
 



 
 

  





 
 

                        )دیجیتال(ساعت شروع و پایان کالسهای غیرحضوری                                                      های حضوریساعت شروع و پایان کالس          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 

   

 عنوان ساعات

 آموزانحضور دانش 7:00

07:00  –  صبحگاه 07:20

07:25 08  –  زنگ اول 45:

00:09 – 45:08  تفریح اول 

25:10 – 00:09  زنگ دوم 

40:10 – 25:10  تفریح دوم 

 زنگ سوم 12:00 – 10:40

12:00 – 21  ناهار و نماز 30:

 زنگ چهارم 13:50 – 12:30

00:14 – 50:13  تفریح چهارم 

15:15 – 00:14  زنگ پنجم 

 عنوان ساعات

 ورزش صبحگاهی 8:00 -7:45

 زنگ اول 8:00 -9:10

 استراحت 9:10 – 9:25

35:10 – 25:9  زنگ دوم 

50:10 – 35:10  استراحت 

12 – 50:10  زنگ سوم 

30:12 - 12  ناهار 

40:13 – 30:12  زنگ چهارم 

 خواهد بود. 13:50هفته، برنامه کالسی تا ساعت  خواهد بود و سه روز دیگر 15:15عت الزم به ذکر است در صورتی که مدرسه به طور کامل حضوری باشد، برنامه کالسی دو روز در هفته تا سا 



 

 دپارتمـان مشـاوره

 

 ریزی آموزشیبرنامهمشاوره و 

 ،گیرد. روشن است که تعامل مداوم با معلمینشکل می ارتباط با خانوادهو  های فردیمشاوره، های گروهیفعالیت، کالسآموزی در سطوح ریزی مشاوره دانشبرنامه

های مناسب آنان را یاری کنند که در یادگیری دروس و در موفقیتآموزان داشته باشند و خواهد ساخت که درکی کامل و کاربردی از روند تحصیل دانش قادرمشاورین را 

 د. نباش خود موفقارتباط اجتماعی 

 

 این دیدگاه در سه محور اصلی طراحی شده است:

دپارتمان مشاوره انجام خواهد گرفت. ریزی رویدادهای خاص )عید نوروز، امتحانات، مسابقات و ... ( با نظارت و شایان ذکر است که در طی سال تحصیلی مواردی چون برنامه

 اهداف آموزشی خواهد بود. پیشبرد ، کمک بزرگی درشاورههمچنین توجه اولیاء گرامی به برنامه اعالم شده از سوی دپارتمان م
 

 الگوی مطالعه و یادگیری:  -1

آموزان های دانشو همچنین عالئق و رغبت یداری و حسی حرکتیشنیداری، دهای یادگیری آموزان در یادگیری از جمله سبکهای فردی دانشبا توجه به ویژگی

خوانی مشاوره به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. همچنین مواردی چون روزخوانی، پیش هایهای مطالعه فردی و گروهی در کالسهای انگیزشی، روشدر فرآیند

 آموز دارد.ریزی دانشموارد همپوشانی مهمی با شیوه و ساختار برنامه که این آموزش داده خواهد شد ،و مرور فعال

های های خود در حیطهآموزان در شناخت تواناییاز آنجا که دخترانمان در این سن نیاز به استقالل و کسب هویت دارند، تالش واحد مشاوره بر آن خواهد بود که دانش

 مطالعه و یادگیری پیشرفت داشته باشند.

  



 

 ریزی تحصیلی:برنامه -2

تواند ریزی آموزشی شناخت الگوهای تثبیت شده آنان است که میترین مطلب در برنامهکنند، مهمآموزان در دوره دوم دبیرستان تحصیل میبا توجه به اینکه دانش

آموز و با توجه های فردی دانشاساس تواناییریزی کامال براساس برنامهآموز را به سمت مطالعه مستمر و یا اجتناب از پرداختن به مطالعه راهبری کند. بر این یک دانش

در حقیقت کشف نظم شخصی  شود،سازی برنامه تعبیر مید. آنچه که معموالً در فرآیند مشاوره از آن به شخصیشوموفق آنان طراحی می بهای مثبت و تجاربه انگیزه

ریزی به دخترانمان کمک خواهد کرد که رفتارهای آموزشی خود را ثبت و کنترل نمایند و این موضوع اوست. دفتر برنامهآموز براساس الگوهای مطالعه و یادگیری دانش

 های آموزشی آنان منجر خواهد شد.ریزی و رضایتمندی از فعالیتبه استقالل آنان در برنامه

 

 ها:مدیریت آزمون -3

دهد چرا که به ما نشان می ؛آموزی استتاثیرگذاری در فرآیند مشاوره دانش بخشکنترل سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

 هاهای خود را ابراز نمایند. به همین دلیل نگرش جامع به انواع ارزشیابیاند تواناییآموزان تا چه میزان توانستهکه دانش

نده شده است. مشاورین تالش خواهند کرد پاسخ کوتاه و ...( در برنامه آموزش گنجا ،ای، ارتباطی)تشریحی، چهارگزینه

آزمون برسانند که خود بتوانند نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود را  لیلآموزان را به سطحی از توانایی تحکه دانش

 شناسایی کنند و در بهبود روند آموزشی خود بکوشند.

