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  تی معلمدبیرستان غیردولالعادة  و فوقبرنامه  السها و فعالیتهاي فوقک
  المپیادهاي کالس-1

آموزشهاي ها نیاز به  به همین جهت بعضی از بچه. آموزان ظاهر گردد ها و موضوعات در دانش نبوغ نباید الزاماً در تمام زمینه
اري اقدام به برگزقصد دارد با عنایت به این اصل، دبیرستان معلم . توانند بهرة کافی بگیرند عادي نمیآموزش خاص دارند که از 

شرکت در این کالسها آموزان عالقمند به  دانش. نمایدآموزان  کالسهاي المپیاد جهت رشد و شکوفایی استعدادهاي خاص دانش
العاده در  د به صورت فوقتوانن در دهۀ اول مهر ماه با شرکت در آزمونهاي ورودي، پس از قبولی و پرداخت هزینۀ مربوطه، می

  .شرکت نمایندکالسها 
  

  :س المپیاداهداف کال
  .آموزان  فراهم نمودن موقعیت مناسب جهت رشد و شکوفایی استعدادهاي دانش-1
  . کسب اطالعات و توانمندي در زمینۀ علمی خاص به منظورانآموز  هدایت دانش-2
  . تقویت مهارتهایی همچون حل مسأله، تفکر و خالقیت-3
  .عالیتهاي پژوهشی مورد نیاز و انجام ف ابداع و نوآوري در جریان تدریس توسط معلم-4
  .انآموز  افزایش اعتماد به نفس دانش-5

  

  :) و دوم اولهاي ویژة پایه ( درس زبان انگلیسی ترمیک-2
کردن، خواندن و نوشتن زبان  شنیدن، صحبت: جهت تقویت چهار مهارت، "کانون زبان ایران"از امسال ضمن انعقاد قرارداد با 

همچنین در راستاي درس اصلی، دو موضوع گرامر و لغت نیز تدریس شده و . شود  آموزش داده میانگلیسی براي پایه اول و دوم
  .دگرد و نهایی شدن قرارداد برگزار میبندي   کالسهاي زبان ترمیک، پس از سطح.شود پیگیري می

  

  : اردوها و بازدیدها-3
 :یردگ با استعانت از الطاف الهی، برنامۀ تدوینی با اهداف ذیل انجام می

   افزایش نشاط جمعی-3     افزایش حس مسئولیت پذیري-2        ایجاد روحیۀ تعاون و همفکري-1
   کسب تجارب عملی-6     افزایش روحیۀ صبر و بردباري-5      تعمیق مطالب علمی، فرهنگی و تاریخی-4

  

 : پایگاه تابستانی-4
هت تحقق اهداف آموزشی و پرورشی و استفادة مناسب از ایام آموزان ج نظر به ضرورت ارتباط مستمر و مداوم بین مدرسه و دانش

  .گردد العادة مدرسه بوده و هرساله تشکیل می هاي فوق فراغت، کالسهاي تابستانی نیز جزءِ برنامه
  

  : فعالیتهاي پرورشی-5
  :مهمترین بخشهاي فعالیتهاي فرهنگی دبیرستان معلم عبارتند از

  .برگزاري صبحگاه قرآنی در أیام هفته) 5-2      .برگزاري صبحگاه فرهنگی) 1-5
  . و نماز مغرب و عشاء براي پایۀ چهارمها ظهر و عصر براي کلیۀ پایهبرگزاري مراسم عبادي نماز جماعت ) 3-5
  .گوناگونبرگزاري اردو و بازدیدهاي ) 5-5    .تهیۀ نشریات و جزوات فرهنگی) 4-5
  .نصب تبلیغات و به روز رسانی تابلوهاي اعالنات) 5-7  .برگزاري مسابقات فرهنگی، هنري و ورزشی) 6-5
  .ت عاشورا، دعاي توسل و دعاي عهدزیارقرائت شنبه به تناوب  روزهاي سه) 8-5
  .عظیم شعائر اسالمی مذهبی و ت–هاي خاص در مناسبتهاي ویژة ملی  برگزاري مراسم) 9-5

  . روزهاي دوشنبه آموزش قرآن کریم در) 5- 11      .آموزي ایجاد تشکلهاي دانش) 5- 10
  .البالغه و صحیفۀ سجادیه  آموزش مفاهیم اخالقی و اعتقادي برگرفته از نهج)5- 12
  

  
  



  

  
   تشکیل جلسات ویژة اولیا-6

  .تشکیل جلسات مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان) الف
  .تشکیل کالسهاي آموزش خانواده)  ب
  .آموزان و مسائل مدرسه نظر پیرامون عملکرد دانش و تبادلجهت دریافت کارنامه و بحث اي  پایهتشکیل جلسات  ) ج

  
  :شوند که عبارتند از فعالیتهاي تربیت بدنی به سه دسته تقسیم می:  فعالیتهاي تربیت بدنی-7

   .هاي ورزشی در زنگهاي مربوطه  آموزش کالسیک رشته-الف
  ).به طور متناوب(ارج از مدرسه هاي ورزشی و تفریحی خ آموزان جهت استفاده از برنامه  اعزام دانش-ب
مسابقات و ... ، مسابقات داخلی ویژة دهۀ فجر(آموزان در مسابقات مختلف داخل و خارج مدرسه   شرکت دانش- ج

  )اي و یا استانی منطقه
  .گیري فعالیتهاي ورزشی در مدرسه آموزش اولیه ورزش همگانی جهت انجام در خارج از مدرسه و پی- د

  
بیشتر از مصوبۀ رسمی آموزش و پرورش عموماً آموزان  اینکه میزان دروس ارائه شده در برنامۀ هفتگی دانشبا توجه به  -8

  :مشخص شده استبرنامه در جدول ذیل  باشد، لذا ساعات فوق می
  

  پایه دوم    پایه اول
  نام درس  ردیف

  مصوب
  آموزش و پرورش

  برنامۀ
  مدرسه

  نام درس  ردیف  
  مصوب

  آموزش و پرورش
  ۀبرنام

  مدرسه

   دقیقه140   دقیقه180  2زبان و ادبیات فارسی  1     دقیقه140   دقیقه180  1زبان و ادبیات فارسی  1
  "  140  "  90  2عربی  2    "  140  "  90  1عربی  2
  "  70  "  90  2تربیت بدنی  3    "  70  "  90  1تربیت بدنی  3
  "  280  "  180  2فیزیک و آز   4    "  315  "  135  1فیزیک و آز   4
  "  280  "  180  2شیمی و آز   5    "  140  "  135  1شیمی و آز   5
  "  280  "  180  2ریاضی  6    "  385  "  180   و هندسه1ریاضی  6
  "  140  "  90  )1(هندسه   7    "  140  -  زبان ترمیک  7
  "  280  -  المپیاد شیمی  8    "  70  -  معارف مذهبی  8
  "  140  -  زبان ترمیک  9    "  70  -  المپیاد شیمی  9

  
  

  

  پایه سوم
  برنامۀ مدرسه   آموزش و پرورشمصوب  نام درس  ردیف
  "  140  "  90  3عربی  1
  "  70  "  90  3تربیت بدنی  2
  "  280  "  180   و آز3فیزیک  3
  "  210  "  180   و آز3شیمی  4
  "  280  "  180  3ریاضی / حسابان  5
  "  140  "  135  )2(هندسه  6
  "  70  "  135  جبر و احتمال  7

  
  



  

  )ویژة پایه اول دبیرستان(  اسالمیدرس معارف -9
 بوده که اسالمیهاي راهبردي مجتمع آموزشی معلم است، کالس معارف  یکی از عناوینی که در راستاي برنامه

. آموزان ضروري است، در این بخش مطرح شود گردد مهمترین موضوعاتی که دانستن آنها براي دانش تالش می
  :شوند به سه بخش کلی تقسیم میموضوعات کالس معارف 

   تاریخ اسالم-     الف
   اسالمی اصول عقاید-       ب
   اسالم احکام شرعی- ج

دبیران  را از خودتوانند سؤاالت شرعی و مسائل  آموزان به طور خصوصی می الزم به یادآوریست که دانش
  .بپرسندو امام جماعت دبیرستان دین و زندگی 

  

   تکالیف درسی- 10
گردند و الزم است همۀ  تکالیف، فرصتهایی براي یادگیري هستند که از سوي معلمین تعیین میاین 
ضروریست اولیاي محترم با .  به صورت مستمر و جدي و بدون نقص در انجام آن کوشا باشندآموزان دانش

توان به  ص میبا عنایت به توضیح باال از مصادیق تکالیف ناق. اهمیت بیشتري به این مسئله توجه نمایند
  :موارد زیر اشاره نمود

  . انجام ندادن و یا همراه نداشتن تکالیف- الف
  . همراه نداشتن وسایل الزم براي هر درس- ب
  ...  . تخلف در امر انجام و ارائۀ تکالیف و - ج

  

  )انواع آزمونها( تحصیلی  سنجش و ارزشیابی- 11
  :شود در سیستم ارزشیابی به موارد زیر توجه می

