
 

 

 

  



 

 
  



 

 

 

 

  



 هاساعت شروع و پایان کلاس
 

 عنوان ساعات

 آموزانحضور دانش 0077

70:77  –  صبحگاه 70:07

70:02 70  –  زنگ اول 52:

70077 – 70052  تفریح اول 

57002 – 70077  زنگ دوم 

57057 – 57002  تفریح دوم 

 زنگ سوم 50:77 – 57:57

 ناهار و نماز 50:07 – 50:77

 زنگ چهارم 50:27 – 50:07

55077 – 50027  تفریح چهارم 

52052 – 55077  زنگ پنجم 
 

 باشد.می 52052الی  0077ها شنبه و دوشنبه ها ساعت کلاس 

 باشدمی 50027الی  0077ها شنبه و چهارشنبه کلاسشنبه، سهیک. 

  



 تاریخ و زمان جلسات حضوری والدین
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه روز  عنوان جلسه

 موضوعات

 انتخابات انجمن اولیا و مربیان - 17/77/88 نبهچهارش مجمع عمومی اولیاء و مربیان  1

 اندیشی کلاسی با مدیریت مجتمع نشست هم 2

 شنبه

 شنبهیک

 دوشنبه

18/78/88 

18/78/88 

27/78/88 

 بررسی عملکرد آزمون تستی  -

 ارزیابی عملکرد آموزشی ماه مهر و آبان -

 نیمه دوم نیمسال اولتبیین اهداف آموزشی  -

3 
 ارائه کارنامه آموزشی میان ترم اول

 آموزش خانواده کارگاه 
 75/78/88 شنبهسه

 کارگاه آموزش خانواده -

 ترم اولکارنامه میانارائه  -

 ترم اولمیانبررسی عملکرد  -

4 
 ارائه کارنامه نیمسال اول

 آموزش خانواده کارگاه 
 75/11/88 شنبه

 کارگاه آموزش خانواده -

 کارنامه نیمسال اولارائه  -

 بررسی عملکرد نیمسال اول -

5 
کارنامه اندیشی کلاسی با مدیریت مجتمع و ارائه نشست هم

 ماهانه بهمن و اسفند

 شنبه

 شنبهیک

17/12/88 

11/12/88 

 ارائه و بررسی کارنامه ماهانه بهمن و اسفند -

 بررسی و تحلیل آزمون تستی -

 تببین اهداف آموزشی نیمه دوم نیمسال دوم -

 اندیشی کلاسی با مدیریت مجتمع نشست هم 6
 شنبه

 نبهیکش

72/72/88 

73/72/88 
 منزل نوروزارائه عملکرد کار در  -

 بندی آموزشی سال تحصیلیتبیین اهداف جمع -

7 
 ارائه کارنامه آموزشی میان ترم دوم 

 آموزش خانوادهکارگاه 
 16/72/88 شنبهسه

 کارگاه آموزش خانواده -

 دوم ترمکارنامه میانبررسی ارائه و  -

 31/73/88 شنبه تحصیلی جلسه کارنامه پایان سال 9
 ارائه کارنامه پایان سال  -

 بررسی عملکرد سال تحصیلی -

 

 باشد.با توجه به اهمیت جلسات اولیاء حضور پدر و مادر در جلسات فوق الزامی می
  



 دهادی آموزش خانوـبرنامه زمانبن
 

جلسه در بستر  51ها شامل گردد. آموزشمی سایت مجتمع اعلام شده است برگزارای که در وبدبیرستان در طی سال تحصیلی و براساس برنامه اولجلسات آموزش خانواده در دوره 

 ارائه خواهد شد. جلسه کارگاه حضوری 0و  های اجتماعی(سایت و شبکههای دیجیتال مجتمع )وبآموزش

 عناوین جلسه آموزش خانوده0

  فرزند پروری    ارتباط موثر 

 یابی هویت و هویت   عزت نفس و خودپنداره 

  مدیریت استرس    کنترل خشم 

 همدلی     حل مساله 

 گیریتصمیم 

 

 نوع برگزاری تاریخ جلسات ردیف نوع برگزاری تاریخ جلسات ردیف نوع برگزاری تاریخ جلسات ردیف

 دیجیتال 50/50/00 13 دیجیتال 00/70/00 7 دیجیتال 07/70/00 1

 دیجیتال 00/50/00 14 دیجیتال 70/57/00 9 دیجیتال 75/70/00 2

 دیجیتال 52/75/00 15 دیجیتال 05/57/00 9 دیجیتال 50/70/00 3

 دیجیتال 07/70/00 4

 کارگاه حضوری 72/55/00 11
 دیجیتال 07/75/00 16

 کارگاه حضوری 72/70/00 5
17 

 کارگاه حضوری 51/70/00

 19 دیجیتال 50/55/00 11

 دیجیتال 07/70/00 19 دیجیتال 50/50/00 12 دیجیتال 70/70/00 6

 

  



 

 دپارتمـان مشـاوره

 

 ریزی آموزشیمشاوره و برنامه

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

های مناسب آنان را یاری کنند که در یادگیری دروس و آموزان داشته باشند و در موفقیتخواهد 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 است0