  



 قدر و همراهاولیا گران آموزش خانواده                         

آموز و فضای مجازی و در آموز و همساالن، دانشآموز و والدین، دانشتحصیلی پیشِ رو مبتنی بر مدیریت روابط دانشواده در سالهای آموزش خانرویکرد جلسات وکارگاه   

د و در هفته بعد، هایی ارائه خواهد شهای ارائه شده، آموزشهای فردی اولیا در زمینه مدیریت رفتارهای خانواده است. هر هفته درباره یکی از سرفصلمجموع بهبود آگاهی

های حضوری )یا برحسب شرایط وبینارهای آموزشی تعاملی( نیز مانند سال گذشته برگزار خواهد شد. دهیم. کارگاهها در همان موضوع پاسخ میبه تعدادی از پرسش

 اند به شرح زیر است: موضوعاتی که برای این جلسات درنظرگرفته شده

رد تاریخ ارائه عنوان 

 یف

 تاریخ ارائه عنوان

 دوم مهرماههفته گوییبندی و پاسخجمع 2 هفته اول مهرماه رسه استفاده کنم؟های مشاوره مدچگونه از راهنمایی 1

 چهارم مهرماههفته گوییبندی و پاسخجمع 4 سوم مهرماههفته فرزندم کمک کنم؟تحصیلیچگونه درکنارمعلمین، به پیشرفت 3

 ماههفته دوم آبان گوییبندی و پاسخجمع 6 ماههفته اول آبان دتحصیل فرزندمرفتارهایم با هدف بهبوهای مطلوب مدیریت شیوه 5

 ماهچهارم آبانهفته گوییبندی و پاسخجمع 8 ماههفته سوم آبان شود؟های واقعی فرزندم میدانم چه مواردی موجب نگرانیآیا می 7

 ریزی تحصیلی، ابتدای آذرماه: ارزشیابی تحصیلی و بازخوردهای موثر در برنامهخانوادهکارگاه حضوری و یا وبینار تعاملی 

 دوم آذرماههفته گوییبندی و پاسخجمع 10 هفته اول آذرماه گهدارینکارهای بهبود و راه –توجه، تمرکز، دقت  9

 چهارم آذرماههفته گوییبندی و پاسخجمع 12 سوم آذرماههفته ت؟شود. آیا طبیعی اسفرزندم زود برانگیخته می 11

 ماههفته دوم دی گوییبندی و پاسخجمع 14 ماههفته اول دی کارهاها و مشکالت کم است. بررسی علل و راهتحمل فرزندم دربرابر شکست 13

 ماهدیچهارم هفته گوییبندی و پاسخجمع 16 ماههفته سوم دی کند. چرا؟فرزندم اتاقش را ترک نمی 15

 ماهشود؟ ، ابتدای بهمنخواندن چگونه مدیریت میهای ناشی از درس: خستگیکارگاه حضوری و یا وبینار تعاملی خانواده

 



 

  

بندی و جمع 18 ماههفته اول بهمن چگونه برای فرزندم جبران کنم؟ راکه از دست رفته است،ی یهازمان 17

 گوییپاسخ

 ماهبهمن هفته دوم

 ماههفته چهارم بهمن گوییبندی و پاسخجمع 20 ماههفته سوم بهمن نوجوانم رفتارهای به ظاهر عجیبی از خود بروز می دهد. 19

 اسفندماههفته دوم  گوییبندی و پاسخجمع 22 هفته اول اسفندماه دهی به آموزش موثرتقال و تالش در مدرسه! جهت 21

 هفته چهارم اسفندماه گوییبندی و پاسخجمع 24 هفته سوم اسفندماه شود کرد؟فرزندم همیشه خسته است. چه می 23

 های جدید، هفته چهارم اسفندماه: نوروز، فرصتی برای بازاندیشی و ایجاد فرصتکارگاه حضوری و یا وبینار تعاملی خانواده

 چهارم فروردینهفته گوییبندی و پاسخجمع 26 سوم فروردینهفته فرزندم را درک کنم؟چگونه پرحرفی و یا خاموشی  25

 بهشتدوم اردیهفته ییگوو پاسخ یبندجمع 28 بهشتاردی اولهفته هایی که یک والد موفق دارد.ویژگی 27

 بهشتچهارم اردیهفته ییگوو پاسخ یبندجمع 30 بهشتسوم اردیهفته .دارد موفق والد یک که هاییویژگی 29

 ساله ام در ارتباط با فرزندم، هفته اول خردادماه: مروری بر عملکرد یککارگاه حضوری و یا وبینار تعاملی خانواده
 

 



 

 پژوهش

های پژوهشی دبیرستان نوآور با هدف افزایش دقت و توجه دانش آموزان به محیط اطراف، تقویت روحیه پرسشگری و توان حل مسئله و کالس

 گردد. برگزار می« زنگ پژوهش»های فردی در قالب پرورش استعدادها و مهارت

با همراهی دبیر راهنما  آموزان پس از انتخاب رشتهگردد و دانشئه میو هنری ارا انجمن های پژوهشی در سه گروه اصلی علوم پایه، فنی مهندسی

 کنند. رونمایی می« کمان»آوردهای خود در نمایشگاه پژوهشی پردازند و از دستبه پیگیری روند کار پژوهشی می

 



 

  

 شرح کار زمان بندی مراحل پیشرفت کار

 های مختلف پژوهش و هدایت و راهنمایی آنها برای انتخاب رشته پژوهشی آشنایی دانش آموزان با رشته تابستان

 مهر ماه
 آموزان با مفاهیم اولیه رشته انتخابیآشنایی دانش

 و آشنایی با منابع تحقیق های مقدماتی روش تحقیقآموزش سرفصل

 شکل گیری موضوع پژوهش

 آبان ماه
 مشخص کردن عنوان پروژه و شروع روند پژوهش

 آموزانبر تکمیل فرم پروپوزال توسط دانش نظارت

 آذر ماه

 ای در ارائه اولیه الزامی است.(ها )همراه داشتن مستندات کتبی و چندرسانهها و دفاع توسط گروهبازبینی اولیه پروژه 

