
 

 

  



 
 

  



 

 

 

 

  



 

 هاساعت شروع و پایان کالس
 

 عنوان ساعات

 آموزانحضور دانش 7:00

 صبحگاه 7:00  -  7:30

 زنگ اول 7:30  -  9:00

 تفریح اول 9:00  -  9:15

 زنگ دوم 9:15  -  10:45

 تفریح دوم 10:45  -  11:00

 زنگ سوم 11:00  -  12:30

 ناهار و نماز 12:30  -  13:00

 زنگ چهارم 13:00  -  14:30

 

  در مدرسه حضور داشته باشند.آموزان تا قبل از این ساعت دانش الزم است واست صبح  7:00ساعت شروع کار دبیرستان 

  است. الزمو آمادگی کامل جهت آزمون  7:00آموزان قبل از ساعت ورود دانش، صبح 7:00ساعت برخی از روزها آموزشی در  مستمرهای با توجه به برگزاری آزمون 

  



 والدینتاریخ و زمان جلسات حضوری 
 

شماره 

 جلسه
 موضوعات تاریخ جلسه روز  عنوان جلسه

 16/07/98 شنبهسه مجمع عمومی اولیاء و مربیان  1
 انتخابات انجمن اولیا و مربیان -

 های کار در منزل تابستانکارنامه آزمونارائه  -

 اندیشی کالسی با مدیریت مجتمع نشست هم 2
 دوشنبه

 سه شنبه

13/08/98 

14/08/98 

 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 
 06/09/98 چهارشنبه

 کارگاه آموزش خانواده -

 ترم اولکارنامه میانارائه  -

 ترم اولمیانبررسی عملکرد  -

4 
 ارائه کارنامه نیمسال اول

 آموزش خانواده کارگاه 
 06/11/98 چهارشنبه

 کارگاه آموزش خانواده -

 کارنامه نیمسال اولارائه  -

 بررسی عملکرد نیمسال اول -

5 
اندیشی کالسی با مدیریت مجتمع و ارائه کارنامه نشست هم

 ماهانه بهمن و اسفند

 دوشنبه

 شنبهسه

12/12/98 

13/12/98 

 بررسی کارنامه ماهانه بهمن و اسفندارائه و  -

 بررسی و تحلیل آزمون تستی -

 تببین اهداف آموزشی نیمه دوم نیمسال دوم -

6 
اندیشی کالسی با مدیریت مجتمع و ارائه کارنامه نشست هم

 کار در منزل نوروز 

 دوشنبه

 شنبهسه

25/01/99 

26/01/99 
 ارائه عملکرد کار در منزل نوروز -

 بندی آموزشی سال تحصیلیتبیین اهداف جمع -

7 
 ارائه کارنامه آموزشی میان ترم دوم 

 آموزش خانوادهکارگاه 
 17/02/99 چهارشنبه

 کارگاه آموزش خانواده -

 دوم ترمکارنامه میانبررسی ارائه و  -

 31/03/99 شنبه تحصیلی جلسه کارنامه پایان سال 8
 ارائه کارنامه پایان سال  -

 بررسی عملکرد سال تحصیلی -

 

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



 دهادی آموزش خانوـبرنامه زمانبن
 

جلسه در بستر  16ها شامل آموزشگردد. سایت مجتمع اعالم شده است برگزار میای که در وبدبیرستان در طی سال تحصیلی و براساس برنامه دومجلسات آموزش خانواده در دوره 

 ارائه خواهد شد. جلسه کارگاه حضوری 3و  های اجتماعی(سایت و شبکههای دیجیتال مجتمع )وبآموزش

 عناوین جلسه آموزش خانوده:

  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 13/12/98 13 دیجیتال 23/09/98 7 دیجیتال 20/07/98 1

 دیجیتال 17/12/98 14 دیجیتال 07/10/98 8 دیجیتال 04/08/98 2

 دیجیتال 27/12/98 15 دیجیتال 21/10/98 9 دیجیتال 18/08/98 3

 دیجیتال 30/08/98 4

10 
 دیجیتال 15/01/99 16 دیجیتال 05/11/98

 کارگاه حضوری 06/11/98 کارگاه حضوری 06/09/98 5
 دیجیتال 30/01/99 17

 کارگاه حضوری 17/02/99 18 11

 دیجیتال 20/02/99 19 دیجیتال 19/11/98 12 دیجیتال 09/09/98 6

 

  



 

 مشـاوره دپارتمـان

 

 ریزی آموزشیمشاوره و برنامه

 ،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 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 است:

و ... ( با نظارت و دپارتمان مشاوره انجام خواهد گرفت. ریزی رویدادهای خاص )عید نوروز، امتحانات، مسابقات 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 شنیداری، دیداری و حسی حرکتییادگیری  هایآموزان 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 وست. دفتر برنامهآموز براساس الگوهای مطالعه و یادگیری ادانش

 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

پاسخ کوتاه و ...( در برنامه آموزش گنجانده شده است. مشاورین تالش خواهند کرد  ،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.

 

 

  



 

 

 عـامـجهای ونـآزم

 

 عنوان تاریخ روز آزمون ردیف

 آزمون جامع تابستان 19/05/98 شنبه 1آزمون شماره  1

 بندی تابستان و مهرآزمون جمع 03/08/98 جمعه 2آزمون شماره  2

 ترم اولبندی میانآزمون جمع 15/09/98 جمعه 3آزمون شماره  3

 آزمون جامع نیمسال اول 04/11/98 جمعه 4آزمون شماره  4

 بندی بهمن و اسفندآزمون جمع 23/12/98 جمعه 5آزمون شماره  5

 آزمون جامع نیمسال دوم 19/02/99 جمعه 6آزمون شماره  6

 

  



 پایه دهم ریاضي –های جامع بندی آزمونبودجه
 

 

  های آن در تقویم اجرایی تابستان درج گردیده است.( پایان دوره تابستان برگزار گردیده و عناوین و سرفصل1* آزمون شماره )

 نام کتاب

 تاریخ

 1شیمي  1 فیزیک 1هندسه  1ریاضي  1زبان انگلیسي 1دین و زندگي  1عربي زبان قرآن  1فارسي و نگارش 

 1آزمون 

03/08/98 

چشمه، از آموختن  ننگ 

مدار،ستایش، ادبیات تعلیمی 

 1نگارش   27تا  10صفحه 

ستایش پرورش موضوع 

 25تا  11صفحه 

 ذاَک هَو هللا

 1درس 

 10تا  1صفحه 

 تفکر و اندیشه

هدف زندگی، پر پرواز ) تا بتدای 

 موانع رسیدن به هدف (

 32تا  11صفحه 

Saving nature 

 ابتدای تا

Listening and speaking 

 29تا  15صفحه 

 مجموعه الگو و دنباله
مجموعه متناهی و متناهی  1فصل 

تا  1تا پایان دنباله حسابی صفحه 

24 

 ترسیم های هندسی و استدالل

ترسیم های هندسی تا ابتدای 

 فعالیت 

 20تا  9صفحه 

 1کل فصل 

 22تا  1صفحه  

 کیهان زادگان، الفبای هستی 

تا پایان شمارش ذره ها از  1فصل 

 19تا  1صفحه روی جرم آنها 

 2آزمون 

15/09/98 

، ستایش، ادبیات تعلیمی

ادبیات سفر و زندگی ، ادبیات 

تا  10غنایی  مهر و وفا صفحه 

پرورش موضوع نگارش ،    54

تا  11صفحه عینک نوشتن 

39 

 ذاَک هَو هللا

املواعُذ العددیة ِمَن َرسوِل هللا، 

مک  مطرُ  + اشاکل ،متن درسالسَّ

 28تا  1صفحه  1الافعال 

  تفکر و اندیشه 

هدف زندگی، پر پرواز، پنجره ای 

 به روشنایی، آینده روشن

 60تا  11صفحه 

 