  .آموزان هاي دانش بررسی میزان آموخته -1
  . بررسی تسلط وي به مطالب درسی آموزش داده شده-2
  ) کنکور– هماهنگ –داخلی (سؤاالت آزمونهاي مختلف  آموز با نمونه  آشنایی دانش-3
  .آموز  بررسی میزان کاربست مفاهیم و تجزیه و تحلیل آن توسط دانش-4
  . در سرفصلهاي آموزشیآموز  تعیین نقاط قوت و ضعف دانش-5
  : پیگیري مفاهیم آموزشی از طریق شماي کلی درخت یادگیري-6

  

  .گیرد  از طریق کالسهاي آموزشی با طرح درس مشخص و مصوب صورت میبخش درك مفاهیم) 1-6
  .مدت مورد توجه است  با برگزاري آزمونهاي هفتگی و کوئیزهاي کوتاهبخش درك مطلب) 2-6
  .نشیند نوبت به ثمر می اي و میان  از طریق آزمونهاي دورهببخش تسلط بر مطل 3-6
  .شود اي دروس در کالس و آزمونهاي مروري و نگاهی به گذشته استفاده می روش دوره ازبخش مرورمطلب) 4-6
پذیرد  و در صورت نیاز در اردوهاي علمی صورت می) چی قلم(بندي از طریق آزمونهاي جامع تستی  بخش جمع) 5-6

  :یجی را دربرخواهد داشت؛ از جملهکه نتا
  .آموزان از مطالب تدریس شده در کالس تعیین میزان درك دانش) 1-5-6
  .آموزان در مطالب آموزشی و رفع اشکال در هر مبحث درسی تعیین نقاط ضعف و قوت دانش) 2-5-6

  
  



  

  معلمپسرانه  انضباطی دبیرستان غیردولتی نامه آیین
  اولیاي شریف و گرامی

الم و احترام همانگونه که مستحضرید موفقیت فرزندان عزیز شما در امور آموزشی و پرورشی بستگی به با س
لذا آگاهی و توجه و ارتباط مستقیم .  ما و شما داردۀهماهنگی، همفکري و همکاري دقیق، مسئوالنه و صمیمان

نامۀ  ات فوق، مستدعی است ضمن مطالعۀ آیینبا توجه به نک. ساز این توفیق خواهد بود والدین محترم با مدرسه، زمینه
  :را به رعایت کامل آن ملزم نماییدانضباطی مدرسه آن را کامالً براي عزیزانمان تشریح نموده و ایشان 

 و پایان آن ساعت صبح 7:15آغاز کار مدرسه رأس ساعت . باشد  باز میصبح 7 درب مدرسه از ساعت -1
  .ساعات کار مدرسه قبالً به صورت مکتوب به اطالع خواهد رسیدباشد و هرگونه تغییر در   می15:15

شود و از نمرة انضباط آنان کسر خواهد  میتلقی  تأخیر  7:10 از ساعت پسآموزان به مدرسه   ورود دانش-2
  .شد

آموز   تلقی خواهد شد و دانشغیبت باشد، تأخیر به عنوان 7:25 چنانچه تأخیر ورود به مدرسه بعد از ساعت -3
در صورت تکرار، . از حضور در کالس ساعت اول محروم شده و کسر نمرة انضباط را در پی خواهد داشت

  .حضور اولیاي محترم الزامی است
 کالس را ترك ، از خروج دبیرپسآموز موظف است رأس ساعت مقرر در کالس حضور داشته و   دانش-4

  .داده نخواهد شدبدیهی است در ساعات درسی، اجازة خروج از کالس . نماید
، دفتر دبیرستان را مطلع سازند و  صبح8پیش از ساعت بایست  آموز، اولیاي وي می  دانشغیبت درصورت -5

در غیر این صورت، . باشد  روز بعد، ارائه گواهی پزشک ضروري می بیماري براي مراجعۀنیز در صورت
  .جعۀ اولیا به مدرسه الزامی خواهد بودغیبت غیرموجه تلقی خواهد شد و براي ادامۀ حضور در کالس، مرا

  .باشد  غیرمجاز می،آموز به غیر از مورد بیماري  غیبت روزانۀ دانش-6
آموز بر اساس مصوبۀ   در صورت تکرار تأخیر ورود و نیز غیبت غیرموجه، اتخاذ تصمیم در مورد دانش-7

  .آموزش و پرورش، بر عهدة مسئولین مدرسه خواهد بود
  .باشد برنامه، بدون اجازة مسئولین ممنوع می موز از مدرسه در ساعت رسمی و فوقآ  خروج دانش-8
بدیهی .  اخراج از کالس، عالوه بر کسر نمرة انضباط، محرومیت از همان کالس را در پی خواهد داشت-9

آموز و هماهنگی و اجازة مسئولین مدرسه   اولیاي دانشةاست حضور مجدد در کالس، منوط به مذاکر
  .هد بودخوا

هاي  آراسته و متناسب با شئونات داشته باشد و از پوشیدن لباسبسیار باشد ظاهري  آموز موظف می  دانش-10
نامناسب و خارج از شأن و ضوابط مدرسه خودداري کند و همچنین وسایل آموزشی خود را در حد متعارف 

  .پول اضافی در مدرسه جداً پرهیز نمایدو دور از تجمالت تهیه نموده و از همراه داشتن وسایل غیرضروري و 
  تحصیلیتا پایان سالهمراه  مدرسه ممنوع بوده و در صورت مشاهده، گوشی تلفن به همراه آوردن تلفن -11

  .گردد توقیف خواهد شد و از نمرة انضباط نیز کسر می
  



    
عایت آراستگی و آموز باید در حفظ و نگهداري وسایل شخصی خود کوشا باشد و ضمن ر  هر دانش-12

ن دیگر نیز احساس مسئولیت آموزا پاکیزگی کتاب و دفتر و دیگر وسایل خود، نسبت به  وسایل دانش
  .نماید

 ساعات ورزش و با هماهنگی و اجازة دبیر ورزش و معلم راهنماي ي همراه داشتن وسایل ورزشی به استثنا-13
  .باشد پایه مجاز نمی

  . داراي اسم و مشخصات کامل باشدآموز باید  تمامی وسایل دانش-14
در غیر این صورت جبران خسارت مورد نظر با مساعدت . باشد آموز موظف به حفظ اموال مدرسه می  دانش-15

  .پذیر خواهد بود آموز امکان اولیاي دانش
ا،  در طول ساعات کار مدرسه، اولیاي محترم از آوردن وسایل شخصی فرزندشان از قبیل کتاب، جزوه، غذ-16

آموزان موظفند کلیۀ موارد ضروري را به  در این خصوص دانش. جداً خودداري نمایند... وسایل شخصی و 
  .همراه داشته باشند

برنامه خارج از ساعت رسمی مدرسه، به صورت مکتوب به اطالع اولیاي محترم   فعالیت آموزشی و فوق-17
  .خواهد رسید

 پیگیر وضعیت اخالقی، انضباطی و درسی فرزند خود باشند و ارتباط بایست به طور مستمر  اولیاي گرامی می-18
 از طریق مالقات با معلم راهنما که با تعیین  تنهااین مهم. نزدیک و هماهنگ خود را با مدرسه حفظ نمایند

  .پذیرد میسر است وقت و هماهنگی قبلی صورت می
 مسئولین مدرسه بوده و قطعاً موارد احتمالی را آموزان، صرفاً به عهدة  حل اختالفات احتمالی بین دانش-19

باشد و اولیاي محترم نیز در صورت  آموزان مورد تأیید مدرسه نمی لذا دخالت دانش. پیگیري خواهند نمود
مشاهدة موارد خاص می توانند مورد را به صورت تلفنی و یا از طریق نامه به معلم راهنماي فرزندشان 

  .الزم به عمل آیدیادآوري نموده تا پیگیري 
 يهاي اردویی نیز رفتار آموز موظف است در محیط اطراف و خارج از مدرسه و همچنین درمحیط  دانش-20

  .شایسته داشته باشد
آموزان  سرویس در مقطع دبیرستان، مسئولیت آمد و رفت دانشآموزان از  استفادة برخی از دانشبه با توجه  -21

  .د عهدة اولیاي محترم خواهد بورب
اند،  شود رأس ساعتی که براي شرکت در جلسات اولیا و مربیان دعوت شده  از اولیاي محترم تقاضا می-22

  .در جلسات را فراهم آورندو نظم حضور به هم رسانند و موجبات مشارکت و پوپایی 
مؤثر بسیار د نام سال بع آموز خواهد بود و در ثبت  نمرة انضباط، بیانگر وضعیت اخالقی و رفتاري دانش-23

  .باشد می
نام در این دبیرستان فقط براي یک سال تحصیلی خواهد بود و عملکرد مناسب آموزشی و انضباطی   ثبت-24

  .باشد نام سال بعد وي می آموز، ضامن ثبت دانش
  

  

  
  



  



