
 تقَین اجرایی
 
 

 96-97تحصیلی سال 
 

 ضعبِ یک –دبستاى پَیٌذگاى رسالت 



 پیـــام هذیـــر

   
 بار الْا                           

 

  پیش جذیذی آهَزی علن سال ٍ ّستین هْر هاُ شرٍع آستاًِ در کِ اکٌَى
  علن هرٍج کِ بردارین گام هسیری در تا کٌی یاری را ها خَاّین هی تَ از رٍست

  .باشین تَ آییي ٍ
  ًگارین هی آًچِ ٍ باشین تَ یاد بِ گیرین، هی دست در کِ قلن کي هاى کوک
  ببخش ها بِ ّن باز خَیش کراى بی هْر از هْر، هاُ ایي در .باشذ تَ رضای هَرد

   .بسى رقن هبارک آغازی برایواى را دٍبارُ آغاز ایي ٍ
 بِ لطف ٍ کرهت یا ارحن الراحویي 

 
 

 فرضتِ طالًطاى   
 ضعبِ یک –هذیر دبستاى پَیٌذگاى رسالت          



   کادر اداری

 سشواس خاًن عاّشُ ًصیشیاى مًسس

 سشواس خاًن فشضتِ عالًطاى مدیر

 خاًن ًاّیذ گلی *خاًن ضْیي جٌذلی * ّیلذا صًجاًی صادُ  خاًن معايویه آمًزشی

 خاًن الْـِ ًیشٍهٌـذ  معاين پريرشی

 خاًن سـاسا حسیـٌـی معاين اجرایی

 خاًن اوـشم ػصـاساى معاين فىايری



 

 کادر آمًزشی

 پایه معلمیه
 ايل 

 خاًن خضاػـی* خاًن هیثـذی * خاًن ویویایـی * خاًن غفـاسصادُ *  خاًن هـَهٌی

 پایه معلمیه
 ديم  

 خاًن تختیاسیـاى* خاًن هؼواسپـَس * خاًن گَّــشی * خاًن تـشادساى 

 پایه معلمیه
 سًم 

 خاًن خضاػی ٍفـا* خاًن سسَلـی * خاًن صیي الؼاتذیٌـی * خاًن سجـایی 



   هربیاى آهَزضی

 خاًن دالٍسی خاًن تاج الذیٌی هربیاى بْذاضت

 خاًن ساستاس هشداىخاًن  هربیاى قرآى

 خاًن تْشاًی خاًن ویاًیاى هربیاى زباى

 خاًن سشٍالیتی هربی کاهپیَتر

 خاًن هَسی الشضایی هربی ٌّر

 خاًن ظشیف   هربی ٍرزش

 خاًن فىَس هطاٍر



 آییي ًاهِ اًضباطی آهَزضگاُ

 .(تاضذ هی الضاهی ٍالذیي هَسد دس واهل حجاب پَضص) اخاللی ٍ اسالهی هثاًی ٍ اصَل تِ احتشام ٍ دیٌی ضؼائش سػایت (1
 .آهَصاى داًص سایش ٍ هؼلویي هؼاًٍیي، هذیش، تِ ًسثت احتشام ٍ ادب سػایت (2
 صثحگاّی هشاسن دس ضشوت (3
 .هذسسِ اص خشٍج ٍ ٍسٍد ٌّگام ٍ هذسسِ حیاط دس آهَص داًص تَسظ (همٌؼِ ضلَاس، هاًتَ،) هذسسِ فشم پَضص سػایت (4
 .(هحیظ تْذاضت حفظ لیَاى، جولِ اص ضخصی لَاصم داضتي) ضخصی ًظافت ٍ تْذاضت سػایت (5
 دلیل ّش تِ هسافشت ػلت تِ غیثت) تأخیش ػذم ٍ هىشس ٍ غیشهَجِ غیثت ػذم ٍ دسس والس دس هَلغ تِ ٍ هشتة حضَس (6

