بسمه تعالي

مجتمع غيرانتفاعي پسرانه آموزشي -فرهنگي پيشرو
دبستان پسرانه

سال تحصيلي 97-98
بوي ماه مهر
مهر و جلوه زيباييها ،اشکها و لبخندها ،جداييها و پيوستگي-
ها و البته عالقه و مهرباني ،خاطره و يادگيريهاا و شافويايي
َشفال گوناگوني دارد.
ارتباط و زيبايي مصاديق و ا
ديدن گل ،مناظر و طبيعت جانادار و بايجاان ،ماااهده نگااه
مهر بان پدر و مادر به يرز ندان ،تو جه به و حدت زيرب نايي
رابطه انسان ،طبيعت و خدا ،تجربه آرامش پس از طويان و بيان
اضطراب و دلهره و همه از مصاديق و نمونههاي تجربه زيباييها
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ا ست .ا ما شروع م هر ،آ غازين راه ن گاهي به ت انگي براي
يادگيري ،عاق به کتاب و نوشاتههاا ،معلاو و جايگااه علاو و
هموار شدن مسير تالش براي مبارزه با جهالت و ناداني ،شگفتي-
ها و راز و رمزهايي ديرينه دارد.
سالم به زيبايي مهر و نخستين روزهاي محبتورزي به علو و علو-
آموزي .مهر ماه در زندگي کودکان ،معلمان و مربيان ،پدران و
مادران و اجتماع ،جايگاه بسيار تأثيرگذار و سازندهاي دارد.
اين گامهاي اوليه در سرنوشت تربيتي کودکاان هار جامعاه ،در
شفلدهي به شيوههاي يرزندپروري خانوادههاا و مسالوليت خطيار
آنها ،در احساس و توانايي پذيرش و يرايند ياددهي و يادگيري
از طريق مربيان و معلمان و نگرش عميق و دگرگونساز هر سيستو
اجتماعي پايگاه رييع و ارزشمندي دارد .در نگاهي کوتاه ،مهر
ماه آغاز شفويايي ارتباط کودک با جامعاه وسايعتار و تولياد
ديگر در راه يادگيري است.

والدين ارجمند و تواناي دبستان پيشرو
با سالم
در دنياي امروز ،آموزش در سنين ابتدايي يكي از تخصصيترين و
مهوترين امور جامعه است ،آموزشدهنادگان آآموزگاارانب باياد
ا يراد متخ صص ،كارآ مد و آ موزش د يده با شند .ا ين دب ستان با
اعتقاد راسخ به موضوع يوق ،پايبندي خود را به آموزش يقط در
مدرسه اعالم مينمايد و معتقد است  7ساعت آموزش در روز باراي
كود كان كايي بوده و آ نان در م حيط گرم خانواده با يد ترب يت
صحيح ،مهرورزي ،مسلوليتپذيري و نظو شخصي را ياد گريته و به
انجام امور پژوهاي و مطالعاات كتاغ غيار درساي و باازيهااي
كودكا نه بپرداز ند تا كودكي خود را كا مل و به خوبي سپري
اوردار
اتوار برخا
ادار و اسا
ايتي پايا
اده از شخصا
ارده و در آينا
کا
گردند.

2

رسالت ،مأموريت و چشمانداز دبستان پيشرو
رسالت دبستان پيشرو:
تربيت دانش آموزان خالق ،متعهد ،باپااتكار ،مسالوليتپاذير و
بهرهمند از دانش و مهاارت ززم باراي اداماه تحصايل در دوره
ب عدي و ح ضور مت عادل و مؤثر در جام عه در ي ضاي مع نوي مديريت
يرهنگي و عدالت آموزشي.

مأموريت دبستان پيشرو:
پيگ يري و ا جراي م سلوزنه ا هداف تع ليو و ترب يت و ا هداف دوره
تح صيلي به صورت مؤثر برا ساس م صوبات شوراي عالي آ موزش و
پرورش از طر يق م ااركت م سلوزنه كل يه عوا مل ا صلي تع ليو و
ّ سازماني مبت ني
ترب يت مدر سه در ب ستري از بهدا شت روا ني و جو
بر احترام ،اعتماد و حمايتگري.

چشمانداز دبستان پيشرو:
احراز رتبه برتر تحصيلي در سطح منطقه و احراز جايگاه ممتاز
در سطح شهر ت هران ،ارت قاء و تعم يق مديريت يرهن گي و ج لغ
مااركت والدين و كليه عوامل موثر در تعليو و تربيت و تبديل
دبستان پيارو به پايگاه اعتماد و احترام عمومي به آموزش و
پرورش.