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

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

 الگوی مطالعه و یادگیری0  -5

آموزان های دانشو همچنین علائق و رغبت شنیداری، دیداری و حسی حرکتیهای یادگیری آموزان در یادگیری از جمله سبکهای فردی دانشویژگی با توجه به

خوانی ی، پیشمشاوره به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. همچنین مواردی چون روزخوان هایهای مطالعه فردی و گروهی در کلاسهای انگیزشی، روشدر فرآیند

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

 هایدر حیطههای خود آموزان در شناخت تواناییاز آنجا که دخترانمان در این سن نیاز به استقلال و کسب هویت دارند، تلاش واحد مشاوره بر آن خواهد بود که دانش

 مطالعه و یادگیری پیشرفت داشته باشند.

  



 

 ریزی تحصیلی0برنامه -0

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

ا توجه آموز و بهای فردی دانشاساس تواناییریزی کاملا برو یا اجتناب از پرداختن به مطالعه راهبری کند. بر این اساس برنامهآموز را به سمت مطالعه مستمر یک دانش

خصی نظم شدر حقیقت کشف  شود،سازی برنامه تعبیر مید. آنچه که معمولاً 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 آموز براساس الگوهای مطالعه و یادگیری اوست. دفتر برنامهدانش

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

 

 ها0مدیریت آزمون -0

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

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

پاسخ کوتاه و ...( در برنامه آموزش گنجانده شده است. مشاورین تلاش خواهند کرد که  ،ای، ارتباطی)تشریحی، چهارگزینه

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

 کنند و در بهبود روند آموزشی خود بکوشند.

 

 

  



 شـپژوه

  

 شرح کار مراحل پیشرفت کارزمان بندی 

 مهر ماه

 آموزان با مفاهیم اولیه رشته انتخابیآشنایی دانش

 و آشنایی با منابع تحقیق های مقدماتی روش تحقیقآموزش سرفصل

 شکل گیری موضوع پژوهش

 معرفی و انتخاب جشنواره ها و مسابقات توسط دبیر

 آبان ماه
 مشخص کردن عنوان پروژه و شروع روند پژوهش

 آموزاننظارت بر تکمیل فرم پروپوزال توسط دانش

 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 

 ها و مسابقات توسط دبیرجشنوارهثبت نام احتمالی در  دی ماه

 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 

 در مسابقاتشرکت 

 فروردین ماه

 برگزاری نمایشگاه کمان 

 ارسال مقالات به جشنواره خوارزمی و سایر جشنواره ها

 شرکت در مسابقات

 ی توصیفیارائه کارنامه



 

 

 عـامـجهای ونـآزم

 

 عنوان تاریخ روز آزمون ردیف

5 
 5آزمون شماره 

 )جامع مدرسه تابستان(
 جامع تابستان 70/71/00 شنبه

0 
 0آزمون شماره 

 (5)مبتکران 
 طبق بودجه بندی 57/70/00 جمعه

0 
 0آزمون شماره 

 (0)مبتکران 
 طبق بودجه بندی 75/55/00 جمعه

5 
 5آزمون شماره 

 (0)مبتکران 
 طبق بودجه بندی 51/50/00 جمعه

2 
  2آزمون شماره 

 )جامع داخلی(
 جامع پایان سال 50/70/00 جمعه

 

  



 هفتمپایه  –های جامع بندی آزمونبودجه
 

 درس         
 

 تاریخ 
 عربی فارسی

های پیام

 آسمان

آموزش 

 قران

زبان 

 انگلیسی
 زمین زیست فیزیک شیمی ریاضی

مطالعات 

 اجتماعی

 آزمون

 5شماره 

 

57/0/00 

ستایش و 

 1درس 
 1درس

درس های 

 2و1

درس های 

 2و1

خوشامدگویی 

 1و درس
 1فصل

تا  3فصل 

گلوله  "ابتدای

 "کرویهای 

و  1فصل 

تا  2فصل

طول "ابتدای 

 "حجم و

 11فصل

 

تا  5فصل

به "ابتدای

دنبال 

سرپناهی 

 "ایمن

درس های 

 2و1

 آزمون

 0شماره
 

5/55/00 

 مرور نیمسال اول

  1درس 

تا انتهای 

 7درس

  1درس 

تا انتهای 

 5درس

  1درس 

تا انتهای 

 6درس

  1درس 

تا انتهای 

 5درس

  1درس 

تا انتهای 

 4درس

  1درس 

انتهای  تا

 4درس

 3فصل
و  2،1فصل 

8 

فصل های 

 12و  11

فصل های 

 6و5

  1درس 

تا انتهای 

 8درس

 آزمون

 0شماره

 

51/50/00 

  1درس 

تا انتهای 

 11درس 

  1درس 

تا انتهای 

 8درس 

  1درس 

تا انتهای 

 17درس 

  1درس 

تا انتهای 

 8درس 

  1درس 

تا انتهای 

 6درس

  1درس 

تا انتهای 

 6فصل

تا  4فصل 

چه  "ابتدای

ماده ای به کار 

 "میبرید؟

از  8فصل

انرژی  "ابتدای

موج های دریا 

تا انتهای "

