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مع
ما معلمان دبستان حضرت صوهم (س) دَیاه گرانبها رهبر زعزیمان
رانصب العین خود قرار می دهیم .

بخش
ی از بیاانت حضرت آیت ا...خامنه ا خطاب هب مسؤالن و
فعاالن فرهنگی :

مسؤالن فرهنگی موظفند روحیه و جریان انقالبی را د حیطهها حتتف

آن ابیتشپک ینی د.ند.

قوویت و از
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ن
بس
ب
امروزه تریاه فراواک ینی د جهت گمراهی سل جوان ایجاد شده است و د مقا ل ،

حجج نم
ظرفیتها زبرگی د جهت هدایت و رویش جواانن وجود داردو شهید ی وهن ا

دخشان از رویشها اسالمی وانقالبی است هک د دنیایی هک روزهن یاه اغوا گر
هم
صوتی و تصوری گوش همه را کر کرده است چنین دخشید هک خدا وند او را چون

حج
ب چش
تی د مقا ل م هم گان قرار داد.

امروزه بسیار از جواانن با انگیزه

باال و ایمان باور نکردک ینی هب دنبال آنند هک از

شم
زندگی و خانواده و راحتی خود بگذرند و با عشق هب جهاد و دافع از ارزشها با د ن
مبارزه د.ند هک باید قدر این رویشها جدید و ارزشمند را دانست و همه تالش خود را
مصروف رتبیت دینی و انقالبی کرد و بدانیم هک اخالق نیز همراه با قوویت روحیه
انقالبی و دینی و حرکت جهاد د راه خدا ماندگار می گردد.
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با یار خدا مهر را با مهر و مهرباک ینی آغاز می د.یم

تحص
مطفع مهر  ،آغاز سال یلی و ققارن مبارک آن با آغاز هفته دافع مقدس ،

یادآور مهرورز و خلق حماهس زبرگ معلمان و شاگردان مکتب ایثار و شهادت

خم
یم
است  .با دود هب روح بلند و ملکوتی حضرت امام ینی (ره) و هب ن این ایام با
شکوه و هب شکراهن پاسدا شت ارزش یاه مقدس انقالب اسالمی  ،زهاران گل

خی
واژه سپاس را رب آستان الزیال الهی رواهن می داریم هک ما را هب همراهی ل شهیدا ن
مف
م
علم و همدرس زبرگ دانش آموزان رشید مکتب توحید ختر ساخت .
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بازگشایی با شکوه مدا رس و مراکز آموزشی را هب حماهس سازان سیاسی  ،دانش آموزان

 ،اولیا ایشان و معلمان فرهیتته تبریک می گومیی و امیدواریم فضا مدرهس ما د
ی هم اه ی ق
تحص
طل
ل
ع
ب
ک ین
ل
ی
ح
ن
ن
ف
سال ی جار هب کا و ی عال و پا گاه ر ی تد ن  ،م  ،ق ی و اق ون

ی
مدا ر تبد ل شود .

ینچ
ن
ی
اما مهر امسال با نوایی رپسوز هک از دور دست هب گوش میرسد مقارن شده هک ا ن

سوزانهم می سراید

باز این هچ شورش است هک د خلق آدم است
باز این هچ نوهح و هچ زعا و هچ مامم است
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حس
چش
د این ایام هک ملت اریان اسالمی شور ینی خود را د رتسیم م اندا زیاه بلند
فت
دانش و معنویت و گام گذاشتن ربا ح قله یاه رفیع علم و فناور هب نمایش

گذا شته است ،از دانش آموزان ااظتنر می رود با ات کا ءهب خدا وند متعال و بهره
علم
گیر از آموزه یاه دینی ربا رسیدن هب بلندرتین مدا رج عالی ی و معنو و

مس
هنم
حرکت د یر وصول هب مراتب متعالی حیات طیبه بکوشند و با تأسی هب ر ودیاه
تح
ص
ی
مع
هم
ی
مقام ظم رهبر  ،تهذیب و ل و ورزش را وجهه ت خو ش سازند .

کم
بی رتدید زعت  ،سرافراز و شکوه اریان اسالمی و حا یت ارزش یاه و کرامت

مصم
انساک ینی  ،هب زعم  ،همت و تالش دانش آموزان آگاه و م وابسته است .

همچ
ق
هم
عل
ن
ی
ی
بی
ک ین
ن از شما اولیا زعزی هک واره نظام م و رت ت را د خدمت رسا ی
مناسب رت هب فرزندا ن اتن یار کرده اید  ،دخواست می د.یم مدرهس را خاهن دوم
مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
7

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

فرزندا ن و نور چشمان خود تفقی کرده و با مشارکت د بهساز شرایط رتبیتی و
تح
هم
ص
چ
ش
ل
ی
ی
م
ش
ا
ی مدرهس  ،ون گذشته ا ن واحد آ وز ی ر یار و مددکار با ید .
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هواالول
ا انم تو بهترین سرآغاز

چشم
ی هب نیاز ما بیندا ز

در تربيت انسان متفكر و خالق و نوآور سه فاكتور بايد هماهنگ
حركت كنند.

خانواده مدرسه و محيط
دبستان دخترانه هيئت امنايی حضرت معصومه (س)وابسته به موسسه
فرهنگی كرامت افتخار دارد در سالی كه مزّين به پيام رهبری در
خصوص اقتصاد مقاومتی  ،توليد و اشتغال است به همراه كادر
آموزشی خود با توكّل بر خداوند و تمسّک بر اصل مهم اخالق محوری
و تسّری آن دربين دانش آموزان و استعانت از اخالق فاطمی و صالبت
زينبی و عفت و متانت معصومی در خدمت فرزندانمان باشد .
اميد كه در مسير تربيت دخترانی نيكو كه مادران فردای جامعه مان
هستند گامهايی را برداريم .لذا خالصهی برنامه يكساله خود را كه با
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عنايت به پيام سال میباشد،نصب العين خود قرار داده تا شما را در
تربيت هر چه بهتر و صحيحتر نوگالنمان با خود همراه نماييم .