باتوجه به هوشمندسازي مدرسه شايان ذكر است كه تمامي اخبار
مدرسه و دانشآموزان همه روزه در اپلیکیشن مدرسه (داياموز)،
وبسايت دبستان ( )WWW.Pishroschool.irو شبکههای اجتماعی قرار
ميگیرند .لذا با دريافت رمز عبور و شناسه کاربری از معاونت
فناوری اطالعات دبستان (جناب آقای صبح گل) اخبار مربوط به
فرزندتان را مالحظه فرمايید.
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مويقيت هاي دانش آموزان دبستان پيارو در سال تحصيلی
گذشته
افتخارات بین المللي
 کسغ نقره جهاني در المپياد رياضي توسط آقاي عليرضا
الوندي
 کسغ مقام اول کاراته از مسابقات بين المللي تهران توسط
آقاي اهورا بيگدلي
 کسغ مويقيت در مرحله اول مسابقات بين المللي رياضي و
انتخابي  WMIکره جنوبي توسط آريا رهبر
مدارس تیزهوشان (عالمه حلی)
 مويقيت  4نفر از دانش آموزان در آزمون ورودی مدارس عالمه
حلی
افتخارات منطقه ای ،استانی و کشوری
 کسغ مقام اول تلاتر صحنه اي از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط گروه تلاتر مدرسه
 کسغ مقام اول تلاتر عروسفي از مسابقات يرهنگي هنري منطقه
 8تهران توسط گروه تلاتر عروسفی مدرسه
 کسغ مقام اول تيو شنا از مسابقات منطقه  8تهران توسط تيو
شنا مدرسه
 کسغ مقام اول حفظ قرآن از مسابقات منطقه  8تهران توسط
آقاي اميرعلي حاجي ابوطالبي
 کسغ مقام اول کاراته از مسابقات قهرمانی کاور و انتخابي
مسابقات کاور هند توسط آقاي اهورا بيگدلي
 کسغ مقام اول کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقاي
عليرضا عليجان پور
 کسغ مقام اول کاتي از مسابقات استان تهران توسط آقاي
طاها نيک يال
 کسغ مقام اول کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقاي
رهان عبادي
 کسغ مقام اول آواز از مسابقات يرهنگي هنري توسط آقاي علي
اميدوار
 کسغ مقام اول تک نوازي آتنبکب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقای طاها نيک يال
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کسغ مقام اول تک نوازي آپيانوب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقای عليراد صفدري
کسغ مقام اول نقاشي آکاريفاتورب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8توسط آقاي اميرحسين سلطان بنه
کسغ مقام اول نقاشي آمداد رنگيب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقاي عليراد صفدري
کسغ مقام اول نقاشي آرنگ روغنب ازمسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقای پارسا خورشاهيان
کسغ مقام اول تک نوازي آسه تارب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقاي پروشا گرانفر
کسغ مقام اول داستان نويسي از مسابقات يرهنگي هنري منطقه
 8تهران توسط آقاي ارشيا پياه ور
کسغ مقام اول تک خوان از مسابقات يرهنگي هنري منطقه 8
تهران توسط آقاي يرزام امين صادقيه
کسغ مقام اول تک نوازي آگيتارب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقای آرمين مهري
کسغ مقام اول تک نوازي آگيتارب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقای پايا حاتمي
کسغ مقام اول داستان نويسي از مسابقات يرهنگي هنري منطقه
 8تهران توسط آقاي يرداد يزداني
کسغ مقام اول بازيگر نقش اول از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8توسط آقاي ياسين عبدي
کسغ مقام اول نقاشي آکاريفاتورب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8توسط آقاي پايا حاتمي
کسغ مقام دوم سرود گروهي از مسابقات يرهنگي هنري منطقه 8
تهران توسط گروه سرود مدرسه
کسغ مقام دوم سرود همگاني از مسابقات يرهنگي هنري منطقه
 8تهران توسط تمام دانش آموزان مدرسه
کسغ مقام دوم شطرنج از مسابقات شطرنج منطقه  8تهران توسط
تيو شطرنج
کسغ مقام دوم کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقاي
امير محمد نسائي
کسغ مقام دوم داستان نويس از مسابقات يرهنگي هنري منطقه
 8تهران توسط آقاي اميرعلي شهرابي
کسغ مقام دوم تک نوازي آپيانوب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقاي يرداد يزداني
کسغ مقام دوم نقاشي آمداد رنگيب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقاي عماد مقبولي
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کسغ مقام دوم تک نوازي آتنبکب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقاي امير مهدي معصوم
کسغ مقام سوم هندبال از مسابقات منطقه  8تهران توسط تيو
هندبال مدرسه
کسغ مقام سوم کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقای
علي نوبري
کسغ مقام سوم حفظ قرآن از مسابقات يرهنگي هنري منطقه 8
تهران توسط آقاي طاها سرتيپي
کسغ مقام سوم تک نوازي آتنبکب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقاي نيما هاشمي
کسغ مقام سوم داستان نويسي از مسابقات يرهنگي هنري منطقه
 8تهران توسط آقاي سينا صابر
کسغ مقام سوم تک نوازي آپيانوب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقاي پارسا اکبرنيای تهراني
کسغ مقام سوم نقاشي آمداد رنگيب از مسابقات يرهنگي هنري
منطقه  8تهران توسط آقاي محمد امين محسني

برگزيدگان
 برگزيده نويسنده وکارگرداني نمايش گل ها و گربه ها از
مسابقات يرهنگي هنري منطقه  8توسط آقاي بياباني
 برگزيده نويسنده وکارگرداني نمايش عروسفي خروس دانا از
مسابقات يرهنگی هنري منطقه  8توسط آقاي بياباني
 برگزيده طراحي صحنه نمايش گل ها و گربه ها از مسابقات
يرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط خانو مهرآبادي
 برگزيده طراحي گريو نمايش گل ها و گربه ها از مسابقات
يرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي خورشيد
 برگزيده طراحي لباس نمايش گل ها وگربه ها از مسابقات
يرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي بياباني
 برگزيده مسابقات احفام از مسابقات احفام منطقه  8تهران
توسط آقاي يرداد يزداني
 برگزيده مسابقات احفام از مسابقات احفام منطقه  8تهران
توسط آقاي احسان شريي
 برگزيده مسابقات احفام از مسابقات احفام منطقه  8تهران
توسط آقاي مهدي باقري
 برگزيده مسابقات توليد محتوا آقای محمد حسام شاه محمدی
 برگزيده مسابقات توليد محتوا آقای بهنود امجدی
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ساعت كار آموزشي دبستان در ايام سال تحصيلي 1397 -98

کالسهاي سوم تا ششم

کالسهاي اول و دوم
7/30 -7/45

مراسم صبحگاهي

7/30 -7/45

مراسم صبحگاهي

7/45 -8/45

زنگ اول

7/45 -9/10

زنگ اول

8/45 -9

تفريح

9/10 -9/25

تفريح

9-10/05

زنگ دوم

9/25-10/30

زنگ دوم

10/05 -10/20

تفريح

10/30 -10/45

تفريح

10/ 20-11/25

زنگ سوم

10/45 -11/50

زنگ سوم

11/25 -11/ 40

تفريح

11/50 -12/05

تفريح

11/ 40 -12/45

زنگ چهارم

12/05 -13/10

زنگ چهارم

12/45 -13/15

ناهار و نماز

13/10 -13/35

ناهار و نماز

13/15 -14/ 40

زنگ پنجم

35 -14/40

13/

زنگ پنجم

آشنايي با كاركنان دبستان پيشرو
 مؤسسین :جناب آقاي محمد ابراهيو ابراهيمي يزدي تحصيل
كرده رشته علوم تربيتي با سابقه طوزني در مديريت مدارس،
معاونت مناطق و تجربه مويق مدرسهداري در بخش غيردولتي و
جناب آقاي علی اکبر قزاقي؛
 مديريت :جناب آقاي بابايي تحصيل كرده رشته علوم اقتصاد،
ادبيات عرب و مديريت با بيش از  30سال سابقه آموزشي و 22
سال سابقه مديريت در مدارس غيردولتی ابتدايي و راهنمايي؛
مشاوران مديريت:
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 سرکار خانم دکتر فرجي :رواناناس عمومي؛
 مهندس شايان بابايی :با  8سال سابقه آموزشی در دبستان
پيارو؛
 مهندس مهدی بابايی :با  6سال سابقه آموزشی در دبستان
پيارو.
معاونان:
 پايههاي پیشدبستاني و اول :جناب آقاي انور يتاحي با 20
سال سابقه مديريت؛
 پايه دوم  :جناب آقاي حسينی با بيش از  30سال سابقه مويق
آموزشی؛
 پايههای سوم و چهارم :جناب آقاي دکتر يعلی با  11سال
سابقه مويق آموزشی؛
 پايه هاي پنجم و ششم :جناب آقاي ميري با  10سال سابقه
مويق آموزشي؛
 آموزش زبان انگلیسي :جناب آقاي ضرغامي کارشناسي
زبان انگليسي و يرانسه با  30سال سابقه آموزشي مويق؛