Saving nature 
Wonders of creation 

 readingتا ابتدای  

 49تا  15صفحه 

مجموعه الگو و دنباله / مثلثات و 

 توان های گویا و عبارت های جبری 

تا پایان  3و فصل  2، فصل  1فصل 

 53تا  1ریشه و توان صفحه 

ترسیم های هندسی و استدالل، 

 قضیه تالس ، تشابه و کاربرد آن

 تا پایان قضیه تالس 2و  1فصل 

 37تا  9صفحه 

فیزیک و اندازه گیری ، کار / انرژی 

 1صفحه های  2و  1توان فصل و 

 52تا 

کیهان زادگان، الفبای هستی/ 

درپای گازها در زندگی  فصل 

تا پایان هوا معجونی  2و  1

 38تا  1ارزشمند صفحه های 

 3آزمون 

04/11/98 

ستایش، ادبیات تعلیمی، 

سفر و زندگی، ادبیات غنایی 

 10و ادبیات پایداری صفحه 

ستایش، پرورش نگارش  71تا 

موضوع عینک نوشتن ، نوشته 

های عینی و نوشته های گزارش 

 71تا  11گونه صفحه 

 ذاَک هَو هللا

املواعُذ العددیة ِمَن َرسوِل هللا، 

مک ، الَتعایُش الَسلمی    مطُر السَّ

صفحه  4تا  1درس های 

 46تا  1

  تفکر و اندیشه 

هدف زندگی، پر پرواز، پنجره ای 

به روشنایی، آینده روشن، 

 لگاه بعد ، واقعه بزرگمنز

 80تا  11صفحه 

 

Saving nature 

Wonders of creation 

 69تا  15صفحه  2و 1درس های

مجموعه الگو و دنباله / مثلثات و 

توان های گویا و عبارت های جبری، 

 3تا فصل  1معادله و نا معادله  فصل 

و  2تا پایان معادله درجه  4و فصل 

 77تا  1روش های حل آن صفحه 

ترسیم های هندسی و استدالل، 

 قضیه تالس ، تشابه و کاربرد آن

 52تا  9صفحه  2و  1فصل 

فیزیک و اندازه گیری/ ویژگی های 

فیزیک مواد/ کار انرژی توان فصل 

تا پایان پایستگی  3و فصل  2و  1

 70تا  1انرژی میکانیکی صفحه 

 ( 37تا  1پیمانه ) 

کیهان زادگان، الفبای هستی/ 

 1ها در زندگی فصل درپای گاز

تا پایان خواص اکسید  2و 

تا  1های فلزی و نافلزی صفحه

60 

 4آزمون 

23/12/98 

ادبیات انقالب اسالمی ، 

ادبیات حماسی)رستم و 

 101تا  72اشکبوس( صفحه 

نوشته ذهنی نگارش 

،جانشین سازی نوشته 1

سنجش و مقایسه  2ذهنی

 97تا  72صفحه 

 هذا خلُق هللا

 ذوالقرننی 

 درس + الفعل اجملهولمنت 

 66ات  47صفحه 

 

 تفکر و اندیشه 

فرجام کار ، قدم در راه ، آهنگ 

 سفر، دوستی با خدا 

 118تا  82صفحه های 

The value of knowledge 

 writing تا انتهای

 93 تا 71 صفحه های

از  4معادله و نا معادله/ تابع فصل 

ابتدای سهمی تا پایان فصل و فصل 

 دامنه و برد توابعتا پایان  5

 108تا  78صفحه 

 چند ضلعی ها 

از ابتدای چند ضلعی ها و 

ویژگی هایی از آنها تا پایان 

کاربردهایی از مساحت صفحه 

 69تا  53های 

 کار، انرژی و توان / دما و گرما

از ابتدای کار و انرژی  3فصل 

تا  4درونی تا پایان فصل و فصل 

 102تا  71پایان گرما صفحه های 

 57تا  52پیمانه 

درپای گازها در زندگی، فصل 

های از ابتدای واکنش 2

شیمیایی و قانون پایستگی 

جرم تا پایان فصل از صفحه 

 47تا  41پیمانه   84تا  61

 5آزمون 

19/02/99 

ادبیات انقالب اسالمی ، ادبیات 

حماسی، ادبیات داستانیو ادبیات 

  149تا  72جهان صفحه 

،جانشین 1نوشته ذهنی نگارش 

سنجش و  2سازی نوشته ذهنی

مقایسه، نوشته های داشتان گونه 

 123تا  72صفحه های 

 هذا خلُق هللا

ذوالقرننی ،... ،صناعٌة الَتلمیع یف 

 الادِب الفاریس

  8ات  5درس های 

 102ات  47صفحه 

 تفکر و اندیشه 

فرجام کار ، دوستی با خدا، 

فضیلت آراستگی، زیبایی 

 152تا  82پوشیدگی صفحه های

 

The value of knowledge 

Traveling the world 

 4و  3درس های 

 119تا  71صفحه های 

معادله و نا معادله/ تابع، شمارش و 

 بدون شمردن / آمار و احتمال

از ابتدای سهمی تا پایان  4فصل 

 7فصل 

 170تا  78صفحه 

 چند ضلعی ها / تجسم فضایی

 4و فصل  3فصل 

 96تا  53صفحه های 

ویژگی های فیزیکی مواد / دما و 

 گرما / ترمودینامیک

از ابتدای شناوری و اصل  3فصل 

 5و فصل4ارشمیدس تا پایان فصل 

172تا  78صفحه   

درپای گازها در زندگی، آب 

از ابتدای  2آهنگ زندگی فصل 

واکنش شیمیایی و قانون 

پایستگی جرم تا پایان فصل و 

تا  61صفحه های  3فصل 

 71و  70پیمانه   122



 پایه دهم تجربي –های جامع بندی آزمونبودجه
 

 

  های آن در تقویم اجرایی تابستان درج گردیده است.( پایان دوره تابستان برگزار گردیده و عناوین و سرفصل1* آزمون شماره )

 نام کتاب

 تاریخ

 1شیمي  1فیزیک  1زیست شناسي  1ریاضي  1زبان انگلیسي 1دین و زندگي  1عربي زبان قرآن  1فارسي و نگارش 