 ی توصیفیارائه کارنامه

 های گزارشی از روند تکمیل پروژهارائه 

 بهمن ماه

 آوری مستنداتگیری و جمعها، نتیجهتکمیل پروژه

 دریافت فایل نهایی پوستر و بروشور

 هابازبینی نهایی پروژه

 اسفند ماه

 هاریزی و تقسیم کار نهایی داخل گروهبرنامه

 هاها و جشنوارهها جهت ارائه کنفراس آماده سازی مقال 

 شرکت در مسابقات

 فروردین ماه
 شرکت در مسابقات

 کمانآمادگی برای نمایشگاه 

 اردیبهشت ماه
 برگزاری نمایشگاه کمان 

 ی توصیفیارائه کارنامه



 

 

 عـامـجهای ونـآزم

 

 عنوان تاریخ روز آزمون ردیف

1 
 1آزمون شماره 

 )جامع مدرسه تابستان(
 جامع تابستان 30/05/99 پنجشنبه

 طبق بودجه بندی آذر 10آبان الی  10 طول هفته آزمون های میان ترم اول 2

3 
 2آزمون شماره 

 (1)مبتکران 
 امع نیم سال اولج 26/10/99 جمعه

 تکالیف نوروزی 18/01/1400 شنبهچهار آزمون جامع تکالیف نوروز 4

 طول هفته آزمون های میان ترم دوم 5
ردین و فرو

 اردیبهشت ماه
 طبق بودجه بندی

6 
 3آزمون شماره 

 (2)مبتکران 
 امع نیم سال دومج 10/02/1400 جمعه

 

  



 وزشيـامه آمـننـآیی
 

ریزی مطالعه را به طور روزانه تکمیل و به صورت هفتگی در زمان تعیین شده گیرد، دفتر برنامهکه توسط مشاور پایه انجام میآموزان موظفند طبق توجیه و راهنماییدانش -1

 جهت کنترل به مشاور پایه ارائه نمایند.

 آموزان انتظار داریم:های درس از دانشدر کالس -2

 کار در منزل را انجام داده باشند. -  

 های درسی توسط دبیران را پاسخ دهند.پرسش -  

 مطالعه داشته باشند.دقیقه برای هر درس، پیش 10هر شب  -  

 درس هر روز را در همان روز مطالعه کنند. -  

 ها و کوئیزها نمرات مطلوبی کسب کرده باشند.در آزمون -  

 در کالس حضور فعال داشته باشند. -  

 ی دروس و  کار در منزل با نیاز به کمک و راهنمایی دارند، باید موضوع را از طریق مشاور پایه پیگیری کنند.در صورتی که درباره -3

 باشند.های تعیین شده توسط مدرسه میی آزمونآموزان ملزم به شرکت در کلیهدانش -4

 شود.ی میآموزان توسط دبیران مطابق برنامه آموزشی و یا توسط مربی آموزش مطابق برنامه مطالعه تعیین و توسط دبیر و مربی آموزش کنترل و ارزیابکار در منزل دانش -5

 آموزان پیامدهای زیر را شامل خواهد شد:در صورت عدم ارائه کار در منزل توسط دانش

 بار اول: 

 مربوطه + گزارش به مشاور پایه + پیگیری مشاور پایه  یادداشت در دفتر دبیر توسط دبیر  

 بار دوم:

 یادداشت در دفتر دبیر توسط دبیر مربوطه + گزارش به مشاور پایه + تماس با اولیاء و کسر نمره  

 بار سوم: 

گیری به  شورای مدرسه و اقدام انضباطی و دیدار ن و ارجاع تصمیمیادداشت در دفتر دبیر توسط دبیر مربوطه + گزارش به مشاور پایه + تماس با اولیاء و دعوت حضوری ایشا  

 آموزبا مدیریت جهت عدم انجام کار در منزل توسط دانش



 ارزشیابی مستمر:

دبیرستان، این دبیرستان به صورت جدی های آنان و تاثیر نمرات آن در نمره مستمر نیمسال اول آموزان و تعمیق آموختهبا توجه به اهمیت ارزشیابی مستمر در یادگیری دانش

ی دروس آموزان برای مطالعهی دانشنماید. لذا کنترل روزمرههای مستمر و کالسی دبیران بررسی و پیگیری میآموزان را از طریق پرسشو همه روزه وضعیت تحصیلی دانش

ار ضروری است. همچنین به دبیران محترم نیز تاکید شده است که در هر جلسه از دروس ها بسیی دروس روز بعد از طریق خانوادهتدریس شده همان روز و پیش مطالعه

 های شفاهی و کتبی )کوئیز( به عمل آورده و نتایج آن را از طریق دبیران گزارش کنند.ی جلسات قبل، آزمونتدریس شده

 باشد.های مستمر و تحقق این مهم میمدرسه بر پرسشها بیانگر تاکید های کالسی به خانوادهگزارشات ارسال شده از میزان پرسش

 

 جمع مستمر ترم اول کار در منزل کالسی و حضور و غیاب های تستی ترم اولآزمون ترم اولهای میانآزمون های هفتگیآزمون آزمون تابستان

5 3 5 4 3 20 

 

 

 های تکالیف نوروزیآزمون
های تستی آزمون

 نوروزی
 ترم دوممیان های هفتگیآزمون

تستی ترم 

 دوم

کار در منزل کالسی و 

 حضور و غیاب
 جمع مستمر ترم دوم

3 2 3 5 4 3 20 

 

 باشد.ی شما طبق جدول فوق از مطالب تابستان مینمره از نمره 5ضروری است که توجه فرمایید 

 

 



 ها:آزمون

 مدت کوئیز:های کوتاهالف( آزمون

هماهنگ داشته و معموالً با چند سوال از صفحات تدریس شده جلسه قبل در کالس به صورت کتبی به عمل آمده سریعاً تصحیح و نمرات ها جنبه پرسش کالسی این آزمون

