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 آموزان میثاق نامه دانش
  

با استعانت ازخداوند متعال و با الهام از قرآنو عترت براي دستیابی به مراتبی از حیات طیبه فردي و اجتماعی، به 
 حراست از انقالب که از هم اکنون بار سنگین) س(آموز  پسر مسلمان پیرو مکتب ائمه اطهار  عنوان یک دانش

  :بندم که بزرگ اسالمی را بر دوش گرفته ام، از عمق وجود میثاق می
 ضمن کرامن و ارزش هاي واالي انسانی مطلبو تدین پوشش را که برازنده ي نوجوان مسلمان ایرانی است استفاده نمایم و در -1

  .یابم و از پوشش نامناسب خودداري نمایمکمال سادگی و آراستگی با رعایت ضوابط مدرسه در محیط دبیرستان حضور 
  . با توجه به نقش بازدارندگی فرائض دینی به ویژه نماز، با گسترش اقامه ي آن در حفظ و تقویت ایمان و تقوا کوشا باشم-2
 نگه کنم خود و دوستانم را از پیآمدهاي استفاده ي نامطلوب از آن مصون  با توجه به گستردگی فضاهاي مجازي، تالش می-3

  .دارم
  . نسبت به رعایت بهداشت خود و محیط مدرسه واقف بوده و نهایت تالش خود را در حفظ سالمت جسم و روانم بنمایم-4
  . به کسب مهارت هاي اجتماعی توجه نموده و نسبت به پذیرش مسئولیت در فعالیت هاي مدرسه اهتمام ورزم-5
  . کمال نظم و آرامش در مراسم صبحگاه شرکت نمایم در مدرسه حاضر شده و در7:15 تا پیش از ساعت -6
  .خودداري نمایم) ، گوشی موبایلCDکتب، مجالت، ( از به همراه آوردن وسائل غیر ضروري و تجملی -7
  . حضور خود را پیش از دبیر واحب و خروج هنگام اتمام درس پس از دبیر را الزم می دانم-8
موزان با کمال ادب و احترام رفتار نمایم و رفتار مؤدبانه را نمایانگر شخصیت واالي  در برخورد با اولیاي مدرسه و دانش آ- 9

  .خود می دانم
 حفظ نظم و ارامش در کالس و توجه به درس و عمل به توصیه ي دبیران و بهره گیري از آنان را در کالس درس، نشانگر - 10

آرامش شعار ماست و . دانم  به آنها را بر خویش واجب میآشنایی کامل به حقوق خود و سایر همکالسی ها می دانم و عمل
  .کنم آن را تا حد اعال حفظ و به دیگران منتقل نمایم کوشش می

اموال و امکانات به صورت امانتی گرانبها نزد ما هستند و مسلماً امانتداري صادق براي خانه ي خود .  مدرسه خانه ي ماست-11
  .خواهم بود

 پژوهشی و –ت همکاري خود را با اولیاي مدرسه در جهت ارتقاء جایگاه تحصیلی در زمینه هاي علمی کنم نهای  تالش می-12
شرکت در مسابقات، المپیادها، همآیش ها و گردهمایی داشته باشم و موجبات افتخار و سربلندي را براي خود و مدرسه و 

  .جامعه فراهم نمایم
کوشم  ه و با نظرات و پیشنهادات سازنده ي خود در بهبود وضعیت مدرسه می با اعضاي شوراي دانش آموزي همکاري داشت-13

  .و در مراسم ها شرکت فعال خواهم داشت
  .اي خداي بزرگ، یاري ام کن تا همواره بر این عهد استوار باشم و پیمان شکن نباشم

  
  
  

  



  

  ) حضوري  ()1400 – 1401(معلم دبیرستان دورة دوم نامۀ انضباطی  آئین
  و خروجورود 

  .باشد  می15:15 تا 7:15ساعت رسمی آموزشی مدرسه از * 
  .گیرد  صورت می5آموزان فقط از درب خیابان توحید  ورود دانش* 
  .شود  و درب رابط با ابتدایی بسته می5 درب مدرسه از سمت خیابان توحید 7:15ساعت * 
آموز اجازة استفاده از آن کالس را نخواهد  انش نمره کسر انضباط دارد و د25/0 صبح، 8 تا 7:15ورود بین ساعت * 