 فصل

از  13فصل 

ابتدای 

گوارش نهایی "

تا انتهای  "غذا

 فصل

تا  7فصل 

سفره "ابتدای 

زیرزمینی 

 "آزاد

  1درس 

تا انتهای 

 15درس

 

  



 هشتمپایه  –های جامع بندی آزمونبودجه

 

 درس              
 

 تاریخ
 عربی فارسی

های پیام

 آسمان

آموزش 

 قران

زبان 

 انگلیسی
 زمین زیست فیزیک شیمی ریاضی

مطالعات 

 اجتماعی

 آزمون 

 5شماره 

 

57/0/00 

ستایش و 

 1درس 
 1درس

درس های 

 2و1

درس های 

 2و1
 1فصل 1درس

تا  1فصل 

ابتدای 

مخلوط ها "

 "در زندگی

تا  8فصل 

ابتدای 

اختلاف "

پتانسیل 

 "الکتریکی

 4فصل

تا ابتدای  11فصل 

شناسایی کانی "

 "ها

درس های 

 2و1

 آزمون 

 0شماره

 

5/55/00 

 مرور نیمسال اول

  1درس 

تا انتهای 

 7درس

  1درس 

تا انتهای 

 5درس

  1درس 

تا انتهای 

 6درس

  1درس 

تا انتهای 

 5درس

  1درس 

تا انتهای 

 4درس

  1درس 

تا انتهای 

 4درس

و  1فصل 

تا  2فصل 

آزاد "ابتدای 

شدن انرژی با 

تغییر 

شیمیایی در 

بدن 

 "جانداران

 فصل های

 17و  8 

 5و4فصل های 

تا 6و فصل

 تنظیم"ابتدای

 "کلسیم خون

و فصل  11فصل

تا ابتدای  12

سنگ های "

 "دگرگونی

  1درس 

تا انتهای 

 17درس

 آزمون 

 0شماره

 

51/50/00 

  1درس 

تا انتهای 

 11درس 

  1درس 

تا انتهای 

 6 درس

  1درس 

تا انتهای 

 17درس 

  1درس 

تا انتهای 

 8درس 

  1درس 

تا انتهای 

 6درس

  1فصل 

تا انتهای 

 6فصل

  3فصل 

تا ابتدای 

 "ایزوتوپ"

از  14فصل 

ابتدای 

تصویر در "

تا "آینه تخت

 انتهای فصل

تا 7فصل

ایجاد "ابتدای

صفات جدید 

 "در جانداران

تا 13فصل 

 "فرسایش"ابتدای

  1درس 

تا انتهای 

 17درس

 

  



 نهـمپایه  –های جامع بندی آزمونبودجه

 

 درس            

 

 تاریخ  

 عربی فارسی
های پیام

 آسمان

آموزش 

 قران

زبان 

 انگلیسی
 زمین زیست فیزیک شیمی ریاضی

مطالعات 

 اجتماعی

 آزمون 

 5شماره 

 

57/0/00 

ستایش و 

 1درس 
 1درس

درس های 

 2و1

درس های 

 2و1
 1فصل 1درس

 تا 1فصل 

فکر "ابتدای

 صفحه"کنید

5 

تا  4فصل 

ابتدای 

تندی "

 "لحظه ای

 11فصل

تا  6فصل 

فرضیه "ابتدای

گسترش بستر 

 "اقیانوس ها

درس های 

 2و1

 آزمون 

 0شماره

 

5/55/00 

 مرور نیمسال اول

  1درس 

تا انتهای 

 6درس

  1درس 

تا انتهای 

 4درس

  1درس 

تا انتهای 

 5درس

  1درس 

تا انتهای 

 5درس

  1درس 

انتهای تا 

 3درس 

تا  1فصل 

انتهای 

و فصل 3فصل

تا ابتدای  4

 "نماد علمی"

و 1فصل 

تا 2فصل

داد و "ابتدای

ستد الکترون 

و پیوند 

تا "یونی

 انتهای فصل

فصل های 

 5و4

فصل های 

تا 13وفصل12و11

 "نرم تنان"ابتدای 

 7و6فصل های 

  1درس 

تا انتهای 

 17درس

 آزمون 

 0شماره

51/50/00 

  1درس 

 تا انتهای

 17درس 

  1درس 

تا انتهای 

 6درس 

  1درس 

تا انتهای 

 8درس 

  1درس 

تا انتهای 

 8درس 

تا 1درس 

انتهای درس 

 5درس  4

)مکالمه و 

 واژگان(

تا 1فصل 

 5انتهای فصل

تا  6و فصل 

ابتدای 

دستگاه "

معادله 

 "خطی

از  2فصل 

داد و "ابتدای 

ستد الکترون 

و پیوند 

تا "یونی

 انتهای فصل

از  8فصل 

 فشار"ابتدای

در مایع 

تا انتهای "ها

 فصل

تا ابتدای  14فصل 

 "پرندگان"