 1آزمون 

03/08/98 

چشمه، از آموختن  ننگ 

مدار،ستایش، ادبیات تعلیمی 

 1نگارش   27تا  10صفحه 

ستایش پرورش موضوع 

 25تا  11صفحه 

 ذاَک هَو هللا

 1درس 

 10تا  1صفحه 

 تفکر و اندیشه

هدف زندگی، پر پرواز ) تا 

بتدای موانع رسیدن به 

 هدف(

 32تا  11صفحه 

Saving nature 

 تا ابتدای

Listening and speaking 

 29تا  15صفحه 

 مجموعه الگو و دنباله

مجموعه متناهی و نا  1فصل 

متناهی تا پایان دنباله حسابی 

 24تا  1صفحه 

 1دنیای زنده فصل 

 4تا  1) پیمانه  16تا  1صفحه 

 فیزیک و اندازه گیری 

  22تا  1صفحه  1فصل 

 11تا  6پیمانه 

کیهان زادگان، الفبای 

 هستی 

تا پایان شمارش ذره  1فصل 

 1صفحه ها از روی جرم آنها 

 19تا 

 2آزمون 

15/09/98 

، ستایش، ادبیات تعلیمی

ادبیات سفر و زندگی ، 

ادبیات غنایی  مهر و وفا 

نگارش ،    54تا  10صفحه 
پرورش موضوع عینک نوشتن 

 39تا  11صفحه 

 ذاَک هَو هللا

املواعُذ العددیة ِمَن َرسوِل هللا، 

مک مطرُ  + ،متن درس السَّ

 11صفحه  1اشاکل الافعال 

 28تا 

  تفکر و اندیشه 

هدف زندگی، پر پرواز، پنجره 

 ای به روشنایی، آینده روشن

 60تا  11صفحه 

Saving nature 
Wonders of creation 

 readingتا ابتدای  

 49تا  15صفحه 

مجموعه الگو و دنباله / مثلثات و 

 توان های گویا و عبارت های جبری 

تا پایان ریشه و  3تا فصل  1فصل 

 53تا  1توان صفحه 

دنیای زنده ، گوارش و جذب 

 2و  1مواد فصل 

تا  15پسمانه  32تا  1صفحه 

17 

فیزیک و اندازه گیری ، کار / انرژی 

فصل  تا پایان 2و  1و توان فصل 

 هارهفشار در شا

  40تا  1صفحه های  

 23تا  18پیمانه 

کیهان زادگان، الفبای هستی/ 

درپای گازها در زندگی  فصل 

تا پایان هوا معجونی  2و  1

 38تا  1ارزشمند صفحه های 

 3آزمون 

04/11/98 

ستایش، ادبیات تعلیمی،ادبیات 

سفر و زندگی، ادبیات غنایی و 

تا  10صفحه ادبیات پایداری 

ستایش، پرورش نگارش  71

موضوع عینک نوشتن ، نوشته 

های عینی و نوشته های گزارش 

 71تا  11گونه صفحه 

 ذاَک هَو هللا

املواعُذ العددیة ِمَن َرسوِل هللا، 

مک ، الَتعایُش الَسلمی    مطُر السَّ

صفحه  4تا  1درس های 

 46تا  1

  تفکر و اندیشه 

هدف زندگی، پر پرواز، پنجره ای 

نده روشن، به روشنایی، آی

 منزلگاه بعد ، واقعه بزرگ

 80تا  11صفحه 

Saving nature 
Wonders of creation 

 69تا  15صفحه  2و 1درس های

مجموعه الگو و دنباله / مثلثات و توان 

های گویا و عبارت های جبری، معادله و 

تا  4و فصل  3تا فصل  1نا معادله  فصل 

و روش های حل آن  2پایان معادله درجه 

 77تا  1صفحه 

دنیای زنده زنده / گوارش و جذب 

تبادالت کاری / گردش مواد در  /

تا پیاین 4و فصل  3تا  1بدن فصل 

 تشریح قلب گوسفند 

فیزیک و اندازه گیری ویژگی های 

فیزیکی مواد / کار انرژی و توان 

تا پایان کار  3و فصل  2، 1فصل 

انجام شده توسط نیروی ثابت 

 ( 30تا  1یمانه ) پ  60تا  1صفحه 

کیهان زادگان، الفبای هستی/ 

 1درپای گازها در زندگی فصل 

تا پایان خواص اکسید های  2و 

 60تا  1فلزی و نافلزی صفحه

 33تا  1پیمانه 

 4آزمون 

23/12/98 

ادبیات انقالب اسالمی ، ادبیات 

حماسی)رستم و اشکبوس( 

 101تا  72صفحه 

،جانشین 1نوشته ذهنی نگارش 

سنجش و  2نوشته ذهنیسازی 

 97تا  72مقایسه صفحه 

 هذا خلُق هللا

 ذوالقرننی 

 + الفعل اجملهول متن درس

 66تا  47صفحه 

 

 تفکر و اندیشه 

فرجام کار ، قدم در راه ، 

 آهنگ سفر، دوستی با خدا 

 118تا  82صفحه های 

The value of knowledge 

 writing تا انتهای

 93 تا 71 صفحه های

از  4نا معادله/ تابع فصل معادله و 

ابتدای سهمی تا پایان فصل و فصل 

 تا پایان دامنه و برد توابع 5

 108تا  78صفحه 

گردش مواد در بدن/ تنظیم 

از  4اسمزی و دفع مواد زائد فصل 

ابتدای ساختار بافت قلب تا پایان 

پایان هم ایستایی و  5فصل و فصل

پیمانه  72تا  51کلیه ها صفحه 

 44تا  39

 ار ، انرژی توان ک

از ابتدای کار و انرژی  3فصل 

تا  61جنبشی تا پایان فصل صفحه 

 ( 40تا  38) پیمانه  82

درپای گازها در زندگی، فصل 

های از ابتدای واکنش 2

شیمیایی و قانون پایستگی 

جرم تا پایان فصل از صفحه 

 47تا  41پیمانه   84تا  61

 5آزمون 

19/02/99 

ادبیات انقالب اسالمی ، ادبیات 

حماسی، ادبیات داستانیو ادبیات 

  149تا  72جهان صفحه 

،جانشین 1نوشته ذهنی نگارش 

سنجش و  2سازی نوشته ذهنی

مقایسه، نوشته های داشتان گونه 

 123تا  72صفحه های 

 هذا خلُق هللا

ذوالقرننی ،... ،صناعٌة الَتلمیع یف 

 الادِب الفاریس

  8تا  5درس های 

 102تا  47صفحه 

 تفکر و اندیشه 

فرجام کار ، دوستی با خدا، 

فضیلت آراستگی، زیبایی 

تا  82پوشیدگی صفحه های

105 

The value of knowledge 
Traveling the world 

 4و  3درس های 

 119تا  71صفحه های 

معادله و نا معادله/ تابع، شمارش و 

 بدون شمردن / آمار و احتمال

از ابتدای سهمی تا پایان  4فصل 

 7فصل 

 170تا  78صفحه 

گردش مواد در بدن/ تنظیم 

اسمزی و دفع مواد زائد/ از یاخته 

تا گیاه / جذب و انتقال مواد در 

از ابتدای ساختار  4گیاهان فصل

 7و  6،  5بافت قلب تا پایان فصل 

 68تا  61پیمانه 111تا  51صفحه 

 کار ، انرژی توان 

از ابتدای کار  3رما  فصل دما و گ 

و انرژی جنبشی تا پایان فصل، 

   120تا  61صفحه  4فصل

 66تا  63پیمانه  

درپای گازها در زندگی، آب 

از ابتدای  2آهنگ زندگی فصل 

واکنش شیمیایی و قانون 

پایستگی جرم تا پایان فصل و 

تا  61صفحه های  3فصل 

 71و  70پیمانه   122



 پایه یازدهم ریاضي –های جامع بندی آزمونبودجه

 

 

  های آن در تقویم اجرایی تابستان درج گردیده است.برگزار گردیده و عناوین و سرفصل( پایان دوره تابستان 1* آزمون شماره )

 نام کتاب

 تاریخ

 2شیمي  2 فیزیک آمار و احتمال 2هندسه  1حسابان  1زبان انگلیسي 1دین و زندگي  1عربي زبان قرآن  1فارسي و نگارش 

 1آزمون 

03/08/98 

 ) ستایش ، لطف خدا(

 ادبیات تعلیمی 

 25تا  10صفحه 

 من آیات االخالق

امس تفضیل ) متن درس ، 

 و امس املاکن یف سوق مشهد(
 10تا  1صفحه 

تفکر و اندیشه ) هدایت 

الهی ( ) تداوم هدایت ( 

 28تا  8صفحه 

Understanding 
people 

( get ready … , reading 

m vocabulary 

Development) 

 27تا  15صفحه 

مجموعه جبر و معادله )

جمالت و دنباله های حسابیو 

و  2هندسی، معادالت درجه 

صفحه معادالت گویا و گنگ( 

 22تا  1

دایره ) مفاهیم اولیه و زاویه 

 17تا  9ها در دایره ( صفحه 

 آشنایی با مبانی ریاضیات

 ( آشنایی با منطق ریاضی )  

 18تا  1صفحه 

بار الکتریسیته ساکن) 

الکتریکی ، برهم نهی نیروهای 

الکتروستاتیکی ، میدان الکتریکی و 

( بر هم نهی میدان های الکتریکی 

 17تا  1صفحه 

قدر هدایای زمین را 

از ابتدای فصل تا بدانیم )

ابتدای عنصر ها به چه شکلی در 

 (طبیعت یافت می شوند.