 گردد.آن اعالم می

 

 های هفتگیب( آزمون

 گردد.شود و نمرات آن اعالم میها از یک فصل یا یک بخش درسی که به صورت تستی یا تشریحی گرفته میاین آزمون

 

 ترمهای میانج( آزمون

ترم که به صورت تشریحی و شامل چند فصل یا چند درس های پایانهای ترم بوده و برای دوره و تسلط بر مطالب درسی و آمادگی برای آزمونها نزدیک به آزموناین آزمون

 باشد.می

 

 د( آزمون تستی

 های کتاب درسی در نظر گرفته شده است.که برای آمادگی در کنکور و تسلط کامل بر تمام قسمت باشدها به صورت ماهانه یا به صورت جامع میاین آزمون

 

 های پایان دوره تشریحی )دی ماه و خردادماه(هـ( آزمون

آموزی که حدنصاب شخص شده و دانشها حد نصاب قبولی در مدرسه نوآور براساس تصمیم شورای مدرسه مباشد و به دلیل اهمیت این آزمونها در سطح کتاب میاین آزمون

 را کسب ننماید الزم است در آزمون مجدد، جهت ارتقاء سطح آموزشی شرکت نماید.

 

 باشند و در نمرات مستمر مطابق جدول فوق تاثیر خواهند داشت.های فوق جزو روند برنامه آموزشی میکلیه آزمون* 

  



 يـاطـامه انضبـننـآیی
 

 نامه انضباطی در تقویم اجرایی ذکر شده است، لطفاً فرزندمان را به رعایت کامل این قوانین در داخل و خارج مدرسه ملزم فرمائید. مهمی از آییناولیاء گرامی بخش 
 

و  15:15روزهای شنبه و دوشنبه  در مدرسه حاضر باشند و ساعت خروج 7:00آموزان باید از ساعت صبح و دانش 7آغاز کار مدرسه راس ساعت  ( ساعت ورود و خروج:1

 خواهد بود. 13:50شنبه و چهارشنبه روزهای یکشنبه، سه

آموزان موظفند قبل از حضور دبیر و قبل گردد. در ضمن دانشآموز میمحسوب شده و موجب کسر انضباط از دانش 7:30آموز به مدرسه از ساعت تأخیر ورود دانش ( تأخیر:2

گردد و در صورت تکرار موارد، ثبت در دفتر های مخصوص ثبت میآموزان توسط دبیران محترم در برگهالس حضور داشته باشند. تأخیر دانشاز زمان شروع کالس، در ک

 گردد. انضباطی و توسط معاونین انضباطی پیگیری می

روز از جانب والدین به معاون مربوطه یا روابط عمومی اعالم گردد بح همانص 8:30آموز در مدرسه غایب باشد، باید قبل از ساعت در صورتی که به هر علتی دانش ( غیبت:3

 شود. و در صورت عدم اطالع تا این ساعت غیبت غیرموجه محسوب می

مسئولین مدرسه شود. متذکر آموز تحویل بایست گواهی پزشک توسط دانشرسانی تلفنی اعالم شده میآموزی به علت بیماری غایب شود، ضمن اطالعدر صورتی که دانش -

 شود.شود در صورت عدم تحویل گواهی پزشک غیبت غیرموجه محسوب میمی

 گیری خواهد شد.داشتن غیبت پیاپی در جلسه شورای مدرسه طرح و براساس قوانین و مقررات آموزش و پرورش تصمیم -

قیمت و غیرضروری )تبلت، زیورآالت )گردنبند، دستبند، انگشتر، گوشواره(، اشیای گران آوردن هرگونه وسایل تجملی، طال و ( آوردن وسایل غیرضروری به مدرسه:4

 باشد.های غیرمجاز، مجله، رمان، فیلم و ... ( به مدرسه ممنوع میهای هوشمند، کتابموبایل، انواع لوح فشرده، ساعت

باشد و در موزشی از جمله درس زبان ،پژوهش و پرورش مثل اردوها( به مدرسه ممنوع میهای آهمراه داشتن هرگونه گوشی هوشمند و غیرهوشمند )حتی برای برنامه -

 آموز و ولی ایشان تحویل داده نخواهد شد. صورت رؤیت تلفن همراه توسط مسئولین مدرسه ضبط و تا آخر سال تحصیلی به دانش

 مدرسه خودداری نماید.  بایست از آوردن مبلغ نقدی به مقدار غیرمتعارف بهآموز عزیز میدانش -

آموز باشد، حفظ خانوادگی بوده و فلش متعلق به خود دانشتواند یک عدد فلش ساده و ارزان قیمت با خود به مدرسه بیاورد که دارای برچسب نام و نامآموز تنها میهر دانش -

 ات درسی بوده و از هرگونه اطالعات غیرمرتبط و خصوصی خالی باشد.بایست تنها دارای اطالعباشد. فلش میآموز میو نگهداری فلش به عهده خود دانش



 

 ( وضعیت ظاهری )لباس، موی سر، رعایت بهداشت فردی و ...( 5

  آموز موظف است در تمام مراجعات به مدرسه ، همیشه لباس فرم مدرسه را استفاده نماید.دانش -

 و دانش آموزان نباید با لباس ورزشی به مدرسه بیایند. باشدیاز ساعات ورزش ممنوع م ریبه غ یآموزان در مدرسه با لباس ورزشدانش ضورح -

تراش، قسمتی از مو کوتاه و قسمتی بلند(، استفاده از موی خیلی کوتاه: )کوتاه کردن با ماشین ریش .دهنده باشدحالت از مواد یبدون مدل و عار دیآموزان باسر دانش یوم -