از  17فصل 

صورت "ابتدای 

تا  "های فلکی

 "سیارات"ابتدای

  1درس 

تا انتهای 

 16درس

 

  



 آموزیاردوهای دانشبرنامه 

 

 مکان اهداف اردو تاریخ ردیف

 اردوی تفریحی آشنایی با روحیات دانش آموزان تابستان 1

 اردوی تفریحی آشنایی با روحیات دانش آموزان تابستان 2

 تفریحی -اردوی علمی  اردوی دوستی با هدف تقویت و تحکیم دوستی دانش آموزان هفته چهارم مهر 3

 اول آذرهفته  4

 تجدید قوای دانش آموزان بعد از امتحان میان ترم

 تجربه زندگی گروهی و نظم اجتماعی

 در اردویادگیری همدلی و همکاری 

 تفریحیاردوی 

 اردوی تفریحی تجدید قوای دانش آموزان بعد از امتحان نیمسال اول هفته چهارم دی 5

 اردوی تفریحی تجدید قوای دانش آموزان بعد از امتحان میان ترم وم اردیبهشتسهفته  6

 

  



 وزشيـامه آمـننـآیی
 

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

 جهت کنترل به مشاور پایه ارائه نمایند.

 آموزان انتظار داریم:های درس از دانشدر کلاس -2

 کار در منزل را انجام داده باشند. -  

 ط دبیران را پاسخ دهند.های درسی توسپرسش -  

 مطالعه داشته باشند.دقیقه برای هر درس، پیش 17هر شب  -  

 درس هر روز را در همان روز مطالعه کنند. -  

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

 در کلاس حضور فعال داشته باشند. -  

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

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

 ود.شه تعیین و توسط دبیر و مربی آموزش کنترل و ارزیابی میآموزان توسط دبیران مطابق برنامه آموزشی و یا توسط مربی آموزش مطابق برنامه مطالعکار در منزل دانش -5

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

 بار اول0 

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

 بار دوم0

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

 بار سوم0 

 گیری به  شورای مدرسه و اقدام انضباطی و دیداریادداشت در دفتر دبیر توسط دبیر مربوطه + گزارش به مشاور پایه + تماس با اولیاء و دعوت حضوری ایشان و ارجاع تصمیم  

 آموزبا مدیریت جهت عدم انجام کار در منزل توسط دانش



 ارزشیابی مستمر0

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

س ی دروآموزان برای مطالعهی دانشنماید. لذا کنترل روزمرههای مستمر و کلاسی دبیران بررسی و پیگیری میآموزان را از طریق پرسشو همه روزه وضعیت تحصیلی دانش

جلسه از دروس ها بسیار ضروری است. همچنین به دبیران محترم نیز تاکید شده است که در هر ی 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 میها بیانگر تاکید مدرسه بر پرسشهای کلاسی به خانوادهگزارشات ارسال شده از میزان پرسش

 

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

2 0 2 5 0 07 

 

 

 های تکالیف نوروزیآزمون
های تستی آزمون

 نوروزی
 ترم دوممیان های هفتگیآزمون

تستی ترم 

 دوم

کار در منزل کلاسی و 

 حضور و غیاب
 ترم دومجمع مستمر 

0 0 0 2 5 0 07 

 

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

 

 



 ها0آزمون

 مدت کوئیز0های کوتاهالف( آزمون

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

 گردد.آن اعلام می

 

 های هفتگیب( آزمون

 گردد.شود و نمرات آن اعلام 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 پایانو برای دوره و تسلط بر مطالب درسی و آمادگی برای آزمونهای ترم بوده ها نزدیک به آزموناین آزمون

 باشد.می

 

 د( آزمون تستی

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

 

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

آموزی که حدنصاب ها حد نصاب قبولی در مدرسه نوآور براساس تصمیم شورای مدرسه مشخص شده و دانشباشد و به دلیل اهمیت این آزمونها در سطح کتاب میاین آزمون

 هت ارتقاء سطح آموزشی شرکت نماید.را کسب ننماید لازم است در آزمون مجدد، ج

 

 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، لطفًا فرزندمان را به رعایت کامل این قوانین در داخل و خارج مدرسه ملزم فرمائید. اولیاء گرامی بخش مهمی از آیین
 

و  15:15روزهای شنبه و دوشنبه  در مدرسه حاضر باشند و ساعت خروج 7:77آموزان باید از ساعت صبح و دانش 7آغاز کار مدرسه راس ساعت  ( ساعت ورود و خروج50

 خواهد بود. 13:57شنبه 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 7:37آموز به مدرسه از ساعت تأخیر ورود دانش ( تأخیر00

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

 گردد. انضباطی و توسط معاونین انضباطی پیگیری می

روز از جانب والدین به معاون مربوطه یا روابط عمومی اعلام گردد بح همانص 8:37آموز در مدرسه غایب باشد، باید قبل از ساعت در صورتی که به هر علتی دانش ( غیبت00