شیوه اداره دبستان
دبستان حضرت معصومه (س) افتخار دارد که با تدبیر مدیریتی ویژه  ،نام
خود را در بین مدارس خاص ثبت نموده و شیوه زیبایی را به کار بندد.
این دبستان به یاری مؤسسه فرهنگی کرامت با تعدادی نیروهای انسانی که
مورد تأیید گزینش اداره آموزش و پرورش ناحیه  1هستند  ،قرار داد بسته و
از آنها در اداره بهتر دبستان و حمایت از دانش آموزان کمک می گیرد.

نیروهای قردادی دبستان
 همیار معلمان  :ویژه کالسهای اول و دوم
 مشاور پایه  :ویژه پایه ی سوم
 همیار معاون آموزشی ( پیگیری امور درسی و اخالقی دانش آموزان)
 همیاران معاون پرورشی (انجام فعالیتهای فوق برنامه )
 همیار آزمایشگاه (تدریس تخصصی درس علوم درفضای آزمایشگاه)
 نیروی واحدانتشارات ( تایپ و تکثیر جزوات کمک درسی و نامه ها و
اطالعیه ها)
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 نیروی روابط عمومی ( کنترل ورود و خروج اولیا و دانش آموزان و
پیگیری غیبت و تأخیر آنان و وقت دهی به اولیا جهت مالقات
خصوصی با معلمان)

اولويت كاري دبستان به ياري خدا
 انس با قرآن و ونماز
 تکریم فرهنگ عفاف و حجاب
 تالش جمعی اولیا و مربیان برای مقابله با تهاجم فرهنگی
 تقویت فرهنگ سپاسگزاری در بین دانشآموزان
 پررنگ نمودن نقش انجمن اولیاو مربیان در فعالیت های دبستان
 تقویت جلسات آموزش خانواده با محوریت چالشهای ماهواره و
شبکه های اجتماعی
 هدفمند کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 تقویت کارگروهی میان دانش آموزان
 تقوی و نظم در امور با توجه به فرمایش امام علی ( ع )
موارد همكاري اولیا با مدرسه
 از آنجا که یکی از دغدغه های مدرسه آموزش و اجرای طرح عفاف و
حجاب به بانوان و مادران شایسته فردا می باشد ،لذا به منظور همگامی با
مدرسه،هنگام مراجعه به دبستان ،با رعایت و حفظ شؤنات اسالمی
شخصیت دینی خود را به نمایش گذارید .لذا هرگونه بد حجابی ( پوشیدن
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مانتو و شلوار تنگ  ،بستن هر نوع شال یا پوشیدن روسری کوچک ،
آرایش صورت)در فرمهای مربوط ثبت می شود.
 به هنگام ورود و خروج دانش آموزان از آمدن به داخل دبستان خودداری
فرمایید..
 جهت ورود به دبستان با روابط عمومی هماهنگ نمایید.
 جهت مالقات با کادر اداری و آموزشی به جدول مالقات و روز و ساعات
آن توجه نمایید.
 در جلسات آموزش خانواده حضور فعّال داشته باشید.
 از تمامی اولیا درخواست میگردد که از برگزاری هرگونه جشن تولد برای
فرزند خود بپرهیزند حتی در حدّ دادن کیک و شیرینی
 به منظور حفظ شأن و مقام معلّم  ،جمع آوری هرگونه وجه نقد با هدف
تکریم مقام معلّم در کالس ممنوع می باشد.
 جلسات دیدار اولیا با معلمین آخرین دوشنبه از ساعت  11الی  11در
کالس فرزندتان تشکیل خواهد شد.

آئین نامه انضباطي دانش آموزان
نکاتی که دانش آموزان در مدّت حضور خود در دبستان ملزم به رعایت
آنها هستند ودر صورت عدم رعایت در دفتر انضباطی ثبت می گردد .
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روزهای کاری دبستان شنبه تا چهار شنبه ( به استثناء دوشنبه ) از ساعت
7 : 13

الی  11 : 13می باشد و روزهای دوشنبه هر هفته ساعت

کار آموزشی دانش آموزان در ساعت  13:13به پایان می رسد.
 حضور به موقع در مدرسه قبل از مراسم صبحگاهی
 حضور در مدرسه با لباس فرم
نکته  :مقنعه دانش آموز مرتب پوشیده شود و از پوشیدن مقنعه
و بستن از پشت پرهیز گردد.
 حضور مرتّب در مدرسه و کالس درس در تمامی مدتی که
مدرسه رسماً دایر است.
 رعایت حجاب مناسب برای دانش آموزان
 رعایت نظافت و بهداشت فردی و پاکیزه نگهداشتن فضای
دبستان و سرویسهای بهداشتی
 استفاده ازکفش و جوراب ساده ( بخصوص در فصول سرد سال )

 استفاده از لباس و کاور ورزشی در ساعت ورزش
نکته  :در روزی که دانش آموزان در برنامه درسی خود درس
ورزش را دارند  ،شلوار ورزشی زیر شلوار مدرسه پوشیده شود
و هیچ دانش آموزی با شلوار ورزشی در مدرسه حضور پیدا
نکند.
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 عدم استفاده از هرگونه اشیای اضافی و زیور آالت قیمتی در
مدرسه.