 22تا  1صفحه 

 2آزمون 

15/09/98 

) ستایش ، لطف خدا ( ادبیات 

تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی 

،ادبیات غنایی ) پرورده عشق( 

نگارش ستایش   58تا  10صفحه 

، جزای نوشته ، ساختار و محتوا، 

 11گسترش محتوا  زمان و مکان 

 51تا 

 من آ ایت الاخالق

 یف حمرض املعمل

 28تا  1صفحه 

اندیشه ) هدایت  تفکر و

الهی تداوم هدایت معجزه 

جاویدان مسئولیت های 

 8پیامبر )ص( (  صفحه 

 58تا  

Understanding 
people 

( get ready … ,writing) 

 45تا  15صفحه 

( 1کل فصلجبر و معادله )

آشنایی بیشتر با تابع ، تابع )

انواع تابع تا ابتدای معادالت و 

 ( توابع 

 48تا  1صفحه 

مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره ) 

دایره، رابطه های طولی در دایره ف 

چند ضلعی های محاطی محیطی ، 

(  دایره های محیطی و محاطی مثلث

 26تا  9صفحه 

 آشنایی با مبانی ریاضیات

 (  1کل فصل )  

 38تا  1صفحه 

کل الکتریسیته ساکن )

 44تا  1( صفحه 1فصل 

 قدر هدایای زمین را بدانیم

از ابتدای فصل تا ابتدای آلکن ها و )

 (هیدروکربن هایی با یک پیوند دوگانه

 39تا  1صفحه 

 3آزمون 

04/11/98 

 مباحث نیمسال اول 

  85تا  10صفحه 

نگارش  مباحث نیمسال 

 اول 

 69تا  11صفحه 

 مباحث نیمسال اول 

  41تا  10صفحه 

 مباحث نیمسال اول 

  84تا  10صفحه 

 مباحث نیمسال اول 

  60تا  15صفحه 

تابع ( 1)کل فصلجبر و معادله 

(توابه نمایی و 2کل فصل)

 (  تابع نماییلگاریتمی) 

 74تا  1صفحه 

(  تبدیل های 1کل فصلدایره )

تبدیل های هندسی هندسی )

 40تا  9(  صفحه بازتاب

 آشنایی با مبانی ریاضیات

مبانی ( احتمال )  1کل فصل )  

احتمال غیر هم شانس ، احتمال شرطی 

 (تا ابتدای قانون احتمال کل 

 51تا  1صفحه 

کل فصل الکتریسیته ساکن  )

از ابتدای ( جریان الکتریکی )1

فصل تا ابتدای توان در مدار 

 66تا  1(  صفحه الکتریکی 

قدر هدایای زمین را بدانیم 

(در پی غذلی سالم 1کل فصل )

از ابتدای فصل تا ابتدای آنتالپی )

 ( همان محتوای انرژی است 

 63تا  1صفحه 

 4آزمون 

23/12/98 

ادبیات انقالب اسالمی ، 

ادبیات حماسی ) کاوه 

دادخواه ، درس آزاد( 

 110تا  87صفحه 

گسترش محتوا نگارش 

 گفتگو  3

 83تا  72صفحه 

 آ داُب الالکم 

 الِکذب

 63تا  43صفحه 

وضعیت تفکر و اندیشه)

فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی 

مسلمانان پس از رحلت 

پیامبر ، احیای ارزش های 

 راستین(

 106تا  86صفحه 

A Healthy life style 

(vocabulary 

Development .. 

,writing) 

 77تا  61صفحه 

توابع نمایی و لگاریتمی 

از ابتدای تابع لگاریتمی )

( مثلثات 3 تا پایان فصل

)رادیان و نسبت های 

مثلثی برخی زوایا ( 

 104تا  80صفحه 

تبدیل های هندسی و 

کاربردها ) تبدیل های 

هندسی ، انتقال ، دوران ، 

تجانس، کاربرد هایی از 

 بازتاب( 

 54تا  40صفحه 

قانون احتمال کل، احتمال ) 

قاعده بیز، پیشامد های مستقل و 

( آمار توصیفی ) وابسته 

( ف و نمایش داده ها توصی

  72تا  54صفحه 

از ابتدای توان جریان الکتریکی ) 

( در مدار های الکتریکی تا پایان فصل 

از ابتدای فصل تا ابتدای مغناطیس ) 

نیروی مغناطیسی وارد بر سیستم حامل 

 91تا  67( صفحه جریان 

از ابتدای در پی غذلی سالم )

آنتالپی همان محتوای انرژی است تا 

ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد 

شرکت کننده در واکنش از دیدگاه 

 ( کمی

 86تا  63صفحه 

 5آزمون 

19/02/99 

 مباحث نیمسال دوم 

 157تا  87صفحه 

نگارش  مباحث نیمسال 

 دوم 

 123تا  72صفحه 

 مباحث نیمسال دوم 

 91تا  43صفحه 

 مباحث نیمسال دوم 

 158تا  86صفحه 

 مباحث نیمسال دوم 

 107تا  61صفحه 

از توابع نمایی و لگاریتمی )

( 3 ابتدای تابع لگاریتمی تا پایان فصل

(  حد و  4کل فصل مثلثات )

( صفحه  5کل فصل پیوستگی )

151تا  80  

 تبدیل های هندسی و کاربردها 

تبدیل های هندسی ، انتقال ، دوران ، ) 

( روابط طولی تجانس، کاربرد تبدیل ها

 (  3 کل فصلدر مثلثات )

76تا  40صفحه   

قانون احتمال کل، قاعده احتمال ) 

( بیز، پیشامد های مستقل و وابسته 

( آمار 3کل فصل آمار توصیفی )

(4کل فصل استنباطی)  

127تا  52صفحه    

از ابتدای توان جریان الکتریکی ) 

( در مدار های الکتریکی تا پایان فصل 

( القای  3کل فصل مغناطیس ) 

 (4کل فصل الکترومغناطیسی)

 130تا  67صفحه 

از ابتدای در پی غذلی سالم )

آنتالپی همان محتوای انرژی است تا 

( پوشاک نیازی پایان فصل 

 ( 3کل فصل ) پایان ناپذیر

121تا  63صفحه   



 پایه یازدهم تجربي –های جامع بندی آزمونبودجه

 

 

  های آن در تقویم اجرایی تابستان درج گردیده است.( پایان دوره تابستان برگزار گردیده و عناوین و سرفصل1* آزمون شماره )

 نام کتاب

 تاریخ

 2شیمي  2فیزیک  زمین شناسي  2زیست شناسي  2ریاضي  1زبان انگلیسي 1دین و زندگي  1عربي زبان قرآن  1فارسي و نگارش 

 1آزمون 

03/08/98 

) ستایش ، لطف 

 خدا(

 ادبیات تعلیمی 

 25تا  10صفحه 

 من آیات االخالق

امس ) متن درس ، 

تفضیل و امس املاکن یف 

 سوق مشهد(
 10تا  1صفحه 

تفکر و اندیشه ) هدایت 

الهی ( ) تداوم هدایت ( 

 28تا  8صفحه 

Understanding 

people 
( get ready … , reading 

m vocabulary 

Development) 

 27تا  15صفحه 

هندسه هندسه تحلیل و جبر )

تحلیلی ، معادله درجه دوم و تابع 

، معادالت گویا و معادالت  2درجه 

 (1رادیکالی تا پایان فصل 

 24تا  1صفحه 

 تنظیم عصبی

  18تا  1صفحه 

گیرنده های حسی ، حواس ) 

 ( حواس ویژه تا سر شنوایی و تعادل 

 28تا  19صفحه 

آفرینش کیهان و تکوین 

 زمین

 23تا  9صفحه 

بار الکتریکی ، الکتریسیته ساکن) 

 پایستگی ، قانون کولن ، میدان الکتریکی

و میدان الکتریکی حاصل از یک ذره 

 16تا  1( صفحه باردار

قدر هدایای زمین را بدانیم 

ابتدای فصل تا ابتدای عنصر ها  از)

به چه شکلی در طبیعت یافت می 

 (شوند.

