نگاه پیشرو
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سال تحصیلی 97-98

1

بوي ماه مهر
مهر و جلوه زيباييها ،اشکها و لبخندها ،جداييها و پيوستگيها و البته عالقه و مهرباني ،خاطره و يااگيير هاا و
شکوفايي ارتباط و زيبايي مصاگيق و اَشکال يونايوني گارگ.
گيدن يل ،مناظر و طبيعت جاندار و بيجان ،مشاهده نگ اه مهرباان پادر و مااگر باه فرزنادان ،توجاه باه و اد
زيربنايي رابطه انسان ،طبيعت و خدا ،تجربه آرامش پس از طوفان و بيان اضاطرا و گلهاره و ههاه از مصااگيق و
نهونهها تجربه زيباييها است .اما شروع مهر ،آغازين راه نگاهي به تشانگي بارا يااگيير  ،عشاق باه وتاا و
نوشتهها ،معلم و جايگاه علم و ههوار شدن مسير تالش برا مبارزه با جهالت و ناگاني ،شگفتيها و راز و رمزهايي
گيرينه گارگ.
سالم به زيبايي مهر و نخستين روزها محبتورز به علم و علمآموز  .مهر ماه گر زناديي ووگواان ،معلهاان و
مربيان ،پدران و ماگران و اجتهاع ،جايگاه بسيار تأثيريذار و سازندها گارگ .اين يامها اوليه گر سرنوشت تربيتي
ووگوان هر جامعه ،گر شکلگهي به شيوهها فرزندپرور خانواگهها و مسئوليت خطير آنها ،گر ا ساس و توانايي
پذيرش و فرايند ياگگهي و ياگيير از طريق مربيان و معلهان و نگرش عهيق و گيريونساز هر سيستم اجتهاعي
پايگاه رفيع و ارزشهند گارگ .گر نگاهي ووتاه ،مهر ماه آغاز شکوفايي ارتباط ووگک با جامعاه وسايعتار و تولياد
گيگر گر راه ياگيير است.

والدين ارجهند و توانا گبستان پيشرو
با سالم
گر گنيا امروز ،آموزش گر سنين ابتدايي يکي از تخصصيترين و مهمترين امور جامعاه اسات ،آماوزشگهناديان
(آموزياران) بايد افراگ متخصص ،وارآمد و آموزش گيده باشند .ايان گبساتان باا اعت ااگ راسام باه موضاوع فاو ،
پايبند خوگ را به آموزش ف ط گر مدرسه اعالم مينهايد و معت د است  7ساعت آماوزش گر روز بارا ووگواان
وافي بوگه و آنان گر محيط يرم خانواگه بايد تربيت صحيح ،مهرورز  ،مسائوليتپاذير و نمام شخصاي را يااگ
يرفته و به انجام امور پژوهشي و مطالعا وتب غير گرسي و باز ها ووگوانه بپرگازند تا ووگوي خوگ را وامل و
به خوبي سپر ورگه و گر آينده از شخصيتي پايدار و استوار برخورگار يرگند.
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رسالت ،مأموريت و چشمانداز دبستان پيشرو

رسالت دبستان پيشرو:
تربيت گانش آموزان خال  ،متعهد ،باپشتکار ،مسئوليتپذير و بهرهمند از گانش و مهار الزم برا اگامه تحصايل
گر گوره بعد و ضور متعاگل و مؤثر گر جامعه گر فضا معنو مديريت فرهنگي و عدالت آموزشي.

مأموريت دبستان پيشرو:
پيگير و اجرا مسئوالنه اهداف تعليم و تربيت و اهداف گوره تحصيلي به صور مؤثر براساس مصوبا شاورا
عالي آموزش و پرورش از طريق مشاروت مسئوالنه وليه عوامل اصلي تعليم و تربيت مدرسه گر بستر از بهداشت
رواني و جوّ سازماني مبتني بر ا ترام ،اعتهاگ و هايتگر .

چشمانداز دبستان پيشرو:
ا راز رتبه برتر تحصيلي گر سطح منط ه و ا راز جايگاه مهتاز گر ساطح شاهر تهاران ،ارت اات و تعهياق ماديريت
فرهنگي و جلب مشاروت والدين و وليه عوامل موثر گر تعليم و تربيت و تبديل گبستان پيشرو به پايگاه اعتهااگ و
ا ترام عهومي به آموزش و پرورش.

باتوجه به هوشمندسازي مدرسه شايان ذكر است كه تمامي اخبار مدرسه و دانشآموزان همه روزه در
اپليکيشن مدرسه  ،وبسايت دبستان ( )WWW.Pishroschool.irو شبکههاي اجتماعي قرارمي-
گيرند .لذا با دريافت رمز عبور و شناسه كاربري از معاونت فناوري اطالعات دبستان (جناب آقاي صبح
گل) اخبار مربوط به فرزندتان را مالحظه فرماييد.
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موفقيت هاي دانش آموزان دبستان پيشرو در سال تحصيلي گذشته
افتخارات بين المللي
 كسب مدال نقره مسابقات كشوري رشته ي رياضي توسط آقاي حسين نقاش مقدم
 كسب مدال برنز از مسابقات چلچراغ كشوري بخش زيست شناسي توسط آقاي آريا رهبر
 كسب مدال طالي قهرماني جهان در رشته كاراته از مسابقات قهرماني جهان نونهاالن

مدارس تيزهوشان (عالمه حلي)
 موف يت  8نفر از گانش آموزان گر آزمون وروگ مدارس عالمه لي