 مدرسه خانه دوم شماست ،از آسیب رساندن به اموال مدرسه
خودداری نمایید (.در صورت ایجادآسیب  ،جبران آن بر عهده اولیای

دانش آموز می باشد).
غیبت و تأخیر
غیبت
 در صورت غیبت  ،ولی دانش آموز باید تا ساعت  8 : 13به روابط
عمومی مدرسه اطالع رسانی نماید  .تشخیص موجه یا غیر موجه بودن
غیبت با مدرسه می باشد  ،که در صورت غیر موجه بودن بیش از 3
روز عالوه بردرج در پرونده طبق آئین نامه انضباطی مدرسه با دانش
آموزان برخورد می شود .


تأخیر
 حضور در مدرسه ساعت  7:33می باشد .
 حضور در کالس ساعت 7::1

می باشد.

 ورود به دبستان دیرتر از ساعت ذکر شده تأخیر بهه حسهاب آمهده و
مورد انضباطی محسوب می شود.
تأخیر بیش از  3مورد در پرونده انضباطی ثبت خواهد شد.
مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
14

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

آمار دانش آموزان به تفکیک پایه و کالس

كالس

 32نفر
تعداد

كالس 1 / 1

كالس 1 / 2

 33نفر

 32نفر

 32نفر

كالس 1 / 3

كالس 2 / 1

كالس 2 / 2

 32نفر

 22نفر

 33نفر

كالس 2 / 3

كالس 3 / 1

كالس 3 / 2

 22نفر

پايه ها

مجموع دانش آموزان

15

كالس 3 / 3

مسؤلین جامعه

با نوای یا حسین

 22نفر

 29نفر

همه گشتند نمونه

معصومین معصومه

پايه دوم
پايه اول

 49نفر
 29نفر

پايه سوم

تعداد کل دانش آموزان مدرسه  572 :نفر

مع

جدول زمان بندی زنگها
زنگ كالس  /زنگ تفريح

شروع

پايان

ساعت اوّ ل  55 :دقیقه

9 : 95

4 : 93

4 : 93

2

 23دقیقه
ساعت دوم  55 :دقیقه

2

2 : 55

2 : 55

13 : 15

23دقیقه
ساعت سوم  55 :دقیقه

13 : 15

11 : 13

11 : 13

11 : 33

 23دقیقه
ساعت جهارم  55 :دقیقه

11 : 33

12 : 25

12 : 25

12 : 95

 23دقیقه
12 : 95

ساعت پنجم  95 :دقیقه

13 : 33

روزهای کاری دبستان شنبه تا چهار شنبه با استثناء دوشنبه
از ساعت  7 : 50الی  30 : 00و روز دوشنبه تا ساعت  35:00می باشد.
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معرفی کادر اجرایی دبستان
كادر اجرايي
رديف

وضعیت

نام

سمت

1

مهری دهقانی

مدیر

*

2

زهره فراهانی

معاون آمورشی

*

3

مریم آقایی

معاون پرورشی

*

9

معصومه کاظمی

معاون اجرایی

*

5

زهرا میرسعیدی

مربّی بهداشت

*

2

حسن اله کرم

سرایدار

*

9

شهربانو سراهنگ

خدمتگزار

*

4

سمیه نوری

همیار نظامت

*

2

فاطمه فاضلی نژاد

مربی تربیتی

*

13

سیده محبوبه بطحایی

مربی تربیتی

*

11

مریم طالبیان

انتشارات

*

12

آمنه دستی

روابط عمومی

*

13

افسانه بدری

خدمتگزار

*

رسمي

قراردادي

جمع كادر اجرايي  13 :نفر
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معرفی کادر آموزشی دبستان
رديف

كادر آموزشي
وضعیت

نام

سمت

1

فاطمه حسین کاظمی

آموزگار کالس 1/1

*

2

اکرم علی بخشی

آموزگار کالس 1/3

*

3

طاهره عامری

آموزگار کالس 1/1

9

میترا رستگار نسب

آموزگارپایه دوم

*

5

اکرم هنربخت

آموزگارکالس 3/1

*

2

معصومه کشاورز

آموزگارکالس 3/3

*

9

مولودکلهر

آموزگارکالس 1/1

*

4

معصومه کرک آبادی

آموزگارکالس 1/3

*

2

سمیه خورشیدی

آموزگارکالس 1/1

*

13

مریم سهرابی

معلم ورزش

*

11

طاهره صادقی

همیار کالس 1/1

*

12

زهرا رسول زاده

همیار کالس 1/3

*

13

ثریا غفاری

همیار کالس 1/1

*

19

پروین نوروزی

همیار کالس 3/1

*

15

فائضه موالیی

همیار کالس 3/3

*

12

سمیرا تاجیک

همیار کالس 3/1

*

19

فاطمه درقه

مشاور پایه سوم

*

14

مریم همتی

کارشناس مسؤل علوم

*

12

محدثه غیاثی

معلّم علوم

*

23

مائده مؤمن زاده

معلّم قرآن پایه سوم

*

21

زهرا فرهمند

معلّم قرآن پایه اول و دوم

*

رسمي

قراردادي

جمع كادر اجرايي  21 :نفر

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
18

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

معرفی کادر آموزشی دبستان به تفکیک پایه
پایه اوّل
رديف

كادر آموزشي پايه اول
وضعیت

نام

سمت

1

فاطمه حسین کاظمی

آموزگار کالس 1/1

2

طاهره صادقی

3

اکرم علی بخشی

آموزگار کالس 1/3

9

زهرا رسول زاده

1/3

5

طاهره عامری

2

ثریا غفاری

همیار کالس

همیار کالس

رسمي
*

1/1

آموزگار کالس 1/1
همیار کالس

قراردادي
*

*
*
*
*

1/1

پایه دوم
رديف

كادر آموزشي پايه دوم
نام

سمت

1

میترا رستگار نسب

آموزگارکالس 3/1

2

فائضه موالیی

همیار کالس 3/1

3

معصومه کشاورز

آموزگارکالس 3/3

9

پروین نوروزی

همیار کالس 3/3

5

اکرم هنربخت

آموزگارکالس 3/1

2

سمیرا تاجیک

همیار کالس 3/1

وضعیت
رسمي

قراردادي

*
*
*
*
*
*

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
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با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