ارشد

 سوپروايزر زبان انگلیسی :سرکار خانو بيابانی کارشناس
ارشد زبان انگليسي با سابقه مويق آموزشی در دبستان
پيارو؛
 تحقیق و
مديريت؛

پژوهش:

جناب

آقاي

حسين

محمدی

کارشناس

ارشد

 پرورشی :جناب آقاي عابدزاده كارشناس اقتصاد و تحصيل كرده
حوزه علميه؛
 فرهنگي و هنري :جناب آقاي
کارگرداني و کارشناس بازيگري؛

بياباني

کارشناس

ارشد

 فناوري اطالعات :جناب آقاي صبح گل با  20سال سابقه آموزشي
مويق؛
 اداری و مالی :جناب آقای همتی با  30سال تجربه مويق؛
 پروژههای علمی دانشآموزی :جناب آقای ابری کارشناس ارشد
مفانيک؛
 اداري و انضباطي :جناب آقايان يرجی ،رامين و صادقی با
سوابق درخاان در دبستان پيارو؛
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 گروه مشاوره :جناب آقاي دکتر پيماني متخصص نوروساينس،
سرکار خانو دکتر يرجي رواناناس عمومي ،سرکار خانو دکتر
خاکزاد متخصص تربيت کودک ،سرکار خانو طاليی مديريت مرکز
مااوره و سرکار خانو ميرزايی منای؛
 امور دفتري :سركار خانو حميدی؛
 مسئول روابط عمومي :سرکار خانو بابايي؛
 مسئول دفتر مديريت :سرکار خانو محمدی؛
 مسئول کنترل کیفیت آموزشی :سرکار خانو مقيمی
مهندسی کامپيوتر با  10سال سابقه مويق آموزشی؛

ليسانس

 مسئول تکثیر :جناب آقاي نورعلي.

آموزگاران:
 پیشدبستان :سركار خانو
آموزشي در منطقه  8تهران؛

رضايي

با
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سال

سابقه

مويق

 پیشدبستان :سركار خانو قره ئي با  10سال سابقه مويق
آموزشي در منطقه  8تهران؛
 پايه اول :سركار خانو عبدالوند با  14سال سابقه مويق
آموزشی؛
 پايه اول :سرکار خانو نعمتی با  5سال سابقه مويق آموزشی
در دبستان پيارو؛
 پايه اول:
آموزشی مويق؛

سرکار خانو مايی با بيش از  30سال سابقه

 پايه دوم :سركار خانو چمنی با  13سال سابقه مويق در
مدارس تهران و پيارو؛
 پايه دوم :سركار خانو امينی با  30سابقه مويق آموزشي؛
 پايه دوم :سركار خانو يرهاد با  12سابقه مويق آموزشي؛
 پايه سوم :سركار خانو مرتضویير با  4سال سابقه مويق در
دبستان پيارو؛
 پايه سوم :سركار خانو معماری با  4سابقه مويق آموزشی؛
 پايه سوم :سركار خانو گلچين با  6سابقه مويق آموزشی؛
 پايه سوم :سركار خانو حسينی با  6سابقه مويق آموزشی؛
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 پايه چهارم :سركار خانو پورميربابايي با بيش از  30سال
سابقه مويق آموزشي؛
 پايه چهارم :سركار خانو صادقي با  7سال سابقه مويق در
دبستان پيارو؛
 پايه چهارم :سركار خانو هژبريان با  13سال سابقه مويق
آموزشی؛
 پايه پنجم و ششم:
 رياضی ششم :جناب آقاي سلطانی دبير رسمی آموزش و پرورش
دبيرستانهای منطقه 4؛
با  21سال سابقه مويق در
 رياضی پنجم :سرکار خانو نيفخواه با
آموزشی؛

 30سال سابقه مويق

 علوم و هديههای آسمانی پنجم و ششم :سرکار خانو احمدی
با  22سال سابقه مويق آموزشی؛
 ادبیات فارسی پنجم و ششم :سرکار خانو دهقان با  4سال
سابقه در دبستان پيارو؛
 قرآن :سرکار خانو صالحی؛
 تفکر و پژوهش :جناب آقای رامين؛
 مطالعات اجتماعی پنجم و ششم :سرکار خانو سلمانی با 3
سال سابقه در دبستان پيارو.

آموزگاران فوقبرنامه:
 آموزگاران زبان انگلیسي:
 سركار خانو شله چي كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي؛
 سركارخانو عليپور كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي؛
 سركار خانو يتحعلیزاده كارشناسي مترجمي زبان انگليسي؛
 سركار خانو بختياري كارشناسي مديريت دولتي و داراي
مدرك تايل؛
 سركار خانو اكبري كارشناسي مترجمي زبان انگليسي؛
 سركار خانو يرامرزی كارشناسي مترجمي زبان انگليسي؛
 سركار خانو چراغی كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي؛
 سركار خانو سميعی كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي؛
 سركار خانو مسعودی كارشناس ارشد زبان انگليسي؛
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 سركار خانو يياضی داناجوی مهندسی پزشفی و دارای مدرک
آيلتس؛
 سركار خانو ستوده ير كارشناسي مترجمي زبان انگليسي؛
 علوم انگلیسی :سرکار خانو خطيغپور کارشناسی زبان انگليسی
و دارای مدرک آيلتس؛
 رياضی انگلیسی :سرکار خانو تهرانی با  11سال سابقه مويق
آموزشی؛
 كامپیوتر :سرکار خانو خدابخش با  13سال سابقه تدريس مويق
علوم رايانه در مقطع ابتدايي؛
 نقاشي :سرکار
سابقه آموزشي؛