افتخارات منطقه اي ،استاني و كشوري
كسب مقام اول تيم شطرنج از مسابقات ورزشي منطقه  8تهران توسط آقايان آروين احمدي  ،اهورا بيگدلي و
علي راد صفدري
كسب مقام اول تئاترصحنه اي از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط گروه تئاترصحنه اي مدرسه
كسب مقام اول تئاترعروسکي از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط گروه تئاتر عروسکي مدرسه
كسب مقام اول تکنوازي (پيانو) از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي رادين مناهي پايه ي ششم
كسب مقام اول تکنوازي (پيانو) از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي پارسا هاشم پور پايه ي پنجم
كسب مقام اول تکنوازي ( گيتار) از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي آرمين مهري
كسب مقام اول تکنوازي ( فلوت ) از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي سامان كيانيان
كسب مقام اول تکنوازي ( سنتور ) از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي سروش سرآباداني
كسب مقام اول نقاشي ( رنگ روغن ) از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي سروش محمد زاده
كسب مقام اول داستان نويسي از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي فرداد يزداني
كسب مقام دوم سرود گروهي از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط گروه سرود مدرسه
كسب مقام دوم تکنوازي(پيانو)ازمسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي فرداد يزداني پايه ششم
كسب مقام دوم تکنوازي(پيانو)ازمسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي پدرام فريدوني پايه پنجم
كسب مقام دوم تکنوازي(پيانو)ازمسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي محمدامين جواهري پايه چهارم
كسب مقام دوم كيک بوكسينگ ازمسابقات ورزشي منطقه  8تهران توسط آقاي رادين فربودمنش
كسب مقام سوم مسابقات شنا از مسابقات ورزشي منطقه  8تهران توسط آقاي آرش آصف الدوله
كسب مقام سوم مسابقات هندبال از مسابقات ورزشي منطقه  8تهران
كسب مقام سوم تکنوازي ( سنتور ) از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي راستين موسويان
كسب مقام سوم تکنوازي ( پيانو ) از مسابقات فرهنگي هنري منطقه  8تهران توسط آقاي هوراد طالب احمدي
كسب مقام سوم شنا ازمسابقات ورزشي منطقه  8تهران توسط آقاي آرمان معماري
كسب مقام سوم قرآن ازمسابقات فرهنگي حفظ و قرائت قرآن منطقه  8تهران توسط آقاي طاها سرتيپي
كسب مقام مسابقات برگزيده ي احکام توسط آقاي احسان شرفي
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ساعت كار آموزشي دبستان در ايام سال تحصيلي 1398 -99

كالسهاي اول و دوم وسوم

كالسهاي چهارم تا ششم

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 گوم

9/25-10/30

زنگ گوم

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 نهاز

13/10 -13/35

ناهار و نهاز

13/15 -14/40

زنگ پنجم

13/35 -14/40

زنگ پنجم
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آشنايي با كاركنان دبستان پيشرو
 مؤسسين:
 جنا

آقا

محهد ابراهيم ابراهيهي يزگ

تحصيل ورگه رشته علوم تربيتي با ساب ه طوالني گر مديريت

مدارس ،معاونت مناطق و تجربه موفق مدرسهگار گر بخش غيرگولتي
 جنا آقا علي امير بابايي (مديريت)تحصيلورگه رشته علوم اقتصاگ ،اگبيا عر و مديريت با بيش از 30
سال ساب ه آموزشي و  23سال ساب ه مديريت گر مدارس غيرگولتي ابتدايي و راهنهايي؛
 مهندس شايان بابايي(مدير اجرايي اداري انضباطي فناوري) :با  8سال ساب ه آموزشي گر گبستان پيشرو؛
 مهندس مهدي بابايي(مديراجرايي بخش آموزشي) :با  7سال ساب ه آموزشي گر گبستان پيشرو.
مشاور مديريت:
 سركار خانم دكتر فرجي :روانشناس عهومي؛
معاونان:
 پايههاي اول و دوم :جنا آقا انور فتا ي با  21سال ساب ه مديريت؛
 پايه هاي سوم و چهارم  :جنا آقا

سيني با بيش از  30سال ساب ه موفق آموزشي؛

 پايه هاي پنجم و ششم :جنا آقا مير با  10سال ساب ه موفق آموزشي؛
 آموزش زبان انگليسي :جنا

آقا ضرغامي وارشناسي ارشد زبان انگليسي و فرانسه با بيش از  30سال

ساب ه آموزشي موفق؛
 آموزش زبان انگليسي :سروار خانم مهندس يگانه م يهي وارشناسي رشته نرم افزار گارا مدرک تافل با
 12سال ساب ه موفق آموزشي اجرايي گر گبستان ها مختلف از جهله پيشرو
 پرورشي :جنا آقا عابدزاگه وارشناس اقتصاگ و تحصيل ورگه وزه علهيه؛
 فرهنگي و هنري :جنا آقا بياباني وارشناس ارشد واريرگاني و وارشناس بازيگر ؛
 فناوري اطالعات :جنا آقا صبح يل با  20سال ساب ه آموزشي موفق؛
 اداري و مالي :جنا آقا ههتي با  30سال تجربه موفق؛
 پژوهشي :جنا آقا ابر وارشناس ارشد مکانيک؛
 اداري و انضباطي :جنا آقايان فرجي ،محهد و صاگقي با سوابق گرخشان گر گبستان پيشرو؛
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 گروه مشاوره :سروار خانم گوتر فرجي روانشناس عهومي ، ،سروار خانم طاليي مديريت مروز مشاوره ،
سروار خانم ندايي مشاور،سروار خانم ميرزايي منشي؛
 امور دفتري :سروار خانم هيد ؛
 مسئول روابط عمومي :سروار خانم بابايي؛
 مسئول دفتر مديريت :سروار خانم محهد ؛
 تحصيلدار:جنا آقا عربشاهي با  20سال ساب ه وار گر گبستان پيشرو