 1392 –93 در سال تحصیلی معلم دبیرستانآموزشی، پرورشی و اداري   همکاران اسامی

  سمت  نام  
  مدیر  وکیلی آقاي  جناب  1

  یادگیري معاون  جعفریانجناب آقاي    2

  معاون اجرایی  صداقتجناب آقاي    3

  چهارممعلم راهنماي پایۀ   نصراللهیجناب آقاي    4

  سوممعلم راهنماي پایۀ   سریارجناب آقاي    5

  ي پایه دوممعلم راهنما  باباییجناب آقاي    6

  اولایۀ معلم راهنماي پ  شاهمراديجناب آقاي    7

  معاون پرورشی  قائمیجناب آقاي    8

  مربی پرورشی  حیدريجناب آقاي    9

  دفتردار  مرادقلیجناب آقاي    10

  کتابدار  جمشیديجناب آقاي    11

  روابط عمومی  یوسفیجناب آقاي    12

  کارمند خدمات  آبسیه جناب آقاي    13

  کارمند خدمات  روشنجناب آقاي    14

  کارمند خدمات  سیروسیجناب آقاي    15



  1392 – 93ساعات مالقات و تماس تلفنی سال تحصیلی 
  تماس تلفنی  مالقات حضوري  
  وکیلیجناب آقاي 

  مدیر دبیرستان

  روزهاي یکشنبه
   صبح10 تا 8از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  روزهاي دوشنبه و چهارشنبه؛
  15  تا  14از ساعت 

  جعفریانجناب آقاي 
  یادگیريمعاون 

  نبه و چهارشنبه؛روزهاي دوش
  11  تا  9از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  شنبه؛ شنبه و سهروزهاي 
  16  تا  14از ساعت 

  نصراللهیجناب آقاي 
  معلم راهنماي پایه چهارم

  ها شنبه
  12  تا  10از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  شنبه روزهاي شنبه و سه
  16  تا  14از ساعت 

  سریارجناب آقاي 
  وممعلم راهنماي پایه س

  روزهاي یکشنبه و چهارشنبه؛
  11  تا  9از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  روزهاي شنبه و دوشنبه،
  16  تا  14از ساعت 

  باباییجناب آقاي 
  معلم راهنماي پایه دوم

  شنبه؛ روزهاي دوشنبه و سه
  11  تا  9از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  شنبه،چهارشنبه و دوروزهاي 
  16  تا  14از ساعت 

  شاهمرادياي جناب آق
  معلم راهنماي پایه اول

  روزهاي یکشنبه و چهارشنبه؛
  11   تا  9از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  روزهاي دوشنبه و چهارشنبه،
  16  تا  14از ساعت 

  صداقتجناب آقاي 
  معاون اجرایی

  شنبه، دوشنبه،
  شنبه و چهارشنبه سه

6011 8809  

  11   تا  8از  
  16  تا  14از 

  میقائجناب آقاي 
  معاون پرورشی دبیرستان

  روز چهارشنبه؛
  10   تا  8از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  روزهاي شنبه و چهارشنبه،
  16  تا  14از ساعت 

  اسیمیرزاآغجناب آقاي 
  مشاور روانشناس دبیرستان

  روز چهارشنبه؛
  10   تا  8از ساعت 

  با هماهنگی قبلی

  روز چهارشنبه،
  16  تا  14از ساعت 

  مرادقلیجناب آقاي 
  امور دفتري

2835 8837  
  با هماهنگی قبلی

  شنبهچهارشنبه، دوشنبه و 
  12  تا  8

  یوسفیجناب آقاي 
  روابط عمومی دبیرستان

  )شنبه تا چهارشنبه ( روزهمهه
2835 8837  

  تمام وقت
  16:15 تا 7:30از 

  

خواهشمندیم کلیۀ مالقاتهاي حضوري با هماهنگی قبلی اولیاي *** 
  .روابط عمومی دبیرستان انجام گرددمحترم و مسئول 



 1392- 93سال تحصیلی  / ها به همراه موضوع تدریس اسامی دبیران پایه

یف
رد

  

  چهارمپایه   سومپایه   دومپایه   اولپایه   نام
  فیزیک  -  -  -  هاشم آباديجناب آقاي    1

  -  -  )2(فیزیک   -  نژاد کعبیجناب آقاي    2

  -  )3(فیزیک   -  )1(فیزیک   خلیلی فاضلیجناب آقاي    3

  -  -  -  )1(شیمی   احمديجناب آقاي    4

  -  -  )2(شیمی   )1(آزمایشگاه شیمی   پور عظیمیجناب آقاي    5

  شیمی  )3(شیمی  -  -  فروزانفرجناب آقاي    6

  حساب دیفرانسیل  -  -  -  نصیريجناب آقاي    7

  )رشته تجربی(ریاضی   -  -  -  خاکیجناب آقاي    8

   تحلیلی-گسسته  -  -  -  زبیريجناب آقاي    9

  -  )3(ریاضی/ حسابان   -  -  ضرغام زادهجناب آقاي    10

  -  جبر و احتمال  -  -  محمدیانجناب آقاي    11

 - ) 1(ریاضی  قاسم اسماعیلیجناب آقاي    12
  مقدماتی هندسه

  -  -  آمار و مدلسازي

  -  )2(هندسه  )1( هندسه–) 2(ریاضی  -  هاشمیجناب آقاي    13

  ادبیات و زبان فارسی  )3(فارسی ادبیات و زبان  -  -  شهدینجناب آقاي    14

  -  -  )2(فارسی ادبیات و زبان  )1(فارسی ادبیات و زبان  ثروتیجناب آقاي    15

  معارف اسالمی  -  -  -  محسنی کبیرجناب آقاي    16

  -  )3(دین و زندگی  )2(دین و زندگی   معارف-) 1(دین و زندگی  عربجناب آقاي    17

  عربی پایه  )3(عربی  )2(عربی  -  نیا امامیجناب آقاي    18

  -  -  -  )1(عربی  ریحانیجناب آقاي    19

  -  )3(زبان انگلیسی  )2(زبان انگلیسی  -  اکبريجناب آقاي    20

  -  -  -  )1(زبان انگلیسی  حافظیانجناب آقاي    21

  زبان انگلیسی  -  -  -  مصلحیجناب آقاي    22

  -  آزمایشگاه زیست  )1(ناسیزیست ش  علوم زیستی و بهداشت   موسويجناب آقاي  23

  زیست شناسی  )2(زیست شناسی  -  -  اسماعیلی مهدي جناب آقاي  24

  -  -  -  آزمایشگاه فیزیک  علیزادهجناب آقاي    25

  -   زمین شناسی-تاریخ   جغرافیا  مطالعات اجتماعی  قجاوندجناب آقاي    26

  -  )3(تربیت بدنی  )2(تربیت بدنی  )1(تربیت بدنی  شریفیجناب آقاي    27

  مشاور روانشناسی دبیرستان  مهارتهاي زندگی  میرزاآغاسیجناب آقاي    28

  مشاور علمی  -  -  -  زارعجناب آقاي    29

  
  



  تجربی/ریاضی چهارم  تجربی/ریاضی سوم  تجربی/ریاضی دوم  اول  برنامه  /  مناسبت  1392 مهر

   ورزشی– برنامۀ تفریحی     
  ویژة پایه اول

   ورزشی–برنامۀ تفریحی 
   پایه دومویژة

  )محتواي تابستان( آزمون
    ویژة پایه سوم

          مراسم جشن بازگشایی مدرسه دوشنبه  1

شنبه سه  2            شوراي مدیران- دپارتمان تربیتی مجتمع  

 چهارشنبه  3
  مراسم مربوط به هفتۀ دفاع مقدس

          ها جلسۀ تفکیکی با مشاورین پایه

           پنجشنبه  4

          )1360( آبادان شکست حصرسالروز  جمعـه  5

          صبحگاه فرهنگی شـنبه  6

          شوراي اداري دبیرستانجلسۀ  یکشنبه  7

    3ریاضی/ آزمون حسابان       ) نفره40(شوراي عمومی مجتمع  دوشنبه  8

شنبه سه  9   مراسم دعا و نیایش 
   شوراي مدیران–دپارتمان تربیتی مجتمع 

        

           چهارشنبه  10

    مۀ تفریحی ورزشیبرنا       پنجشنبه  11

           جمعـه  12

  صبحگاه فرهنگی شـنبه  13
  جلسۀ معاونین آموزشی مجتمع

        

  شوراي اداري دبیرستان جلسۀ یکشنبه  14
          )ع(سالروز شهادت امام محمد تقی 

آموزش  - ها  جلسۀ انتخابات انجمن و جلسۀ تفکیکی پایه دوشنبه  15
    3آزمون فیزیک    1آزمون ریاضی  ی مجتمعدپارتمان ریاض) 17 تا 15ساعت (خانواده 

شنبه سه  16   دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 
          مراسم دعا و نیایش

      2آزمون فیزیک  1آزمون فیزیک  جلسۀ معاونین اجرایی مجتمع چهارشنبه  17

           پنجشنبه  18

           جمعـه  19

          صبحگاه فرهنگی شـنبه  20

  یرستانشوراي اداري دب جلسۀ یکشنبه  21
  )ع (سالروز شهادت امام محمد باقر

        1آزمون شیمی

    3آزمون شیمی  2زمون شیمیآ    جلسۀ معلمین راهنماي مجتمع دوشنبه  22

شنبه سه  23   دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 
  مراسم دعا و نیایش

        

          عید قربان چهارشنبه  24

           پنجشنبه  25

           جمعه  26

 شـنبه  27
  ونین آموزشی مجتمعجلسۀ معا

      2آزمون ریاضی    صبحگاه فرهنگی

        1آزمون عربی   شوراي اداري دبیرستانجلسۀ یکشنبه  28

   دپارتمان ریاضی مجتمع–جلسۀ انجمن اولیا  دوشنبه  29
  )ع(سالروز والدت امام علی النقی 