پایه سوم
رديف

كادر آموزشي پايه دوم
وضعیت

نام

سمت

1

مولودکلهر

آموزگارپایه سوم

*

2

معصومه کرک آبادی

آموزگارپایه سوم

*

3

سمیه خورشیدی

آموزگارپایه سوم

*

9

فاطمه درقه

مشاور پایه سوم

رسمي

قراردادي

*

علوم و آزمایشگاه

رديف

كادر آموزشي علوم
سمت

نام

1

مریم همتی

کارشناس مسؤل آزمایشگاه
و مدرس علوم پایه سوم

وضعیت
رسمي

قراردادي

*

2

طاهره صادقی

مدرس علوم پایه اول

*

3

محدثه غیاثی

مدرس علوم پایه دوم

*

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
21

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

آشنایی با طرحهای اجرایی دبستان بر اساس سند تحول بنیادین با رویکرد افق 3101

رديف
1

نام طرح
ریحانه ی بهشت
( ویژه جشن تکلیف )

رابط طرح

گروه هدف

خانم ها

پایه سوم

آقایی وفاضلی

همکاران
2

ستاره های آسمانی

3

نویسندگان کوچک

کلیه دانش آموزان

9

محافظین زمین

کلیه دانش آموزان

5

سپاس

خانم ها

اولیا

آقایی وفاضلی

دانش آموزان

خانم ها
آقایی وفاضلی
خانم ها
آقایی و فراهانی

کلیه دانش آموزان

کلیه همکاران

و مادران
کلیه پ

2

رشد علمی دانشمندان
فردا

خانم ها
فراهانی ونوری

ایه ها
همکاران

9

ناظم کوچک امروز،

اولیا

خانم ها

معمار بزرگ فردا

دانش آموزان

فراهانی ونوری

مجريان
واحد پرورشی

واحد پرورشی

واحد پرورشی

کلیه همکاران
کلیه همکاران
معلمان
و
و معاون آموزشی
معاون آموزشی
و
همیاران نظامت

همکاران
4

تربیت اقتصادی

خانم صادقی

اولیا

کلیه همکاران

دانش آموزان
2

مدرسه
خانه دوم من

کلیه همکاران

کلیه دانش آموزان

کلیه همکاران

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
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با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

آشنایی با طرحهای دبستان
 - 1ریحانه بهشت  :این طرح که مسؤلیت اجرای آن را واحد پرورشی بر عهده
دارد  ،به تربیت دینی دانش آموزان پایه سوم که در آستانه تکلیف قرار گرفته اند
می پردازد و محوریت آن را در دو بخش خداشناسی و آموزش نماز تشکیل می
دهد.

اهداف طرح
 آموزش گام به گام مقدمات نماز
 آموزش نحوه ادای صحیح اذکار نماز
 آموزش صحیح حمد و سوره
 آموزش ارکان نماز
 ایجادانگیزه و ترغیب دانش آموزان به ادای فریضه نماز

گروه هدف
کلیه دانش آموزان پایه سوم

نکته قابل ذکر
این طرح در یک برنامه یکساله ( در هفته دوساعت آموزشی) تعریف گردیده و طبق
تقویم اجرایی ،جشن تکلیف پس از اتمام آموزش برگزار می گردد .

نام رابطین طرح  :خانم ها آقایی و فاضلی
مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
22

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

 - 3طرح ستاره های آسمانی  :در این طرح دانش آموزان با استعانت از
قرآن و سیره اهل بیت با روش داستانگویی و ایفای نقش در نمایشهای
مدرسه ای در قالب بازی ،با رفتارهای اجتماعی به سبک الگوی دینی آشنا
می شوند.
اهداف طرح
 حرکت به سوی کمال و تربیت انسان کامل
 تربیت دانش آموزان به عنوان یک شهروند مسلمان
گروه هدف
 دانش آموزان  :این طرح برای کلیه دانش آموزان در برنامه آغازین -
( صبحگاه ) یک روز در هفته را به خود اختصاص داده و هر ماه به یک
رفتار اجتماعی می پردازد و در مجموع چهار آموزه رفتاری آموزش داده

می شود.
 معلمان  :معلمان نیز درخصوص ارائه بروشور  ،طرحهای اقدام پژوهی و
تحقیقات دینی به تقویت این موضوع تربیتی اقدام می نمایند .

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
23

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

 اولیا  :از طریق مطالعه و تحقیق (کتابخوانی و مسابقات مرتبط با آن ) در
این طرح شرکت می نمایند .
نام رابطین طرح  :خانم ها آقایی و فاضلی
 - ۳طرح نویسندگان کوچک  :این طرح که مدیریت آن را واحد پرورشی بر عهده
دارد به پرورش قوه تخیل دانش آموزان می پردازد .به اینصورت که فایل صوتی یا
تصاویر داستانی در سایت دبستان قرار داده شده و دانش آموزان باید آن را ادامه
داده یا برای تصاویر داستانی بنویسند و یا احساس خود را در قالب راهکار بیان
نمایند.
در پایان هر داستان لوح یادبود طرح نیز به شرکت کنندگان اهدا می گردد .ضمنا
هدیه ای که به همّت اعضای انجمن فعاّل و دلسوز دبستان تهیه می گردد به آنان
هدیه می شود.
اهداف طرح
 تقویت قوه تخیل دانش آموزان
 تقویت قدرت شنیداری دانش آموزان
 تقویت قدرت تکلم دانش آموزان
 تقویت قدرت نوشتاری دانش آموزان
گروه هدف
 کلیه دانش آموزان