آموزگاران:
 پيشدبستان :سروار خانم رضايي با  12سال ساب ه موفق آموزشي گر منط ه  8تهران؛
 پايه اول :سروار خانم عبدالوند با  15سال ساب ه موفق آموزشي؛
 پايه اول :سروار خانم نعهتي با  6سال ساب ه موفق آموزشي گر گبستان پيشرو؛
 پايه اول :سروار خانم مافي با بيش از  30سال ساب ه آموزشي موفق؛
 پايه دوم :سروارخانم قدر پور با 8سالساب ه موفق آموزشي ؛
 پايه دوم :سروارخانم عزيزآباگ

با 4سال ساب ه موفق آموزشي ؛

 پايه دوم :سروار خانم فرهاگ با  13ساب ه موفق آموزشي؛
 پايه سوم :سروار خانم مرتضو فر با  5سال ساب ه موفق گر گبستان پيشرو؛
 پايه سوم :سروار خانم چهني با  14سال ساب ه موفق گر مدارس تهران و پيشرو؛
 پايه سوم :سروار خانم اميني با  31ساب ه موفق آموزشي؛
 پايه چهارم :سروار خانم پورميربابايي با بيش از  31سال ساب ه موفق آموزشي؛
 پايه چهارم :سروار خانم صاگقي با  8سال ساب ه موفق گر گبستان پيشرو؛
 پايه چهارم :سروار خانم هژبريان با  14سال ساب ه موفق آموزشي؛
 پايه پنجم و ششم:


رياضي ششم 2و : 3جنا

آقا

سلطاني گبير رسهي آموزش و پرورش با  22سال ساب ه موفق گر

گبيرستانها منط ه 4؛


رياضي پنجم و ششم  : 1سروار خانم نيکخواه با  31سال ساب ه موفق آموزشي؛
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علوم پنجم  ،ششم و اجتماعي پنجم  :سروار خانم ا هد با  23سال ساب ه موفق آموزشي؛



ادبيات فارسي پنجم و ششم :سروار خانم انصار پور با بيش از  20سال ساب ه موفق آموزشي؛



قرآن پنجم و ششم  :سروار خانم خراطي ؛



تفکر و پژوهش :جنا آقا گوتر فعلي ؛



مطالعات اجتماعي ششم :جنا آقا مير با  10سال ساب ه موفق آموزشي؛

آموزگاران فوقبرنامه:
 آموزگاران زبان انگليسي:


سروار خانم شله چي وارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي؛



سروارخانم عليپور وارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي؛



سروار خانم فتحعليزاگه وارشناسي مترجهي زبان انگليسي؛ و گارا مدرک تافل



سروار خانم بختيار وارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي و گارا مدرک تافل؛



سروار خانم اوبر وارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي؛



سروار خانم کم آباگ وارشناسي مهندسي پزشکي گارا مدرک FCE؛



سروار خانم چراغي وارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي؛



سروار خانم مسعوگ وارشناس ارشد زبان انگليسي؛



سروار خانم فياضي گانشجو مهندسي پزشکي و گارا مدرک آيلتس؛



سروار خانم ستوگه فر وارشناسي مترجهي زبان انگليسي؛



سروار خانم رئوفي وارشناسي ترجهي زبان انگليسي از امارا متحده

 علوم انگليسي :سروار خانم خطيبپور وارشناسي زبان انگليسي و گارا مدرک آيلتس؛
 رياضي انگليسي :سروار خانم تهراني با  12سال ساب ه موفق آموزشي؛
 كامپيوتر :سروار خانم خدابخش با  13سال ساب ه تدريس موفق علوم رايانه گر م طع ابتدايي؛
 نقاشي :سروار خانم شيرزاگ وارشناس ن اشي با  12سال ساب ه آموزشي؛
 خوشنويسي :سروار خانم آرايي عضو انجهن خوشنويسان با  21سال ساب ه آموزشي؛
 مربي بهداشت :سروار خانم وتابچي گانشجو وارشناسي ارشد با  8سال ساب ه وار موفق گر امور بهداشتي؛
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 مربي محاسبات رياضي :سروار خانم اباذر با ساب ه موفق آموزشي؛
 مربي تربيتبدني :جنا آقا يزگيان با  22سال ساب ه وار موفق؛
 مربي تربيتبدني :جنا آقا قلوبي با  17سال ساب ه وار موفق؛
 مربي تربيتبدني :جنا آقا ذبيحي با  11سال ساب ه موفق؛
 مربي تربيتبدني :جنا آقا روشنيان با  8سال ساب ه موفق؛

خدمتگزاران:
 سروار خانم نوروز ؛
 سروار خانم محهد :
 آقا وريمآباگ ؛
 آقا ابهر

قابل توجه اولياي عزيز و دانشآموزان شايسته:
 ساعا وار گبستان از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7/30تا  14/40ميباشد؛
 غيبت ا تهالي (با مجوزپزشک) گانشآموز را تا ساعت  9صبح ههان روز به مدرسه اطالع گهيد؛
 ارتباط مست يم با مديريت گبستان از ساعت  8تا  9صبح با شهاره تلفن  77702427م دور ميباشد؛
 جهت پيگير

وضعيت تحصيلي و تربيتي گانشآموزان با شهاره تلفن  77878800 -77702431تهاس

اصل نهوگه و يا طبق برنامه زمان بند ذيل به مدرسه مراجعه فرمائيد.