  .داشت
  .شود  کسر نمرة انضباط اعمال می75/0  به بعد 8از ساعت *   
آموزي فقط یک بار تأخیر در طول ماه داشته باشد؛ چنانچه براي ماه بعد تأخیر نداشته باشد، تأخیر پیشین  اگر دانش* 

  .حذف خواهد شد
ر در ماه تأخیر داشته باشند، موضوع درج در پرونده شده و کتباً به اطالع اولیاءشان  با3آموزي بیش از  اگر دانش* 

انضباطی در ورود و خروج از   نمرة دیگر هم به دلیل بی5/0گردد و  شود و دالئل تأخیر از ایشان جویا می رسانده می
  .ایشان کسر خواهد شد

شوند و اخطار نهایی  شته باشد، اولیاء ایشان به جلسه دعوت می مرتبه تأخیر در ماه دا4آموزي بیش از  چنانچه دانش*   
  .آموز حق ورود به داخل کالس را ندارد شود تا زمان حضور اولیاء، دانش داده می

آموزان عزیز باید پیش از ورود دبیر به کالس، آمادة برگزاري کالس باشند و قبل از اعالم زنگ  بدیهی است دانش* 
 نمره 5/0آموزي تخطی از این مورد داشته باشد،  خروج از کالس را ندارند؛ چنانچه دانشتوسط دفتر مدرسه، حق 
  .کسر انضباط خواهند شد

  .باشد   می8:15ساعت بررسی حضور و غیاب تا ساعت  * 
  . تماس با اولیاء لحاظ خواهد شد8:30از ساعت * 
آموزان عزیز را بدون داشتن نامه از دفتر  س، دانشدبیران و همکاران عزیز به هیچ عنوان پس از ورود خودشان به کال* 

  .مدرسه راه نخواهند داد
  .آموزي، کاري را پیگیري کند، حتماً از نمایندة کالس استفاده شود چنانچه الزم شد که دانش* 
  .باشد خوردن و آشامیدن در کالس به صورت گروهی به هر شکلی ممنوع می* 
  .شود  دقیقه پیش از اذان باز می15 خواهد شد و فقط  بسته7:30درب نمازخانه از ساعت * 
  :آموزان عزیز، با توجه به اینکه در پوشش مدرسه از موکت استفاده شده، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است دانش* 

  .شود دیدگی موکت می  میزهاي کالس را بر روي موکت نکشید که باعث آسیب- 1
  .د قرار گیرندهاي تعیین شده، در محل خو  دمپایی- 2
  . از خوردن و آشامیدن در طبقات جداً خودداري کنید- 3
  .باشد آموزان همان طبقه می  نظافت هر طبقه برعهدة دانش- 4
  

  ورود و خروج به سالن ناهارخوري
آموزان موظفند در بازة زمانی تعیین شده براي صرف ناهار در سالن غذاخوري حضور یافته و در آخر وقت  دانش* 

  .سالن را ترك کنندمقرر، 
 بار تأخیر ورود به کالس داشته باشند، عالوه بر کسر انضباط معمول، از 3آموزان در طول ترم بیش از  چنانچه دانش* 

  .شوند حضور در کالس درس نیز محروم می
  
  
  



  

  خروج از مدرسه در بین ساعات درسی
ر نامۀ کتبی از مسئولین پایه، حتماً باید از دفتر مدرسه آموزان عزیز براي خروج از مدرسه در ساعات درسی، عالوه ب دانش

  . نیز تأییدیۀ خروج دریافت نمایند
  

  مراسم نماز جماعت
آموزان باید پیش از شروع نماز، داخل نمازخانه حضور داشته باشند؛ حضور  به هنگام برپایی مراسم نماز جماعت، دانش

  . کسر از نمرة انضباط در پی خواهد داشت25/0نظمی تلقی شده و   بیدر هر مکان دیگري به غیر از نمازخانه، به عنوان
  

  غیبت موجه
آموزان در صورت داشتن غیبت موجه، حتماً باید گواهی معتبر خود را به دفتر مدرسه ارائه دهند وگرنه غیبت  دانش