نام رابطین طرح  :خانم ها آقایی و فاضلی
مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
24

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

 - ۴طرح محافظین زمین  :این طرح که مدیریت آن را معاون آموزشی و
پرورشی برعهده دارند به استفاده صحیح از منابع طبیعی پرداخته و جهت
آموزش حفاظت از محیط زیست  ،استفاده از ظروف بهداشتی (مالمین ) را
جایگزین ظروف یکبار مصرف نموده است .
اهداف طرح
 حفاظت از طبیعت و محیط زیست
 کاهش تولید زباله
 تربیت دانش آموزان به عنوان یک شهروند مسلمان
گروه هدف
 دانش آموزان  :در این طرح دانش آموزان راههای محافظت از برخی
عناصر چهار گانه طبیعت نظیر آب و خاک را می آموزند .
 معلمان  :معلمان در خصوص آموزش کاردستی از اضافات کاغذ یا
کاغذهای دو رو نوشته استفاده می نمایند.
 اولیا  :برای اولیا کیسه های پارچه ای تهیه گردیده تا در موارد خرید از
آنها استفاده نمایند.

نام رابطین طرح  :خانم ها فراهانی وآقایی

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
25

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

 - ۵طرح سپاس  :این طرح که همه معلمان و کادر اجرایی دبستان اجرا می
نمایند به تمام دانش آموزان آموزش داده می شود تا اول از خداوند برای همه
نعمتهایش تشکر نمایند و در مرحله بعدی تشکر از معلمین و سایر کارکنان
سر لوحه ی زندگی خود قرار دهند.
اهداف طرح
 آموزش سپاسگزاری از خالق دانا و مهربان
 سپاسگزاری از مخلوقات خدا
 آموزش روشهای سپاسگزاری
 تربیت دانش آموزان به عنوان یک شهروند مسلمان
گروه هدف


کلیه دانش آموزان

نام رابطین طرح  :معلمین

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
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با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

 -۶رشد علمی دانشمندان فردا  :اين طرح كه مديريت آن را معاون آموزشی
بر عهده دارد به تقويت بنيه علمی دانش آموزان از طريق برگزاری آزمونهای
علمی می پردازد.در اين طرح از دانش آموزان آزمون گرفته خواهد شد و
پس از تحليل داده ها و استخراج نقاط قوت و ضعف به تقويت بنيه علمی
دانش آموزان پرداخته می شود.
اهداف طرح
 تقويت بنيه علمی دانش آموزان
 تقويت نقاط قوت و رفع ضعف درسی دانش آموزان

گروه هدف


کلیه دانش آموزان

نام رابطین طرح  :خانم ها فراهانی ونوری

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
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با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

 -۷طرح ناظم کوچک امروز معمار بزرگ فردا  :اين طرح كه مديريت آن را
معاون آموزشی و همياران ناطم بر عهده دارد به آموزش نظم در رفتار و
گفتار از طريق بازی و اجرای نمايشهای خالق می بردازد .
اهداف طرح
 آموزش نظم پذيری به دانش آموزان
 تربيت دانش آموزان به عنوان يک شهروند مسلمان

گروه هدف


کلیه دانش آموزان

نام رابطین طرح  :خانم ها فراهانی ونوری

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
28

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

 -۸طرح تربیت اقتصادی  :در اين طرح دانش آموزان اصول و طريقه
درست مصرف كردن و صرفه جويی را در قالب بازی و داستان گويی و
اجرای نمايشهای خالق ياد گرفته و به محافظت از منابع انرژی ( آب ،برق
 )...،می پردازند.
اهداف طرح
 مديريت صحيح مصرف
 جلوگيری از اسراف و تبذير
 آشنايی با آيات و روايات در خصوص اسراف و تبذير
 آموزش مديريت مصرف انرژی
 آموزش مديريت مصرف مواد غذايی ( ميوه  ،سبزيجات و) ...
 آموزش چند مهارت ساده ( وضو گرفتن با كمتر از يک ليوان آب  ،و ) ....
 تشويق به مصرف بهينه

گروه هدف


کلیه دانش آموزان

نام رابط طرح  :خانم صادقی
مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
29

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

 -۹مدرسه خانه دوم من  :این طرح که همه معلمان با هدف برانگیختن حس
مسؤلیت کمک و مهربانی در کالسها اجرا می نمایند به همه دانش آموزان
آموزش داده می شود تا در پایان هر هفته به نظافت کالس حود بپردازند و از
مدرسه و کالس و میز و نیمکتها به عنوان داراییهای خود محافظت نمایند.
اهداف طرح
 آموزش محافظت از اموال بیت المال
 آموزش حس مسؤلیت پذیری در دانش آموزان
 آموزش بهداشت محیط
 تربیت دانش آموزان به عنوان یک شهروند مسلمان
گروه هدف


کلیه دانش آموزان

نام رابطین طرح  :معلمین

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
31

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

ساعات مالقات اولیاء گرامی با همکاران
روز مالقات

نام و نام خانوادگی مسؤل

ساعت مالقات

نیروهای اجرایی
مدیر(خانم دهقانی)
معاون آموزشی (خانم فراهانی)

دوشنبهها

معاون برورشی (خانم آقایی)

8 - 9

معاون اجرایی (خانم کاظمی)
خانم میرسعیدی (مربی بهداشت)

شنبه ودوشنبهها

8 - 9

خانم حسینکاظمی ( آموزگار پایه اول)

شنبهها

54:7 – 84:8

خانم علی بخشی ( آموزگار پایه اول )

شنبهها

55418 – 52427

خانم عامری ( آموزگار پایه اول )

شنبهها

524:7-51418

خانم نعیمی ( آموزگار پایه دوم )

چهارشنبهها

54:7 – 84:8

خانم هنربخت ( آموزگار پایه دوم)

