
 
 

 

 
 

 ی خاطرات یک صدایی است. ی تالش و همّتی ستودنی است. بهمن ، گنجینهبهمن ، نماد همدلی و همراهی است. بهمن ، نشانه

 .یاد شیرین وحدت ملّت و اقتدار رهبر و ایثار شهیدان گرامی باد                                                                                                       
 

 بهمن ایام هفته
جمادی 

 االول
 مناسبت ها و برنامه ها

 حضور دانش آموزان در ورزشگاه  52 1 سه شنبه

  52 5 چهارشنبه

  52 3 پنج شنبه

  52 4 جمعه

 پنجم و ششم   بازدید از کارخانه پایه های  52 2 شنبه

 حضور دانش آموزان در ورزشگاه 12:33الی  12جلسه اولیا دکتر نوربخش   33 2 یکشنبه

  جمادی الثانی 1 2 دوشنبه

 آموزان در ورزشگاهحضور دانش  )س(ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا  5 2 سه شنبه

 )س( زهرا شهادت حضرت فاطمه 3 2 چهارشنبه

  4 13 پنج شنبه

  2 11 جمعه

   به ایران و آغاز جشن های دهه فجر)ره( بازگشت حضرت امام خمینی  2 15 شنبه

  در ورزشگاهحضور دانش آموزان  برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان        انقالب   پیروزیویژه برنامه  2 13 یکشنبه

         انقالب پیروزیویژه برنامه  2 14 دوشنبه

 حضور دانش آموزان در ورزشگاه برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان           انقالب پیروزیویژه برنامه  2 12 سه شنبه

 برپایی خیریه                                                                  انقالب پیروزیویژه برنامه  13 12 چهارشنبه

  11 12 پنج شنبه

  15 12 جمعه

 )ایران باستان( چهارماردوی پایه  13 12 شنبه

 14 53 یکشنبه
  12:33الی  12با دکتر نوربخش ی پایه ها  و  جشنواره سازه های مقوایی                     جلسه اولیا ارائه کارنامه کلیه

 ور دانش آموزان در ورزشگاهحض 

 ویژه برنامه جشن پیروزی انقالب اسالمی 12 51 دوشنبه

 پیروزی انقالب اسالمی 12 55 سه شنبه

 امامزاده اسماعیل چیذر( )دوم اردوی پایه  12 53 چهارشنبه

  12 54 پنج شنبه

  12 52 جمعه

 و روز زن  )س( والدت حضرت زهراویژه برنامه  53 52 شنبه

 حضور دانش آموزان در ورزشگاه        13:33الی  2   3گسنری مادران پایه جلسه 51 52 یکشنبه

                13:33الی   2    1نرگسی مادران جلسه 55 52 دوشنبه

 53 52 سه شنبه
 ورزشگاه حضور دانش آموزان در      15الی  13:33    2نرگسی مادران جلسه

  12:33الی  12:33شورای آموزگاران                 53الی  12:33دومین جلسه پدران پایه های چهارم و پنجم و ششم 

  54 33 چهارشنبه

 

 98 - 99تقویم اجرایی دبستان مهدا / 
 

 هب انم خالق زیبایی اه
 

 «ماه بهمن»

 
 