  .منزلۀ غیرموجه تلقی خواهد شد به
  

  غیبت غیرموجه
آموزان  بدیهی است هر روزي که دانش. نضباط و درج در پرونده خواهد داشت نمره کسر ا2هر غیبت غیرموجه معادل 

  . صبح به روابط عمومی مدرسه اطالع دهند8به دلیل موجه در مدرسه نتوانند حضور داشته باشند، باید تا ساعت 
  

  پوشش
 از اهمیت باالیی باشد، لذا توجه به نکات ذیل، از آنجایی که پوشش هر فرد نشان دهندة شخصیت اجتماعی وي می

  :برخوردار است
 در مورد اصالح موي سر توجه داشته باشید که دور سر خیلی کوتاه نشود و از مدلسازي نامتعارف که به عرف -

  .زند، جداً اجتناب شود مدرسه لطمه می
  . محاسن باید به طور متعارف باشد و از مدل ساده پیروي کند-
ضمناً شلوارهاي استفاده شده، نباید پارگی . ت نه خیلی تنگ باشد و نه خیلی گشادبایس  لباس و شلوار استفاده شده می-

  .داشته باشند
  .هایی که آرم مخصوص یا نوشتۀ ضدفرهنگی دارند، خودداري شود  از پوشیدن لباس-

  .باشد موارد فوق، برعهدة واحد نظامت میکلیۀ تشخیص  :توجه
  

   داخل مدرسهرعایت شئونات اخالقی و رفتارهاي مناسب در
در صورت . با توجه به فضاي تربیتی مناسب مدرسه، باید تالش شود که از هرگونه جدال لفظی و فیزیک خودداري شود

 نمره کسر انضباط اعمال خواهد شد و پس از 2 تا 5/0بروز هرگونه رفتار نامتعارف از شخصی، با توجه به میزان اشتباه از 
اهد شد و چنانچه براي بار دوم این اشتباه سربزند، موضوع به شوراي مدرسه ارجاع تعهد از ایشان، در پرونده درج خو

  .باشد داده شده و تصمیم شورا، الزم االجرا می
  



  
 )برخط (نی آناليها  نامه کالسنییآ

 

 وارد )PC (ی شخصوتری کامپایتاپ  و با لپ. پرسرعت داشته باشند نترنتی الزم است که اآموزان دانش یۀ کل-1
 .) تلفن همراه کالس را برگزار نکنندایبا استفاده از تبلت و . (الس شوندک

 يها  کالسيبرگزار. (شود ی ملی تشکLMS.moallem.sch.ir به آدرس رستانیها در سامانه دب  کالس-2
 ي خوددارنی کالس آنالي برگزاري براگری دي ال ام اس مدرسه باشد و از فضاهاۀ از ساماندی با الزاماًنیآنال

 ) باشدهی پاي معلم راهنمای با هماهنگدی با که حتماًي مگر در مواقع ضرور،گردد

 .حاضر شونددر کالس آنالین از شروع کالس پیش  قهی، پنج دقآموزان دانش رود ی انتظار م-3

که مشکل آموزانی  دانش رود یلذا انتظار م.  استي ضرور،ی آموزشيها تی فعالي براLMS طی با محیی آشنا-4
 کسب ي حضور در مدرسه براای و ی آموزشي هالمی فقیاز طر. (ندیارند در جهت رفع آن اقدام نماد

 )اطالعات

 ی، فنبانیعنوان پشته  بی توکليآموزان وجود دارد، آقا  دانشي احتمال وجود مشکالت برانکهی به اتی با عنا-5
 )09122393863: تلفن تماس . (باشند ی مییآماده پاسخگو

 . استي درس ضروريها ها در کالس هی پانیعاون حضور م-6

 یآموزان را رصد نموده و اگر مشکل  حضور دانش، خودسی محترم در کل ساعت تدررانی دبستی ضرور-7
 گری کار دری درگایها از کالس بدون اجازه و  جدا شدن بچه. ( تذکرات الزم را بدهندوجود داشت حتماً

 ...)بودند و 

 . عنوان در کالس مطرح نشودچی به ه مباحث خارج از درس-8

 . استيآموزان در زمان پرسش و پاسخ ضرور  دانشنی و همچنسی در هنگام تدرری دبری تصوتی رو-9