 باشد.چنین بافت موی غیرمتعارف در مدرسه ممنوع میهرگونه رنگ مو و هم

 .مطلوب باشند طیکوتاه بودن ناخنها و...( در شرا ،لباسها یزی)تم یهمواره از لحاظ بهداشت فرد یلیدر طول سال تحص دیآموزان باانشد -

 باشد.گیری به عهده شورای مدرسه میتصمیمآموز خالف قوانین آموزش و پرورش بوده و در صورت مشاهده هرگونه تغییر در چهره دانش -

 ( نشر عکس و فیلم در فضای مجازی:6

 تصویربرداری و فیلمبرداری از فضای مدرسه، کالس درس، اردو و حیاط و ... ممنوع و نشر آن پیگیری قانونی دارد.  -

 باشد.آموزی از نظر مدرسه ممنوع میهای گروهی دانشها و گردشحضور در میهمانی -

 باشد.حضور دانش آموزان در فضای مجازی مغایر با شئونات فرهنگی تعریف شده در مجتمع نوآور ممنوع می -

  ی:موارد اخالق( 7

 .مدرسه و برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد یشورا میبا تصم گردند گریآموزان دخود و دانش یباعث انحراف اخالق یالهیبا هر وس ایکه به هرعنوان و  یآموزاندانش

 : هنگام خروج از مدرسه (8

 . حق خروج از مدرسه را ندارند سیتا آمدن سرو کنندیاستفاده م سیکه از سرو یآموزاندانش -

ات مدرسه برخورد رآموزان برابر مقردانش با ،اطراف مدرسه را ندارند، در صورت مشاهده یهاها و پارک، مغازهابانهایاز مدرسه حق توقف در خ یلیآموزان بعد از تعطدانش -

 . خواهد شد

 . برابر مقررات مدرسه برخورد خواهد شدایشان به مدرسه ارائه گردد با  یا به منزل آموزدانش دنیرس ریبر د یمبن یگزارش اگر -

 کارپینو مسئولیتی ندارد.مدرسه در قبال هر نوع سرویس اسنپ ، تپسی و  -



و کالس های آنالین، باید در خانه فضایی شبیه مدرسه ایجاد کنیم و قوانینی باشد تا حس واقعی درس خواندن برای دانش آموز  1399-1400با شروع رسمی سال تحصیلی 

 شی دخترمان مفید باشد:ر روند آموزدر همین راستا، یادآوری موارد زیر می تواند در پیشبرد هر چه بهت ایجاد شود.

 و توجه اش به کالس  دخترمان باید بپذیرد که در تمام ساعت هایی که کالس آنالین برگزار می شود کار او درس خواندن و همراهی با دبیر است و باید تمام حواس

 باشد و مشارکت و حضور فعال داشته باشد.

  قوانین و برنامه ریزی های مدرسه تنظیم شود.از اولیا محترم درخواست می شود قوانین خانه ، همسو با 

 اجرای آن باشند.                با نظارت مستقیم و پایدار، شاهد انجام تکالیف و فعالیت های آموزشی توسط اولیا پیگیری شود و             

  او حداکثری شود.در زمان کالس آنالین، محرک های صوتی و بصری محیط حذف شود تا بازدهی دانش آموز و توجه 

  ، کتاب ،...( را آماده کند، دانش آموز ملزم است نیم ساعت زودتر برای حضور در کالس بیدار شود، صبحانه بخورد، نرمش کند، فرم مدرسه بپوشد ، وسایل الزم ) دفتر

 دقیقه زودتر، آماده شروع کالس باشد. 10پشت میز بنشیند و 

 راحت داشته باشد )به چشم هایش استراحت بدهد(حتما بین کالس ها ، در زنگ تفریح است 

  دانش آموز در کالس ها  حضور به موقع، حداکثری و مستمر، از اولیاء در خواست می شود نهایت همکاری را در  1با توجه به شرایط و اهمیت کالس های آنالین ترم

 داشته باشند در غیر این صورت، در آینده امکان و فرصت جبران برای او وجود نخواهد داشت .

 در غیر این صورت غیبت غیر موجه خواهد بود(. تاخیر و غیبت دانش آموز در کالس ها حتما قبل از کالس به معاون پایه اطالع داده شود ( 

 موارد مورد نیاز برای کالس های آنالین:

 ) تهیه کامپیوتر یا لپ تاپ  )موبایل برای شرکت در کالس ها و ارسال تکلیف مناسب نیست 

 چک شود.نالین استفاده میشود حتما از قبل دوربین ، میکروفن و سیستمی که برای حضور در کالس آ 

  در صورت قطع شدن اینترنت. پیش بینی جایگزینتهیه اینترنت پرسرعت و 

است الزم به ذکر  

 .تکالیف هر روز، در کالس ارائه می شوند و دانش آموز موظف است سر کالس تکالیف را دقیق یادداشت کند 

 ده تکالیف را درکارسنج ارسال کندانش آموز موظف است طبق برنامه ارائه ش 



 رـمه
29/06/99 سال تحصیلی جدیدشروع  شنبه   

 

30/06/99    یکشنبه 

31/06/99 وشنبهد   

 

 

  آزمون تابستانرفع اشکال  سه شنبه 99/07/01

  آزمون تابستانرفع اشکال  چهارشنبه 99/07/02

   پنج شنبه 99/07/03

   جمعه 99/07/04

  و جلسه شورای دبیران کالسی هایشروع آزمون شنبه 99/07/05

  جلسه شورای دبیران - کالسی هایآزمون یکشنبه 99/07/06

 رگداشت روز آتش نشانی و ایمنیبز جلسه شورای دبیران - کالسی هایآزمون دوشنبه 99/07/07