خانو

شيرزادي

کارشناس

نقاشي

با

11

سال

 خوشنويسي :سرکار خانو آرايي عضو انجمن خوشنويسان با 21
سال سابقه آموزشي؛
 مربي بهداشت :سرکار خانو کتابچی داناجوی كارشناسی ارشد
با  8سال سابقه كار مويق در امور بهداشتي؛
 مربی محاسبات رياضی :سرکار خانو امينی با سابقه مويق
آموزشی؛
 مسئول بازبیني کتب کمک درسي :سرکار خانو محتاو؛
 مربي تربیتبدني :جناب آقاي يزديان با  22سال سابقه كار
مويق؛
 مربي تربیتبدني :جناب آقاي قلوبی با  17سال سابقه كار
مويق؛
 مربي تربیتبدني :جناب آقاي انصاري با  8سال سابقه مويق؛
 مربي تربیتبدني :جناب آقاي روشنيان با  8سال سابقه مويق؛

معلمياران:





سركار
مهرآبادی؛
سرکار
قادری؛
سرکار
خراطی؛
سرکار
احمدپور؛

خانو



خانو



خانو



خانو



خانو

سرکار
عزيزآبادی؛
خانو
سرکار
موسوی؛
خانو
سرکار
حيدری؛
خانو
سرکار
زيدی؛






سرکار
مجيدی؛
سرکار
يعقوبی؛
سرکار
ياری؛
سرکار
حبيبی؛

خانو
خانو
خانو
خانو
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 سرکار
سليمانی؛

خانو

 سرکار
ذاکری؛

خانو

خدمتگزاران:
 سركار خانو نوروزي؛
 سرکار خانو محمدي:
 آقاي کريوآبادي؛
 آقاي کاوند.
قابل توجه اولیاي عزيز و دانشآموزان شايسته:
 ساعات كار دبستان از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7/30تا
 14/40ميباشد؛
 غيبت احتمالي آبا مجوزپزشكب دانشآموز را تا ساعت  9صبح
همان روز به مدرسه اطالع دهيد؛
 ارتباط مستقيو با مديريت دبستان از ساعت  8تا  9صبح با
شماره تلفن  77702427مقدور ميباشد؛
 جهت پيگيري وضعيت تحصيلي و تربيتي دانشآموزان با شماره
تلفن  77878800 -77702431تماس حاصل نموده و يا طبق
برنامه زمان بندي ذيل به مدرسه مراجعه يرمائيد.

شماره تلفن هاي داخلي دبستان
 معاونت پايه پيش دبستان و اول آجناب آقاي يتاحيب ،معاونت
اداری و مالی آجناب آقای همتیب و معاونت يناوری اطالعات
آجناب آقای صبحگلب داخلی 6
 معاونت پايه دوم آجناب آقاي حسينیب ،معاونت پايه های سوم
و چهارم آجناب آقاي دکتر يعليب ،سوپروايزر زبان انگليسی
آسرکار خانو بيابانیب ،معاونت زبان انگليسي آجناب آقاي
ضرغاميب و امور ديتری آسرکار خانو حميدیب داخلی 5؛
 معاونت پايه پنجو و شاو آجناب آقاي ميريب و معاونت تحقيق
و پژوهش آجناب آقاي محمدیب داخلی 4
 معاونت انضباطي آآقايان يرجی و صادقیب داخلی 1
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 معاونت يرهنگي و هنري آجناب آقاي بيابانيب ،معاونت
پرورشی آجناب آقای عابدزادهب و معاونت انضباطی آآقای
رامينب داخلی 7
 مديريت آجناب آقاي باباييب داخلی 2
 گروه مااوره داخلی 3
 مسلول روابط عمومي آسرکار خانو باباييب داخلی 8

ساعت مالقات با آموزگاران:
 پیشدبستاني ،1/سركار خانم رضايی :روز شنبه ساعت - 10/15
9
 پیشدبستاني ،2/سركار خانم قرهئی :روز شنبه ساعت -11/25
10/20
 كالس اول ،1/سركار خانم عبدالوند :روز يکشنبه ساعت 11/40
تا 12/45
 كالس اول ،2/سركار خانم مافی :روز چهارشنبه ساعت 9 -10/15
 كالس اول ،3/سركار خانم نعمتی :روز سهشنبه ساعت -12/45
11/40
 كالس دوم ،1/سركار خانم فرهاد :روز يکشنبه ساعت 9 -10/05
 كالس دوم ،2/سركار خانم چمني :روز سهشنبه ساعت -11/25
10/20
 كالس دوم ،3/سركارخانم امینی :روز شنبه ساعت 13/15 -14/40
 كالس سوم ،1/سركار خانم گلچین :روز دوشنبه ساعت  7/45تا
9/10
13

 كالس سوم،2/
10/25

سركارخانم

حسینی:

روز

سهشنبه

ساعت

-11/50

 كالس سوم ،3/سركار خانم مرتضویفر :روز سهشنبه ساعت -10/30
9/25
 كالس سوم ،4/سركار خانم معماری :روز شنبه ساعت -13/10
12/05
 كالس چهارم،1/
12/05 -13/10

سركار

خانم

میربابايی:

روز

يکشنبه

ساعت

 كالس چهارم ،2/سركار خانم صادقی :روز دوشنبه ساعت 12/05
الي 13/10
 كالس چهارم ،3/سركار خانم هژبريان :روز يکشنبه ساعت 9/10
تا 7/45
 کالسهای پنجم و ششم:
 جناب آقای سلطانی :زنگهای
13/35ب روزهای شنبه و سهشنبه

تفريح

چهارم

آ13/10

تا

 سرکار خانم نیکخواه :روز چهارشنبه از ساعت  14/40تا
13/10
 سرکار خانم احمدی :روز چهارشنبه ساعت  13/35تا 14/40
 سرکار خانم دهقان :روز چهارشنبه ساعت 12/05 -13/10
 سرکار خانم سلمانی :روز سه شنبه ساعت 9/25 -10/30
 سرکار خانم خدابخش :زنگ های تفريح روز دوشنبه
 سرکار خانم تهرانی :روز يکشنبه از ساعت  9/25تا 10/30
 سرکار خانم صالحی :روز سهشنبه از ساعت 7/45 -9/10
 گروه زبان:
 جناب آقای ضرغامی :همه روزه از ساعت  8تا 9
 سرکار خانم بیابانی :همه روزه بغير از سه شنبه از ساعت
 8تا 9
 آموزگاران :زنگ تفريح سوم روز شنبه

14

 جناب آقای بابايی :هر روز ساعت  8الی  9و باقی ساعات با
تعيين وقت قبلی آهماهنگی با مسلول ديترب

ديدار با آموزگاران فوق-
برنامه در ساعات تفريح بر
اساس روزهاي حضور در
برنامه كالس فرزندتان و
ديدار با معاونین در
اوقات غیر از زنگ تفريح
میسر خواهد بود.