 .ابندی مناسب در کالس حضور نهی و مناسب و پشت زمیبا لباس رسمآموزان  دانش است ي ضرور-10

را دریافت  يبهترصداي  تیفیکو  تا وضوح ندیده نما از هدست استفاسی هنگام تدربهآموزان  دانش حاًی ترج-11
 .نمایند

 ری دانش آموزان و دبنی کالس مشخص شود تا رابط بی علمةندیعنوان نماه  بيآموز  دانشن،ی در کالس آنال-12
 .باشد

. باشد ی مي آن ضروريگرفتن نمره برا نظر و در) نیآفال(ها  لمی پرسش و پاسخ از مباحث مطرح شده در ف-13
 )ها شوند لمی به استفاده از فبیآموزان ترغ دانش(

  دبیرستان معلم: با سپاس
  

  



  1400 – 1401 در سال تحصیلی 10پایه برنامۀ هفتگی 
  دهم ساعت روز

  1ریاضی
  دهم
 2ریاضی

  دهم
 )تجربی(

  دهم
 )انسانی(

 7:30 – 8:30 قرآن قرآن عربی ریاضی
 معرفتی معرفتی امامی نیا عبدوي نژاد

 8:45 –9:45 دفاعی عربی قرآن قرآن
 فروغی امامی نیا معرفتی معرفتی

  10 – 11 دینی دینی ریاضی عربی
 عرب عرب عبدوي نژاد امامی نیا

 11:15 – 12:15 عربی زیست دینی ریاضی
 امامی نیا موسوي عرب عبدوي نژاد

12:45 - 12:15     

 12:45 - 13:45 عربی زیست ریاضی دینی
 امامی نیا موسوي عبدوي نژاد عرب

14:15 - 13:45     
 آزمون آزمون آزمون آزمون

نبه
ش

  