آزمون علوم زیستی و 
  2آزمون هندسه    بهداشت

    2 شناسیزیستآزمون 

شنبه سه  30         1آزمون زبان انگلیسی  ارتمان تربیتی شوراي مدیراندپ 
  

  

  



  تجربی/ریاضی چهارم  تجربی/ریاضی سوم  تجربی/ریاضی دوم  اول  برنامه  /  مناسبت  1392 آبان

 15تا (آموزان اول و جدید  پیگیري تکمیل پروندة سالمت دانش مهر  30
  روزهاردوي یک       )16 تا 13ساعت  ( مراسم جشن عید غدیرخم- )آبان

    در آبان ماه

           چهارشنبه  1

          عید غدیر خم پنجشنبه  2

           جمعـه  3

      1آزمون هندسه  1آزمون دینی  صبحگاه فرهنگی شـنبه  4

        1آزمون ادبیات فارسی   شوراي اداري دبیرستانجلسۀ یکشنبه  5

  تمالآزمون جبر و اح    1آزمون ریاضی  ) نفره40(شوراي عمومی مجتمع  جلسۀ دوشنبه  6
    شناسی آزمون زمین

شنبه سه  7   دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 
        1آزمون زبان فارسی  مراسم دعا و نیایش

  آزمون آمار و مدلسازي    ها جلسۀ تفکیکی با مشاورین پایه چهارشنبه  8
  1آزمون زیست شناسی

    

   تربیتی–اردوي آموزشی        پنجشنبه  9
    )داخل مدرسه(

           جمعـه  10

  جلسۀ معاونین آموزشی مجتمع شـنبه  11
          صبحگاه فرهنگی

  آزمون زبان و  1آزمون شیمی   شوراي اداري دبیرستانجلسۀ یکشنبه  12
      2ادبیات فارسی

  جلسۀ رؤساي انجمن مجتمع دوشنبه  13
آزمون ادبیات و زبان     آزمون مطالعات اجتماعی  آموز روز دانش -دپارتمان ریاضی مجتمع 

    3انگلیسیزبان  + 3فارسی

شنبه سه  14   دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 
      2آزمون عربی  1آزمون فیزیک  مراسم دعا و نیایش  -  قمري1435آغاز سال 

           چهارشنبه  15

           پنجشنبه  16

  آزمون پیشرفت تحصیلی   جمعـه  17
  )2گزینه (

  آزمون پیشرفت تحصیلی
  )2گزینه (

  آزمون پیشرفت تحصیلی
    )2گزینه (

          صبحگاه فرهنگی شـنبه  18

        توزیع کارنامه   شوراي اداري دبیرستانجلسۀ یکشنبه  19

  آزمون هندسه مقدماتی  جلسۀ معلمین راهنماي مجتمع دوشنبه  20
  3آزمون عربی    )میان نوبت اول(

    3آزمون دین و زندگی

شنبه سه  21 اعزام دسته  - دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 
          دعا و نیایش -  از مدرسهعزاداري به خارج

          )ع(تاسوعاي حسینی  چهارشنبه  22

          )ع(عاشوراي حسینی  پنجشنبه  23

    آغاز امتحانات میان ترم اول    جمعه  24

  جلسۀ معاونین آموزشی مجتمع شـنبه  25
    حسابان / 3آزمون ریاضی  2آزمون ریاضی  1آزمون ریاضی  )16 تا 14ساعت (جلسۀ انجمن و آموزش خانواده  -  صبحگاه فرهنگی

    3آزمون دینی  2آزمون دینی  1آزمون دینی   شوراي اداري دبیرستانجلسۀ یکشنبه  26

آزمون علوم زیستی و    دوشنبه  27
  2آزمون هندسه  1آزمون هندسه  بهداشت

    2آزمون زیست شناسی

شنبه سه  28   دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 
    3آزمون زبان انگلیسی  2آزمون زبان انگلیسی  1یسیآزمون زبان انگل  دعا و نیایشمراسم 

    3آزمون شیمی  2آزمون شیمی  1آزمون شیمی  جلسۀ معاونین اجرایی مجتمع چهارشنبه  29

           پنجشنبه  30
  

  



  تجربی/ریاضی چهارم  تجربی/ریاضی سوم  تجربی/ریاضی دوم  اول  برنامه  /  مناسبت  1392 آذر

   
  ) آذر15تا (ان آموز معاینات قد و وزن همۀ دانش

  معاینات وضعیت عمومی و فشار خون پایه اول
  )دو روز طی آذر ماه(

  استانی اردوي برون
        ویژة پایه اول

           جمعـه  1

    3آزمون فیزیک  2آزمون فیزیک  1آزمون فیزیک   شـنبه  2

    3 فارسیآزمون زبان  2آزمون زبان فارسی  1آزمون زبان فارسی  جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  3

  آزمون جبر و احتمال  آزمون جغرافیا  آزمون مطالعات اجتماعی  جلسۀ هماهنگی معلمین راهنماي مجتمع دوشنبه  4
    شناسی آزمون زمین

شنبه سه  5   دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 
    3آزمون عربی  2آزمون عربی  1آزمون عربی  روز بسیج مستضعفان

    3آزمون ادبیات فارسی  2آزمون ادبیات فارسی  1آزمون ادبیات فارسی  ها هجلسۀ تفکیکی مشاورین پای چهارشنبه  6

          روز نیروي دریایی پنجشنبه  7

  آزمون پیشرفت تحصیلی     جمعـه  8
  )2گزینه (

  آزمون پیشرفت تحصیلی
    )2گزینه (

  جلسۀ معاونین آموزشی مجتمع شـنبه  9
  آزمون آمار و مدلسازي    صبحگاه فرهنگی

      1یآزمون زیست شناس

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  10

  جلسۀ رؤساي انجمن مجتمع دوشنبه  11
    3ریاضی/آزمون حسابان      دپارتمان ریاضی مجتمع

شنبه سه  12   دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 
    )جلسه اولیا(ارائه کارنامه میان نوبت اول   مراسم دعا و نیایش

           چهارشنبه  13

           پنجشنبه  14

           جمعـه  15

      2آزمون شیمی    صبحگاه فرهنگی شـنبه  16

  جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  17
          )س(شهادت حضرت رقیه 

    3آزمون فیزیک      ) نفره40(جلسۀ شوراي عمومی مجتمع  دوشنبه  18

شنبه سه  19   دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 
          مراسم دعا و نیایش

      2آزمون فیزیک     چهارشنبه  20

           پنجشنبه  21

           جمعه  22

      2آزمون ریاضی    صبحگاه فرهنگی شـنبه  23

 یکشنبه  24
  جلسۀ شوراي اداري دبیرستان

  جلسۀ اعضاي انجمن و آموزش خانواده
  )16:30 تا 14ساعت (

        1آزمون شیمی

    3آزمون شیمی    1آزمون ریاضی   دوشنبه  25

شنبه سه  26   ی شوراي مدیراندپارتمان تربیت 
          مراسم دعا و نیایش

        1فیزیکآزمون   جلسۀ معاونین اجرایی مجتمع چهارشنبه  27

           پنجشنبه  28

  آزمون پیشرفت تحصیلی   جمعه  29
  )2گزینه (

  آزمون پیشرفت تحصیلی
  )2گزینه (

  آزمون پیشرفت تحصیلی
    )2گزینه (

    هاردوي آموزشی داخل مدرس  صبحگاه فرهنگی شـنبه  30
  

  



  تجربی/ریاضی چهارم  تجربی/ریاضی سوم  تجربی/ریاضی دوم  اول  برنامه  /  مناسبت  1392 دي

   
  معاینۀ دندانپزشکی پایه اول

  )یک روز در دي ماه(
  برنامه تفریحی ورزشی

  ویژه پایان امتحانات
   ورزشی–اردوي تفریحی 

      )دي ماه(

  جلسۀ معلمین– جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  1
          مراسم عزاداري اربعین  -راهنماي مجتمع 

          )ع(اربعین حسینی  دوشنبه  2

شنبه سه  3     شروع امتحانات نوبت اول   دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 

          )ع(سالروز والدت حضرت عیسی مسیح  چهارشنبه  4

           پنجشنبه  5

           جمعـه  6

          جلسۀ معاونین آموزشی مجتمع شـنبه  7

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  8

          دپارتمان ریاضی مجتمع دوشنبه  9

شنبه سه  10   و) ص(سالروز رحلت پیامبر اکرم  
          )ع(شهادت امام حسن مجتبی 

           میالدي2014آغاز سال  چهارشنبه  11

          )ع(سالروز شهادت امام رضا  پنجشنبه  12

           جمعـه  13

           شـنبه  14

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  15

           دوشنبه  16

شنبه سه  17           دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 

           چهارشنبه  18

           پنجشنبه  19

          )ع(سالروز شهادت امام حسن عسگري  جمعه  20

         )عج(آغاز امامت حضرت ولیعصر  شـنبه  21

  رستانجلسۀ شوراي اداري دبی یکشنبه  22
           دپارتمان ریاضی مجتمع–) مجتمع(جلسۀ اعضاي انجمن 