شنبهها

9 -9478

خانم کشاورز ( آموزگار پایه دوم )

شنبه ها

55418 – 52427

خانم کلهر ( آموزگار پایه سوم)

شنبهها

54:7 -84:8

خانم کرکآبادی ( آموزگار پایه سوم)

شنبهها

9 -9478

خانم خورشیدی ( آموزگار پایه سوم)

یکشنبهها

54:7 -84:8

خانم فرهمند ( دبیر قرآن اول و دوم ) در دار القرآن

یکشنبه ها

9 – 9477

چهارشنبه های

خانم مؤمن زاده (دبیر قرآن پایه سوم) در دار القرآن

هفته اول و دوم هرماه

خانم سهرابی ( دبیر ورزش )

51418 – 5:418

هرروز ساعت تفریح سوم

55458 – 55418

چهارشنبه

54:7 -84:7

شنبه

9457-58457

خانم همتی  ،خانم صادقی  ،خانم درقه

از اینکه برای وقت خود و همکاران ما ارزش قائلید و طبق جدول در مدرسه حضور پیدا
میکنید بسیار سپاسگزاریم.

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
31

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

برنامه کالسی دانش آموزان پایه اول
کالس ایام هفته

پایه 1 / 1
پایه 1 / 2
پایه 1 / ۳

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

شنبه

قرآن

فارسی

علوم

رياضی

فارسی

یکشنبه

فارسی

رياضی

رياضی

فارسی

فارسی

دوشنبه

علوم

روخوانی

هنر

ورزش

-

سه شنبه

*علوم

فارسی

رياضی

فارسی

فارسی

چهارشنبه

فارسی

رياضی

فارسی

فارسی

قرآن

شنبه

فارسی(امال)

فارسی

رياضی

علوم

رياضی

یکشنبه

قرآن

ورزش

ورزش

فارسی

علوم

دوشنبه

فارسی(امال)

رياضی

فارسی

فارسی

-

سه شنبه

*هنر

رياضی

علوم

فارسی

فارسی

چهارشنبه

فارسی

قرآن

رياضی

فارسی

فارسی

شنبه

فارسی

فارسی

رياضی

قرآن

علوم

یکشنبه

علوم

رياضی

هنر

ورزش

ورزش

دوشنبه

فارسی

فارسی

فارسی

رياضی

-

سه شنبه

*قرآن

علوم

رياضی

فارسی

فارسی

چهارشنبه

فارسی

فارسی

رياضی

فارسی

فارسی
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برنامه کالسی دانش آموزان پایه دوم
کالس ایام هفته

پایه 2 / 1
پایه 2 / 2
پایه 2 / ۳

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

شنبه

علوم

رياضی

فارسی

فارسی

قرآن

یکشنبه

فارسی

رياضی

رياضی

علوم

فارسی

دوشنبه

فارسی

ورزش

ورزش

رياضی

-

سه شنبه

فارسی(امال)

رياضی

رياضی

فارسی

هنر

چهارشنبه

قرآن

علوم

*هديهها

رياضی

قرآن

شنبه

روخوانی

قرآن

هنر

ورزش

ورزش

یکشنبه

رياضی

رياضی

علوم

فارسی

هديهها

دوشنبه

رياضی

امال

فارسی

علوم

-

سه شنبه

*رياضی

رياضی

فارسی

فارسی

هديهها

چهارشنبه

رياضی

امال

*علوم

قرآن

فارسی

شنبه

فارسی

ورزش

ورزش

قرآن

فارسی

یکشنبه

هديهها

علوم

رياضی

رياضی

هنر

دوشنبه

رياضی

رياضی

فارسی

فارسی

-

سه شنبه

فارسی

رياضی

رياضی

فارسی

علوم

چهارشنبه

امال

فارسی

*قرآن

علوم

هديهها
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برنامه کالسی دانش آموزان پایه سوم
کالس

پایه ۳ / 1
پایه ۳ / 2
پایه ۳ / ۳

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

ایام هفته

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

شنبه

ورزش

قرآن

رياضی

فارسی

* نماز

یکشنبه

فارسی

رياضی

رياضی

اجتماعی

امال

دوشنبه

علوم

قرآن

هنر

هديهها

-

سه شنبه

امال

رياضی

اجتماعی

علوم

نماز

چهارشنبه

رياضی

رياضی

فارسی

هديهها

علوم

شنبه

قرآن

علوم

رياضی

فارسی

* نماز

یکشنبه

فارسی

رياضی

رياضی

اجتماعی

امال

دوشنبه

ورزش

علوم

هنر

هديهها

-

سه شنبه

امال

رياضی

اجتماعی

هديهها

نماز

چهارشنبه

رياضی

علوم

ریاضی

قرآن

فارسی

شنبه

فارسی

رياضی

رياضی

اجتماعی

* نماز

یکشنبه

ورزش

رياضی

علوم

امال

هديهها

دوشنبه

قرآن

رياضی

علوم

هنر

-

سه شنبه

امال

رياضی

فارسی

اجتماعی

نماز

چهارشنبه

علوم

رياضی

فارسی

هديهها

قرآن
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همه گشتند نمونه

برنامه تغذیه پیشنهادی واحد بهداشت و سالمت برای دانش آموزان

پنج میوه  ،از میوه های بهشتی هستند  4انار  ،سیب  ،به  ،انگور و خرما.
امام صادق (ع)

