
 
 

نماییم با ارائه نظرات                             برد اهداف مشترکمان دارد، لذا درخواست میاولیای محترم، بدون شک پیشنهادات ونظرات شما نقش بسیار مهمی در پیش

             ر این امر یاری فرمائید.به صورت مکتوب ما را د  خود

 

 

 

 *بسم اهلل الرحمن الرحیم*

 الَّذي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَکُمْ فیها سُبُالً لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ

 است هک زمین را مهد آسایش شما قرار داد و رد آن راه اهیی ربای شما پدید آورد ات شاید هدایت شوید.  او همان  خدایی 

 2متوسطه  – 89- 89  سال تحصیلی نیمسال اولتقویم اجرایی 

 هابرنامه ها مناسبت تاریخ ایام هفته

 بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس  –مراسم آغاز سال تحصیلی  آغاز هفته دفاع مقدس ۱/7/77 یکشنبه

 روایت گری دفاع مقدس توسط جناب آقای سردار حسنی  ۲/7/77 دوشنبه

 زیارت عاشورا به همراه صبحانه هفتم امام حسین)ع( 4/7/77 چهارشنبه

 زیارت عاشورا  5/7/77 پنج شنبه

 آغاز تبلیغات شورای دانش آموزی   

  جلسه آموزش خانواده –شعر خوانی توسط دانش آموزان پایه دهم  روز بزرگداشت مولوی 8/7/77 یکشنبه

 مسابقه دارت در سطح مدرسه روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی 7/7/77 دوشنبه

 انتخابات شورای دانش آموزی  ۱۱/7/77 چهارشنبه

  ۱1/7/77 دوشنبه
ارائه کارنمای  –اولین جلسه مادران پایه دهم و یازدهم و تشریح برنامه های سال جاری 

 تابستان

 قرائت دعای ماه صفر و توزیع حرز حضرت زهرا)س( آغاز ماه صفر ۱7/7/77 پنجشنبه

 برنامه مشاعره به مناسبت بزرگداشت حافظ  ۲۱/7/77 شنبه

 مسابقات ورزشی درون مدرسه ایآغاز  روز تربیت بدنی ۲1/7/77 پنج شنبه

 مراسم عزاداری اربعین به همراه پذیرایی اربعین حسینی 7/8/77 دوشنبه

 جشنواره دانش آموزی –ویژه برنامه روز دانش آموز  تسخیر النه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز ۱1/8/77 یکشنبه

 صفر 82قرائت قرآن و ذکر توسل به مناسبت ایام   ۱5/8/77 سه شنبه

 آغاز ویژه برنامه در مسیر وحدت  حلول ماه ربیع االول ۱7/8/77 شنبه

 برپایی نمایشگاه کتاب روز کتاب و کتابخوانی ۲4/8/77 پنج شنبه

  آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( ۲1/8/77 شنبه

 1مالقات اولیا و دبیران و ارائه کارنامه داخلی   13/8/77 چهارشنبه

  1/8/77 شنبه
 جشن میالد حضرت رسول و امام جعفر صادق )ع(. 

 پایان ویژه برنامه در مسیر وحدت

  وفات حضرت معصومه ۲7/8/77 سه شنبه

 آزمون گزینه دو)دهم و یازدهم(  ۲1/7/77 جمعه

 جلسه آموزش خانواده  ۲7/7/77 سه شنبه

 برنامه شب یلدا  ۲7/7/77 پنج شنبه

 امتحانات نوبت اولشروع   5/۱3/77 چهارشنبه 

 پایان امتحانات نوبت اول  ۲4/۱3/77 دوشنبه 

 شروع اردوی برون استانی  ۲5/۱3/77 سه شنبه

 پایان اردوی برون استانی  ۲8/۱3/77 جمعه 

 شروع نیم سال دوم سال  ۲7/۱3/77 شنبه

 شهادت حضرت زهرا )س(  13/۱3/77 یکشنبه 
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