اهداف و برنامه هاي آموزشي علوم رايانه:
امروزه نياز به همگام شدن با تحوزت در دستاوردهاي يناوري
اطالعات يك نياز ضروري براي آموزش و پرورش ما است تا بيش از
اين از عرصه علوم باري جا نمانده و بتوانيو همگام با ساير
كاورها حركت كنيو .در اين راستا سايت كامپيوتر دبستان
پيارو از سال  1385با مديريت سركار خانو خدابخش شروع به
يعاليت نموده و با عنايت و توجه خداوند متعال و تالش و
پيگيريهاي اياان در سال  1390مويق به دريايت مجوز از
سازمان آموزش يني و حريهاي كل كاور و وزارت تعاون ،کار و
رياه اجتماعي جهت آموزش  ITبراي كليه سنين آاز خردسازن تا
بزرگسازنب گرديد .لذا برنامههاي سايت كامپيوتر دبستان براي
نيل به هدف يوق تدوين گرديده است:
 آموزش رايانه مناسغ با گروه سني در هر پايه مطابق با
آخرين استانداردهاي جهاني  ECDLو  ICDLمورد تأييد بنياد ICDL
ايران؛
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تحقيق و پژوهش اينترنتي به صورت تك نفره و گروهي در
ارتباط با مسائل درسي و يراتر از كتغ مربوطه؛
معريي كالسها و دانشآموزان برتر هر دوره؛
پايه پيشدبستاني :آشنايي با رايانه CD ،هاي آموزشي  ،تايپ
آ جهت آمادگي براي كالس اولب برنامه  paintو حل تست هاي هوش
پايه اول :آموزش تايپ در محيط  ، word padكار با محيط paint
پايه دوم :آشنايي با مباني كامپيوتر ،تايپ ،آموزش WORD
مقدماتيآارايه پروژههاي تحقيقاتي در محيطWORDب
 WORDتفميليآارايه پروژههاي
ويندوز-
پايه سوم:
تحقيقاتي در محيط WORDب
پايه چهارم Internet- Word –WINDOWS :آارائه پروژههاي تحقيقاتي
در محيط  WORDب
) Internet- Email –Email-Gmail-Power Pointارايه پروژه هاي
پايه پنجو:
تحقيقاتي در محيط (power point-Excel- WORD
پايه شاو :کتاب کار و ينآوري) Excel ،ارايه پروژههاي
تحقيقاتي در محيط(power point-Excel- WORD

موارد آموزشی درس زبان انگلیسی و اهداف آنها
از آنجا که آزمودن دانش آموزان خود بخای پيچيده و حائز
اهميت است ،بر آن شديو که سنجای منفک از امتحانات مدون
مدرسه برای عزيزانمان مهيا کنيو .از اينرو با برگزاری
آزمونهای بينالمللی داناگاه کمبريج و اعطای مدرک بينالمللی
و معتبر از آن داناگاه آدر صورت برگزاری در ايرانب،
يرزندانمان را در عرصه جهانی مورد ارزيابی قرار دهيو.
 جناب آقای ضرغامی :معاونت زبان ،مدرس و مترجو زبانهای
انگليسی و يرانسه ،دبير بازناسته آموزش و پرورش ،دبير
دبيرستانهای مناطق  7 – 17 – 14 – 12 – 15آموزش و پرورش
 سرکار خانو بيابانی :سوپروايزر زبان ،مدرس داناگاههای
آزاد و علمی  -کاربردی ،طراح سيستو آموزشی و توليد
محتوای مدرسه پيارو ،مدرس مؤسسه کانون و مترجو مجالت
دنيای تغذيه و دنيای زنان

Pockets 2, 3
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سطح مفالمات ابتدايی به صورت پرسش و پاسخ در ده جمله؛
آمادگیهای ززم جهت معريی هويتی شخص توسط خود دانشآموز در
ده جمله؛
کتابهای  Pocketsيک دوره چهارسطحی از انتاارات زنگمن برای
آموزش کودکان  2تا  5سال است .اين سری از کتاب ها با
تصاوير جذاب و تمرين های عملی سرگرمکننده میتواند يک کالس
درس موثر را ايجاد کند.
در اين دوره شعرهای مرتبط با سطح دانشآموزان کار میشود.
کتاب داستان همراه با اساليدهای تصويری برای دانش آموزان
از طريق ويدئو پروژکتور توسط معلو خوانده میشود.
بازیهای  on-lineتوسط سيستوهای کامپيوتری يراخور دانش
عزيزانمان طراحی شده است که به زبان انگليسی میباشد؛ و
بازیهای حرکتی که جهت انبساط خاطر دانش آموزان در کالس به
زبان انگليسی انجام میشود.

Jolly phonics 1-7







ارتقاء
آمرتبط
آشنايی
آشنايی
آشنايی
آشنايی

سطح مفالمات از ابتدايی به متوسطه در  30جمله
با محتوای آموزشی کتابب؛
کامل با حروف الفبا انگليسی )(A – Z؛
با صداهای حروف الفبای انگليسی؛
با  tricky wordsو ساختن جمالت توسط آنها؛
با واژگان مرتبط و تفميل سطح نوشتاری (grammatical points

)– spelling – hand formation







آشنايی با صداهای ترکيبی )(ai – ea – oe, ….؛
در کتاب  Jolly phonicsآموزش نوشتن حروف با خط شفسته ،آموزش
مهارت خواندن کلمات و جمالت و استفاده از استراتژی امال،
از ويژگی اين کتاب میباشد.
شعرهای منتخغ کودکان که بسيار متداول میباشد و در سرتاسر
دنيا شناخته شده است.
کتاب داستانهای مختلف که برای دانشآموزان گردآوری شده
همراه با کتاب کار در مدرسه و کتاب کار در خانه و  CDهای
شنيداری؛
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انگليسی
آمدرسه،

که مهارتهای
مراکز خريد،

ييلوهای آموزشی مختلف به زبان
گفتاری را در محيطهای گوناگون
رستوران ها.... ،ب تقويت مینمايد.
بازیهای  on-lineدر سطح متوسط که باعث اتقاء کيفی آموزش
زبان خواهد شد که از طريق ويدئو پروژکتور انجام میشود.
آموزش سورههای مد نظر آآية الفرسیب به صورت بخش بخش.