شماره تلفن هاي داخلي دبستان
 معاونت پايه پيش گبستان ،اول و گوم (جنا

آقا

فتا ي) ،معاونت اگار

و مالي (جنا

آقا

ههتي) و

معاونت فناور اطالعا (جنا آقا صبحيل) گاخلي 6
 معاونت پايه سوم (جنا آقا

سيني) ،معاونت زبان انگليسي (جنا آقا ضرغامي وسروارخانم م يهي ) و

امور گفتر (سروار خانم هيد )،معاونت پژوهشي(جنا آقا ابر ) گاخلي 5؛
 معاونت پايه پنجم و ششم (جنا آقا مير ) گاخلي 4
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 معاونت انضباطي (آقايان فرجي و صاگقي) گاخلي 1
 معاونت فرهنگي و هنر (جنا

آقا

بياباني) ،معاونت پرورشي (جنا

آقا

عابدزاگه) و معاونت انضباطي

(آقا محهد ) گاخلي 7
 مديريت (جنا آقا بابايي) گاخلي 2
 يروه مشاوره گاخلي 3
 مسئول روابط عهومي (سروار خانم بابايي) گاخلي 8
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ساعت مالقات با آموزگاران:
 پيشدبستاني ،1/سركار خانم رضايي :روز شنبه ساعت 11 - 12
 پيشدبستاني ،2/سركار خانم رضايي  :روز 2شنبه ساعت 11 -12
 سركارخانم طاليي :روزچهارشنبه ساعت 11:12:30
 كالس اول ،1/سركار خانم عبدالوند :روز  4شنبه ساعت 11/40 -12 /45
 كالس اول ،2/سركار خانم مافي :روز  3شنبه ساعت10/20 - 11/25
 كالس اول ،3/سركار خانم نعمتي :روز 1شنبه ساعت 11/40 -12/45
 كالس دوم ،1/سركار خانم عزيزآبادي  :روز1شنبه ساعت 10/20 - 11/25
 كالس دوم ،2/سركار خانم قدرت پور :روز 4شنبه ساعت  12 /45تا 11/40
 كالس دوم ،3/سركارخانم فرهاد :روز2شنبه ساعت 13/15 -14/40
 كالس سوم ،1/سركار خانم اميني :روز 3شنبه ساعت 10/20 - 11/25
 كالس سوم ،2/سركارخانم چمني :روز شنبه ساعت 11/40 -12 /45
 كالس سوم ،3/سركار خانم مرتضويفر :روز 3شنبه ساعت 9 -10/05
 كالس چهارم ،1/سركار خانم ميربابايي :روزشنبه ساعت 10/45 -11/50
 كالس چهارم ،2/سركار خانم صادقي :روز1شنبه ساعت 10/45 -11/50
 كالس چهارم ،3/سركار خانم هژبريان :روز 3شنبه ساعت  9/10تا 7/45
 كالسهاي پنجم و ششم:
 جناب آقاي سلطاني :زنگها تفريح چهارم ( )13/35 -13/10روزها شنبه و 3شنبه
 سركار خانم نيکخواه :روز شنبه از ساعت  14/40تا 13/10
 سركار خانم احمدي :روز 2شنبه ساعت  13/10تا 12/05
 سركار خانم انصاري پور :روز 2شنبه ساعت 13/35 -14/40
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 سركار خانم خراطي :روز1شنبه ساعت 10/45 -11/50
 سركار خانم خدابخش :زنگ ها تفريح روز گوشنبه
 سركار خانم تهراني :روز 1شنبه از ساعت  9/25تا 10/30
 سركار خانم خطيب پور :روز گوشنبه از ساعت 10:30تا11:30
 گروه زبان:
 جناب آقاي ضرغامي :ههه روزه از ساعت  8تا 9
 سركار خانم مقيمي  :شنبه گوشنبه سه شنبه از ساعت  8تا9
 آموزگاران زبان  :ههاهنگي با خانم م يهي
 جناب آقاي بابايي :هر روز ساعت  8الي  9و باقي ساعا با تعيين وقت قبلي (ههاهنگي با مسئول گفتر)

ديدار با آموزگاران فوق-
برنامه در ساعات تفريح بر
اساس روزهاي حضور در
برنامه كالس فرزندتان و
ديدار با معاونين در
اوقات غير از زنگ تفريح
ميسر خواهد بود.
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اهداف و برنامه هاي آموزشي علوم رايانه:
امروزه نياز به ههگام شدن با تحوال گر گستاورگها فناور اطالعا يک نياز ضرور برا آموزش و پرورش ما
است تا بيش از اين از عرصه علوم بشر جا نهانده و بتوانيم ههگام با ساير وشورها روت ونيم .گر اين راستا
سايت وامپيوتر گبستان پيشرو از سال  1385با مديريت سروار خانم خدابخش شروع به فعاليت نهوگه و با عنايت
و توجه خداوند متعال و تالش و پيگير ها ايشان گر سال  1390موفق به گريافت مجوز از سازمان آموزش فني
و رفها ول وشور و وزار

تعاون ،وار و رفاه اجتهاعي جهت آموزش

IT

برا وليه سنين (از خرگساالن تا

بزريساالن) يرگيد .لذا برنامهها سايت وامپيوتر گبستان برا نيل به هدف فو تدوين يرگيده است:


آموزش رايانه مناسب با يروه سني گر هر پايه مطابق با آخرين استاندارگها جهاني  ECDLو  ICDLمورگ تأييد
بنياگ  ICDLايران؛



تح يق و پژوهش اينترنتي به صور تک نفره و يروهي گر ارتباط با مسائل گرسي و فراتر از وتب مربوطه؛



معرفي والسها و گانشآموزان برتر هر گوره؛



پايه پيشگبستاني :آشنايي با رايانه CD ،ها آموزشي  ،تايپ ( جهت آماگيي برا والس اول) برنامه  paintو
ل تست ها هوش