15:15 - 14:15 
    

 7:30 – 8:30 فارسی فیزیک ریاضی فیزیک
 فروغی مزدارانی عبدوي نژاد رجبی پور

 8:45 –9:45 فارسی فیزیک فیزیک ریاضی
 فروغی مزدارانی رجبی پور عبدوي نژاد

  10 – 11 ریاضی فارسی ریاضی فیزیک
 رمضانی فروغی عبدوي نژاد رجبی پور

 11:15 – 12:15 منطق اي سواد رسانه فیزیک ریاضی
 فروزنده ترکمان رجبی پور عبدوي نژاد

12:45 - 12:15     

 12:45 - 13:45 اي سواد رسانه ریاضی اي سواد رسانه دفاعی
 مانترک سلیمی ترکمان فروغی

14:15 - 13:45     
 ریاضی ورزش دفاعی اي سواد رسانه

نبه
کش

ی
  

15:15 - 14:15 
 رمضانی ذاکري فروغی ترکمان

 7:30 – 8:30 جغرافیا زیست شیمی عربی
 قجاوند موسوي شنایی امامی نیا

 8:45 –9:45 تاریخ زیست جغرافیا شیمی
 محمدي موسوي قجاوند شنایی

  10 – 11 ورزش عربی شیمی اجغرافی
 ذاکري امامی نیا شنایی قجاوند

 11:15 – 12:15 عربی جغرافیا ورزش شیمی
 امامی نیا قجاوند ذاکري شنایی

12:45 - 12:15     

 12:45 - 13:45 جامعه شناسی شیمی مشاوره ورزش
 محمدي شنایی  ذاکري

14:15 - 13:45     
 تاریخ/ جامعه  یمیش عربی مشاوره

نبه
وش

د
  

15:15 - 14:15 
 محمدي شنایی امامی نیا 

 7:30 – 8:30 اقتصاد ریاضی هندسه فیزیک
 شایسته سلیمی صداقت رجبی پور

 8:45 –9:45 اقتصاد ریاضی فیزیک هندسه
 شایسته سلیمی رجبی پور صداقت

  10 – 11 ریاضی دفاعی هندسه فیزیک
 رمضانی  صداقت رجبی پور

 11:15 – 12:15 علوم فنون فیزیک فیزیک هندسه
 خراسانی مزدارانی رجبی پور صداقت

12:45 - 12:15     

 12:45 - 13:45 مهارت آموزي مهارت آموزي مهارت آموزي مهارت آموزي
    

14:15 - 13:45     
 علوم فنون فیزیک - -

 سه
نبه

ش
  

15:15 - 14:15 
 خراسانی مزدارانی  

 7:30 – 8:30 زبان زبان شیمی فارسی 
 اکبري اکبري شنایی فروغی

 8:45 –9:45  - شیمی فارسی زبان
  شنایی فروغی اکبري

  10 – 11 فارسی ریاضی زبان شیمی
 فروغی سلیمی  شنایی

 11:15 – 12:15 مشاوره شیمی فارسی زبان 
  شنایی فروغی اکبري

12:45 - 12:15     

 12:45 - 13:45 - فارسی زبان شیمی 
  فروغی اکبري شنایی

14:15 - 13:45     
 زبان زبان شیمی فارسی

نبه
رش

چها
  

15:15 - 14:15 
 اکبري اکبري شنایی فروغی
    8:30 – 7:30     
    9:45– 8:45     
    11 – 10      
نبه    

جش
پن

  12:15 – 11:15 
    



  1400 – 1401تلفنی سال تحصیلی ساعات مالقات و تماس 

  تماس تلفنی  مالقات حضوري  همکاران اجرایی

  نصراللهیجناب آقاي 
  مدیر دبیرستان

  روزهاي یکشنبه
   صبح10 تا 8از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  روزهاي چهارشنبه؛
  12  تا  9از ساعت 

  جعفریانجناب آقاي 
  معاون آموزشی

  روزهاي دوشنبه و چهارشنبه؛
  11تا    9از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  شنبه؛ روزهاي شنبه و سه
  16  تا  14از ساعت 

  نصراللهی حسینجناب آقاي 
معلم راهنماي پایه 

  دوازدهم

  »دوشنبه و چهارشنبه
  12  تا  10از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  15  تا  9از ساعت : شنبه
  12 تا 10از ساعت : چهارشنبه

  اسماعیلیجناب آقاي 
  یه یازدهممعلم راهنماي پا

  شنبه؛ روزهاي شنبه و سه
  12  تا  8از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  ها همه روزه به جز دوشنبه
  12  تا  9از ساعت 

  فروغیجناب آقاي 
  معلم راهنماي پایه دهم

  :شنبه و چهارشنبه سه
  11  تا  9از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  روزهاي دوشنبه و چهارشنبه،
  16  تا  14از ساعت 

  جمشیدياي جناب آق
  )ناظم(معاون اجرایی 

  شنبه روزهاي یکشنبه و سه
  :دوشنبه و چهارشنبه

  12 تا 9از ساعت  

  مرادقلیجناب آقاي 
  دفترداري

2835 8837  
  با هماهنگی قبلی

  شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
  12  تا  8

  یوسفیجناب آقاي 
  2متوسطهروابط عمومی 

  :)شنبه تا چهارشنبه(همه روزه 
2835 8837  

  ام وقتتم
  16:15 تا 7:30از 

خواهشمندیم کلیۀ مالقاتهاي حضوري با هماهنگی قبلی اولیاي محترم و مسئول *** 
 .روابط عمومی متوسطۀ دوم انجام پذیرد

  
  



  1400 - 1401 به همراه موضوعات تدریس در سال تحصیلی اسامی دبیران پایۀ دهم
  درس   دبیرنام  ردیف

  آزمایشگاه فیزیک  جناب آقاي    1
  )1(زبان انگلیسی  اکبريجناب آقاي    2
  )1(عربی    نیا امامیجناب آقاي    3
  آزمایشگاه شیمی  خدابخشیجناب آقاي    4
  )1(علوم و فنون ادبی   خراسانیجناب آقاي    5
  )1(تربیت بدنی   ذاکريجناب آقاي    6
  )ریاضی)  (1(فیزیک    پوررجبیجناب آقاي    7
  )انسانی(یاضی ر  رمضانینادعلی جناب آقاي    8
  )تجربی(ریاضی   سلیمی مجدجناب آقاي    9