           دوشنبه  23

شنبه سه  24           دپارتمان تربیتی شوراي مدیران 

          جلسۀ معاونین اجرایی مجتمع چهارشنبه  25

           پنجشنبه  26

           جمعه  27

          صبحگاه فرهنگی شـنبه  28

  و) ص (سالروز والدت پیامبر اکرم یکشنبه  29
          )ع(امام جعفر صادق 

           دوشنبه  30
  



  تجربی/ریاضی چهارم  تجربی/ریاضی سوم  تجربی/ریاضی دوم  اول  برنامه  /  مناسبت  1392 بهمن

   
  هاي دوم، سوم و چهارم معاینۀ فشار خون پایه

  اردوي مشهد مقدس      )طی سه روز در بهمن ماه(
    )بهمن ماه(

شنبه سه  1     )16:30 تا 14از ساعت  ( جلسۀ آموزش خانواده– )جلسۀ اولیا(وبت اول ارائه کارنامه ن   

          ها جلسۀ تفکیکی با مشاورین پایه چهارشنبه  2

           پنجشنبه  3

           جمعـه  4

          صبحگاه فرهنگی شـنبه  5

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  6

    3ریاضی/آزمون حسابان       دوشنبه  7

شنبه سه  8           ارتمان تربیتی شوراي مدیراندپ 

           چهارشنبه  9

           پنجشنبه  10

           جمعـه  11

  )1357(بازگشت امام خمینی به ایران  شـنبه  12
      2آزمون ریاضی    آغاز دهه فجر

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  13

    3آزمون فیزیک      روز ملی تکنولوژي فضایی دوشنبه  14

شنبه سه  15           مراسم دعا و نیایش 

      2آزمون فیزیک     چهارشنبه  16

           پنجشنبه  17

           جمعه  18

  و) 15:45 تا 13(مراسم جشن دهه فجر  شـنبه  19
        بازدید از موزة عبرت  )ع(والدت امام حسن عسگري 

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  20

    3آزمون شیمی  2آزمون شیمی  1زمون ریاضیآ  )س(سالروز وفات حضرت معصومه  دوشنبه  21

شنبه سه  22           )1357(سالروز پیروزي انقالب اسالمی  

           چهارشنبه  23

           پنجشنبه  24

  آزمون پیشرفت تحصیلی       جمعه  25
    )2گزینه (

          صبحگاه فرهنگی شـنبه  26

1آزمون شیمی  جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  27      

  2آزمون هندسه      جلسۀ اعضاي انجمن دوشنبه  28
    2شناسی آزمون زیست

شنبه سه  29           مراسم دعا و نیایش 

  آزمون آمار و مدلسازي  1آزمون فیزیک   چهارشنبه  30
      1آزمون زیست شناسی

  

  



  تجربی/ریاضی چهارم  تجربی/ریاضی سوم  تجربی/ریاضی دوم  اول  برنامه  /  مناسبت  1392اسفند 

  ی پایه اول توسط مربی ورزشمعاینات اسکلت    
اردوي بازدید از مناطق     )تا پایان اسفند ماه(

      جنگی جنوب کشور

            پنجشنبه  1

            جمعـه  2

      2آزمون شیمی  1آزمون دینی  صبحگاه فرهنگی شـنبه  3

        1آزمون عربی  جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  4

آزمون علوم زیستی و    دوشنبه  5
  زمون جبر و احتمالآ    بهداشت

    شناسی آزمون زمین

      2آزمون عربی  1آزمون زبان انگلیسی  مراسم دعا و نیایش شنبه سه  6

      2آزمون فیزیک    ها جلسۀ تفکیکی مشاورین پایه چهارشنبه  7

            پنجشنبه  8

            جمعـه  9

      2آزمون ریاضی    صبحگاه فرهنگی شـنبه  10

        1آزمون ادبیات فارسی  رستانجلسۀ شوراي اداري دبی یکشنبه  11

  آزمون ادبیات و    1آزمون ریاضی  جلسه با اعضاي انجمن دوشنبه  12
    3زبان فارسی

      2آزمون ادبیات فارسی  1آزمون زبان فارسی  مراسم دعا و نیایش شنبه سه  13

        آزمون هندسه مقدماتی   چهارشنبه  14

          روز درختکاري  پنجشنبه  15

          )س (ات حضرت زینبسالروز وف  جمعه  16

          صبحگاه فرهنگی شـنبه  17

      2آزمون زبان فارسی  1آزمون شیمی  جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  18

  3آزمون عربی  1آزمون هندسه  آزمون مطالعات اجتماعی   دوشنبه  19
    3آزمون دین و زندگی

          مراسم دعا و نیایش شنبه سه  20

        1آزمون فیزیک   چهارشنبه  21

          روز بزرگداشت مقام شهدا  پنجشنبه  22

  آزمون پیشرفت تحصیلی    جمعه  23
  )2گزینه (

  آزمون پیشرفت تحصیلی
  )2گزینه (

  آزمون پیشرفت تحصیلی
    )2گزینه (

  )س (سالروز شهادت حضرت زهرا شـنبه  24
  آزمون آمار و مدلسازي     روز15به روایت 

      1آزمون زیست شناسی

          شوراي اداري دبیرستانجلسۀ   یکشنبه  25

    3ریاضی/ آزمون حسابان        دوشنبه  26

    ارائه کارنامه و تکالیف نوروز سه پایه  مراسم دعا و نیایش شنبه سه  27

           چهارشنبه  28

          )1329(روز ملی شدن صنعت نفت   پنجشنبه  29
  

  



  تجربی/ریاضی چهارم  تجربی/ریاضی سوم  تجربی/ریاضی دوم  اول  برنامه  /  مناسبت  1393فروردین 

          تعطیالت عید نوروز  جمعـه  1

          "     "      " شـنبه  2

          "     "      " یکشنبه  3

          "     "      " دوشنبه  4

          "     "      " شنبه سه  5

          "     "      " چهارشنبه  6

          "     "      "  پنجشنبه  7

          "     "      "  جمعـه  8

          "     "      " شـنبه  9

          "     "      " یکشنبه  10

          "     "      " دوشنبه  11

          روز جمهوري اسالمی شنبه سه  12

          )سیزده به در(روز بهار و طبیعت  چهارشنبه  13

            پنجشنبه  14

  )س (سالروز شهادت حضرت زهرا  جمعه  15
           روز75به روایت 

          صبحگاه فرهنگی شـنبه  16

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  17

  آزمون تستی  آزمون هندسه مقدماتی   دوشنبه  18
  تکالیف نوروزي

  آزمون تستی
    تکالیف نوروزي

          مراسم دعا و نیایش شنبه سه  19

          روز ملی تکنولوژي اتمی چهارشنبه  20

            پنجشنبه  21

    جمعه  22
  تحصیلیآزمون پیشرفت 

  )2گزینه (
  آزمون پیشرفت تحصیلی

  )2گزینه (
  آزمون پیشرفت تحصیلی

    )2گزینه (

  صبحگاه فرهنگی شـنبه  23
  نوبت دوم شروع امتحانات میان

    حسابان / 3آزمون ریاضی  2آزمون ریاضی  1آزمون ریاضی

    3آزمون دینی  2آزمون دینی  1آزمون دینی  جلسۀ شوراي اداري دبیرستان  یکشنبه  24

   آموزش خانواده–جلسه با اعضاي انجمن  دوشنبه  25
  )16 تا 14(

آزمون علوم زیستی و 
  2آزمون هندسه  1آزمون هندسه  بهداشت

    2شناسی آزمون زیست

    3آزمون زبان انگلیسی  2آزمون زبان انگلیسی  1آزمون زبان انگلیسی   شنبه سه  26

    3آزمون شیمی  2آزمون شیمی  1آزمون شیمی   چهارشنبه  27

           نجشنبهپ  28

          روز ارتش  جمعه  29

    3آزمون فیزیک  2آزمون فیزیک  1آزمون فیزیک   شـنبه  30

    3آزمون زبان فارسی  2آزمون زبان فارسی  1آزمون زبان فارسی  جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  31
  

  



  تجربی/ضیریا چهارم  تجربی/ریاضی سوم  تجربی/ریاضی دوم  اول  برنامه  /  مناسبت  1393اردیبهشت

   ورزشی–برنامه تفریحی      
        )اردیبهشت ماه(

  آزمون جبر و احتمال  آزمون جغرافیا  آزمون مطالعات اجتماعی   دوشنبه  1
    شناسی آزمون زمین

    3آزمون ادبیات فارسی  2آزمون ادبیات فارسی  1آزمون ادبیات فارسی   شنبه سه  2

    3آزمون عربی  2آزمون عربی  1ون عربیآزم  ها جلسۀ تفکیکی با مشاورین پایه چهارشنبه  3