 پايه اول :آموزش تايپ گر محيط  ، word padوار با محيط paint


پايه گوم :آشنايي با مباني وامپيوتر ،تايپ ،آموزش  WORDم دماتي(ارايه پروژهها

تح ي اتي گر

محيط)WORD


پايه سوم :ويندوز WORD -تکهيلي(ارايه پروژهها تح ي اتي گر محيط )WORD



پايه چهارم( Internet- Word –WINDOWS :ارائه پروژهها تح ي اتي گر محيط ) WORD



پايه پنجم) Internet- Email –Email-Gmail-Power Point :ارايه پروژه ها تح ي اتي گر محيط

(power

point-Excel- WORD


پايه ششم :وتا وار و فنآور ) Excel ،ارايه پروژهها

تح ي اتي گر محيطpoint-Excel- WORD

(power

موارد آموزشي درس زبان انگليسي و اهداف آنها
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از آنجا وه آزموگن گانش آموزان خوگ بخشي پيچيده و ائز اههيت است ،بر آن شديم وه سنجشي منفک از
امتحانا مدون مدرسه برا عزيزانهان مهيا ونيم .از اينرو با بريزار آزمونها بينالهللي گانشگاه وهبريج و
اعطا مدرک بينالهللي و معتبر از آن گانشگاه (گر صور بريزار گر ايران) ،فرزندانهان را گر عرصه جهاني مورگ
ارزيابي قرار گهيم.


آقا

جنا

ضرغامي :معاونت زبان ،مدرس و مترجم زبانها

انگليسي و فرانسه ،گبير بازنشسته آموزش و

پرورش ،گبير گبيرستانها مناطق  7 – 17 – 14 – 12 – 15آموزش و پرورش


سروار خانم مهندس يگانه م يهي :معاونت زبان،وارشناسي رشته نرم افزار گارا مدرک تافل با  12سال
ساب ه موفق آموزشي و اجرايي گر گبستان ها مختلف از جهله پيشرو

Pockets 2, 3


سطح مکالها ابتدايي به صور پرسش و پاسم گر گه جهله؛



آماگييها الزم جهت معرفي هويتي شخص توسط خوگ گانشآموز گر گه جهله؛



وتا ها  Pocketsيک گوره چهارسطحي از انتشارا النگهن برا آموزش ووگوان  2تا  5سال است .اين
سر از وتا ها با تصاوير جذا و تهرين ها عهلي سريرموننده ميتواند يک والس گرس موثر را ايجاگ
وند.




گر اين گوره شعرها مرتبط با سطح گانشآموزان وار ميشوگ.
وتا

گاستان ههراه با اساليدها تصوير برا گانش آموزان از طريق ويدئو پروژوتور توسط معلم خوانده

ميشوگ.


باز ها

 on-lineتوسط سيستمها

انگليسي ميباشد؛ و باز ها

وامپيوتر

فراخور گانش عزيزانهان طرا ي شده است وه به زبان

روتي وه جهت انبساط خاطر گانش آموزان گر والس به زبان انگليسي انجام

ميشوگ.

Jolly phonics 1-7


ارت ات سطح مکالها از ابتدايي به متوسطه گر  30جهله (مرتبط با محتوا آموزشي وتا )؛



آشنايي وامل با روف الفبا انگليسي )(A – Z؛



آشنايي با صداها

روف الفبا انگليسي؛
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آشنايي با  tricky wordsو ساختن جهال توسط آنها؛



آشنايي با واژيان مرتبط و تکهيل سطح نوشتار



آشنايي با صداها ترويبي )(ai – ea – oe, ….؛



گر وتا

)points – spelling – hand formation

(grammatical

 Jolly phonicsآموزش نوشتن روف با خط شکسته ،آموزش مهار خواندن ولها

و جهال و

استفاگه از استراتژ امال ،از ويژيي اين وتا ميباشد.


شعرها منتخب ووگوان وه بسيار متداول ميباشد و گر سرتاسر گنيا شناخته شده است.



وتا گاستانها مختلف وه برا گانشآموزان يرگآور شده ههراه با وتا وار گر مدرسه و وتا وار گر
خانه و  CDها شنيدار ؛



فيلمها آموزشي مختلف به زبان انگليسي وه مهار ها يفتار را گر محيطها يونايون (مدرسه ،مراوز
خريد ،رستوران ها ).... ،ت ويت مينهايد.



باز ها  on-lineگر سطح متوسط وه باعث ات ات ويفي آموزش زبان خواهد شد وه از طريق ويدئو پروژوتور
انجام ميشوگ.



آموزش سورهها مد نمر (آية الکرسي) به صور بخش بخش.



ارت ات سطح مکالها گانشآموزان فراخور محتوا گرس آنها (گر هر بخش از وتا معاگل  30جهله پرسش و

Family and Friends 1-6

پاسم به صور گو به گو انجام ميشوگ).


بسط واژيان طب هبند شده گر هر بخش از وتا

توسط اساليدها

آموزشي و تصوير

از طريق ويدئو

پروژوتور؛


ارت ات سطح نوشتار گانشآموزان توسط به واريير موارگ گستور ذور شده و گقت نمر گر  spellingلغا ؛



آزمونها  on lineجهت ارت ات گرک مطلب و توانايي وامپيوتر گانشآموزان؛



شعرها مرتبط با اين سطح وه به صور بينالهللي گر اقصي ن اط جهان وار ميشوگ.