 22تا  1صفحه 

 2آزمون 

15/09/98 

) ستایش ، لطف خدا ( 

ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر 

و زندگی ،ادبیات غنایی ) 

تا  10پرورده عشق( صفحه 

نگارش ستایش ، جزای   58

نوشته ، ساختار و محتوا، 

مکان گسترش محتوا  زمان و 

 51تا  11

 من آ ایت الاخالق

 یف حمرض املعمل

 28تا  1صفحه 

تفکر و اندیشه ) هدایت 

الهی تداوم هدایت معجزه 

جاویدان مسئولیت های 

 8پیامبر )ص( (  صفحه 

 58تا  

Understanding 
people 

( get ready … ,writing) 

 45تا  15صفحه 

هندسه تحلیل و جبر / 

آشنایی با هندسه / تابع  )

برخی از انواع توابع تا پایان توابع 

 (رادیکالی 

 53تا  1صفحه 

  18تا  1تنظیم عصبی صفحه 

 36تا  19حواس   صفحه 

 دستگاه حرکتی  

 52تا  37صفحه 

آفرینش کیهان و تکوین زمین 

منابع معدنی و ذخایر انرژی ،  /

زیربنای تمدن و توسعه/ منابع 

ابتدای از ابتدای فصل تا آب و خاک) 

 44تا  9( صفحه آب زیر زمینی

 الکتریسیته ساکن 

 38تا  1صفحه 

قدر هدایای زمین را بدانیم 

از ابتدای فصل تا ابتدای آلکن ها )

و هیدروکربن هایی با یک پیوند 

 (دوگانه

 39تا  1صفحه 

 3آزمون 

04/11/98 

 مباحث نیمسال اول 

  85تا  10صفحه 

نگارش  مباحث 

 نیمسال اول 

 69تا  11صفحه 

 مباحث نیمسال اول 

  41تا  1صفحه 

 مباحث نیمسال اول 

  84تا  8صفحه 

 مباحث نیمسال اول 

  60تا  15صفحه 

هندسه تحلیل و جبر / 

هندسه / تابع / مثلثات 

واحد های اندازه گیری زاویه تا )

تا  1( صفحه پایان درس اول 

76 

تنظیم عصبی/ حواس/ 

دستگاه حرکتی/ تنظیم 

 شیمیایی/ ایمنی

 78تا  1صفحه 

آفرینش کیهان و تکوین زمین 

منابع معدنی و ذخایر انرژی ،  /

زیربنای تمدن و توسعه/ منابع 

 58تا  9آب و خاک صفحه 

ای فصل از ابتدالکتریسیته ساکن  )

تا ابتدای نیروی محرکه الکتریکی و 

 53تا  1(  صفحه مدارها 

کل قدر هدایای زمین را بدانیم )

از (در پی غذلی سالم )1فصل 

ابتدای فصل تا ابتدای آنتالپی همان 

 ( محتوای انرژی است 

 63تا  1صفحه 

 4آزمون 

23/12/98 

ادبیات انقالب اسالمی ، 

ادبیات حماسی ) کاوه 

دادخواه ، درس آزاد( 

 111تا  87صفحه 

گسترش محتوا نگارش 

 گفتگو  3

 83تا  72صفحه 

 آ داُب الالکم 

 الِکذب

 63تا  43صفحه 

وضعیت تفکر و اندیشه)

فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی 

مسلمانان پس از رحلت پیامبر 

 ، احیای ارزش های راستین(

 106تا  86صفحه 

A Healthy life style 

(vocabulary 

Development .. ,writing) 

 77تا  61صفحه 

روابط تکمیلی بین مثلثات )

نسبت های مثلثاتی/ توابع 

( توابع نمایی و مثلثاتی 

تابع نمایی و لگاریتمی )

ویژگی های آن ، تابع لگاریتمی و 

ویژگی های آن تا پایان درس 

 114تا  77(  صفحه دوم 

 تقسیم یاخته

 تولید مثل  96تا  79صفحه  

 ( دستگاه تولید مثل در مرد و زن ) 

 107تا  97صفحه 

زمین شناسی مهندسی / زمین 

از ابتدای فصل ) شناسی و سالمت 

 (تا ابتدای غبار های زمین زاد

 83تا  59صفحه 

توان در مدار جریان الکتریکی ) 

(  الکتریکی و ترکیب مقاومت ها 

القای مغناطیس و 

مغناطیس و قطب الکترومغناطیسی)

 (های مغناطیسی ، میدان مغناطیسی و ...

 76تا  53صفحه 

از ابتدای در پی غذلی سالم )

آنتالپی همان محتوای انرژی است تا 

ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد 

 ( شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی

 86تا  63صفحه 

 5آزمون 

19/02/99 

 مباحث نیمسال دوم 

 157تا  87صفحه 

نگارش  مباحث 

 نیمسال دوم 

 124تا  72صفحه 

 مباحث نیمسال دوم 

 91تا  43صفحه 

 مباحث نیمسال دوم 

 158تا  86صفحه 

 مباحث نیمسال دوم 

 107تا  61صفحه 

روابط تکمیلی بین نسبت مثلثات )

( توابع های مثلثاتی/ توابع مثلثاتی 

حد و نمایی و لگاریتمی / 

پیوستگی / آمار و احتمال 

 166تا  77صفحه 

تقسیم یاخته /  تولید مثل/ تولید 

مثل نهان دانگان / پاسخ گیاهان 

 به محرک ها

 152تا  79صفحه 

زمین شناسی و سالمت/ 

پویایی زمین / زمین 

 شناسی ایران

 117تا  59صفحه 

از توان در مدار جریان الکتریکی ) 

( های الکتریکی و ترکیب و مقاومت ها 

مغناطیس والقای 

 (کل فصلالکترومغناطیسی)

 104تا  53صفحه 

از ابتدای در پی غذلی سالم )

آنتالپی همان محتوای انرژی است تا 

( پوشاک نیازی پایان پایان فصل 

 ( 3کل فصل ) ناپذیر

121تا  63صفحه   



 اتي در طول سال تحصیليـبرنامه اردوی مطالع

 

رسند احتیاج به کمی استراحت دارند، اما ممکن است مدیریت این استراحت به درستی به خانه میمدرسه هستند و عصر وقتی آموزان از صبح در بیشتر دانش

تر اتفاق ها بهتر و باکیفیتآموزان با یک نظارت آموزشی صحیح و برنامه منظم در جمع همکالسیبندی دانشهای زمانی، جمعاتفاق نیفتد. از طرفی در برخی از بازه

ها طبق برنامه تنظیمی از سوی مشاورین آموزان بتوانند پس از اتمام کالسکند که دانشه در سه نوبت شرایطی را فراهم میدرساز این رو در سال جاری م افتد.می

 در محیط مدرسه به مطالعه بپردازند.

 

 

 جدول زمانبندی اردوی مطالعاتی

 ساعت اردو بازه زماني نوبت

 20:30الی  15 چهارم آذر ماه سوم و هفته نوبت اول

 20الی  8 ایام نوروز نوبت دوم

 20الی  8 هفته چهارم و پنجم اردیبهشت ماه نوبت سوم

 

 های مربوطه به اطالع خواهد رسید.به صورت اطالعیه در زمان* برنامه تکمیلی اردوی مطالعاتی 

  



 

 :در برنامه درسي های پیشرفتهکالس

باشد طی نمایند الزم های آموزشی را برای رسیدن به نقطه پایانی که کنکور میآموزان کلیه فعالیتآموزشی الزم است دانشسال  3دوره دوم متوسطه با توجه به اینکه در در 

 این راه خطیر آماده گردد. طی کردن ریزی برایآموز با هدفمندی و برنامهاست از سال دهم فعالیت جدی و هدفمند آموزشی آغاز گردد و در هر سال هر دانش

گردد تا تسلط کامل نسبت به مباحث سال تحصیلی اتفاق افتد. گذاری در خصوص ارتقا و تبحر در مباحث آموزشی انجام میآموز هدفدر هر سال تحصیلی برای هر دانشلذا 

سازی ی با هدف تعمیق یادگیری و آمادههای دروس تخصصی و در طی سال تحصیلهای پیشرفته تکمیل کننده فرآیند یادگیری است که در طول تابستان در کالساین کالس

 شده است.دیده  برنامه درسیهای تستی در آموزان جهت آزموندانش
 

 سازی:های رتبهکالس

مطابق با فرا تواند نقش شایان ذکری ایفا کند، از این رو به عنوان یک عامل مهم محرک یادگیری در راستای تعمیق کتب درسی می سازیی رتبههابا توجه به اینکه کالس

های یادگیری برای گردد و از طرفی عامل ایجاد انگیزهآموزان مستعد برگزار میآموزان است. لذا با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت دانشمحتوای آموزشی دانش

 باشد.آموزان میدانش

بایست حدنصاب آموزشی الزم را آموزان میها دانشگردد. جهت شرکت در این کالسائه شده؛ برگزار میها از هفته پایانی مهرماه آغاز شده و مطابق برنامه اجرایی اراین کالس

 کسب نمایند.

