
 

 

 

 

 مهر

 برنامه اجرایی مناسبت تاریخ روز

 نمایشگاه دفاع مقدس روز بازگشایی 1 یکشنبه

 روایتگری دفاع مقدس توسط جناب آقای سردار حسنی  2 دوشنبه

 )ع(مراسم زیارت عاشورا و پذیرایی )صبحانه( به مناسبت هفتم امام حسین   4 چهار شنبه

 03:81شجاعی از ساعت جلسه اولیاء با سخنرانی دکتر   8 یکشنبه

 نمایشگاه از صنایع دستی -جلسه مادران پایه هشتم و نهم روز روستا و عشایر 11 یکشنبه

 جلسه مادران پایه هفتم  11 دوشنبه

 آشنایی با شخصیت و اشعار حافظ بزرگداشت حافظ 21 شنبه

 9/3/99جلسه جبرانی روز چهارشنبه  روز تربیت بدنی و ورزش 21 پنجشنبه

 شروع ثبت نام مسابقات ورزشی درون مدرسه ای  28 شنبه

 آبان

 شورای دانش آموزی  1 سه شنبه

 مراسم مداحی و زیارت اربعین  7 دوشنبه

  اربعین حسینی 8 سه شنبه

 رفه دشمن شناسی غ –برگزاره نمایشگاه دستاوردهای علمی پس از انقالب  مبارزه با استکبار جهانی–النه جاسوسیتسخیر –روز دانش آموز  11 یکشنبه

 )ع(و امام رضا  )ع(صلوات و توسل به مناسبت رحلت رسول اکرم، امام حسن –ختم قرآن   11 سه شنبه

  )ع(و امام رضا امام حسن مجتبی )ص(رحلت حضرت رسول 11 چهارشنبه 

 ماه ربیع دوم 11 شنبه
موضوع: آشنایی با موانع وحدت: سلفی ها، وهابیت، بهائیت و  –برپایی مسیر وحدت 

 مسابقه کتاب خوانی 

 شروع ارزیابی میان نوبت اول توسعه علم در خدمت صلح اخالق محوری 22 یکشنبه

  21 چهارشنبه 
بزرگداشت کتاب و کتابخوانی   –مداحی در رثای امام حسن عسکری و زیارت خاصه

 برپایی نمایشگاه کتاب –

 24 پنجشنبه
 شهادت -بزرگداشت عالمه طباطبایی –روز کتاب و کتابخوانی 

 )ع(ریکامام حسن عس
 جلسه جبرانی

 اردوی تفریحی تمام پایه ها –پایان ارزشیابی میان نوبت اول   12 چهارشنبه 

 آذر

 )ع(امام صادق  )ص(جشن به مناسبت والدت حضرت رسول  1 شنبه

  )ع(امام صادق  )ص(میالد حضرت رسول 4 یکشنبه

 مانور زلزله  -روز بسیج مستضعفین  1 دوشنبه
دعوت از خانم قنبر)بسیجی فعال نخبه علمی و فرزند  –ارائه کارنامه میان نوبت اول 

 پذیرایی -شهید( 

 01-03شورای دبیران و مالقات با اولیا   7 چهارشنبه 

 اداره مدرسه توسط دانش آموزان پایه نهمروز  شهادت شهید مدرس و بزرگداشت شیخ مفید 12 شنبه

 روز اداره مدرسه توسط دانش آموزان پایه هشتم  11 یکشنبه

 روز اداره مدرسه توسط دانش آموزان پایه هفتم  12 دوشنبه

 خیریه با مشارکت تمامی پایه ها )ع(روز پژوهش و والدت امام حسن عسکری  21 یکشنبه

 جلسه آموزش خانواده –مشاعره پایه هفتم  مفتحسالروز شهادت دکتر  27 سه شنبه

 مشاعره هشتم و نهم  -برپایی سفره شب یلدا   28 چهارشنبه 

 دی

 شروع ارزشیابی نوبت اول  1 دوشنبه

 )س(مولودی به مناسبت میالد حضرت زینب –پایان ارزشیابی نوبت اول  روز پرستار - )س(میالد حضرت زینب 22 شنبه