  اقتصاد  شایستهجناب آقاي    10
  )1(شیمی  شناییجناب آقاي    11
  )1( هندسه   صداقتجناب آقاي    12
  )1(دین و زندگی   عربجناب آقاي    13
  منطق  فروزندهجناب آقاي    14
  )1(ادبیات و نگارش   فروغیجناب آقاي    15
  )1(جغرافیا   قجاونداي  جناب آق  16
  )1( تاریخ –) 1(شناسی  جامعه  محمديجناب آقاي    17
  )تجربی)  (1(فیزیک   مزدارانیجناب آقاي    18
  )1(قرآن   معرفتیجناب آقاي    19
  )1(زیست شناسی  موسويجناب آقاي   20
      



  



  



  



  انسانی  تجربی  ریاضی  توضیحات/ منـاسـبت   1400 تیر
شنبه سه  1         )ع(مام رضا میالد ا 

         چهارشنبه  2

         پنجشنبه  3

         جمعـه  4

         شـنبه  5

         یکشنبه  6

         دوشنبه  7

شنبه سه  8          

         چهارشنبه  9

         پنجشنبه  10

         جمعـه  11

         شـنبه  12

  س هاي آموزشیکال  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  )فصل تعالی( شروع کالس هاي تابستان  یکشنبه  13

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   دوشنبه  14

شنبه سه  15   کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   

  فعالیت ورزشی  فعالیت ورزشی  فعالیت ورزشی   چهارشنبه  16

         پنجشنبه  17

         جمعـه  18

         شـنبه  19

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  )ع(د تقی شهادت امام محم یکشنبه  20

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   دوشنبه  21

شنبه سه  22   کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   

  فعالیت ورزشی  فعالیت ورزشی  فعالیت ورزشی   چهارشنبه  23

         پنجشنبه  24

هجمعـ  25          

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   شـنبه  26

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  )ع( امام محمد باقر شهادت یکشنبه  27

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   دوشنبه  28

شنبه سه  29          

  فعالیت ورزشی  فعالیت ورزشی  رزشیفعالیت و  عید قربان چهارشنبه  30

         پنجشنبه  31
  



  انسانی  تجربی  ریاضی  توضیحات/ منـاسـبت   1400 امرداد
         جمعـه  1

  1آزمون جامع   1آزمون جامع   1آزمون جامع    شـنبه  2

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   یکشنبه  3

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  الس هاي آموزشیک  )ع(والدت امام علی النقی  دوشنبه  4

شنبه سه  5   کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   

  فعالیت ورزشی  فعالیت ورزشی  فعالیت ورزشی   چهارشنبه  6

        عیدر غدیر خم پنجشنبه  7

         جمعـه  8

        )ع(والدت امام موسی کاظم  شـنبه  9

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   آموزشیکالس هاي   یکشنبه  10

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   دوشنبه  11

شنبه سه  12   کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   

  فعالیت ورزشی  فعالیت ورزشی  فعالیت ورزشی   چهارشنبه  13

         پنجشنبه  14

         جمعـه  15

  2آزمون عربی   2آزمون جامع   2زمون جامع آ   شـنبه  16

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   یکشنبه  17

  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   دوشنبه  18

شنبه سه  19   کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی  کالس هاي آموزشی   

  فعالیت ورزشی  شیفعالیت ورز  فعالیت ورزشی   چهارشنبه  20

         پنجشنبه  21

         جمعـه  22

ارائه کارنامه آنالین در مدبر به   بندي دروس تا آخر دي ماه پیگیري بودجه شـنبه  23
  خانواده ها و دانش آموزان

ارائه کارنامه آنالین در مدبر به 
  خانواده ها و دانش آموزان

ارائه کارنامه آنالین در مدبر به 
   آموزانخانواده ها و دانش

         یکشنبه  24

         دوشنبه  25

شنبه سه  26          

        تاسوعاي حسینی چهارشنبه  27

        عاشوراي حسینی پنجشنبه  28

         جمعـه  29

        )ع(وفات امام زین العابدین  شـنبه  30

         یکشنبه  31
  



  انسانی  تجربی  ریاضی  توضیحات/ منـاسـبت   1400 شهریور
         دوشنبه  1

بهشن سه  2   مرور مباحث تابستان  مرور مباحث تابستان  مرور مباحث تابستان  3شروع اردوي مطالعاتی در منزل آمادگی براي آزمون جامع  