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

ذکر مسئولین مدرسه شود. متآموز تحویل بایست گواهی پزشک توسط دانشرسانی تلفنی اعلام شده میآموزی به علت بیماری غایب شود، ضمن اطلاعدر 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، زیورآلات )گردنبند، دستبند، انگشتر، گوشواره(، اشیای گران آوردن هرگونه وسایل تجملی، طلا و ( آوردن وسایل غیرضروری به مدرسه50

 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 -

ظ آموز باشد، حفخانوادگی 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 اطلاعات غیرمرتبط و خصوصی خالی باشد.بایست تنها دارای اطلاعباشد. فلش میآموز میو نگهداری فلش به عهده خود دانش



 

 ( وضعیت ظاهری )لباس، موی سر، رعایت بهداشت فردی و ...( 2

  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 خلاف قوانین آموزش و پرورش بوده و در صورت مشاهده هرگونه تغییر در چهره دانش -

 ( نشر عکس و فیلم در فضای مجازی10

 تصویربرداری و فیلمبرداری از فضای مدرسه، کلاس 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 -

  ی0موارد اخلاق( 0

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

 : هنگام خروج از مدرسه (0

 . 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  -



 

 رـمه

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ
 جشن بازگشایی مدرسه وری کار در منزل تابستانجمع آ دوشنبه 10/80/89

  رفع اشکال کار در منزل سه شنبه 10/80/89

  رفع اشکال کار در منزل چهارشنبه 10/80/89

   پنج شنبه 10/80/89

   جمعه 10/80/89

  و جلسه شورای دبیران کلاسی هایشروع آزمون شنبه 10/80/89

  جلسه شورای دبیران - کلاسی هایآزمون یکشنبه 10/80/80

  جلسه شورای دبیران - کلاسی هایآزمون دوشنبه 10/80/80

 روز جهانی سالمندان جلسه شورای دبیران - کلاسی هایآزمون سه شنبه 10/80/81

  جلسه شورای دبیران - کلاسی هایآزمون چهارشنبه 10/80/98

   پنج شنبه 10/80/99

   جمعه 10/80/99

 رگداشت روز آتش نشانی و ایمنیبز  کلاسی هایآزمون شنبه 10/80/99

  کلاسی هایآزمون یکشنبه 10/80/99

  کلاسی هایآزمون دوشنبه 10/80/99

  کلاسی هایآزمون سه شنبه 10/80/99

 مجمع عمومی اولیا و مربیان و انتخابات انجمن اولیا و مربیان کلاسی هایآزمون چهارشنبه 10/80/90

   پنج شنبه 10/80/90

   جمعه 10/80/91

   شنبه 98/0/10

 مراسم بزرگداشت حافظ  یکشنبه 10/80/99

   دوشنبه 10/80/99

 اردوی تفریحی  سه شنبه 10/80/99

 و روز اولیاء و مربیان بزرگداشت اربعین حسینی / آغاز هفته بهداشت و روان ثبت نمرات مهرماه وری وآجمع چهارشنبه 10/80/99

   پنج شنبه 10/80/99

 شروع هفته ورزش و تربیت بدنی  جمعه 10/80/99

 تعطیل رسمی (اربعین حسینی )  شنبه 10/80/90

 گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش حل تست های آمادگی آزمون تستی یکشنبه 10/80/90

  حل تست های آمادگی آزمون تستی دوشنبه 10/80/91

  حل تست های آمادگی آزمون تستی سه شنبه 10/80/98

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  



 انـآب

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

 آغاز دهه ریاضی های آمادگی آزمون تستیحل تست چهارشنبه 10/80/89

   پنج شنبه 10/80/89

   جمعه 10/80/89

 بزرگداشت رحلت حضرت رسول اکرم ) ص ( ترمآزمون کلاسی آمادگی میان شنبه 10/80/89

 اکرم ) ص ( و شهادت امام حسن مجتبی ) ع ( تعطیل رسمیرحلت رسول  یکشنبه 10/80/89

  ترمآزمون کلاسی آمادگی میان دوشنبه 10/80/89

 شهادت امام رضا ) ع ( تعطیل رسمی سه شنبه 10/80/80

 و روز نوجوان انتخابات شورای دانش آموزی ترمآزمون کلاسی آمادگی میان چهارشنبه 10/80/80

   پنج شنبه 10/80/81

  آزمون مبتکران جمعه 10/80/98

  شروع آزمون میان ترم شنبه 10/80/99

  9آزمون میان ترم  یکشنبه 10/80/99

 بزرگداشت روز دانش آموز 9آزمون میان ترم  دوشنبه 10/80/99

 روز فرهنگ عمومی 9آزمون میان ترم  سه شنبه 10/80/99

 آغاز امامت امام زمان ) عج (شهادت امام حسن عسگری ) ع ( و  چهارشنبه 10/80/99

   پنج شنبه 10/80/99

   جمعه 10/80/90

 نشست هم اندیشی کلاسی اولیا 9آزمون میان ترم  شنبه 10/80/90

 صبحگاه با موضوع صلح و توسعه/ نشست هم اندیشی کلاسی اولیا  9آزمون میان ترم  یکشنبه 10/80/91