Family and Friends 1-6
















ارتقاء سطح مفالمات دانشآموزان يراخور محتوای درس آنها
آدر هر بخش از کتاب معادل  30جمله پرسش و پاسخ به صورت
دو به دو انجام میشودب.
بسط واژگان طبقهبندیشده در هر بخش از کتاب توسط اساليدهای
آموزشی و تصويری از طريق ويدئو پروژکتور؛
ارتقاء سطح نوشتاری دانشآموزان توسط به کارگيری موارد
دستوری ذکر شده و دقت نظر در  spellingلغات؛
آزمونهای  on lineجهت ارتقاء درک مطلغ و توانايی کامپيوتری
دانشآموزان؛
شعرهای مرتبط با اين سطح که به صورت بينالمللی در اقصی
نقاط جهان کار میشود.
بازیهای  on lineمرتبط با محتوای درسی دانش آموزان و
بازبردن دانش عمومی زبان آنها
کتاب داستانهای استاندارد شده همراه با کتاب کار و CD
جهت باز بردن درک مطلغ و آشنايی با لهجه native speaker
آموزش آية الفرسی آسوره بقرهب جهت اشاعه يرهنگ اسالمی
توسط زبان انگليسی

رياضی انگلیسی
در پايان هر دوره دانش آموز قادر خواهد بود مباحث ذيل را
به زبان انگليسی بيان کند:
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رياضی انگلیسی پايه اول :کليه موارد مطرح شده رياضی پايه
اول اعو از اعداد آ100 – 1ب ،مباحث جمع و تفريق ،محورها،
مقايسه اعداد ،مسللهها و راه حل آنها
رياضی انگلیسی پايه دوم :کليه موارد مطرح شده رياضی پايه
دوم اعو از اعداد سه رقمی و چهار رقمی و بازتر ،مباحث
جمع و تفريق ،مقايسه اعداد ،تقارن ،مسللهها و راه حل
آنها
رياضی انگلیسی پايه سوم :کليه موارد مطرح شده رياضی پايه
سوم اعو از مبحث ضرب ،جمع و تفريق اعداد ،کسر مقدماتی،
مسلله ها و راه حل آنها ،مساحت و محيط برخی از اشفال و
احتمال مقدماتی
رياضی انگلیسی پايه چهارم :کليه موارد مطرح شده رياضی
پايه چهارم اعو از احتمال مقدماتی ،ضرب ،تقسيو ،کسرها،
انواع زاويه و اعاار و مساحت
رياضی انگلیسی پايه پنجم :کليه موارد مطرح شده رياضی
پايه پنجو اعو از احتمال ،نسبت و تناسغ و درصد ،بسط
زاويهها و درجهها ،جمع و تفريق و ضرب اعداد اعااری،
مساحت و محيط چند ضلعیها ،کسر و تقارن

علوم انگلیسی






علوم انگلیسی پايه سوم :کليه موارد مطرح شده درس علوم
پايه سوم اعو از ماده ،نيرو ،انواع مواد غذايی ،زندگی
جانوران ،گياهان و مراحل رشد آنها ،نور ،آب ،اندازه گيری
مواد و موارد اطراف ما
علوم انگلیسی پايه چهارم :کليه موارد مطرح شده درس علوم
پايه چهارم اعو از آهنربا ،مخلوط و محلول ،انرژی ،بدن
انسان ،سنگ ها ،گياهان ،بی مهرگان ،مدار الفتريفی و
همسايه های زمين
علوم انگلیسی پايه پنجم :کليه موارد مطرح شده درس علوم
پايه پنجو اعو از مواد و ترکيبات ماده ،ساختار چاو و
گوش ،ساختار زبان ،بينی و پوست ،اهرم ها ،سطح شيغ دار،
خاک و گياهان
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شايان توجه است که آزمون های دانشی و بینشی بدون مداخله
آموزگاران مربوطه توسط کادر آموزشی دبستان برای پايه های
دوم تا ششم و آزمونهای گاج برای پايههای سوم تا ششم برگزار
میگردد .محتوا و تعداد اين آزمون ها در جدول ذيل بیان شده
است.

پايه

تعداد آزمون-
های دانشی و
بینشی

تعداد آزمونهای
گاج

دوم

8

-

سوم

4

4

چهارم

4

5

پنجم

4

5

ششم

4

6

تقويم اجرايي ماه مهر سال  97دبستان پيشرو
مناسبتها:
 روز جهانی سالمندان 8 -مهر
 روز جهانی کودک 16 -مهر

 روز جهانی پست 17 -مهر
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فعالیتها
آغاز سال تحصيلي
توجيه دانشآموزان در خصوص اجراي طرح
‹‹کيف در مدرسه››
تاكيل شوراي دانشآموزي
تاكيل گروههاي درسي و نصغ در كالس
جلسه شوراي معلمين و شوراي مدرسه
برگزاري مجمع قرآن
انتخابات انجمن اولياء و مربيان
بازديد آاردوي تفريحيب آمادگي  -اول
بازديد آاردوي تفريحي ب دوم  -سوم
بازديد آاردوي تفريحيب چهارم -پنجو-
شاو
ارزيابي آموزش دانشآموزان توسط معاونت
مربوطه
برگزاري زيارت عاشورا

روز

تاريخ

يکشنبه

 1مهر
 1مهر

يکشنبه

 4مهر
چهارشنبه
 14مهر
شنبه
 28مهر
شنبه
يكانبههاي هر هفته
اعالم ميگردد
هفته پاياني
هفته پاياني
هفته پاياني
هفته پاياني هر ماه
چهارشنبههاي هرهفته

نكتهها:

 -1اهداء جوايز (بانك جوايز) پايههاي پیشدبستاني و اول (روز شنبه) ،پايه دوم (روز
يك شنبه) ،پا يه سوم (روز دو شنبه) ،پا يه چ هارم (روز سه شنبه) ،پا يه هاي پنجم و
ششم (روز چهارشنبه).
-2آز مون هاي آن ال ين کالس های سوم و چ هارم روز های پا يانی هف ته (ز مان پا سخگويی:
ب عدازظهر چهار شنبه تا ب عداز ظ هر جم عه) و کالس های پنجم و ش شم روز های و سط (روز
دوشنبه) و پايان هفته (چهارشنبه) برگزار مي گردد.
 -3بازديد بهداشتي دانشآموزان هر هفته روزهاي شنبه و سه شنبه انجام ميشود.
 -4آموزش نماز و اقامه نماز جماعت در هر روز.
 -5برگزاری مراسم عزاداری ويژه شهادت امام حسین (ع)؛
 -6آزمون های دانشی و بینشی توسط کادر آموزشی دبستان و بدون مداخله آموزگار مربوطه
گرفته می شود.
 -7ساعت تعطیلي مدرسه در روزهايي كه جلسه شوراي معلمین و شوراي مدرسه تشكیل ميگردد
همان ساعت  14/40ميباشد.