 .(است غیشهَجِ
   دتستاى دفتش تِ آهَص داًص غیثت اص پس تالفاصلِ پضضىی گَاّی اسائِ (7
 .ٍالذیي ّوشاُ فمظ ٍ هسؤٍلیي اجاصُ تا هگش آهَصضی ساػات دس هذسسِ اص خشٍج ػذم (8
   .تاضذ هی پزیش اهىاى ضٌاسایی واست اسائِ تا ٍ ٍالذیي تَسظ فمظ هذسسِ اص خشٍج اجاصُ (9

   حضَسی صَست تِ آهَص داًص غیثت ٍ تأخیش صَست دس ٍلت اسشع دس هذسسِ هسؤٍلیي تِ اٍلیاء سساًی اعالع (10
 (هشتیاى ٍ اٍلیاء اًجوي خاًَادُ، آهَصش) تشتیتی آهَصضی، جلسات دس اٍلیاء ضشوت ٍ ّوىاسی (11

 



 اًتظارات هذرسِ از اٍلیا
لشآى ٍ تذًی تشتیت سٍصّای دس خصَظ تِ آهَصاى داًص غیشهَجِ غیثت ػذم. 
داًص ولیِ آهَصضی حمَق سػایت تشای) هؼاًٍیي دفتش تا ّواٌّگی تذٍى والس تِ یاءلاٍ هشاجؼِ ػذم 

 ساػات اص خاسج ٍ تفشیح ّای صًگ دس ٍ لثلی ٍلت تؼییي تا فمظ هشتَعِ هؼلن تا استثاط آهَصاى،
 .(تاضذ هی پزیش اهىاى آهَصضی

دلیل ّش تِ آهَص داًص غیثت یا تأخیش صَست دس حضَسی صَست تِ ٍ هَلغ تِ سساًی اعالع. 
هٌضل آدسس ٍ تلفي ضواسُ تغییش صَست دس هَلغ تِ سساًی اعالع. 
آهَصضی ساػات سایش دس فشم لثاس پَضیذى ٍ ٍسصش ساػت دس ٍسصضی وفص ٍ لثاس پَضیذى 
آهَصضی ساػت اص تؼذ ٍ لثل آهَصضی هحیظ دس اٍلیاء تجوغ ػذم 
ّوسایگاى هٌاصل دسب جلَی ًملیِ ٍسایل وشدى پاسن اص خَدداسی 
ِسشٍیس غیش آهَصاى داًص لثال دس هذسسِ) 13 :10 ساػت سأس خَد فشصًذ تحَیل جْت هشاجؼ 

 .(ًذاسد هسؤٍلیتی همشس ساػت اص تؼذ
فشهاییذ خَدداسی والس ًظن تشلشاسی جْت آخش ساػت دس گشفتي اجاصُ اص. 

 آهَصضی ساػت اص تؼذ ٍ لثل هذسسِ سالي ٍ ّا والس دسب آهَصضی، هحیظ دس تجوغ اص :هْن تزوش
 .ضذ خَاّذ آهَصضی هحیظ دس ّوىاساى واس اختالل تاػث صیشا فشهاییذ، خَدداسی جذاً

 .اسائِ ًظشات ٍ پیطٌْادات ضوا تاػث تْثَدی ویفیت آهَصضی ها خَاّذ تَد
 



 هقررات استفادُ از سرٍیس

 تلفي هربَط ًام هسؤٍل سرٍیس
 

 جْاًیآلای 
36025502 

09153032758 

ِتاضیذ داضتِ حضَس ًملیِ ٍسیلِ ضذى سَاس تشای ضذُ تؼییي هحل یا ایستگاُ دس هَلغ ت. 
ُدّذ تحَل هٌضل دسب ٍ گشفتِ تحَیل هٌضل دسب سا فشصًذتاى است هَظف سشٍیس ساًٌذ. 
ایي دس خاظ هسائل ٍ هطىالت .ًواییذ خَدداسی جذاً فشدی صَست تِ سشٍیس ساًٌذُ تا تشخَسد اص  

 .تشساًیذ هذسسِ هسؤٍلیي یا سشٍیس هسؤٍل اعالع تِ هَلغ تِ سا ساتغِ
است هوٌَع سشٍیس ساًٌذُ تِ ٍجْی ّشگًَِ پشداخت. 
اهىاًات ٍ ّا صٌذلی حفظ ٍ ًظافت سػایت اهٌیت، ٍ ًظن ایجاد دس خَدسٍ ساًٌذُ تا خَاّطوٌذین  