 آموزیبرگزاری شورای دانش /نشست هم اندیشی کلاسی اولیا  9آزمون میان ترم  دوشنبه 10/80/98

  9آزمون میان ترم  سه شنبه 10/80/99

 پذیرایی به مناسبت میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق 9آزمون میان ترم  چهارشنبه 10/80/99

   پنج شنبه 10/80/99

   جمعه 10/80/99

 کتاب به مناسبت هفته کتاب خوانینمایشگاه  9آزمون میان ترم  شنبه 10/80/99

  9آزمون میان ترم  یکشنبه 10/80/99

   دوشنبه 10/80/90

  9پایان آزمون میان ترم  سه شنبه 10/80/90

 اردوی برون استانی  چهارشنبه 10/80/91

 اردوی برون استانی  پنج شنبه 10/80/98

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 آذر

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ
 اردوی برون استانی  جمعه 10/81/89

  شورای دبیران شنبه 10/81/89

  شورای دبیران یکشنبه 10/81/89

  شورای دبیران دوشنبه 10/81/89

 آموزیبرگزاری شورای دانش شورای دبیران آموزش خانواده/ارائه کارنامه میان ترم نیمسال اول و کارگاه  سه شنبه 10/81/89

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره شورای دبیران چهارشنبه 10/81/89

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره  پنج شنبه 10/81/80

   جمعه 10/81/80

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره 9ترم های آزمون میاناشکال سوال ترم / رفعتحلیل امتحان میان شنبه 10/81/81

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره 9ترم های آزمون میانترم / رفع اشکال سوالتحلیل امتحان میان یکشنبه 10/81/98

 مانور زلزله/  ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره 9ترم های آزمون میانسوالترم / رفع اشکال تحلیل امتحان میان دوشنبه 10/81/99

 روز جهانی معلولین/  ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره 9ترم های آزمون میانترم / رفع اشکال سوالتحلیل امتحان میان سه شنبه 10/81/99

 ترمای فردی / بررسی کارنامه میانجلسات مشاوره 9ترم های آزمون میانترم / رفع اشکال سوالامتحان میانتحلیل  چهارشنبه 10/81/99

 ولادت امام حسن عسگری ) ع (  پنج شنبه 10/81/99

   جمعه 10/81/99

 وفات حضرت معصومه ) س ( جمع بندی نیمسال اول شنبه 10/81/99

  اولجمع بندی نیمسال  یکشنبه 10/81/90

 آموزیبرگزاری شورای دانش جمع بندی نیمسال اول دوشنبه 10/81/90

  جمع بندی نیمسال اول سه شنبه 10/81/91

  جمع بندی نیمسال اول چهارشنبه 10/81/98

   پنج شنبه 10/81/99

   جمعه 10/81/99

  جمع بندی نیمسال اول شنبه 10/81/99

  جمع بندی نیمسال اول یکشنبه 10/81/99

 روز پژوهش جمع بندی نیمسال اول دوشنبه 10/81/99

  جمع بندی نیمسال اول سه شنبه 10/81/99

 جشن یلدا و متولدین پاییز جمع بندی نیمسال اول چهارشنبه 10/81/90

   پنج شنبه 10/81/90

   جمعه 10/81/91

   شنبه 10/81/98

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 دی

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 10/98/89

  آزمون های نیمسال اول دوشنبه 10/98/89

  آزمون های نیمسال اول سه شنبه 10/98/89

 ولادت حضرت عیسی مسیح ) ع ( آزمون های نیمسال اول چهارشنبه 10/98/89

   پنج شنبه 10/98/89

   جمعه 10/98/89

  آزمون های نیمسال اول شنبه 10/98/80

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 10/98/80

  آزمون های نیمسال اول دوشنبه 10/98/81

  آزمون های نیمسال اول سه شنبه 10/98/98

 ولادت حضرت زینب ) س ( آزمون های نیمسال اول چهارشنبه 10/98/99

   پنج شنبه 10/98/99

   جمعه 10/98/99

  آزمون های نیمسال اول شنبه 10/98/99

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 10/98/99

 آموزیبرگزاری شورای دانش آزمون های نیمسال اول دوشنبه 10/98/99

  آزمون های نیمسال اول سه شنبه 10/98/90

  آزمون های نیمسال اول چهارشنبه 10/98/90

   پنج شنبه 10/98/91

   جمعه 10/98/98

  آزمون های نیمسال اول شنبه 10/98/99

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 10/98/99

  آزمون های نیمسال اول دوشنبه 10/98/99

 شروع نیمسال دوم سه شنبه 10/98/99
 اردوی تفریحی  چهارشنبه 10/98/99

   پنج شنبه 10/98/99

   جمعه 10/98/90

   شنبه 10/98/90

   یکشنبه 10/98/91

   دوشنبه 10/98/98

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 بهمن

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ
 زادروز فردوسی  سه شنبه 10/99/89