تقويم اجرايي ماه آبان سال  97دبستان پيشرو
مناسبتها:
 روز دانشآموز  13 -آبان

 شهادت ا مام ر ضا آعب 17 -آ بان-
تعطيل
اجب-
اان آعا
اام زما
ات اما
ااز اماما
 اربعااين حسااينی 8 -آبااان  -آغا
25آبان -تعطيل
تعطيل
 رح لت ح ضرت ر سول آصب و شهادت ا مام ح سن مجت بی آعب 16 -آ بان-
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تعطيل

فعالیتها

روز

چهارشنب
تاكيل شوراي دانش آموزي
ه
چهارشنب
آزمون گاج مرحله اول آپايه های
ه
چهارم تا شاوب
دوشنبه
آزمون گاج مرحله اول آپايه سومب
دوشنبه
آزمون بينای – دانای آپايه دومب
م سابقه ك تاب و ك تابخواني آبر گزاري چهارشنب
ه
نماياگاه كتابب
شنبه
جلسه شوراي معلمين و شوراي مدرسه
دوشنبه
آزمون دانای و بينای آپايه دومب
سه شنبه
آزمون دانای و بينای آپايه های
سوم تا پنجوب
چهارشنب
آزمون گاج مرحله دوم آپايه شاوب
ه
انجام نظر سنجي از اولياء و داناش -چهارشنب
ه
آموزان بهصورت مكتوب
اعالم
تاكيل انجمن اولياء و مربيان
هفته
بازديااد آاردوي يرهنگاايب آمااادگي-
اول
هفته
بازديد آاردوي يرهنگيب دوم -سوم
هفته
بازديااد آاردوي يرهنگاايب چهااارم-
پنجو  -شاو

تاريخ
 2آبان
 2آبان
 14آبان
 14آبان
 23آبان
 26آبان
 28آبان
 29آبان
 30آبان
 30آبان
ميگردد
پاياني
پاياني
پاياني

نكتهها:

 -1هر هفته از كالسها و حیاط و اماكن مدرسه بازديد بهداشتي به عمل ميآيدد و مسدائل
بهداشتي دانشآموزان بررسي ميشود.
 -2پخش نذری به مناسبت رحلت حضرت رسول (ص) و شهادت امام رضا (ع)؛
 -3برگزاري مراسم روز دانشآموز و اهدای هديه به دانش آموزان؛
 -4برگزاری نمايشگاه کتاب و مسابقه کتابخوانی ويژه روز کتاب و کتابخوانی؛
 -5برگزاري مراسم عزاداری به مناسبت اربعین حسینی؛
 -6انجام نظرسنجي از اولیاي محترم و دانشآموزان عزيز.

تقويم اجرائي ماه آذر سال  97دبستان پيشرو
مناسبتها:
 وزدت حضاارت رسااول آصب و امااام جعفاار  شغ يلدا –  30آذر
صادق آعب 4 -آذر -تعطيل
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فعالیتها

روز

جلسه انجمن اولياء و مربيان
آزمون دانای و بينای آپايه شاوب
بررسااي و ارزشاايابي دانااشآمااوزان و
شناسايي نقاط ضعف و قوت آنان
جلسه شوراي معلمين و شوراي مدرسه
جلسه شوراي دانشآموزي
آزمون گاج مرحله سوم آپايه شاوب
آزمون دانای و بينای آپايه دومب
اای
اه ها
اه دوم آپايا
ااج مرحلا
اون گا
آزما
چهارم و پنجوب
آمادهسازي دانشآموزان براي مساابقات
يرهنگي و هنري اداره
بازديد آاردوي يرهنگيب آمادگي -اول
بازديد آاردوي يرهنگيب دوم -سوم
بازديد آاردوي يرهنگيب چهارم -پنجو-
شاو

اعالم ميگردد
 14آذر
شنبه
تا  15آذر
شنبه
يفانبه
سه شنبه
سهشنبه
سه شنبه

تاريخ

24
25
27
27
27

آذر
آذر
آذر
آذر
آذر

هفته پاياني
هفته پاياني
هفته پاياني

نكته ها:

-1معرفي دانشآموزان داراي اختالالت رفتاري به مشاور مدرسه جهت پیگیري.
-2معرفي دانشآموزان ممتاز اخالقي و درسي در تابلو اعالنات آموزشي جهت تشويق و ترغیب
دانشآموزان.
 -3بررسی و انتخاب دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات فرهنگی -هنری منطقه هشت؛
 -4برگزاري مراسم شب يلدا.
 -5شرکت دانش آموزان منتخب در مسابقات فرهنگی – هنری نوجوان سالم؛.

تقويم اجرايي ماه دي سال  97دبستان پيشرو
مناسبتها:
 ميالد حضرت عيسي آعب  4 -دي  آغاز سال  2019ميالدی 11 -دی
 روز ايمنی در برابر زلزله  -وزدت حضرت زينغ آسب 22 -دی
 5دی

فعالیتها
برگزاري مسابقات گروهيآ درسيب
جلسه شوراي دانشآموزي

روز

تاريخ

از  2دی تا  6دی
 5دی
چهارشن
23

به
شنبه

 15دی

آزمون دانای و بينای آپايه های چهارم تا
شاوب
 25دی
سهشنبه
آزمون دانای و بينای آپايه دومب
تا  15دی
ارزشيابي كالسها و شناساايي داناشآماوزان
ضعيف جهت ريع ضعف آنان
 25دی
سه
آزمون گاج مرحله دوم آپايه سومب
شنبه
 29دی
شنبه
جلسه شوراي معلمين و شوراي مدرسه
آمادهسازی دانش آماوزان شارکت کنناده در
مسابقات يرهنگی – هنری منطقه
اعالم ميگردد
جلسه انجمن اولياء و مربيان
نكتهها:
 -1معرفي دانشآموزان نمونه اخالقي و درسي سر صف ،هر هفته جهت ارتقاء در روحیه دانش-
آموزان به کسب دانش و اخالق حسنه.
 -2معرفي دانشآموزان مشكلدار به مشاور مدرسه جهت پیگیري و رفع ضعف آنان.
 -3بازديد بهداشتي و تكمیل اندازهگیري قد و وزن داندشآمدوزان در دفترچده بهداشدتي
مدرسه در شنبههاي هر هفته توسط پزشک.
 -4برگزاری مانور زلزله؛

تقويم اجرايي ماه بهمن سال  97دبستان پيشرو
مناسبتها:
 بازگ ات ا مام خميي نی آرهب و آ غاز د هه  شهادت ح ضرت ياط مه ز هرا آسب-
 20بهمن -تعطيل
مبارک يجر 12 -بهمن
 پيروزی انقالب اسالمی 22 -بهمن-
 روز يناوری يضايی 14 -بهمن
تعطيل