 رزو بزرگداشت مولوی جلسه شورای دبیران - کالسی هایآزمون سه شنبه 99/07/08

  جلسه شورای دبیران -کالسی  هایآزمون چهارشنبه 99/07/09

   پنج شنبه 99/07/10

   جمعه 99/07/11

   کالسی هایآزمون شنبه 99/07/12

 روز نیروی انتظامی کالسی هایآزمون یکشنبه 99/07/13

 روز دامپزشکی کالسی هایآزمون دوشنبه 99/07/14

  کالسی هایآزمون سه شنبه 99/07/15

  به صورت آنالین مربیان و انتخابات انجمن اولیا و مربیانمجمع عمومی اولیا و  کالسی هایآزمون چهارشنبه 99/07/16

 اربعین حسینی  پنج شنبه 99/07/17

   جمعه 18/06/99

   شنبه 99/07/19

 بزرگداشت حافظ  یکشنبه 20/7/99

   دوشنبه 99/07/21

   سه شنبه 99/07/22

  ثبت نمرات مهرماه وری وآجمع چهارشنبه 99/07/23

 روز جهانی نابینایان  شنبهپنج  99/07/24

 رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن مجتبی )ع( جمعه 99/07/25

 تعطیل رسمی –شهادت امام رضا )ع (  شنبه 99/07/26

  حل تست های آمادگی آزمون تستی یکشنبه 99/07/27

  حل تست های آمادگی آزمون تستی دوشنبه 99/07/28

  آمادگی آزمون تستیحل تست های  سه شنبه 99/07/29

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  



 انـآب

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

   پنج شنبه 99/08/01

   جمعه 99/08/02

  ترمآزمون کالسی آمادگی میان شنبه 99/08/03

 ( و آغاز امامت امام زمان ) عج ( شهادت امام حسن عسگری ) ع یکشنبه 99/08/04

  ارائه کارنامه مهر ماه دوشنبه 99/08/05

  ترمآزمون کالسی آمادگی میان سه شنبه 99/08/06

  ترمآزمون کالسی آمادگی میان چهارشنبه 99/08/07

   پنج شنبه 99/08/08

  جمعه 99/08/09

  شروع آزمون میان ترم شنبه 99/08/10

  1آزمون میان ترم  یکشنبه 99/08/11

  1آزمون میان ترم  دوشنبه 99/08/12

 بزرگداشت روز دانش آموز )ع(  و امام جعفر صادق)ص( میالد رسول اکرم   سه شنبه 99/08/13

  1آزمون میان ترم  چهارشنبه 99/08/14

   پنج شنبه 99/08/15

   جمعه 99/08/16

 هم اندیشی کالسی اولیانشست  1آزمون میان ترم  شنبه 99/08/17

 نشست هم اندیشی کالسی اولیا  1آزمون میان ترم  یکشنبه 99/08/18

 نشست هم اندیشی کالسی اولیا  1آزمون میان ترم  دوشنبه 99/08/19

  1آزمون میان ترم  سه شنبه 99/08/20

  1آزمون میان ترم  چهارشنبه 99/08/21

   پنج شنبه 99/08/22

   جمعه 99/08/23

  1آزمون میان ترم  شنبه 99/08/24

  1آزمون میان ترم  یکشنبه 99/08/25

  1پایان آزمون میان ترم  دوشنبه 99/08/26

   سه شنبه 99/08/27

   چهارشنبه 99/08/28

   پنج شنبه 99/08/29

   جمعه 99/08/30

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 آذر

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ
  شورای دبیران ارائه کارنامه میان ترم نیمسال اول / شنبه 99/09/01

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره شورای دبیران یکشنبه 99/09/02

 ترممیانای فردی / بررسی کارنامه جلسات مشاوره شورای دبیران دوشنبه 99/09/03

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره شورای دبیران سه شنبه 99/09/04

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره شورای دبیران چهارشنبه 99/09/05

 وفات حضرت معصومه ) س (  پنج شنبه 99/09/06

   جمعه 99/09/07

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره 1ترم های آزمون میانترم / رفع اشکال سوالتحلیل امتحان میان شنبه 99/09/08

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره 1ترم های آزمون میانترم / رفع اشکال سوالتحلیل امتحان میان یکشنبه 99/09/09

 مانور زلزله / ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره 1ترم های آزمون میاناشکال سوال ترم / رفعتحلیل امتحان میان دوشنبه 99/09/10

 روز جهانی معلولین / ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره 1ترم های آزمون میانترم / رفع اشکال سوالتحلیل امتحان میان سه شنبه 99/09/11

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره 1ترم های آزمون میانترم / رفع اشکال سوالتحلیل امتحان میان چهارشنبه 99/09/12