  حل درس آزمون چهارشنبه 10/99/89

   پنج شنبه 10/99/89

  آزمون مبتکران جمعه 10/99/89

 شنبه 10/99/89
  و کارگاه آموزش خانواده /ارائه کارنامه نیمسال اول

 شروع مشاوره فردی با موضوع تحلیل عملکرد نیمسال اول
 

   یکشنبه 10/99/89

 آموزیبرگزاری شورای دانش 9های کلاسی درس محور ترم آزمون دوشنبه 10/99/80

 گرامیداشت شهادت حضرت فاطمه )س(  شنبهسه  10/99/80

 شهادت حضرت فاطمه ) س ( تعطیل رسمی چهارشنبه 10/99/81

   پنج شنبه 10/99/98

   جمعه 10/99/99

 آغاز دهه فجر شورای دبیران شنبه 10/99/99

  شورای دبیران یکشنبه 10/99/99

  شورای دبیران دوشنبه 10/99/99

  دبیرانشورای  سه شنبه 10/99/99

  شورای دبیران چهارشنبه 10/99/99

   پنج شنبه 10/99/90

   جمعه 10/99/90

 برگزاری نمایشگاه کتاب 9آزمون کلاسی درس محور ترم  شنبه 10/99/91

   یکشنبه 10/99/98

 ل اولتقدیر از نفرات برتر نیمسا،تولد متولدین زمستان و سالگرد پیروزی انقلاب جشن  9آزمون کلاسی درس محور ترم  دوشنبه 10/99/99

 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ) تعطیل رسمی ( سه شنبه 10/99/99

  9آزمون کلاسی درس محور ترم  چهارشنبه 10/99/99

   پنج شنبه 10/99/99

   جمعه 10/99/99

 روز زن بزرگداشتجشن ولادت حضرت فاطمه ) س ( /  9آزمون کلاسی درس محور ترم  شنبه 10/99/99

   یکشنبه 10/99/90

  9آزمون کلاسی درس محور ترم  دوشنبه 10/99/90

   سه شنبه 10/99/91

  9آزمون کلاسی درس محور ترم  چهارشنبه 10/99/98

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 اسفنـد

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

   پنج شنبه 88/12/71

   جمعه 88/12/72

  حل درس آزمون شنبه 88/12/73

  حل درس آزمون یکشنبه 88/12/74

 آموزیبرگزاری شورای دانش حل درس آزمون دوشنبه 88/12/75

 ولادت امام محمد باقر ) ع ( حل درس آزمون سه شنبه 88/12/76

  حل درس آزمون چهارشنبه 88/12/77

   پنج شنبه 88/12/78

   جمعه 88/12/78

 ءنشست هم اندیشی کلاسی اولیا اسفند ارائه کارنامه ماهانه بهمن و شنبه 88/12/17

 ءنشست هم اندیشی کلاسی اولیا اسفند ارائه کارنامه ماهانه بهمن و یکشنبه 88/12/11

  حل درس آزمون دوشنبه 88/12/12

  حل درس آزمون سه شنبه 88/12/13

 / روز احسان و نیکوکاری روز درختکاری جشن حل درس آزمون چهارشنبه 88/12/14

 روز درختکاری  پنج شنبه 88/12/15

  آزمون مبتکران جمعه 88/12/16

 جشن ولادت حضرت علی )ع(  شنبه 88/12/17

 ولادت حضرت علی ) ع (  روز پدر ) تعطیل رسمی ( یکشنبه 88/12/18

 آموزیبرگزاری شورای دانش آموزکارنامه آزمون تستی به دانشارائه  دوشنبه 88/12/18

  های ماهانه اسفندآزمون سه شنبه 88/12/27

 روز بزرگداشت نظامی گنجوی های ماهانه اسفندآزمون چهارشنبه 88/12/21

   پنج شنبه 88/12/22

  (9آزمون جامع نوبت ) جمعه 88/12/23

  اسفندآزمون های ماهانه  شنبه 88/12/24

 روز بزرگداشت پروین اعتصامی آزمون های ماهانه اسفند یکشنبه 88/12/25

  ارائه کار در منزل و برنامه های نوروز  دوشنبه 88/12/26

 جشن چهارشنبه سوری  و تقدیر نفرات برتر بهمن و اسفند  سه شنبه 88/12/27

   چهارشنبه 88/12/28

 نفت ) تعطیل رسمی ( روز ملی شدن صنعت پنج شنبه 88/12/28

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 

 فروردین

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

  جمع آوری کاردر منزل نوروز شنبه 11/89/99

 صبحگاه با موضوع بزرگداشت روز نوجوان رفع اشکال کار در منزل  نوروز/  9ترم نمونه سوال آمادگی میانحل  یکشنبه 11/89/90

 آموزیبرگزاری شورای دانش رفع اشکال کار در منزل  نوروز/  9ترم حل نمونه سوال آمادگی میان دوشنبه 11/89/90

  اشکال کار در منزل  نوروز رفع/  9ترم حل نمونه سوال آمادگی میان سه شنبه 11/89/91

   چهارشنبه 11/89/98

   پنج شنبه 11/89/99

   جمعه 11/89/99

 نشست هم اندیشی کلاسی اولیا های میان ترم دوم  )بخش اول(آزمون/  کار در منزل  نوروزرفع اشکال  شنبه 11/89/99