فعالیتها
برگزاری جان پايان ترم اول
جلسه شوراي دانشآموزي
برگزاري نماياگاهي از دساتساازههااي داناش-
آموزان جهت رويت همكاران و اولياء
برگزاري مسابقات دهه يجر و م سابقات يرهنگي
و مذهبي

روز

تاريخ

هفته اول
 3بهمن
چهار-
شنبه
از  12بهمن تا
 20بهمن
از  12بهمن تا
 20بهمن
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آزمون دانای و بينای آپايه سومب
آز مون گاج مرح له سوم آپا يه های چ هارم و
پنجوب
آزمون گاج مرحله چهارم آپايه شاوب
اهداء جوايز به برندگان مسابقات دهه يجر
جلسه شوراي مدرسه و معلمين
آزمون دانای و بينای آپايه دومب
انجام نظرسنجي مرحله دوم از اولياء
بازديد آاردوي تفريحي ب آمادگي -اول
بازديد آاردوي تفريحيب دوم  -سوم
بازديد آاردوي تفريحيب چهارم -پنجو -شاو

16
سهشنبه
بهمن
16
سهشنبه
بهمن
16
سهشنبه
بهمن
21
يکشنبه
بهمن
27
شنبه
بهمن
28
يکشنبه
بهمن
30
سهشنبه
بهمن
هفته پاياني
هفته پاياني
هفته پاياني

نكتهها:
 -1برگزاري نمايشگاهي
انقالب با حضور فعال
 -2ا عالم ن تايج امتحا
شاگردان ممتاز درسي

از دستسازههاي دانشآموزان در مراسم دهه فجر و برگدزاري جشدن
دانشآموزان.
نات نو بت اول در سالن اجتما عات مدر سه با ا هداء جوايز به
ً اعالم خواهد شد.
و اخالقي و دعوت از اولیاء كه متعاقبا

تقويم اجرايي ماه اسفند سال  97دبستان پيشرو
مناسبتها:
 وزدت ح ضرت ياط مه ز هرا آسب و  وزدت امااام محمااد باااقر آعب17 -
اسفند
روز زن 7 -اسفند
 روز احسااان و نيفوکاااری  14 -شهادت امام هادی آعب 19 -اسفند
اسفند
 وزدت امام جواد آعب 26 -اسفند
 روز درختفاری 15 -اسفند
 روز ملی شدن صنعت نفت 29 -اسفند -تعطيل

فعالیتها
جلسه انجمن اولياء و مربيان
آزمون دانای و بينای آپايه دومب

روز

تاريخ

اعالم ميگردد
14
سهشنبه
25

آزمون گاج مرحله سوم آپايه سومب
آزمون گاج مرحله چهارم آپايه های چهارم و
پنجوب
آزمون گاج مرحله پنجو آپايه شاوب
جلسه شوراي مدرسه و معلمين
جلسه شوراي دانشآموزي
برگزاري مناسبتها آروز درختفااري ،مراساو
چهارشنبه سوري و جان نوروزب
بازديد آاردوي تفريحيب آمادگي -اول
بازديد آاردوي تفريحيب دوم -سوم
بازديد آاردوي تفريحيب چهارم -پنجو -شاو

اسفند
14
سهشنبه
اسفند
14
سهشنبه
اسفند
14
سهشنبه
اسفند
18
شنبه
اسفند
22
چهارشن
اسفند
به
اعالم ميگردد
هفته پاياني
هفته پاياني
هفته پاياني

نكتهها:
-1
-2
-3
-4

مراسم جشن روز مادر؛
برگزاری بازارچه خیريه؛
شرکت دانش آموزان در مسابقه سرود همگانی؛
آماده سازی دانش آموزان منتخب برای شرکت در مسابقه نويسنده کوچک.

تقويم اجرايي ماه فروردين سال  98دبستان پيشرو

مناسبتها:







آ غاز سال  1398شم سی 1 -يروردين-
تعطيل

ويات حضرت زينغ آسب 2 -يروردين
اروردين -
االمی 12 -يا
اوری اسا
روز جمها
تعطيل
مب عث ح ضرت ر سول آصب 14 -يروردين -
تعطيل

فعالیتها
جلسه شوراي دانشآموزي

وزدت اماااام حساااين آعب19 -
يروردين
وزدت حضرت عباس 20 -يروردين
وزدت اماااام ساااجاد آعب21 -
يروردين
وزدت امااام زمااان آعااجب31 -
يروردين -تعطيل

روز

تاريخ

دوشنبه

26
يروردين
28
يروردين
31
يروردين

آز مون دان ای و بين ای آپا يه های پنجو چهارشنبه
و شاوب
شنبه
جلسه شوراي معلمين و شوراي مدرسه

26

اعالم مي گردد

جلسه انجمن اولياء و مربيان
نكتهها:

 -1مراسم والدت امام حسین (ع) ،امام سجاد (ع) و حضرت عباس؛
 -2شرکت دانش آموزان منتخب در مسابقه نويسنده کوچک؛
 -3برگزاری جشن نیمه شعبان و والدت امام زمان (عج).

تقويم اجرايي ماه ارديبهشت سال  98دبستان پيشرو

مناسبتها:
 روز زمين پاک 2 -ارديبهات

 وزدت ا مام ح سن مجت بی آعب30 -
ارديبهات

 روز معلو 12 -ارديبهات

روز

فعالیتها
برگزاري بزرگداشت مقام معلو
برگزاري آاردوهاي درسيب اول – دوم
برگزاري آاردوهاي درسيب ساوم –چهاارم –
پنجو -شاو

تاريخ

اعالم ميگردد
 7ارديبهات تا 18
ارديبهات
 7ارديبهات تا 18
ارديبهات

بازديد مسايل بهداشتي دانشآموزان روزهاي
شنبه و سه شنبه
هر هفته

يکشنبه

آزمون دانای و بينای آپايه های سوم تا
شاوب
سه شنبه
آزمون گاج مرحله چهارم آپايه سومب

15
ارديبهات
24
27

ارديبهات
24
آزمون گاج مرحله پنجو آپايه های چهارم سه شنبه
ارديبهات
و پنجوب
24
سه شنبه
آزمون گاج مرحله شاو آپايه شاوب
ارديبهات
 21ارديبهات تا 30
برگزاري مسابقات گروهي درسي
ارديبهات
نكتهها:
 -1برگزاری جشن روز معلم؛
 -2برگزاری جشن الفباء برای دانشآموزان پايه اول؛
 -3برگزاری جشن پايان سال تحصیلی .97 -98
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