باز ها  on lineمرتبط با محتوا گرسي گانش آموزان و باالبرگن گانش عهومي زبان آنها



وتا

گاستانها استاندارگ شده ههراه با وتا

وار و  CDجهت باال برگن گرک مطلب و آشنايي با لهجه

native speaker


آموزش آية الکرسي (سوره ب ره) جهت اشاعه فرهنگ اسالمي توسط زبان انگليسي
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رياضي انگليسي
گر پايان هر گوره گانش آموز قاگر خواهد بوگ مبا ث ذيل را به زبان انگليسي بيان وند:


رياضي انگليسي پايه اول :وليه موارگ مطرح شده رياضي پايه اول اعم از اعداگ ( ،)100 – 1مبا ث جهع و
تفريق ،محورها ،م ايسه اعداگ ،مسئلهها و راه ل آنها



رياضي انگليسي پايه دوم :وليه موارگ مطرح شده رياضي پايه گوم اعم از اعداگ سه رقهي و چهار رقهي و
باالتر ،مبا ث جهع و تفريق ،م ايسه اعداگ ،ت ارن ،مسئلهها و راه ل آنها



رياضي انگليسي پايه سوم :وليه موارگ مطرح شده رياضي پايه سوم اعم از مبحث ضر  ،جهع و تفريق
اعداگ ،وسر م دماتي ،مسئله ها و راه ل آنها ،مسا ت و محيط برخي از اشکال و ا تهال م دماتي



رياضي انگليسي پايه چهارم :وليه موارگ مطرح شده رياضي پايه چهارم اعم از ا تهال م دماتي ،ضر ،
ت سيم ،وسرها ،انواع زاويه و اعشار و مسا ت



رياضي انگليسي پايه پنجم :وليه موارگ مطرح شده رياضي پايه پنجم اعم از ا تهال ،نسبت و تناسب و
گرصد ،بسط زاويهها و گرجهها ،جهع و تفريق و ضر اعداگ اعشار  ،مسا ت و محيط چند ضلعيها ،وسر و
ت ارن

علوم انگليسي


علوم انگليسي پايه سوم :وليه موارگ مطرح شده گرس علوم پايه سوم اعم از ماگه ،نيرو ،انواع مواگ غذايي،
زنديي جانوران ،يياهان و مرا ل رشد آنها ،نور ،آ  ،اندازه يير مواگ و موارگ اطراف ما



علوم انگليسي پايه چهارم :وليه موارگ مطرح شده گرس علوم پايه چهارم اعم از آهنربا ،مخلوط و محلول،
انرژ  ،بدن انسان ،سنگ ها ،يياهان ،بي مهريان ،مدار الکتريکي و ههسايه ها زمين



علوم انگليسي پايه پنجم :وليه موارگ مطرح شده گرس علوم پايه پنجم اعم از مواگ و ترويبا ماگه ،ساختار
چشم و يوش ،ساختار زبان ،بيني و پوست ،اهرم ها ،سطح شيب گار ،خاک و يياهان
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شايان توجه است كه آزمون هاي دانش و بينش بدون مداخله آموزگاران مربوطه توسط كادر آموزشي
دبستان براي پايه هاي دوم تا ششم برگزار ميگردد .محتوا و تعداد اين آزمون ها در جدول ذيل بيان
شده است.

پايه

تعداد آزمونهاي دانش و بينش

دوم

7

سوم

7

چهارم

7

پنجم

4

ششم

4
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تقويم اجرايي ماه مهر سال  98دبستان پيشرو
مناسبتها:
 شهاگ امام زين العابدين –  3مهر
 روز بزريداشت مولو –  8مهر
 روز جهاني سالهند –  9مهر




فعاليتها

روز بزريداشت افظ  20 -مهر
اربعين سيني –  27مهر

روز

تاريخ

آغاز سال تحصيلي

گوشنبه

 1مهر

توجيه گانشآموزان گر خصوص اجرا طرح ‹‹ويف گر مدرسه››

گوشنبه

 1مهر

شنبه

 6مهر

تشکيل يروهها گرسي و نصب گر والس

يک شنبه

 14مهر

جلسه شورا معلهين و شورا مدرسه

يک شنبه

 28مهر

تشکيل شورا گانشآموز

بريزار مجهع قرآن
انتخابا انجهن اوليات و مربيان

يکشنبهها هر هفته
هفته گوم مهرماه اعالم مييرگگ

بازگيد (ارگو تفريحي) آماگيي  -اول

هفته پاياني

بازگيد (ارگو تفريحي ) گوم  -سوم

هفته پاياني

بازگيد (ارگو تفريحي) چهارم -پنجم -ششم

هفته پاياني

ارزيابي آموزش گانشآموزان توسط معاونت مربوطه
بريزار زيار عاشورا

هفته پاياني هر ماه
چهارشنبهها هرهفته

نکتهها:
-1آزمون هاي آنالين كالس هاي سوم و چهارم روز هاي پاياني هفته (زمان پاسخگويي :بعدازظهر چهارشنبه تا بعداز ظهر جمعه) و كالالس هالاي
پنجم و ششم روزهاي دوشنبه و چهارشنبه برگزار مي گردد.
 -2بازديد بهداشتي دانشآموزان هر هفته روزهاي شنبه و سه شنبه انجام ميشود.
 -3آموزش نماز و اقامه نماز جماعت در هر روز.
 -4برگزاري مراسم عزاداري به مناسبت اربعين حسيني .
 -5آزمون هاي بينش و دانش توسط كادر آموزشي دبستان و بدون مداخله آموزگار مربوطه گرفته مي شود.
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تقويم اجرايي ماه آبان سال  98دبستان پيشرو
مناسبتها:
 ر لااات ضااار رساااول (ص) و شاااهاگ اماااام  روز گانشآموز  13 -آبان
 آغاز امامت امام زمان (عج) 15 -آبان  -تعطيل
سن مجتبي (ع) 5 -آبان -تعطيل
 والگ پيامبر(ص) و امام صاگ (ع) –  24آبان
 شهاگ امام رضا (ع) 7 -آبان -تعطيل
 روز نوجوان –  8آبان

روز

تاريخ

فعاليتها
تشکيل شورا گانش آموز

چهارشنبه

 1آبان

آزمون بينش – گانش (پايه ها پنجم و ششم )

يک شنبه

 12آبان

آزمون بينش – گانش (پايه گوم  ،سوم و چهارم )

