایی»                               
ُع خُساک ایام هفتً  ن
 + انن +میُيسرؽ سُخاسی  شنبً

 +انن+ میُي عذسی یکصنبً

 + انن+ میُي کُکُ سیب صمینی دَشنبً

 ش + انن+ میُيرنی  هس شنبً

 کتلت + انن + میُي  چٍاسشنبً
 

 