به منظور حفظ و ارتقای سالمت جسمی و تأمین نیازهای تغذیه ای و
بخشی از انرژی ازدست رفته دانش آموزان در زنگ آموزشی و به
منظور هماهنگ سازی تغذیه ایشان و جلوگیری از استفاده از
خوراکیهای غیر مجاز ،واحد سالمت دبستان برنامه تغذیه ماهانه به
پیشنهاد مربی بهداشت تدوین نموده است.
این برنامه برای مدت یک ماه است و در هر ماه برنامه جدیدتری
جایگزین برنامه ماه قبل خواهد شد.
نکات قابل ذکر
 دانش آموزان وعده صبحانه را حتما در منزل میل کرده باشند .
 برچسب نام ونام خانوادگی دانشآموز روی کیف تغذیه
چسبانده شود.
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 کلیه مواد غذایی اعم از مغزها  ،میوه ها  ،لقمه و ساندویچ داخل
ظرف درب دار ،داخل کیف تغذیه قرار گیرد و به منظور حفاظت
از محیط زیست خواهشمندیم از قرار دادن هر گونه نایلون
داخل کیف خودداری فرمایید.
 همراه داشتن لیوان ،دستمال کاغذی داخل کیف تغذیه ضروری
است .
 ازپذیرش تغذیه دانش آموزان در روابط عمومی معذوریم.
 الزم به ذکر است که تغذیه دانش آموزان توسط مربی بهداشت
،معلم مربوطه و نظامت چک خواهد شد و در صورتیکه دانش
آموز غیر از موارد پیشنهاد شده تغذیه دیگری به همراه داشته
باشد کیف تغذیه دانش آموز ضبط خواهد شد.
 اولیا می توانند شیر و شیرهای طعم دار به جز شیر کاکائوی
بسته بندی و پاکتی را هر روز در برنامه تغذیه فرزند خود
داشته باشند.
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نمونه ای از برنامه

روزهاي هفته

لقمه خانگي

میوه

خشكبار و مغزها

شنبه

نان وپنیر،سبزي

سیب يا هلو

نخود و كشمش

يكشنبه

نان و حلوا شكري

موز يا خیار

دوشنبه

كیک يا كلوچه

شلیل يا انجیر

سه شنبه

نان و پنیر گردو

انگور يا هلو

توت خشک
يا
برگه زردآلو
نخود و كشمش
انجیر خشک
يا
مغزها

چهارشنبه

گندم شاه دانه

نان و پوره سیب

سیب يا موز

زمیني

يا
برنجک
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آموزش خانواده
انجام هر کاری نیاز مند مهارت خاص است  .برای داشتن زندگی سالم
باید مهارت زندگی کردن آموخت و در عمل به نسل جوان ارائه داد
.زیرا دنیای امروز دریافته که نصیحت و محدود سازی نمی تواند نسل
جوان را از آسیبها و خطرات اجتماعی مصون دارد .نیاز به استفاده از
روشهای علمی برای تغییر رفتار به گونه ای که فرد بتواند مهارت و
توانمندی را بیاموزد و در مواقع گوناگون از آن بهره ببرد  ،ضروری
است .
بدیهی است برای اینکه فردی بخواهد در هر زمینه ای به مهارت برسد
نیاز دارد که هم به دانش چگونگی آن عمل آگاهی داشته باشد و هم با
تمرینهای متوالی آن دانش را به رفتار و عمل تبدیل کند .
بر پایه این دیدگاه  ،بخش سالمت و روان درمانگاه علی اصغر (ع)
آموزش مهارت زندگی به اولیا را در اولویت کاری خود قرار داده است
و برنامه دقیق و مدوّنی را طرح ریزی نموده است .
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آموزش خانواده دبستان
اولیاء گرامی
دبستان حضرت معصومه (س) امسال در نظر دارد تا دو دوره جلسات
آموزش خانواده ( حضوری  ،غیر حضوری ) برگزار نماید .
 محوریت جلسات آموزش خانواده سبک زندگی ایرانی اسالمی
است .
 جلسات غیر حضوری به صورت ارسال فایل صوتی سخنرانی های
حجت السالم پناهیان از طریق تلگرام یا سایت مدرسه انجام خواهد
شد.
 از محتوای وویس ارسالی مسابقه ای بین اولیا برگزار خواهد شد.
 جلسات برای پدران و مادران برگزار می گردد.
از اینکه در مراحل اجرای طرح با ما همکاری می کنید سپاسگزاریم.
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جدول زمان بندی جلسات آموزش خانواده

ردیف

تاریخ

عنوان

جلسه

جلسه

5

آبان

2

آذر

نام مدرّس

سبک زندگی
ایرانی اسالمی

مالحظات
دوجلسه مادران

حجت االسالم وافی

یک جلسه پدران و
مادران

بهداشت
حجت االسالم شهاب مرادی

روانی به

پدران و مادران

سبک اسالمی
دی

1

همزمان با

حفظ محیط

یکی ازمدرسین معرفی

روز هوای

زیست

شده از آموزش و پرورش

مادران

پاک

تعداد جلسات  ۵ :جلسه
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برنامه اردوهای دانش آموزی
اردو یا گردش علمی فعالیتی تجربی است که خارج از مدرسه انجام می
گیرد  .این واحدآموزشی اردوهای دانش آموزی را طبق نظر سنجی از
معلمان و همیاران برنامه ریزی کرده که در جدول ارائه گردیده است.
نکات قابل ذکر
 برای هر پایه حداقل پنج اردو برنامه ریزی شده است.
 همه دانش آموزان در یک اردوی تفریحی  ،یک اردوی علمی ؛ یک اردوی
تشویقی ( جمعاً سه اردو ) شرکت داده خواهند شد که در جدول به نام
اردوهای مشترک نامگذاری شده است .
 دانش آموزان در اردوهای اختصاصی شرکت داده خواهند شد  (.هر پایه ،
حداقل  2اردو )
 برای هر اردو رضایت نامه جداگانه داده خواهد شد .
 لطفا پس از مطالعه رضایت نامه حتما آن را امضا نمایید.
 از اینکه در قسمت نکته قابل ذکر که در رضایت نامه است نظر خود را می
نویسید از شما تشکر می نماییم.
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اردوهای عمومی