            پنجشنبه  4

  آزمون پیشرفت تحصیلی  -    جمعـه  5
  )2گزینه (

  آزمون پیشرفت تحصیلی
    )2گزینه (

  آزمون آمار و مدلسازي    صبحگاه فرهنگی شـنبه  6
      1آزمون زیست شناسی

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  7

    3ریاضی/ آزمون حسابان        دوشنبه  8

          مراسم دعا و نیایش شنبه سه  9

    )جلسه با اولیا(ارائه کارنامه میان نوبت دوم    چهارشنبه  10

            پنجشنبه  11

          روز معلم  جمعه  12

          صبحگاه فرهنگی شـنبه  13

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  14

    3آزمون فیزیک       دوشنبه  15

          ا و نیایشمراسم دع شنبه سه  16

      2آزمون فیزیک     چهارشنبه  17

            پنجشنبه  18

  آزمون پیشرفت تحصیلی    جمعه  19
  )2گزینه (

  آزمون پیشرفت تحصیلی
  )2گزینه (

  آزمون پیشرفت تحصیلی
    )2گزینه (

      2آزمون ریاضی    صبحگاه فرهنگی شـنبه  20

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان  یکشنبه  21

    3آزمون شیمی  2آزمون شیمی  1زمون ریاضیآ   دوشنبه  22

          )ع (سالروز والدت حضرت علی شنبه سه  23

      1آزمون هندسه  1آزمون فیزیک   چهارشنبه  24

            پنجشنبه  25

            جمعه  26

          صبحگاه فرهنگی شـنبه  27

        1آزمون شیمی  جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  28

    )سه پایه(موزشی داخل مدرسه شروع اردوي آ   دوشنبه  29

          مراسم دعا و نیایش شنبه سه  30

           چهار شنبه  31
  

  



  تجربی/ریاضی چهارم  تجربی/ریاضی سوم  تجربی/ریاضی دوم  اول  برنامه  /  مناسبت  1393رداد خ

              

            پنجشنبه  1

            جمعـه  2

    ت نوبت دوم شروع امتحانا  )1361(سالروز آزادسازي خرمشهر  شـنبه  3

          جلسۀ شوراي اداري دبیرستان یکشنبه  4

           دوشنبه  5

          )ص (مبعث حضرت رسول اکرم شنبه سه  6

           چهارشنبه  7

            پنجشنبه  8

            جمعه  9

          )ع (سالروز والدت امام حسین شـنبه  10

          )ع (سالروز والدت حضرت ابوالفضل یکشنبه  11

          )ع (وز والدت امام سجادسالر دوشنبه  12

           شنبه سه  13

          )1368(امام خمینی سالروز درگذشت  چهارشنبه  14

          )1342( خرداد 15سالروز قیام   پنجشنبه  15

            جمعه  16

           شـنبه  17

            یکشنبه  18

           دوشنبه  19

           شنبه سه  20

           چهارشنبه  21

            پنجشنبه  22

            عهجم  23

           شـنبه  24

            یکشنبه  25

           دوشنبه  26

           شنبه سه  27

    ارائه کارنامه نوبت دوم   چهارشنبه  28

            پنجشنبه  29

            جمعه  30

            شنبه  31

  
  



  



  



  



  



  
  



  

  )1ص  ( اول جدول فعالیتهاي آموزشی و پرورشی پایه

  فعالیت/ نام آزمون   تاریخ  روز  
  )1392مهر ماه (برنامه تفریحی ورزشی     

  1آزمون ریاضی  15/7/92  دوشنبه
  1آزمون فیزیک  17/7/92  چهارشنبه  )آموزش خانواده(جلسۀ انتخابات انجمن اولیا 

  1آزمون شیمی  21/7/92  یکشنبه
  1آزمون عربی  28/7/92  یکشنبه
  آزمون علوم زیستی و بهداشت  29/7/92  دوشنبه

ماه
هر 

م
  

   مراسم جشن عید غدیر– 1آزمون زبان انگلیسی  30/7/92  شنبه سه
  1آزمون دینی  4/8/92  شنبه

  1آزمون ادبیات فارسی  5/8/92  یکشنبه

  1آزمون ریاضی  6/8/92  دوشنبه

  1آزمون زبان فارسی  7/8/92  شنبه سه

  1آزمون شیمی  12/8/92  یکشنبه

  آزمون مطالعات اجتماعی  13/8/92  دوشنبه

  1آزمون فیزیک  14/8/92  هشنب سه

  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   17/8/92  جمعه

  توزیع کارنامه آزمونهاي هفتگی  19/8/92  یکشنبه

  )میان نوبت اول(آزمون هندسه مقدماتی   20/8/92  دوشنبه

   جلسۀ آموزش خانواده– )میان نوبت اول( 1آزمون ریاضی  25/8/92  شنبه
  )میان نوبت اول( 1ینیآزمون د  26/8/92  یکشنبه

  )میان نوبت اول(آزمون علوم زیستی   27/8/92  دوشنبه
  )میان نوبت اول( 1آزمون زبان انگلیسی  28/8/92  شنبه سه

ماه
ان 

آب
  

  )میان نوبت اول( 1آزمون شیمی  29/8/92  چهارشنبه
  



  )2ص  ( اول جدول فعالیتهاي آموزشی و پرورشی پایه

  فعالیت/ نام آزمون   تاریخ  روز  
  ) آذر15تا (عاینات وضعیت عمومی و فشار خون م      

  )آذر ماه (اردوي برون استانی    

  )میان نوبت اول( 1آزمون فیزیک  2/9/92  شنبه

  )میان نوبت اول( 1آزمون زبان فارسی  3/9/92  یکشنبه

  )میان نوبت اول(آزمون مطالعات اجتماعی   4/9/92  دوشنبه

  )میان نوبت اول( 1آزمون عربی  5/9/92  شنبه سه

  )میان نوبت اول( 1آزمون ادبیات فارسی  6/9/92  چهارشنبه

  ارائه کارنامه میان نوبت اول  12/9/92  شنبه سه

   جلسۀ آموزش خانواده-  1آزمون شیمی  24/9/92  یکشنبه
  1آزمون ریاضی  25/9/92  دوشنبه

  1آزمون فیزیک  27/9/92  چهارشنبه

  )2گزینه ( تحصیلی آزمون پیشرفت  29/9/92  جمعه

ماه
ذر 

آ
  

  )داخل مدرسه(شروع اردوي آموزشی   30/9/92  شنبه

  شروع امتحانات نوبت اول    
  »پایان امتحانات نوبت اول« ورزشی ویژة –برنامۀ تفریحی     

ماه
ي 

د
  انجام معاینات دندانپزشکی      

   جلسۀ آموزش خانواده–ارائه کارنامه نوبت اول   1/11/92  شنبه سه
   بازدید از موزة عبرت–مراسم جشن دهۀ فجر   19/11/92  نبهش

  1آزمون ریاضی  21/11/92  دوشنبه
ماه  1آزمون شیمی  27/11/92  یکشنبه

من 
به

  

  1آزمون فیزیک  30/11/92  چهارشنبه
  

  



  )3ص   ( اول جدول فعالیتهاي آموزشی و پرورشی پایه

  فعالیت/ نام آزمون   تاریخ  روز  
  سکلتیانجام معاینات ا    
  1آزمون دینی  3/12/92  شنبه

  1آزمون عربی  4/12/92  یکشنبه
  آزمون علوم زیستی و بهداشت  5/12/92  دوشنبه

  1آزمون زبان انگلیسی  6/12/92  شنبه سه
  1آزمون ادبیات فارسی  11/12/92  یکشنبه
  1آزمون ریاضی  12/12/92  دوشنبه

  1آزمون زبان فارسی  13/12/92  شنبه سه
  آزمون هندسه مقدماتی  14/12/92  نبهچهارش

  1آزمون شیمی  18/12/92  یکشنبه
  آزمون مطالعات اجتماعی  19/12/92  دوشنبه

  1آزمون فیزیک  21/12/92  چهارشنبه

  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   23/12/92  جمعه
ماه

ند 
اسف

  
  تکالیف عید نوروز+ ارائه کارنامه   27/12/92  شنبه سه

  )میان نوبت دوم(آزمون هندسه مقدماتی   18/1/93  دوشنبه
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   22/1/93  جمعه
  )میان نوبت دوم( 1آزمون ریاضی  23/1/93  شنبه

  )میان نوبت دوم( 1آزمون دینی  24/1/93  یکشنبه
  آموزش خانواده– )میان نوبت دوم(آزمون علوم زیستی   25/1/93  دوشنبه

  )میان نوبت دوم( 1آزمون زبان انگلیسی  26/1/93  شنبه سه
  )میان نوبت دوم( 1آزمون شیمی  27/1/93  چهارشنبه

  )میان نوبت دوم( 1آزمون فیزیک  30/1/93  شنبه

ماه
ین 

رد
رو

ف
  

  )میان نوبت دوم( 1آزمون زبان فارسی  31/1/93  یکشنبه
  



  )4ص   ( اول جدول فعالیتهاي آموزشی و پرورشی پایه

  الیتفع/ نام آزمون   تاریخ  روز  
  )1393اردیبهشت ماه ( ورزشی –برنامه تفریحی       

  )میان نوبت دوم(آزمون مطالعات اجتماعی   1/2/93  دوشنبه

  )میان نوبت دوم( 1آزمون ادبیات فارسی  2/2/93  شنبه سه

  )میان نوبت دوم( 1آزمون عربی  3/2/93  چهارشنبه

  بت دومارائه کارنامه میان نو  10/2/93  چهارشنبه

  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   19/2/93  جمعه

  1آزمون ریاضی  22/2/92  دوشنبه

  1آزمون فیزیک  24/2/92  چهارشنبه

  1آزمون شیمی  28/2/92  یکشنبه

ماه
ت 

هش
دیب

ار
  

  )داخل مدرسه(شروع اردوي آموزشی   29/2/92  دوشنبه

  شروع امتحانات نوبت دوم  3/3/93  شنبه

داد
خر

  ه کارنامه نوبت دومارائ  28/3/93  چهارشنبه  

  شروع پایگاه تابستانی و      

  )پس از ماه مبارك رمضان(مراسم جشن ستارگان       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )1ص( دبیرستان غیردولتی پسرانه معلم پایه دوم جدول فعالیتهاي آموزشی و پرورشی 