 نشست هم اندیشی کلاسی اولیا ترم دوم )بخش اول(های میان آزمون/  کار در منزل  نوروزرفع اشکال  یکشنبه 11/89/99

  های میان ترم دوم )بخش اول(آزمون/  کار در منزل  نوروزرفع اشکال  دوشنبه 11/89/99

  های میان ترم دوم )بخش اول(آزمون/  کار در منزل  نوروزرفع اشکال  سه شنبه 11/89/99

  های میان ترم دوم )بخش اول(آزمون/  نوروزکار در منزل  رفع اشکال  چهارشنبه 11/89/90

   پنج شنبه 11/89/90

   جمعه 11/89/91

  99نمایشگاه کمان  شنبه 11/89/98

  99نمایشگاه کمان  یکشنبه 11/89/99

 

  

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 اردیبهشت

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

 آموزیبرگزاری شورای دانش  99نمایشگاه کمان  دوشنبه 11/89/89

 اندیشی کلاسی اولیاء/ نشست هم روز زمین پاک  سه شنبه 11/89/89

 اندیشی کلاسی اولیاءنشست هم های میان ترم دوم )بخش دوم(آزمون چهارشنبه 11/89/89

 روز جهانی کتاب  پنج شنبه 11/89/89

   جمعه 11/89/89

  های میان ترم دوم )بخش دوم(آزمون شنبه 11/89/89

  های میان ترم دوم )بخش دوم(آزمون یکشنبه 11/89/80

  ترم دوم )بخش دوم(های میان آزمون دوشنبه 11/89/80

  های میان ترم دوم )بخش دوم(آزمون سه شنبه 11/89/81

  پایان آزمون میان ترم دوم چهارشنبه 11/89/98

   پنج شنبه 11/89/99
 بزرگداشت هفته معلم  جمعه 11/89/99

 آغاز هفته معلم بندی نیمسال دومجمع شنبه 11/89/99

  دومبندی نیمسال جمع یکشنبه 11/89/99

 آموزیبرگزاری شورای دانش بندی نیمسال دومجمع دوشنبه 11/89/99

 کارگاه آموزش خانواده ارائه کارنامه میان ترم دوم/  بندی نیمسال دومجمع سه شنبه 11/89/99

  بندی نیمسال دومجمع چهارشنبه 11/89/90

   پنج شنبه 11/89/90

  آزمون جامع تستی جمعه 11/89/91

  بندی نیمسال دومجمع شنبه 11/89/98

  بندی نیمسال دومجمع یکشنبه 11/89/99

 جشن تولد متولدین بهار و تقدیر از نفرات برتر آزمون ها بندی نیمسال دومجمع دوشنبه 11/89/99

  بندی نیمسال دومجمع سه شنبه 11/89/99

  بندی نیمسال دومجمع چهارشنبه 11/89/99
 شهادت امام علی ) ع ( تعطیل رسمی شنبهپنج  11/89/99

   جمعه 11/89/99

  بندی نیمسال دومجمع شنبه 11/89/90

  بندی نیمسال دومجمع یکشنبه 11/89/90

  بندی نیمسال دومجمع دوشنبه 11/89/91

  بندی نیمسال دومجمع سه شنبه 11/89/98

  بندی نیمسال دومجمع چهارشنبه 99/89/10

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 

یک نگاهدوره دوم در آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 خرداد

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

     پنج شنبه  88/73/71

     جمعه  88/73/72

   آزمون های نیمسال دوم   شنبه  88/73/73
   آزمون های نیمسال دوم   یکشنبه  88/73/74
   آزمون های نیمسال دوم   دوشنبه  88/73/75
   آزمون های نیمسال دوم   سه شنبه  88/73/76
   آزمون های نیمسال دوم   چهارشنبه  88/73/77
     پنج شنبه  88/73/78

     جمعه  88/73/78

   آزمون های نیمسال دوم   شنبه  88/73/17
   آزمون های نیمسال دوم   یکشنبه  88/73/11
   آزمون های نیمسال دوم   دوشنبه  88/73/12
   آزمون های نیمسال دوم   سه شنبه  88/73/13
   آزمون های نیمسال دوم   چهارشنبه  88/73/14
     پنج شنبه  88/73/15

     جمعه  88/73/16
   آزمون های نیمسال دوم   شنبه  88/73/17
   آزمون های نیمسال دوم   یکشنبه  88/73/18
   آزمون های نیمسال دوم   دوشنبه  88/73/18
   آزمون های نیمسال دوم   سه شنبه  88/73/27
   آزمون های نیمسال دوم   چهارشنبه  88/73/21
     پنج شنبه  88/73/22

     جمعه  88/73/23

     شنبه  88/73/24

     یکشنبه  88/73/25

     دوشنبه  88/73/26

     سه شنبه  88/73/27

   چهارشنبه  88/73/28

     پنج شنبه  88/73/28

     جمعه  88/73/37

  ارائه کارنامه پایان سال شنبه 31/73/88
 

در یک نگاه اولدوره آموزشي دبیرستان  - اجرایيتقویم   

 



 