   پنج شنبه 99/09/13

   جمعه 99/09/14

  جمع بندی نیمسال اول شنبه 99/09/15

  جمع بندی نیمسال اول یکشنبه 99/09/16

 آموزیبرگزاری شورای دانش جمع بندی نیمسال اول دوشنبه 99/09/17

  جمع بندی نیمسال اول سه شنبه 99/09/18

  جمع بندی نیمسال اول چهارشنبه 99/09/19

   پنج شنبه 99/09/20

   جمعه 99/09/21

  جمع بندی نیمسال اول شنبه 99/09/22

  جمع بندی نیمسال اول یکشنبه 99/09/23

  جمع بندی نیمسال اول دوشنبه 99/09/24

 روز پژوهش جمع بندی نیمسال اول سه شنبه 99/09/25

  جمع بندی نیمسال اول چهارشنبه 99/09/26

   پنج شنبه 99/09/27

   جمعه 99/09/28

 جشن یلدا و متولدین پاییز  شنبه 99/09/29

 روز پرستار -والدت حضرت زینب )س(  یکشنبه 99/09/30

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 دی

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

  آزمون های نیمسال اول دوشنبه 99/10/01

  آزمون های نیمسال اول سه شنبه 99/10/02

  آزمون های نیمسال اول چهارشنبه 99/10/03

   پنج شنبه 99/10/04

 ( والدت حضرت عیسی مسیح ) ع  جمعه 99/10/05

  آزمون های نیمسال اول شنبه 99/10/06

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 99/10/07

  آزمون های نیمسال اول دوشنبه 99/10/08

  آزمون های نیمسال اول سه شنبه 99/10/09

  آزمون های نیمسال اول چهارشنبه 99/10/10

   پنج شنبه 99/10/11

   جمعه 99/10/12

  آزمون های نیمسال اول شنبه 99/10/13

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 99/10/14

 آموزیبرگزاری شورای دانش آزمون های نیمسال اول دوشنبه 99/10/15

  آزمون های نیمسال اول سه شنبه 99/10/16

  آزمون های نیمسال اول چهارشنبه 99/10/17

   پنج شنبه 99/10/18

   جمعه 99/10/19

  آزمون های نیمسال اول شنبه 99/10/20

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 99/10/21

  آزمون های نیمسال اول دوشنبه 99/10/22

 شروع نیمسال دوم سه شنبه 99/10/23
  حل نمونه سواالت آزمون تستی چهارشنبه 99/10/24

  حل نمونه سواالت آزمون تستی پنج شنبه 99/10/25

  آزمون مبتکران جمعه 99/10/26

   شنبه 99/10/27

 شهادت حضرت فاطمه )س(  یکشنبه 99/10/28

   دوشنبه 99/10/29

   سه شنبه 99/10/30

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 بهمن

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ
   چهارشنبه 99/11/01

   پنج شنبه 99/11/02

   جمعه 99/11/03

 شنبه 99/11/04
 ارائه کارنامه نیمسال اول 

  شروع مشاوره فردی با موضوع تحلیل عملکرد نیمسال اول

 ای فردی / بررسی کارنامه ترمجلسات مشاوره  یکشنبه 99/11/05

 ای فردی / بررسی کارنامه ترمجلسات مشاوره 2کالسی درس محور ترم های آزمون دوشنبه 99/11/06

 ای فردی / بررسی کارنامه ترمجلسات مشاوره  سه شنبه 99/11/07

 ای فردی / بررسی کارنامه ترمجلسات مشاوره  چهارشنبه 99/11/08

   پنج شنبه 99/11/09

   جمعه 99/11/10

 ای فردی / بررسی کارنامه ترممشاورهجلسات  شورای دبیران شنبه 99/11/11

 ای فردی / بررسی کارنامه ترمجلسات مشاوره شورای دبیران یکشنبه 99/11/12

 ای فردی / بررسی کارنامه ترمجلسات مشاوره شورای دبیران دوشنبه 99/11/13

 والدت حضرت زهرا )س( و روز زن شورای دبیران سه شنبه 99/11/14

 ای فردی / بررسی کارنامه ترمجلسات مشاوره شورای دبیران چهارشنبه 99/11/15

   پنج شنبه 99/11/16

   جمعه 99/11/17

  2آزمون کالسی درس محور ترم  شنبه 99/11/18

   یکشنبه 99/11/19

 نفرات برتر نیمسال اول،تولد متولدین زمستان و تقدیر از سالگرد پیروزی انقالب جشن  2آزمون کالسی درس محور ترم  دوشنبه 99/11/20

  2آزمون کالسی درس محور ترم  سه شنبه 99/11/21

 سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ) تعطیل رسمی (  چهارشنبه 99/11/22

   پنج شنبه 99/11/23

   جمعه 99/11/24

 ای فردیجلسات مشاوره 2آزمون کالسی درس محور ترم  شنبه 99/11/25

 ای فردیمشاورهجلسات   یکشنبه 99/11/26

 ای فردیجلسات مشاوره 2آزمون کالسی درس محور ترم  دوشنبه 99/11/27

 ای فردیجلسات مشاوره  سه شنبه 99/11/28

 ای فردیجلسات مشاوره 2آزمون کالسی درس محور ترم  چهارشنبه 99/11/29

   پنجشنبه 99/11/30

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 اسفنـد

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

   جمعه 99/12/01

 ای فردیجلسات مشاوره 2آزمون کالسی درس محور ترم  شنبه 99/12/02

 ای فردیجلسات مشاوره  یکشنبه 99/12/03

 آموزیبرگزاری شورای دانش 2آزمون کالسی درس محور ترم  دوشنبه 99/12/04

 ای فردیجلسات مشاوره  سه شنبه 99/12/05

 ای فردیجلسات مشاوره 2آزمون کالسی درس محور ترم  چهارشنبه 99/12/06

 والدت امام علی )ع( و روز پدر  پنج شنبه 99/12/07

   جمعه 99/12/08

 ای فردیجلسات مشاوره 2آزمون کالسی درس محور ترم  شنبه 99/12/09

 ای فردیجلسات مشاوره  یکشنبه 99/12/10

 ای فردیجلسات مشاوره 2آزمون کالسی درس محور ترم  دوشنبه 99/12/11

 ای فردیجلسات مشاوره  سه شنبه 99/12/12

 ای فردیجلسات مشاوره 2آزمون کالسی درس محور ترم  چهارشنبه 99/12/13

   پنج شنبه 99/12/14

 روز درختکاری  جمعه 99/12/15

 ءنشست هم اندیشی کالسی اولیا اسفند ارائه کارنامه ماهانه بهمن و شنبه 99/12/16

 ءنشست هم اندیشی کالسی اولیا اسفند ارائه کارنامه ماهانه بهمن و یکشنبه 99/12/17

 آموزیبرگزاری شورای دانش جمع بندی نیمسال دوم دوشنبه 99/12/18

  جمع بندی نیمسال دوم سه شنبه 99/12/19

   چهارشنبه 99/12/20

   پنج شنبه 99/12/21

   جمعه 99/12/22

  جمع بندی نیمسال دوم شنبه 99/12/23

  جمع بندی نیمسال دوم یکشنبه 99/12/24

 روز بزرگداشت پروین اعتصامی جمع بندی نیمسال دوم دوشنبه 99/12/25

 چهارشنبه سوری  و تقدیر نفرات برتر بهمن و اسفندجشن  ارائه کار در منزل و برنامه های نوروز سه شنبه 99/12/26