 نماید.ها کمک شایانی به موفقیت در کنکور سراسری میبدیهی است شرکت در این کالس
 

  های صبحگاهي:آزمون

های آموزان موثر باشد و در فرایند یادگیری نقش شایان ذکری داشته باشد، لذا با توجه به برنامه ماهانه آزموندانش تواند در تثبیت یادگیریبا توجه به اینکه آزمون مستمر می

 گردد.آموزان پایه یازدهم برگزار میآموزان پایه دهم و شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ویژه دانشدر روزهای دوشنبه و چهارشنبه ویژه دانش 7:30تا  7تستی از ساعت 

 ها ابتدای هرماه ارائه خواهد شد.برنامه این آزمون  



 ) پایه دهم و یازدهم ( آموزیاردوهای دانشبرنامه    

 

 مکان اهداف اردو تاریخ

 اردوی تفریحی آشنایی با روحیات دانش آموزان تابستان

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

 اردوی تفریحی امتحان میان ترمتجدید قوای دانش آموزان بعد از  اول آذرهفته 

 بهمن دومهفته 

 نیمسال اولتجدید قوای دانش آموزان بعد از امتحان 

 تجربه زندگی گروهی و نظم اجتماعی

 یادگیری همدلی و همکاری در اردو

 اردوی سیاحتی تفریحی برون استانی

 اردوی تفریحی تجدید قوای دانش آموزان بعد از امتحان میان ترم هفته دوم اردیبهشت

 



 نامه آموزشيآیین
 

شده ریزی مطالعه را به طور روزانه تکمیل و به صورت هفتگی در زمان تعیین 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 منزل توسط دانشدر صورت عدم ارائه کار 

 بار اول: 

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

 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 یادداشت 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 مستمر:

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

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

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

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

 باشد.های مستمر و تحقق این مهم میها بیانگر تاکید مدرسه بر پرسشهای کالسی به خانوادهگزارشات ارسال شده از میزان پرسش

 

 مستمر ترم اولجمع  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 

 

 

 ترم دوممیان های هفتگیآزمون های تستی نوروزیآزمون های تکالیف نوروزیآزمون
تستی ترم 

 دوم

کار در منزل کالسی و 

 حضور و غیاب
 جمع مستمر ترم دوم

3 2 3 5 4 3 20 

 

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

 

 



 ها:آزمون

 مدت کوئیز:های کوتاهالف( آزمون

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

مل چند فصل یا چند درس ترم که به صورت تشریحی و شاهای 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.باشد 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 آزمونکتاب میها در سطح این آزمون

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

 

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

  



 اطيـامه 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
 

 خواهد بود. 14:30در مدرسه حاضر باشند و ساعت خروج  7:00آموزان باید از ساعت صبح و دانش 7آغاز کار مدرسه راس ساعت  ( ساعت ورود و خروج:1

ر و قبل آموزان موظفند قبل از حضور دبیگردد. 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 برگهاز زمان شروع کالس، در کالس حضور داشته باشند. تأخیر دانش

 گردد. انضباطی و توسط معاونین انضباطی پیگیری می

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

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

آموز تحویل مسئولین مدرسه شود. متذکر پزشک توسط دانشبایست گواهی رسانی 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، آوردن هرگونه وسایل تجملی، طال و زیورآالت )گردنبند، دستبند، انگشتر، گوشواره(، اشیای گران ( 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 های آموزشی از جمله درس زبان ،پژوهش و پرورش مثل اردوها( به مدرسه ممنوع میغیرهوشمند )حتی برای برنامههمراه داشتن هرگونه گوشی هوشمند و  -

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

 مبلغ نقدی به مقدار غیرمتعارف به مدرسه خودداری نماید.  بایست از آوردنآموز 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 -

 بایست تنها دارای اطالعات درسی بوده و از هرگونه اطالعات غیرمرتبط و خصوصی خالی باشد.د. فلش میباشآموز 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 -

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

 باشد.هرگونه رنگ مو و همچنین بافت موی غیرمتعارف در مدرسه ممنوع می

 .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 میوزش و پرورش بوده و در صورت مشاهده تصمیمآموز خالف قوانین آمهرگونه 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 -

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

  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 -

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

  



 

 رـمه

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ
 جشن بازگشایی مدرسه جمع اوری کار در منزل تابستان دوشنبه 98/07/01

  رفع اشکال کار در منزل سه شنبه 98/07/02

  رفع اشکال کار در منزل چهارشنبه 98/07/03

   پنج شنبه 98/07/04

   جمعه 98/07/05

  شروع آزمون کار در منزل تابستان و جلسه شورای دبیران شنبه 98/07/06

  جلسه شورای دبیران-آزمون کار در منزل  یکشنبه 98/07/07

  جلسه شورای دبیران-آزمون کار در منزل  دوشنبه 98/07/08

 روز جهانی سالمندان جلسه شورای دبیران-آزمون کار در منزل  سه شنبه 98/07/09

  آزمون کار در منزل  چهارشنبه 98/07/10

   پنج شنبه 98/07/11

   جمعه 98/07/12

 بزرگداشت روز آتش نشانی و ایمنی آموزش اطفای حریق پایه دهم آزمون کار در منزل  شنبه 98/07/13

  کار در منزلآزمون  یکشنبه 98/07/14

  آزمون کار در منزل دوشنبه 98/07/15

 مجمع عمومی اولیا و مربیان و انتخابات انجمن اولیا و مربیان ارائه کارنامه کار در منزل تابستان سه شنبه 98/07/16

   چهارشنبه 98/07/17

   پنج شنبه 98/07/18

   جمعه 98/07/19

   شنبه 20/7/98

 مراسم بزرگداشت حافظ  یکشنبه 98/07/21

   دوشنبه 98/07/22

 اردوی تفریحی  سه شنبه 98/07/23

 و روز اولیاء و مربیان بزرگداشت اربعین حسینی / آغاز هفته بهداشت و روان ثبت نمرات مهرماه وری وآجمع چهارشنبه 98/07/24

   پنج شنبه 98/07/25

   جمعه 98/07/26

 تعطیل رسمی (اربعین حسینی )  شنبه 98/07/27

 گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش حل تست های آمادگی آزمون تستی یکشنبه 98/07/28

  حل تست های آمادگی آزمون تستی دوشنبه 98/07/29

  حل تست های آمادگی آزمون تستی سه شنبه 98/07/30

دوره دوم در یک نگاهآموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  



 انـآب

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

 آغاز دهه ریاضی حل تست های آمادگی آزمون تستی چهارشنبه 98/08/01

   پنج شنبه 98/08/02

  آزمون تستی نوبت دوم جمعه 98/08/03

 بزرگداشت رحلت حضرت رسول اکرم ) ص (  شنبه 98/08/04

 و شهادت امام حسن مجتبی ) ع ( تعطیل رسمی رحلت رسول اکرم ) ص ( یکشنبه 98/08/05

  ارائه کارنامه مهر ماه و آزمون تستی به دانش آموزان دوشنبه 98/08/06

 شهادت امام رضا ) ع ( تعطیل رسمی سه شنبه 98/08/07

 و روز نوجوان انتخابات شورای دانش آموزی شروع مشاوره فردی دانش آموزان  و تحلیل کارنامه آموزشی چهارشنبه 98/08/08

   پنج شنبه 98/08/09

   جمعه 98/08/10

  شروع آزمون میان ترم شنبه 98/08/11

  1آزمون میان ترم  یکشنبه 98/08/12

 نشست هم اندیشی کالسی اولیا  /  بزرگداشت روز دانش آموز 1آزمون میان ترم  دوشنبه 98/08/13