  فعالیت/ نام آزمون   تاریخ  روز  
   ورزشی در مهر ماه–برنامه تفریحی     

  )آموزش خانواده(جلسۀ انتخابات انجمن اولیا و مربیان   15/7/92  وشنبهد
  2آزمون فیزیک  17/7/92  چهارشنبه
  2آزمون شیمی  22/7/92  دوشنبه
  2آزمون ریاضی  27/7/92  شنبه

ماه
هر 

م
  

  مراسم جشن عید غدیر  30/7/92  شنبه سه
  1آزمون هندسه  4/8/92  شنبه

  1زیست شناسی/  مدلسازي آزمون آمار و  8/8/92  چهارشنبه
  2آزمون زبان و ادبیات فارسی  12/8/92  یکشنبه

  2آزمون عربی  14/8/92  شنبه سه
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   17/8/92  جمعه

  توزیع کارنامه ماهانه  19/8/92  یکشنبه
   جلسۀ آموزش خانواده– 2آزمون ریاضی  25/8/92  شنبه

  2آزمون دینی  26/8/92  یکشنبه
  1آزمون هندسه  27/8/92  دوشنبه

  2آزمون زبان انگلیسی  28/8/92  شنبه سه

ان
آب

ماه
 

  

  2آزمون شیمی  29/8/92  چهارشنبه
  2آزمون فیزیک  2/9/92  شنبه

  2آزمون زبان فارسی  3/9/92  یکشنبه
  آزمون جغرافیاي عمومی و استان  4/9/92  دوشنبه

  2آزمون عربی  5/9/92  شنبه سه
  2آزمون ادبیات فارسی  6/9/92  چهارشنبه

  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   8/9/92  جمعه
  1زیست شناسی/ آزمون آمار و مدلسازي   9/9/92  شنبه

  ارائه کارنامه میان نوبت اول  12/9/92  شنبه سه
  2آزمون شیمی  16/9/92  شنبه

  2آزمون فیزیک  20/9/92  چهارشنبه
  2آزمون ریاضی  23/9/92  شنبه

  جلسۀ آموزش خانواده  24/9/92  نبهیکش
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   29/9/92  جمعه

ماه
ذر 

آ
  

  )داخل مدرسه(شروع اردوي آموزشی   30/9/92  شنبه
  شروع امتحانات نوبت اول  3/10/92  شنبه سه

  )1392دي ( ورزشی ویژة پایان امتحانات نوبت اول –اردوي تفریحی       دي



  )2ص( دبیرستان غیردولتی پسرانه معلم پایه دوم ورشی جدول فعالیتهاي آموزشی و پر

  فعالیت/ نام آزمون   تاریخ  روز  
   جلسۀ آموزش خانواده–ارائه کارنامه نوبت اول   1/11/92  شنبه سه

  2آزمون ریاضی  12/11/92  شنبه
  2آزمون فیزیک  16/11/92  چهارشنبه
  2آزمون شیمی  21/11/92  دوشنبه

به
ماه

من 
  

  1زیست شناسی/ آزمون آمار و مدلسازي   30/11/92  چهارشنبه
  )1392اسفند ماه (اردوي بازدید از مناطق جنگی جنوب کشور     
  2آزمون شیمی  3/12/92  شنبه

  2آزمون عربی  6/12/92  شنبه سه
  2آزمون فیزیک  7/12/92  چهارشنبه

  2آزمون ریاضی  10/12/92  شنبه
  2ت فارسیآزمون ادبیا  13/12/92  شنبه سه

  2آزمون زبان فارسی  18/12/92  یکشنبه
  1آزمون هندسه  19/12/92  دوشنبه
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   23/12/92  جمعه
  1زیست شناسی/ آزمون آمار و مدلسازي   24/12/92  شنبه

ماه
ند 

اسف
  

  تکالیف عید نوروز+ ارائه کارنامه   27/12/92  شنبه سه
  ون تستی از تکالیف نوروزيآزم  18/1/93  دوشنبه
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   22/1/93  جمعه
  )میان نوبت دوم (2آزمون ریاضی  23/1/93  شنبه

  )میان نوبت دوم (2آزمون دینی  24/1/93  یکشنبه
   جلسۀ آموزش خانواده–) میان نوبت دوم (1آزمون هندسه  25/1/93  دوشنبه

  )میان نوبت دوم (2نگلیسیآزمون زبان ا  26/1/93  شنبه سه
  )میان نوبت دوم (2آزمون شیمی  27/1/93  چهارشنبه

  )میان نوبت دوم (2آزمون فیزیک  30/1/93  شنبه
ماه

ین 
رد

رو
ف

  
  )میان نوبت دوم (2آزمون زبان فارسی  31/1/93  یکشنبه
  )میان نوبت دوم(آزمون جغرافیا   1/2/93  دوشنبه

  )میان نوبت دوم (2رسیآزمون ادبیات فا  2/2/93  شنبه سه
  )میان نوبت دوم (2آزمون عربی  3/2/93  چهارشنبه

  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   5/2/93  جمعه
  )میان نوبت دوم (1زیست شناسی/ آزمون آمار و مدلسازي   6/2/93  شنبه

  ارائه کارنامه میان نوبت دوم  10/2/93  چهارشنبه
  2آزمون فیزیک  17/2/93  چهارشنبه

  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   19/2/93  جمعه
  2آزمون ریاضی  20/2/93  شنبه

  2آزمون شیمی  22/2/93  دوشنبه
  1آزمون هندسه  24/2/93  چهارشنبه

ماه
ت 

هش
دیب

ار
  

  )داخل مدرسه(شروع اردوي آموزشی   29/2/93  دوشنبه
  شروع امتحانات نوبت دوم  3/3/93  شنبه

داد
خر

  نوبت دومارائه کارنامه   28/3/93  چهارشنبه  

  )پس از ماه مبارك رمضان(مراسم جشن ستارگان       

  شروع پایگاه تابستانی سال جدید تحصیلی      



  )1ص( جدول فعالیتهاي آموزشی و پرورشی پایه سوم دبیرستان غیردولتی پسرانه معلم 

  فعالیت/ نام آزمون   تاریخ  روز  
  )بستانمحتواي آموزش کالسهاي تا(آزمون   1/7/92  دوشنبه
  3ریاضی/ آزمون حسابان   8/7/92  پنجشنبه

  )اردوگاه چمران( ورزشی –برنامۀ تفریحی   11/7/92  شنبهپنج
  )آموزش خانواده( جلسۀ انتخابات انجمن – 3آزمون فیزیک  15/7/92  شنبهدو
  3آزمون شیمی  22/7/92  شنبهدو

  2زیست شناسی / 2آزمون هندسه  29/7/92  دوشنبه

ماه
هر 

م
  

  مراسم جشن عید غدیر  30/7/92  شنبه سه
  )آبان ماه(اردوي یک روزه     

  شناسی زمین/ آزمون جبر و احتمال   6/8/92  شنبهدو
  )داخل مدرسه( تربیتی –اردوي آموزشی   9/8/92  شنبهپنج
  3آزمون زبان انگلیسی + 3آزمون زبان و ادبیات فارسی  13/8/92  شنبهدو
  )داخل مدرسه( تربیتی –ی اردوي آموزش  16/8/92  شنبهپنج

  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   17/8/92  جمعه
  توزیع کارنامه ماهانه  19/8/92  یکشنبه
  3آزمون دینی + 3آزمون عربی  20/8/92  دوشنبه
   جلسۀ آموزش خانواده– )نوبت اول میان(حسابان  / 3آزمون ریاضی  25/8/92  شنبه

  )نوبت اول انمی( 3آزمون دینی  26/8/92  یکشنبه
  )نوبت اول میان( 2زیست شناسی / 2آزمون هندسه  27/8/92  دوشنبه

  )نوبت اول میان( 3آزمون زبان انگلیسی  28/8/92  شنبه سه

ان
آب

ماه
 

  

  )نوبت اول میان( 3آزمون شیمی  29/8/92  چهارشنبه
  )نوبت اول میان( 3آزمون فیزیک  2/9/92  شنبه

  )نوبت اول میان( 3آزمون زبان فارسی  3/9/92  یکشنبه
  )نوبت اول میان(شناسی  زمین/ آزمون جبر و احتمال   4/9/92  دوشنبه

  )نوبت اول میان( 3آزمون عربی  5/9/92  شنبه سه
  )نوبت اول میان( 3آزمون ادبیات فارسی  6/9/92  چهارشنبه
  )داخل مدرسه( تربیتی –اردوي آموزشی   7/9/92  پنجشنبه
  )2گزینه (رفت تحصیلی آزمون پیش  8/9/92  جمعه

  3ریاضی/ آزمون حسابان   11/9/92  دوشنبه
  ارائه کارنامه میان نوبت اول  12/9/92  شنبه سه