اردو های عمومی دانش آموزان
اردوهای مشترک برای کلیه پایه ها

اردوهای تفریحی
پیشنهادی واحد پرورشی
اردوهای علمی
پیشنهادی معلمان علوم

فصل پاییز

فصل زمستان

اردوهای تشویقی
پیشنهادی معلمان قرآن

فصل بهار

تعداد اردوهای عمومی  ۳ :اردو
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اردو های اختصاصی دانش آموزان
پایه

پایه اول

اردوهای اختصاصی به تفکیک پایه

مکان

موضوع

زمان

بازدید از مسجد

آموزشی تربیتی

مهر

بازدید از یک واحد نانوایی

آموزشی تربیتی

آبان

آموزشی تربیتی

آذر/بهمن

آموزشی تربیتی

مهر

آموزشی تربیتی

آبان

آموزشی تربیتی

آذر/بهمن

آموزشی تربیتی

مهر

آموزشی

آذر

تربیتی

دی

شرکت در همایشهای
کانونهای فرهنگی
بازدید از ایستگاه آتش نشانی
پایه دوم

بازدید از کانون پرورش
فکری
بازدید از برج میالد
بازدید از نمایشگاه دفاع
مقدس

پایه سوم

شرکت در همایشهای
کانونهای فرهنگی
اردوی زیارتی حرم
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مراسم آغازین ( صبحگاه )
واحد پرورشی برنامه صبحگاه دانش اموزی را هدفمند کرده و برای آن محورهایی
تعریف نموده است که هر روز اختصاص به یک محور دارد .
محورهای این برنامه
 انس با قرآن  4نام صبحگاه این روز صبحگاه تالوت می باشد وتأکید
برنامه به تالوت قرآن است  7(.دقیقه تالوت  7،دقیقه ادامه برنامه )
 نظم  4نام صبحگاه این روز صبحگاه نظامت می باشد و تأکید به برنامه های
تشکیالتی سازمان دانش آموزی دارد 7 (.دقیقه کار تشکیالتی  7 ،دقیقه
ادامه برنامه )
 ورزش و نشاط  4نام صبحگاه این روز صبحگاه طروات می باشد و تأکید
برنامه به ورزش همگانی است  7( .دقیقه ورزش  7 ،دقیقه ادامه برنامه )
 دوستی و مودّت با اهل بیت (ع)  4نام صبحگاه این روز صبحگاه والیت می
باشد و تأکید برنامه به امام شناسی بخصوص مهدی شناسی است 7( .
دقیقه امام شناسی  7 ،دقیقه ادامه برنامه )
 مناسبت  4نام صبحگاه این روز صبحگاه مناسبت می باشد و تأکید برنامه
به مناسبت هفته (ملّی  ،مذهبی  ،بین المللی و  ...می باشد  .این صبحگاه به
صورت چرخشی در هفته جایگزین صبحگاههای دیگر خواهد شد 7(.
دقیقه مناسبت  7دقیقه ادامه برنامه )
 الزم به ذکر است که این برنامه در روزها و فصل سرد سال به شیوه
دیگری در کالسها اجرا خواهد شد.
مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
44

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

جدول برنامه صبحگاه
روز هفته

نام صبحگاه

شنبه

صبحگاه تالوت

یک شنبه

صبحگاه نظامت

دوشنبه

صبحگاه طراوت

سه شنبه

صبحگاه مناسبت

چهار شنبه

صبحگاه والیت

برنامه
 7دقیقه  4تالوت قرآن
 7دقیقه 4سرود ملی،
ورزش،نیایش،دعای فرج
 7دقیقه 4فعالیتهای تشکیالتی
 7دقیقه  4سرود ملی،
ورزش،نیایش،دعای فرج
 7دقیقه 4ورزش صبحگاهی
 7دقیقه  4سرود ملی،
ورزش،نیایش،دعای فرج
 7دقیقه 4اجرای برنامه مناسبتی
 7دقیقه  4سرود ملی،
ورزش،نیایش،دعای فرج
 7دقیقه 4امام شناسی
 7دقیقه  4سرود ملی،
ورزش،نیایش،دعای فرج
مع
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پایگاه تابستانی
غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی صحیح  ،اصولی و
هدفمند ،برای هدایت رفتاری و شکوفایی استعدادهای خدادادی این
عزیزان از مهمترین ارکان فلسفه وجودی نظام تعلیم و تربیت است  .لذا
جهت انجام فعالیتهای متنوّع و جذّاب و متناسب با نیازهای جسمی ،
روانی  ،عاطفی و اجتماعی دانش آموزان در تابستان  97این پایگاهها را
تشکیل می دهیم .
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پایگاههای تابستانی
 - 1پایگاه تقویت بنیه علمی
محور پایگاه
 برگزاری کالسهای تقویت بنیه علمی برای دانش آموزان نیاز به آموزش
خاص
 - 2پایگاه شکوفه های سپید  4این پایگاه مختص نوآموزان پیش دبستانی (
ورودی ها) است .
محور پایگاه
 آشنایی با محیط یاددهی – یاد گیری
 آشنایی با معلمین و کادر اجرایی
 آشنایی با قوانین و مقرّرات دبستان
 آموزش پیش نیازهای ورود به دبستان
نکته قابل ذکراینکه آموزشهای پایگاه شکوفه ها از طریق بازی  ،نمایش ،قصه گویی،
نمایش انیمیشن و...می باشد .

مع
معصومین معصومه

مسؤلین جامعه
47

با نوای یا حسین

همه گشتند نمونه

دبستان حضرت معصومه (س) ضمن آرزوی سالی خوب و پربار برای
شما سروران گرامی  ،پذیرای هر گونه انتقاد یا پیشنهاد از جانب شما
عزیزان می باشد.
باتشکر
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