   چهارشنبه 99/12/27

 روز ملی شدن صنعت نفت ) تعطیل رسمی ( پنج شنبه 99/12/28

  جمعه 99/12/29

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 

 فروردین

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

  جمع آوری کاردر منزل نوروز شنبه 14/01/1400

  رفع اشکال کار در منزل  نوروز/  2ترم حل نمونه سوال آمادگی میان یکشنبه 15/01/1400

 آموزیبرگزاری شورای دانش منزل  نوروزرفع اشکال کار در /  2ترم حل نمونه سوال آمادگی میان دوشنبه 1400/01/16

  رفع اشکال کار در منزل  نوروز/  2ترم حل نمونه سوال آمادگی میان سه شنبه 1400/01/17

  آزمون کار در منزل های نوروز چهارشنبه 1400/01/18

   پنج شنبه 1400/01/19

   جمعه 1400/01/20

 نشست هم اندیشی کالسی اولیا های میان ترم آزمونآغاز  شنبه 1400/01/21

 نشست هم اندیشی کالسی اولیا های میان ترم دوم آزمون یکشنبه 1400/01/22

  های میان ترم دوم آزمون دوشنبه 1400/01/23

  های میان ترم دوم آزمون سه شنبه 1400/01/24

  های میان ترم دوم آزمون چهارشنبه 1400/01/25

   پنج شنبه 1400/01/26

   جمعه 1400/01/27

  های میان ترم دومآزمون شنبه 1400/01/28

  های میان ترم دومآزمون یکشنبه 1400/01/29

  های میان ترم دومآزمون دوشنبه 1400/01/30

  های میان ترم دومآزمون سه شنبه 1400/01/31

 

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 اردیبهشت

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

 اندیشی کالسی اولیاءنشست هم های میان ترم دوم آزمونپایان  چهارشنبه 1400/02/01

   پنج شنبه 1400/02/02

   جمعه 1400/02/03

  نمایشگاه کمان شنبه 1400/02/04

  نمایشگاه کمان یکشنبه 1400/02/05

   دوشنبه 1400/02/06

   سه شنبه 1400/02/07

  پایان آزمون میان ترم دوم چهارشنبه 1400/02/08

   پنج شنبه 1400/02/09

  مبتکران آزمون جامع جمعه 1400/02/10

  بندی نیمسال دومجمع شنبه 1400/02/11

 معلم بزرگداشت روز بندی نیمسال دومجمع یکشنبه 1400/02/12

 آموزیبرگزاری شورای دانش بندی نیمسال دومجمع دوشنبه 1400/02/13

   سه شنبه 1400/02/14

  بندی نیمسال دومجمع چهارشنبه 1400/02/15

   پنج شنبه 1400/02/16

   جمعه 1400/02/17

  بندی نیمسال دومجمع شنبه 1400/02/18

  بندی نیمسال دومجمع یکشنبه 1400/02/19

 جشن تولد متولدین بهار و تقدیر از نفرات برتر آزمون ها بندی نیمسال دومجمع دوشنبه 1400/02/20

  بندی نیمسال دومجمع سه شنبه 1400/02/21

  نیمسال دومبندی جمع چهارشنبه 1400/02/22

  پنج شنبه 1400/02/23

   جمعه 1400/02/24

   شنبه 1400/02/25

  بندی نیمسال دومجمع یکشنبه 1400/02/26

  بندی نیمسال دومجمع دوشنبه 1400/02/27

  بندی نیمسال دومجمع سه شنبه 1400/02/28

  بندی نیمسال دومجمع چهارشنبه 1400/02/29

   پنجشنبه 1400/02/30

   جمعه 31/02/99

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 خرداد

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

   آزمون های نیمسال دوم   شنبه  01/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   یکشنبه  02/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   دوشنبه  03/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   سه شنبه  04/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   چهارشنبه  05/03/1400
     پنج شنبه  06/03/1400

     جمعه  07/03/1400

   آزمون های نیمسال دوم   شنبه  08/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   یکشنبه  09/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   دوشنبه  10/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   سه شنبه  11/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   چهارشنبه  12/03/1400
     پنج شنبه  13/03/1400

     جمعه  14/03/1400
     شنبه  15/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   یکشنبه  16/03/1400
     دوشنبه  17/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   سه شنبه  18/03/1400
   آزمون های نیمسال دوم   چهارشنبه  19/03/1400
     پنج شنبه  20/03/1400

     جمعه  21/03/1400

   آزمون های نیمسال دوم  شنبه  22/03/1400

   آزمون های نیمسال دوم  یکشنبه  23/03/1400

   آزمون های نیمسال دوم  دوشنبه  24/03/1400

   آزمون های نیمسال دوم  سه شنبه  25/03/1400

   چهارشنبه  26/03/1400

     پنج شنبه  27/03/1400

     جمعه  28/03/1400

   شنبه 29/03/1400

   یکشنبه 30/03/1400

  ارائه کارنامه پایان سال دوشنبه 31/03/1400
 

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