 روز فرهنگ عمومی /نشست هم اندیشی کالسی  1آزمون میان ترم  سه شنبه 98/08/14

 شهادت امام حسن عسگری ) ع ( و آغاز امامت امام زمان ) عج ( چهارشنبه 98/08/15

  سازهای رتبهشروع کالس پنج شنبه 98/08/16

   جمعه 98/08/17

  1آزمون میان ترم  شنبه 98/08/18

 موضوع صلح و توسعهصبحگاه با  1آزمون میان ترم  یکشنبه 98/08/19

 آموزیبرگزاری شورای دانش 1آزمون میان ترم  دوشنبه 98/08/20

  1آزمون میان ترم  سه شنبه 98/08/21

 پذیرایی به مناسبت میالد رسول اکرم و امام جعفر صادق 1آزمون میان ترم  چهارشنبه 98/08/22

   پنج شنبه 98/08/23

   جمعه 98/08/24

 نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب خوانی 1آزمون میان ترم  شنبه 98/08/25

  1آزمون میان ترم  یکشنبه 98/08/26

  2پایان آزمون میان ترم  دوشنبه 98/08/27

   سه شنبه 98/08/28

   چهارشنبه 98/08/29

   پنج شنبه 98/08/30

دوره دوم در یک نگاهآموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 آذر

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ
   جمعه 98/09/01

  شورای دبیران شنبه 98/09/02

  شورای دبیران یکشنبه 98/09/03

 اردو یک روزه تفریحی  دوشنبه 98/09/04

 آموزیبرگزاری شورای دانش شورای دبیران سه شنبه 98/09/05

 کارنامه میان ترم نیمسال اول و کارگاه آموزش خانوادهارائه   چهارشنبه 98/09/06

   پنج شنبه 98/09/07

   جمعه 98/09/08

  حل نمونه سوال تستی آمادگی آزمون جامع شنبه 98/09/09

   یکشنبه 98/09/10

 مانور زلزله  دوشنبه 98/09/11

 روز جهانی معلولین تقویتیاطالعیه اردوی مطالعاتی و کالس های جمع بندی و  سه شنبه 98/09/12

   چهارشنبه 98/09/13

 والدت امام حسن عسگری ) ع (  پنج شنبه 98/09/14

  (3آزمون جامع نوبت ) جمعه 98/09/15

 وفات حضرت معصومه ) س ( جمع بندی نیمسال اول -اردوی مطالعاتی و کالس های تقویتی  شنبه 98/09/16

  جمع بندی نیمسال اول -کالس های تقویتی اردوی مطالعاتی و  یکشنبه 98/09/17

 آموزیبرگزاری شورای دانش ارائه کارنامه تستی به دانش آموزان دوشنبه 98/09/18

   سه شنبه 98/09/19

   چهارشنبه 98/09/20

   پنج شنبه 98/09/21

   جمعه 98/09/22

  نیمسال اولجمع بندی  -اردوی مطالعاتی و کالس های تقویتی  شنبه 98/09/23

  جمع بندی نیمسال اول -اردوی مطالعاتی و کالس های تقویتی  یکشنبه 98/09/24

 روز پژوهش جمع بندی نیمسال اول -اردوی مطالعاتی و کالس های تقویتی  دوشنبه 98/09/25

  جمع بندی نیمسال اول -اردوی مطالعاتی و کالس های تقویتی  سه شنبه 98/09/26

 جشن یلدا و متولدین پاییز  چهارشنبه 98/09/27

   پنج شنبه 98/09/28

   جمعه 98/09/29

   شنبه 98/09/30

دوره دوم در یک نگاهآموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 دی

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 98/10/01

  آزمون های نیمسال اول دوشنبه 98/10/02

  آزمون های نیمسال اول سه شنبه 98/10/03

 والدت حضرت عیسی مسیح ) ع ( آزمون های نیمسال اول چهارشنبه 98/10/04

   پنج شنبه 98/10/05

   جمعه 98/10/06

  آزمون های نیمسال اول شنبه 98/10/07

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 98/10/08

  آزمون های نیمسال اول دوشنبه 98/10/09

  آزمون های نیمسال اول سه شنبه 98/10/10

 والدت حضرت زینب ) س ( آزمون های نیمسال اول چهارشنبه 98/10/11

   پنج شنبه 98/10/12

   جمعه 98/10/13

  آزمون های نیمسال اول شنبه 98/10/14

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 98/10/15

 آموزیبرگزاری شورای دانش آزمون های نیمسال اول دوشنبه 98/10/16

  آزمون های نیمسال اول سه شنبه 98/10/17

  آزمون های نیمسال اول چهارشنبه 98/10/18

   پنج شنبه 98/10/19

   جمعه 98/10/20

  آزمون های نیمسال اول شنبه 98/10/21

  آزمون های نیمسال اول یکشنبه 98/10/22

  آزمون های نیمسال اول دوشنبه 98/10/23

 شروع نیمسال دوم سه شنبه 98/10/24
 اردوی تفریحی  چهارشنبه 98/10/25

   پنج شنبه 98/10/26

   جمعه 98/10/27

  حل نمونه سوال تستی آمادگی آزمون جامع نیمسال اول شنبه 98/10/28

   یکشنبه 98/10/29

   دوشنبه 98/10/30

دوره دوم در یک نگاهآموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 بهمن

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

 زادروز فردوسی  سه شنبه 98/11/01

   چهارشنبه 98/11/02

  نیمسال دوم سازرتبهکالس های شروع  پنج شنبه 98/11/03

  (4آزمون جامع نوبت ) جمعه 98/11/04

  شروع مشاوره فردی با موضوع تحلیل عملکرد نیمسال اول شنبه 98/11/05

 آموزش خانوادهحضوری کارگاه  ارائه کارنامه نیمسال اول یکشنبه 98/11/06

 آموزیبرگزاری شورای دانش به دانش آموزان 4ارائه کارنامه آزمون جامع نوبت  دوشنبه 98/11/07

 فاطمه )س(گرامیداشت شهادت حضرت   سه شنبه 98/11/08

 شهادت حضرت فاطمه ) س ( تعطیل رسمی چهارشنبه 98/11/09

   پنج شنبه 98/11/10

   جمعه 98/11/11

 آغاز دهه فجر شورای دبیران شنبه 98/11/12

  شورای دبیران یکشنبه 98/11/13

   دوشنبه 98/11/14

  شورای دبیران سه شنبه 98/11/15

   چهارشنبه 98/11/16

   پنج شنبه 98/11/17

   جمعه 98/11/18

 برگزاری نمایشگاه کتاب 2آزمون کالسی درس محور ترم  شنبه 98/11/19

   یکشنبه 98/11/20

 ،تولد متولدین زمستان و تقدیر از نفرات برتر نیمسال اولسالگرد پیروزی انقالب جشن  2آزمون کالسی درس محور ترم  دوشنبه 98/11/21

 سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ) تعطیل رسمی ( سه شنبه 98/11/22

  2آزمون کالسی درس محور ترم  چهارشنبه 98/11/23

  سازرتبهآزمون کالسی  پنج شنبه 98/11/24

   جمعه 98/11/25

 بزرگداشت روز زنجشن والدت حضرت فاطمه ) س ( /  2آزمون کالسی درس محور ترم  شنبه 98/11/26

   یکشنبه 98/11/27

  2آزمون کالسی درس محور ترم  دوشنبه 98/11/28

   سه شنبه 98/11/29

 2آزمون کالسی درس محور ترم  چهارشنبه 98/11/30
 

دوره دوم در یک نگاهآموزشي دبیرستان  - اجرایي تقویم  

 



 اسفنـد

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

   پنج شنبه 98/12/01

   جمعه 98/12/02

  های جامعهای تستی مربوط به آزمونبررسی سوال شنبه 98/12/03

  های جامعهای تستی مربوط به آزمونبررسی سوال یکشنبه 98/12/04

 آموزیبرگزاری شورای دانش های جامعهای تستی مربوط به آزمونبررسی سوال دوشنبه 98/12/05

 والدت امام محمد باقر ) ع ( های جامعهای تستی مربوط به آزمونبررسی سوال سه شنبه 98/12/06