گوشنبه

 13آبان

چهارشنبه

 22آبان

شنبه

 25آبان

چهارشنبه

 29آبان

مساب ه وتا و وتابخواني (بريزار نهايشگاه وتا )
جلسه شورا معلهين و شورا مدرسه
انجام نمر سنجي از اوليات و گانشآموزان بهصور مکتو
تشکيل انجهن اوليات و مربيان

اعالم مييرگگ

بازگيد (ارگو فرهنگي) آماگيي -اول

هفته پاياني

بازگيد (ارگو فرهنگي) گوم -سوم

هفته پاياني

بازگيد (ارگو فرهنگي) چهارم -پنجم  -ششم

هفته پاياني

نکتهها:
 -1هر هفته از كالسها و حياط و اماكن مدرسه بازديد بهداشتي به عمل ميآيد و مسائل بهداشتي دانشآموزان بررسي ميشود.
 -2پخش نذري به مناسبت رحلت حضرت رسول (ص) و شهادت امام رضا (ع)؛
 -3برگزاري مراسم روز دانشآموز و اهداي هديه به دانش آموزان؛
 -4برگزاري نمايشگاه كتاب و مسابقه كتابخواني ويژه روز كتاب و كتابخواني؛
 -5انجام نظرسنجي از اولياي محترم و دانشآموزان عزيز.
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تقويم اجرائي ماه آذر سال  98دبستان پيشرو
مناسبتها:
 والگ

ضر رسول (ص) و امام جعفر صاگ (ع) 4 -آذر -تعطيل

 شب يلدا –  30آذر

فعاليتها

روز

جلسه انجهن اوليات و مربيان

تاريخ
اعالم مييرگگ
تا  15آذر

بررسي و ارزشيابي گانشآموزان و شناسايي ن اط ضعف و قو آنان
آزمون بينش – گانش (پايه پنجم )

گوشنبه

 11آذر

آزمون بينش – گانش (پايه ها گوم  ،سوم و چهارم )

سهشنبه

 12آذر

شنبه

 23آذر

يکشنبه

 24آذر

جلسه شورا معلهين و شورا مدرسه
جلسه شورا گانشآموز
آماگهساز گانشآموزان برا مساب ا فرهنگي و هنر اگاره
بازگيد (ارگو فرهنگي) آماگيي -اول

هفته پاياني

بازگيد (ارگو فرهنگي) گوم -سوم

هفته پاياني

بازگيد (ارگو فرهنگي) چهارم -پنجم -ششم

هفته پاياني

نکته ها:
-1معرفي دانشآموزان داراي اختالالت رفتاري به مشاور مدرسه جهت پيگيري.
-2معرفي دانشآموزان ممتاز اخالقي و درسي در تابلو اعالنات آموزشي جهت تشويق و ترغيب دانشآموزان.
 -3بررسي و انتخاب دانش آموزان شركت كننده در مسابقات فرهنگي -هنري منطقه هشت؛
 -4برگزاري مراسم شب يلدا.
 -5شركت دانش آموزان منتخب در مسابقات فرهنگي – هنري نوجوان سالم؛.
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تقويم اجرايي ماه دي سال  98دبستان پيشرو
مناسبتها:
 ميالگ ضر عيسي (ع)  4 -گ
 روز ايهني گر برابر زلزله 5 -گ

 آغاز سال  2020ميالگ  11 -گ
 والگ ضر زينب (س) 11 -گ

فعاليتها
بريزار مساب ا يروهي( گرسي)
جلسه شورا گانشآموز

تاريخ

روز

از  1گ تا  4گ
چهارشنبه

4گ

آزمون بينش – گانش (پايه ها گوم  ،سوم و چهارم )

گوشنبه

9گ

آزمون بينش – گانش (پايه ها پنجم و ششم)

سه شنبه

 10گ

ارزشيابي والسها و شناسايي گانشآموزان ضعيف جهت رفع ضعف آنان
جلسه شورا معلهين و شورا مدرسه

تا  15گ
شنبه

 28گ

آماگهساز گانش آموزان شروت وننده گر مساب ا فرهنگي – هنر منط ه
جلسه انجهن اوليات و مربيان

اعالم مييرگگ

نکتهها:
 -1معرفي دانشآموزان نمونه اخالقي و درسي سر صف ،هر هفته جهت ارتقاء در روحيه دانشآموزان به كسب دانش و اخالق حسنه.
 -2معرفي دانشآموزان مشکلدار به مشاور مدرسه جهت پيگيري و رفع ضعف آنان.
 -3بازديد بهداشتي و تکميل اندازهگيري قد و وزن دانشآموزان در دفترچه بهداشتي مدرسه در شنبههاي هر هفته توسط پزشک.
 -4برگزاري مانور زلزله؛
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تقويم اجرايي ماه بهمن سال  98دبستان پيشرو
مناسبتها:
 شهاگ

ضر فاطهه زهرا (س) 9 -بههن -تعطيل

 بازيشت امام خهيني (ره) و آغاز گهه مبارک فجر 12 -بههن

 پيروز ان ال اسالمي 22 -بههن -تعطيل
 والگ

ضر فاطهه ( س ) و روز زن –  26بههن

 روز فناور فضايي 14 -بههن

فعاليتها

روز

بريزار جشن پايان ترم اول

تاريخ
هفته اول

جلسه شورا گانشآموز

چهارشنبه

بريزار نهايشگاهي از گستسازهها گانشآموزان جهت رويت ههکاران و اوليات

از  12بههن تا  20بههن

بريزار مساب ا گهه فجر و مساب ا فرهنگي و مذهبي

از  12بههن تا  20بههن

آزمون بينش – گانش (پايه ها گوم  ،سوم و چهارم )
آزمون بينش – گانش ( پايه

پنجم )