  3آزمون فیزیک  18/9/92  دوشنبه
  جلسۀ آموزش خانواده  24/9/92  یکشنبه
  3آزمون شیمی  25/9/92  دوشنبه
  )داخل مدرسه( تربیتی –اردوي آموزشی   28/9/92  پنجشنبه
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   29/9/92  جمعه

ماه
ذر 

آ
  

  )داخل مدرسه(شروع اردوي آموزشی   30/9/92  شنبه

  دي

  شروع امتحانات نوبت اول  3/10/92  شنبه سه



  )2ص( جدول فعالیتهاي آموزشی و پرورشی پایه سوم دبیرستان غیردولتی پسرانه معلم 

  فعالیت/ نام آزمون   تاریخ  روز  
  )1392بهمن ماه ( زیارتی شهر مشهد - تفریحی اردوي    

   جلسۀ آموزش خانواده–ارائه کارنامه نوبت اول   1/11/92  شنبه سه
  3ریاضی/ آزمون حسابان   7/11/92  دوشنبه
  3آزمون فیزیک  14/11/92  دوشنبه
  )داخل مدرسه( تربیتی –اردوي آموزشی   17/11/92  پنجشنبه
  3آزمون شیمی  21/11/92  دوشنبه
  )داخل مدرسه( تربیتی –اردوي آموزشی   24/11/92  پنجشنبه
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   25/11/92  جمعه

ماه
من 

به
  

  2زیست شناسی / 2آزمون هندسه  28/11/92  دوشنبه
  شناسی زمین/ آزمون جبر و احتمال   5/12/92  دوشنبه
   ورزشی-اردوي تفریحی   8/12/92  پنجشنبه
  3آزمون زبان و ادبیات فارسی  12/12/92  دوشنبه
  3آزمون دینی + 3آزمون عربی  19/12/92  دوشنبه
  )داخل مدرسه( تربیتی –اردوي آموزشی   22/12/92  پنجشنبه
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   23/12/92  جمعه
  3ریاضی/ آزمون حسابان   26/12/92  شنبه

ماه
ند 

اسف
  

   عید نوروزتکالیف+ ارائه کارنامه   27/12/92  شنبه سه
  آزمون تستی از تکالیف نوروزي  18/1/93  دوشنبه
  )داخل مدرسه( تربیتی –اردوي آموزشی   21/1/93  پنجشنبه
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   22/1/93  جمعه
  )میان نوبت دوم (حسابان / 3آزمون ریاضی  23/1/93  شنبه

  )ت دوممیان نوب (3آزمون دینی  24/1/93  یکشنبه
  آموزش خانواده – )میان نوبت دوم (2زیست شناسی / 2آزمون هندسه  25/1/93  دوشنبه

  )میان نوبت دوم (3آزمون زبان انگلیسی  26/1/93  شنبه سه
  )میان نوبت دوم (3آزمون شیمی  27/1/93  چهارشنبه

  )میان نوبت دوم (3آزمون فیزیک  30/1/93  شنبه
ماه

ین 
رد

رو
ف

  
  )میان نوبت دوم (3فارسیآزمون زبان   31/1/93  یکشنبه
  )میان نوبت دوم (شناسی زمین/ آزمون جبر و احتمال   1/2/93  دوشنبه

  )میان نوبت دوم (3آزمون ادبیات فارسی  2/2/93  شنبه سه
  )میان نوبت دوم (3آزمون عربی  3/2/93  چهارشنبه
  )داخل مدرسه( تربیتی –اردوي آموزشی   4/2/93  پنجشنبه
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   5/2/93  جمعه
  3ریاضی/ آزمون حسابان   8/2/93  دوشنبه

  ارائه کارنامه میان نوبت دوم  10/2/93  چهارشنبه
  3آزمون فیزیک  15/2/93  دوشنبه
  )داخل مدرسه( تربیتی –اردوي آموزشی   18/2/93  پنجشنبه
  )2گزینه (آزمون پیشرفت تحصیلی   19/2/93  جمعه

  3آزمون شیمی  22/2/93  نبهدوش

ماه
ت 

هش
دیب

ار
  

  )داخل مدرسه(شروع اردوي آموزشی   29/2/93  دوشنبه
  شروع امتحانات نوبت دوم  3/3/93  شنبه

داد
خر

  ارائه کارنامه نوبت دوم  28/3/93  چهارشنبه  

   شروع پایگاه تابستانی-) پس از ماه مبارك رمضان(مراسم جشن ستارگان       



  

  لمغیردولتی مع مأموریت دبیرستان
 سیستمی کیفی، اثربخشی و همسو به منظور اجراي اهداف تعلـیم و   وبه کارگیري  طراحی

تربیت بر اساس قوانین آموزش و پرورش و راهبردهاي مجتمع از طریق مشارکت همکاران،              
التحــصیالن در محیطــی مبتنــی بــر احتــرام، اعتمــاد، حمایــت و  آمــوزان و فــارغ اولیــا، دانــش

پذیر، سالم، بانشاط،      انسانهایی مؤمن، خالق، اندیشمند، مسئولیت     کارگروهی به منظور تربیت   
هاي علمـی و زنـدگی         براي ورود به عرصه    بهره مند از مهارتهاي زندگی    پذیر و     متعهد، قانون 

  .اجتماعی
  

   معلمغیردولتی دبیرستان انداز چشم
 وسـیله به   طی چهار سال آینده با همکاري کلیه عوامل آموزشی وپرورشی     خواهیم  ما می 

 ایجاد نموده تا بتـوانیم  پیشرو دبیرستانی  مدرسهبرقراري ارتباط اثربخشی میان فرآیندهاي      
  .کشورکسب نمائیم شهر و ،در سطح منطقه  راهاي برتر علمی رتبه

  
   معلمغیردولتی دبیرستاني حاکم بر ارزشها

  .نهیم  ارج میکنیم و به نتیجۀ ناشی از برنامه  ما کارها را تا حصول نتیجه پیگیري می-1
  .زدنی باشد هاي مدرسه مثال  تالش ما همواره این است که نظم برنامه-2
  .اندیش باشیم تا نتیجۀ مثبت بگیریم خواهیم مثبت  ما می-3
  ارزش چه سود؟  خوب انجام دادن کارهاي بی-4
  .پذیریم  ما با آغوش باز نقد منصفانه را می-5
  .کنیم  تغییر را از خود شروع می-6
  .ها هستیم نه در مقابل ما در کنار بچه -7
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داد تیر
مر

ور 
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      1    1   1    جمعـه

 1     2    2   2  1 شـنبه

 2  1   3   1 3   3  2 یکشنبه

 3  2  1 4   2 4  1 4  3 دوشنبه

 4  3  2 5  1 3 5  2 5 1 4 شنبه سه

 5 1 4  3 6  2 4 6 1 3 6 2 5 چهارشنبه

 6 2 5 1 4 7 1 3 5 7 2 4 7 3 6  پنجشنبه

 7 3 6 2 5 8 2 4 6 8 3 5 8 4 7  جمعـه

 8 4 7 3 6 9 3 5 7 9 4 6 9 5 8 شـنبه

 9 5 8 4 7 10 4 6 8 10 5 7 10 6 9 یکشنبه

 10 6 9 5 8 11 5 7 9 11 6 8 11 7 10 دوشنبه

 11 7 10 6 9 12 6 8 10 12 7 9 12 8 11 شنبه سه

 12 8 11 7 10 13 7 9 11 13 8 10 13 9 12 چهارشنبه

 13 9 12 8 11 14 8 10 12 14 9 11 14 10 13  پنجشنبه

 14 10 13 9 12 15 9 11 13 15 10 12 15 11 14  جمعـه

 15 11 14 10 13 16 10 12 14 16 11 13 16 12 15 شـنبه

 16 12 15 11 14 17 11 13 15 17 12 14 17 13 16 یکشنبه

 17 13 16 12 15 18 12 14 16 18 13 15 18 14 17 دوشنبه

 18 14 17 13 16 19 13 15 17 19 14 16 19 15 18 شنبه سه

 19 15 18 14 17 20 14 16 18 20 15 17 20 16 19 چهارشنبه

 20 16 19 15 18 21 15 17 19 21 16 18 21 17 20  شنبهپنج

 21 17 20 16 19 22 16 18 20 22 17 19 22 18 21  جمعـه

 22 18 21 17 20 23 17 19 21 23 18 20 23 19 22 شـنبه

 23 19 22 18 21 24 18 20 22 24 19 21 24 20 23 یکشنبه

 24 20 23 19 22 25 19 21 23 25 20 22 25 21 24 دوشنبه

 25 21 24 20 23 26 20 22 24 26 21 23 26 22 25 شنبه سه

 26 22 25 21 24 27 21 23 25 27 22 24 27 23 26 چهارشنبه

 27 23 26 22 25 28 22 24 26 28 23 25 28 24 27  پنجشنبه

 28 24 27 23 26 29 23 25 27 29 24 26 29 25 28  جمعـه

 29 25 28 24 27 30 24 26 28 30 25 27 30 26 29  شنبه

 30 26 29 25 28 31 25 27 29  26 28 31 27 30 یکشنبه

 31 27 30 26 29  26 28 30  27 29  28 31 دوشنبه

  28 31 27 30  27 29   28 30  29  شنبه سه

  29  28 31  28 30   29   30  چهارشنبه

  30  29   29    30   31   پنجشنبه

  31  30             جمعـه

    31             بهشن
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