 جلسه مادران و ارائه کارنامه نوبت اول به روایتی)س(حضرت زهرا شهادت 12 یکشنبه

 89-89تقویم اجرایی سال 
 مجتمع فرهنگی مهدا



 بهمن
 برنامه اجرایی مناسبت تاریخ روز

 روز شمار انقالب –آغاز برنامه های انقالب   1 دوشنبه

 زیارتی مشهد مقدس( –اردوی برون استانی پایه هشتم و نهم )تفریحی   2 سه شنبه

 اردوی برون استانی پایه هشتم و نهم   1 چهارشنبه 

 اردوی برون استانی پایه هشتم و نهم  4 پنجشنبه

 پایان اردو  1 جمعه

 جشن ورود حضرت امام  11 شنبه

 مراسم فاطمیه  17 چهارشنبه 

 جلسه جبرانی  18 پنجشنبه

 ایرانجشن پیروزی انقالب اسالمی   21 یکشنبه

  روز پیروزی انقالب اسالمی و سقوط نظام شاهنشاهی 22 دوشنبه

 سفر تفریحی پرورشی یزد –اردوی برون استانی پایه هفتم   24 چهارشنبه 

 سفر تفریحی پرورشی یزد –اردوی برون استانی پایه هفتم   21 پنجشنبه

 پایان اردو  21 جمعه

 جلسه آموزش خانواده  28 یکشنبه

 شهید دهقان دعوت از مادر شهید مدافع حرم )س(روز وفات ام البنین  روز تکریم مادران و همسران شهدا 12 سه شنبه

 اسفند

 جشن به مناسب والدت حضرت زهرا و روز زن )س(والدت حضرت زهرا 7 سه شنبه

 انتخاب تکالیف نوروزی توسط دانش آموزان  8 چهارشنبه 

 جلسه جبرانی  1 پنجشنبه

 خیریه با مشارکت تمامی پایه ها جشن نیکوکاری 14 سه شنبه

 )ع(صلوات خاصه امام محمد باقر  )ع(والدت حضرت امام محمد باقر 11 پنجشنبه

 )ع(شهادت امام علی نقی  11 یکشنبه

جلسه توجیهی هدایت تحصیلی  –برنامه در صبحگاه به مناسبت شهادت 

جهت انتخاب رشته پایه نهم با حضور کارشناس مجرب و پدران و مادران 

 گرامی

 مشاعره نهایی روز بزرگداشت پروین اعتصامی 21 شنبه

 )ع(جشن میالد امام جواد   27 دوشنبه

 تحویل تکالیف نوروزی به دانش آموزان –)ع( جشن میالد حضرت علی   28 سه شنبه

  آغاز ایام البیض )ع(والدت حضرت علی 21 چهارشنبه 

 فروردین

 آغاز برنامه های شعبانیه )ع(سوم شعبان والدت امام حسین 11 دوشنبه

 جلسه جبرانی  22 پنجشنبه

 اردوی برگزیدگان تکالیف نوروزی روز بزرگداشت عطار 21 یکشنبه

 03:81-09:11اردوی مطالعاتی تمامی پایه ها از ساعت   21 دوشنبه

  28 چهارشنبه 
 – )ع(جشن میالد امام زمان 

 03:81-09:11اردوی مطالعاتی تمام پایه ها از ساعت 

 اردیبهشت

 01-03شورای دبیران و مالقات با اولیاء از ساعت   2 دوشنبه

 03:81-09:11اردوی مطالعاتی تمامی پایه ها از ساعت    4 چهارشنبه 

 03:81-09:11مطالعاتی تمامی پایه ها از ساعت  اردوی   8 یکشنبه

 03:81- 09:11اردوی مطالعاتی تمامی پایه ها از ساعت  روز ملی خلیج فارس 12 سه شنبه

 جشن روز معلم روز جهان کارگر 11 چهارشنبه 

 و جشن پایانی 03:81-09:11اردوی مطالعاتی تمامی پایه ها   14 شنبه