         چهارشنبه  3

         پنجشنبه  4

         جمعـه  5

         شـنبه  6

         یکشنبه  7

         دوشنبه  8

شنبه سه  9          

         چهارشنبه  10

         پنجشنبه  11

         جمعـه  12

         شـنبه  13

         یکشنبه  14

         دوشنبه  15

شنبه سه  16          

         چهارشنبه  17

         پنجشنبه  18

        )1358(درگذشت آیت اهللا طالقانی  جمعـه  19

         شـنبه  20

         یکشنبه  21

         دوشنبه  22

شنبه سه  23          

         چهارشنبه  24

         پنجشنبه  25

         جمعـه  26

هشـنب  27          

         یکشنبه  28

         دوشنبه  29

شنبه سه  30          

        آغاز هفتۀ دفاع مقدس چهارشنبه  31
  



  انسانی  تجربی  ریاضی  توضیحات/ منـاسـبت   1400 مهر
         پنجشنبه  1
         جمعـه  2

  آموزان پایۀ دهم جلسۀ مشاورة توجیهی دانش   شـنبه  3

         یکشنبه  4

        اربعین حسینی دوشنبه  5

شنبه سه  6          

        20  الی 16برنامه ورزشی  چهارشنبه  7

 پنجشنبه  8
  هاي پیشرفتۀ  شروع کالس12 تا 8از ساعت 

  )تجربی و ریاضی(شناسی، ریاضی، فیزیک  زیست
  ادبیات و عربی رشتۀ انسانی

  )1(زنی  هاي پیشرفتۀ تست کالس

بستان (٣آزمون جامع    جمعـه  9   )مرور 

  آزمون تستی و تشریحی  آزمون تشریحی فیزیک  آزمون تشریحی فیزیک  18:30 تا 17لیاي رشتۀ انسانی از ساعت جلسه با او شـنبه  10
  اقتصاد

        18:30 تا 17جلسه با اولیاي رشتۀ ریاضی از ساعت  یکشنبه  11

      )1(جلسۀ مشاورة کالسی   18:30 تا 17جلسه با اولیاي رشتۀ تجربی از ساعت  دوشنبه  12

شنبه سه  13         )ع(مجتبی حسن  امامشهادت  و)ص(فات رسول اکرمو 

  )1(جلسۀ مشاورة کالسی   )1(جلسۀ مشاورة کالسی     20  الی 16برنامه ورزشی  چهارشنبه  14

  )2(زنی  هاي پیشرفتۀ تست کالس  )2(زنی  هاي پیشرفتۀ تست کالس / )ع(شهادت امام رضا  پنجشنبه  15

         جمعـه  16

شریحی آزمون تستی ت   شـنبه  17
   ریاضی

آزمون تستی تشریحی 
   ریاضی

آزمون تستی تشریحی 
   ریاضی

         یکشنبه  18

  مهارت آموزشی   دوشنبه  19
      )آقاي داروغه(

شنبه سه  20          

هاي  بندي کالس آشنایی با بودجهمهارت آموزشی ، چهارشنبه  21
  20  الی 16برنامه ورزشی / کنکور 

  )نویسی تست و خالصه(
  یمهارت آموزش  

  )آقاي داروغه(
  مهارت آموزشی

  )آقاي داروغه(
  )3(زنی  هاي پیشرفتۀ تست کالس  )3(زنی  هاي پیشرفتۀ تست کالس پنجشنبه  22

         جمعـه  23

  آزمون عربی  افزایی جلسۀ انجمن دانش شـنبه  24
  )تشریحی(

  آزمون عربی
  )تشریحی(

آزمون تستی و تشریحی 
  عربی
         یکشنبه  25  

         دوشنبه  26

شنبه سه  27          

  اي هاي رایانه  شب همراه با بازي8 صبح تا8ورزشی از ساعت   اردوي یک روزه چهارشنبه  28

        )4(زنی  هاي پیشرفتۀ تست کالس پنجشنبه  29
         جمعـه  30



  