  های جامعهای تستی مربوط به آزمونبررسی سوال چهارشنبه 98/12/07

   پنج شنبه 98/12/08

   جمعه 98/12/09

   شنبه 98/12/10

 نشست هم اندیشی کالسی اولیا اسفند ارائه کارنامه ماهانه بهمن و یکشنبه 98/12/11

 کالسی اولیانشست هم اندیشی  اسفند ارائه کارنامه ماهانه بهمن و دوشنبه 98/12/12

   سه شنبه 98/12/13

 / روز احسان و نیکوکاری روز درختکاری جشن  چهارشنبه 98/12/14

 روز درختکاری سازرتبهآزمون کالسی کالس های  پنج شنبه 98/12/15

   جمعه 98/12/16

 جشن والدت حضرت علی )ع(  شنبه 98/12/17

 ) تعطیل رسمی ( والدت حضرت علی ) ع (  روز پدر یکشنبه 98/12/18

 آموزیبرگزاری شورای دانش - ارائه اطالعیه اردوی نوروزی جمع بندی تستی جهت آمادگی آزمون تستی دوشنبه 98/12/19

  آزمون های ماهانه اسفند سه شنبه 98/12/20

 روز بزرگداشت نظامی گنجوی آزمون های ماهانه اسفند چهارشنبه 98/12/21

   پنج شنبه 98/12/22

  (5آزمون جامع نوبت ) جمعه 98/12/23

  آزمون های ماهانه اسفند شنبه 98/12/24

 روز بزرگداشت پروین اعتصامی آزمون های ماهانه اسفند یکشنبه 98/12/25

  ارائه کار در منزل و برنامه های نوروز / ارائه کارنامه آزمون تستی دوشنبه 98/12/26

 سوری  و تقدیر نفرات برتر بهمن و اسفندجشن چهارشنبه   سه شنبه 98/12/27

   چهارشنبه 98/12/28

 روز ملی شدن صنعت نفت ) تعطیل رسمی ( پنج شنبه 98/12/29

 

دوره دوم در یک نگاهآموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 فروردین

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ

  مطالعاتی پایه دهم و یازدهماردوی  جمعه 99/01/08

  اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم شنبه 99/01/09

  اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم یکشنبه 99/01/10

  اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم دوشنبه 99/01/11

   سه شنبه 99/01/12

   چهارشنبه 99/01/13

   پنج شنبه 99/01/14

   جمعه 99/01/15

  جمع آوری کاردر منزل نوروز شنبه 99/01/16

 صبحگاه با موضوع بزرگداشت روز نوجوان رفع اشکال کار در منزل  نوروز یکشنبه 99/01/17

 آموزیبرگزاری شورای دانش رفع اشکال کار در منزل  نوروز دوشنبه 99/01/18

  رفع اشکال کار در منزل  نوروز سه شنبه 99/01/19

 جشن اعیاد شعبانیه رفع اشکال کار در منزل  نوروز چهارشنبه 99/01/20

   پنج شنبه 99/01/21

   جمعه 99/01/22

  آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( شنبه 99/01/23

  آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( یکشنبه 99/01/24

 نشست هم اندیشی کالسی اولیا ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز (آزمون میان  دوشنبه 99/01/25

 نشست هم اندیشی کالسی اولیا آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( سه شنبه 99/01/26

  آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( چهارشنبه 99/01/27

   پنج شنبه 99/01/28

   جمعه 99/01/29

 15بازدید از نمایشگاه کمان  آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( شنبه 99/01/30

 15بازدید از نمایشگاه کمان  آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( یکشنبه 99/01/31

 

نگاهدوره دوم در یک آموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 اردیبهشت

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ
 آموزیبرگزاری شورای دانش آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( دوشنبه 99/02/01

 روز زمین پاک )تشریحی کار در منزل نوروز (آزمون میان ترم دوم +  سه شنبه 99/02/02

  آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( چهارشنبه 99/02/03

 روز جهانی کتاب  پنج شنبه 99/02/04

   جمعه 99/02/05

  آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( شنبه 99/02/06

  ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز (آزمون میان  یکشنبه 99/02/07

  آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( دوشنبه 99/02/08

  آزمون میان ترم دوم + )تشریحی کار در منزل نوروز ( سه شنبه 99/02/09

 اردوی تفریحی پایان آزمون میان ترم دوم چهارشنبه 99/02/10

  سازرتبهآزمون کالسی کالس های  پنج شنبه 99/02/11

 بزرگداشت هفته معلم  جمعه 99/02/12

 آغاز هفته معلم کارنامه شنبه 99/02/13

  جمع بندی تستی نیمسال دوم یکشنبه 99/02/14

 آموزیبرگزاری شورای دانش  دوشنبه 99/02/15

   سه شنبه 99/02/16

 کارگاه آموزش خانواده ارائه کارنامه میان ترم دوم چهارشنبه 99/02/17

   پنج شنبه 99/02/18

  (6آزمون جامع نوبت ) جمعه 99/02/19

  جمع بندی و دوره دروس و برگزاری اردوی مطالعاتی و کالس های رفع اشکال شنبه 99/02/20

  جمع بندی و دوره دروس و برگزاری اردوی مطالعاتی و کالس های رفع اشکال یکشنبه 99/02/21

 جشن تولد متولدین بهار و تقدیر از نفرات برتر آزمون ها جمع بندی و دوره دروس و برگزاری اردوی مطالعاتی و کالس های رفع اشکال دوشنبه 99/02/22

  جمع بندی و دوره دروس و برگزاری اردوی مطالعاتی و کالس های رفع اشکال سه شنبه 99/02/23

  برگزاری اردوی مطالعاتی و کالس های رفع اشکالجمع بندی و دوره دروس و  چهارشنبه 99/02/24

 شهادت امام علی ) ع ( تعطیل رسمی پنج شنبه 99/02/25

   جمعه 99/02/26

  برگزاری آزمون های تشریحی آمادگی آزمونهای پایانی شنبه 99/02/27

  برگزاری آزمون های تشریحی آمادگی آزمونهای پایانی یکشنبه 99/02/28

  برگزاری آزمون های تشریحی آمادگی آزمونهای پایانی دوشنبه 99/02/29

  برگزاری آزمون های تشریحی آمادگی آزمونهای پایانی سه شنبه 99/02/30

   چهارشنبه 31/02/98

دوره دوم در یک نگاهآموزشي دبیرستان  - تقویم اجرایي  

 



 خرداد

 برنامه اجرایی ، فرهنگی برنامه آموزشی روز تاریخ
     پنج شنبه  99/03/01

     جمعه  99/03/02

   آزمون های نیمسال دوم   شنبه  99/03/03
   آزمون های نیمسال دوم   یکشنبه  99/03/04
   آزمون های نیمسال دوم   دوشنبه  99/03/05
   آزمون های نیمسال دوم   سه شنبه  99/03/06
   آزمون های نیمسال دوم   چهارشنبه  99/03/07
     پنج شنبه  99/03/08

     جمعه  99/03/09

   آزمون های نیمسال دوم   شنبه  99/03/10
   آزمون های نیمسال دوم   یکشنبه  99/03/11
   آزمون های نیمسال دوم   دوشنبه  99/03/12
   آزمون های نیمسال دوم   سه شنبه  99/03/13
   آزمون های نیمسال دوم   چهارشنبه  99/03/14
     پنج شنبه  99/03/15

     جمعه  99/03/16

   آزمون های نیمسال دوم   شنبه  99/03/17
   آزمون های نیمسال دوم   یکشنبه  99/03/18
   آزمون های نیمسال دوم   دوشنبه  99/03/19
   آزمون های نیمسال دوم   سه شنبه  99/03/20
   آزمون های نیمسال دوم   چهارشنبه  99/03/21
     پنج شنبه  99/03/22

     جمعه  99/03/23

     شنبه  99/03/24

     یکشنبه  99/03/25

     دوشنبه  99/03/26

     سه شنبه  99/03/27

 ارائه کارنامه پایان سال  تحلیل کارنامه پایان سال با مشاورین پایه چهارشنبه  99/03/28

     پنج شنبه  99/03/29

     جمعه  99/03/30

   شنبه 31/3/98
 

دوره دوم در یک نگاهآموزشي دبیرستان  - اجرایيتقویم   

 



 