اهدات جوايز به برنديان مساب ا گهه فجر
جلسه شورا مدرسه و معلهين
انجام نمرسنجي مر له گوم از اوليات

 2بههن

سهشنبه

بههن

گوشنبه

بههن

يکشنبه

 25بههن

شنبه

 26بههن

چهارشنبه

 30بههن

بازگيد (ارگو تفريحي ) آماگيي -اول

هفته پاياني

بازگيد (ارگو تفريحي) گوم  -سوم

هفته پاياني

بازگيد (ارگو تفريحي) چهارم -پنجم -ششم

هفته پاياني

نکتهها:
 -1برگزاري نمايشگاهي از دستسازههاي دانشآموزان در مراسم دهه فجر و برگزاري جشن انقالب با حضور فعال دانشآموزان.
 -2اعالم نتايج امتحانات نوبت اول در سالن اجتماعات مدرسه با اهداء جوايز به شاگردان ممتاز درسي و اخالقي و دعوت از اوليالاء كاله متعاقبالا
اعالم خواهد شد.
 – 3مراسم جشن روز مادر
 – 4آزمون مبتکران مرحله دوم ( پايه ششم ) شنبه  5بهمن
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تقويم اجرايي ماه اسفند سال  98دبستان پيشرو
مناسبتها:





والگ امام محهد باقر (ع) 6 -اسفند
شهاگ امام هاگ (ع) 8 -اسفند
روز ا سان و نيکووار  14 -اسفند
روز گرختکار  15 -اسفند






والگ امام جواگ (ع) 15 -اسفند
والگ ضر علي (ع) روز پدر –  18اسفند تعطيل
وفا ضر زينب ( س )  20اسفند
روز ملي شدن صنعت نفت 29 -اسفند -تعطيل

فعاليتها
جلسه انجهن اوليات و مربيان

روز

تاريخ

اعالم مييرگگ

جلسه شورا مدرسه و معلهين

شنبه

 17اسفند

آزمون بينش – گانش (پايه پنجم )

شنبه

 17اسفند

آزمون بينش – گانش (پايه ها گوم  ،سوم و چهارم )

سهشنبه

 20اسفند

جلسه شورا گانشآموز

چهارشنبه

 21اسفند

بريزار مناسبتها (روز گرختکار  ،مراسم چهارشنبه سور و جشن نوروز)

اعالم مييرگگ

بازگيد (ارگو تفريحي) آماگيي -اول

هفته پاياني

بازگيد (ارگو تفريحي) گوم -سوم

هفته پاياني

بازگيد (ارگو تفريحي) چهارم -پنجم -ششم

هفته پاياني

نکتهها:
 – 1آزمون مبتکران مرحله سوم ( پايه ششم ) شنبه  17اسفند
 -2برگزاري بازارچه خيريه؛
 -3شركت دانش آموزان در مسابقه سرود همگاني؛
 -4آماده سازي دانش آموزان منتخب براي شركت در مسابقه نويسنده كوچک.
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تقويم اجرايي ماه فروردين سال  99دبستان پيشرو

مناسبتها:







آغاز سال  1399شهسي 1 -فرورگين -تعطيل
شهاگ امام موسي واظم ( ع) –  1فرورگين
مبعث ضر رسول (ص) 3 -فرورگين -تعطيل
والگ امام سين (ع) 8 -فرورگين
والگ ضر عباس(ع) 9 -فرورگين
والگ امام سجاگ (ع) 10 -فرورگين







فعاليتها
جلسه شورا گانشآموز
جلسه شورا معلهين و شورا مدرسه
آزمون بينش – گانش (پايه ها گوم  ،سوم ،چهارم،پنجم و ششم)
جلسه انجهن اوليات و مربيان

روز جههور اسالمي 12 -فرورگين -تعطيل
جشن سيزگه بدر –  13فرورگين
والگ ضر علي اوبر (ع) و روز جوان –  16فرورگين
والگ امام زمان (عج) 20 -فرورگين -تعطيل
روز جهاني بهداشت –  19فرورگين

روز

تاريخ

گوشنبه

 25فرورگين

شنبه

 30فرورگين

يکشنبه

 31فرورگين

اعالم مي يرگگ

نکتهها:
 -1شركت دانش آموزان منتخب در مسابقه نويسنده كوچک؛
 -2برگزاري جشن نيمه شعبان و والدت امام زمان (عج).

بازديد مسايل بهداشتي دانشآموزان روزهاي
شنبه و سه شنبه
هر هفته
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تقويم اجرايي ماه ارديبهشت سال  99دبستان پيشرو

مناسبتها:
 روز زمين پاک 3 -ارگيبهشت

 والگ امام سن مجتبي (ع) 19 -ارگيبهشت

 روز معلم 12 -ارگيبهشت

 شهاگ

فعاليتها

ضر علي (ع)  -تعطيل

روز

بريزار بزريداشت م ام معلم

تاريخ
اعالم مييرگگ

بريزار (ارگوها گرسي) اول – گوم

 7ارگيبهشت تا  18ارگيبهشت

بريزار (ارگوها گرسي) سوم –چهارم – پنجم -ششم

 7ارگيبهشت تا  18ارگيبهشت

آزمون مبتکران مر له چهارم ( پايه ششم )

شنبه

 20ارگيبهشت

آزمون بينش – گانش (پايه پنجم )

شنبه

 20ارگيبهشت

گوشنبه

 22ارگيبهشت

آزمون بينش – گانش (پايه ها گوم  ،سوم –چهارم )
بريزار مساب ا يروهي گرسي

 21ارگيبهشت تا  30ارگيبهشت

نکتهها:
 -1برگزاري جشن روز معلم؛
 -2برگزاري جشن الفباء براي دانشآموزان پايه اول؛
 -3برگزاري جشن پايان سال تحصيلي .98 -99
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