  انسانی  تجربی  ریاضی  توضیحات/ منـاسـبت   1400 آبان
  ن علوم و فنون ادبیآزمو  آزمون تشریحی شیمی  آزمون تشریحی شیمی   شـنبه  1

        )ع(و امام صادق ) ص(میالد رسول اکرم  یکشنبه  2

         دوشنبه  3

شنبه سه  4   ارائه کارنامه مهر  ارائه کارنامه مهر  ارائه کارنامه مهر  افزایی و ارائه کارنامۀ مهر جلسۀ اولیا دانش 

        20  الی 16برنامه ورزشی  چهارشنبه  5

        )5(زنی   تستهاي پیشرفتۀ کالس پنجشنبه  6
   گزینة دو ٢ آماد برای آزمون مشارة ٤آزمون جامع    جمعـه  7

  آزمون منطق  آزمون زیست شناسی  هندسهآزمون    شـنبه  8

         یکشنبه  9

         دوشنبه  10

شنبه سه  11          

  5 تا 4بعد از ظهر از ساعت   روي در جنگل رفاقتی  برنامۀ پیاده چهارشنبه  12

        )6(زنی  هاي پیشرفتۀ تست کالس / آموز ز دانشرو پنجشنبه  13
   گزینة دوآنالین٢ مشارة ٥آزمون جامع     جمعـه  14

  آزمون ادبیات  آزمون ادبیات  آزمون ادبیات   شـنبه  15

         یکشنبه  16

      جلسۀ مشاورة کالسی   دوشنبه  17

شنبه سه  18   جلسۀ مشاورة کالسی  جلسۀ مشاورة کالسی     

        20  الی 16نامه ورزشی بر چهارشنبه  19

        )7(زنی  هاي پیشرفتۀ تست کالس  پنجشنبه  20

         جمعـه  21

  آزمون اقتصاد  آزمون فیزیک  آزمون فیزیک   شـنبه  22

        )ع(والدت امام حسن عسگري  یکشنبه  23

   آموزشی مهارت   دوشنبه  24
      )آقاي داروغه(

شنبه سه  25         )س(وفات حضرت معصومه  

رشنبهچها  26    آموزشی مهارت    20  الی 16برنامه ورزشی  
  )آقاي داروغه(

   آموزشی مهارت
  )آقاي داروغه(

        )8(زنی  هاي پیشرفتۀ تست کالس پنجشنبه  27
         جمعـه  28

  آزمون ریاضی  آزمون ریاضی  آزمون ریاضی   شـنبه  29

         یکشنبه  30

  



  انسانی  تجربی  ریاضی  توضیحات/ منـاسـبت   1400 آذر
         دوشنبه  1

شنبه سه  2   ارائه کارنامه آبان  ارائه کارنامه آبان  ارائه کارنامه آبان   و ارائه کارنامۀ آبان)افزایی دانش(جلسۀ اولیا  

        20  الی 16برنامه ورزشی  چهارشنبه  3

         پنجشنبه  4
         جمعـه  5

  آزمون عربی  آزمون عربی  آزمون عربی   شـنبه  6

         یکشنبه  7

وشنبهد  8          

شنبه سه  9          

        20  الی 16برنامه ورزشی  چهارشنبه  10

         پنجشنبه  11
         جمعـه  12

  آزمون علوم و فنون ادبی  آزمون  شیمی  آزمون  شیمی   شـنبه  13

         یکشنبه  14

      جلسۀ مشاورة کالسی   دوشنبه  15

شنبه سه  16         روز دانشجو 

  جلسۀ مشاورة کالسی  جلسۀ مشاورة کالسی    20الی   16برنامه ورزشی  چهارشنبه  17

         پنجشنبه  18

   گزینة دو ٤ آماد برای آزمون مشارة ٦آزمون جامع   )س(والدت حضرت زینب  جمعـه  19

  آزمون منطق  آزمون زیست شناسی  آزمون هندسه   شـنبه  20

         یکشنبه  21

   آموزشی مهارت   دوشنبه  22
      )آقاي داروغه(

بهشن سه  23          

   آموزشی مهارت    20  الی 16برنامه ورزشی  چهارشنبه  24
  )آقاي داروغه(
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