 .وٌیذ خَدداسی ساًٌذگی حیي دس ساًٌذُ تا صحثت اص ٍ ًوَدُ ّوىاسی خَدسٍ دس هَجَد
دّیذ اعالع دتستاى دفتش تِ فشصًذتاى سشٍیس هَسد دس سا خَد پیطٌْادات ٍ اًتمادات. 
داسین سا تطىش ووال فشهاییذ ًوی پاسن هٌاصل دسب جلَی وِ گشاهی ٍلی ضوا اص. 
ّواٌّگ صیش ّای ضواسُ تا سا آهَصاى داًص دّی سشٍیس تِ هشتَط هسائل ًواییذ تَجِ هحتشم اٍلیاء 

 .وٌیذ
 



 فعالیت ّای بْذاضتی

 تِ داًص آهَصاى ٍ اٍلیاء اص عشیك تشٍضَس ٍ تشگضاسی واسگاُآهَصش 
اًذاصُ گیشی لذ ٍ ٍصى ٍ ضٌاسایی ًاٌّجاسی ّای لاهتی 
 (ضشٍع سال تحصیلی ٍ تِ صَست هذاٍم)غشتالگشی پذیىلَص 
 (یه تاس دس سال تحصیلی)هؼایٌات دًذاًپضضىی 
 (یه تاس دس سال تحصیلی)هؼایٌات چطن پضضىی 
 فلَسایذتشاپیٍاسًیص عشح ٍ 
آهَصش ساّْای جلَگیشی اص تلَؽ صٍدسس دس دختشاى 
 آهَصاىاصالحی تشای سالهت داًص تشپایی حشوات 



   

     

 تعذاد داًص آهَزاى

 کالس اٍل یک   کالس اٍل دٍ کالس اٍل سِ    کالس اٍل چْار  کالس اٍل پٌج    جوع

 نفر38 نفر29 نفر30 نفر21 نفر23 141

 کالس دوم یک   کالس دوم دو سه   کالس دوم چهار  کالس دوم جمع

 نفر38 نفر26 نفر33 نفر18 115

 کالس سوم یک   کالس سوم دو سه   کالس سوم چهار  کالس سوم جمع

 نفر 31 نفر30 نفر27 نفر21 109

 365: جوع کل 



    
 ساعت

 زًگ آهَزضگاُ
 از تا

 صثحگاُ 7:30 7:45

 ساػت اٍل ٍ دٍم 7:45 9:15

 صًگ تفشیح اٍل 9:15 9:30

 ساػت سَم 9:30 10:15

 صًگ تفشیح دٍم 10:15 10:25

 ساػت چْاسم 10:25 11:10

 صًگ تفشیح سَم 11:10 11:20

 ساػت پٌجن 11:20 12:05

 صًگ تفشیح چْاسم 12:05 12:15

 ساػت ضطن 12:15 13

 جذٍل زهاًبٌذی آهَزضی



   

 جاهع آهَزضگاُ آزهَى ّای   

 اٍلیي آصهَى  96/07/25 آصهَى تطخیصی

 دٍهیي آصهَى  96/09/25 آصهَى جاهغ

 سَهیي آصهَى 96/12/05 آصهَى جاهغ

 چْاسهیي آصهَى 97/02/31 آصهَى پایاًی



96-97جذٍل زهاًبٌذی جلسات ضَرای هذرسِ   



   

   

 اًجوي جذٍل زهاًبٌذی جلسات

 رٍزّا تاریخ دستَر کار ساعت

ػوَهی اًجوي اٍلیا ٍهشتیاى  هجوغ 16:00  چْاسضٌثِ 

 سِ ضٌثِ اًتخاب ّیات سئیسِ 8:00

هاُ تشًاهِ ّای هشتَط تِ آتاى  8:00  سِ ضٌثِ 

تشًاهِ ّای هشتَط تِ آرسهاُ  7:30  دٍ ضٌثِ 

تشًاهِ ّای هشتَط تِ دی هاُ  7:30  دٍ ضٌثِ 

تشًاهِ ّای هشتَط تِ تْوي هاُ  7:30  دٍ ضٌثِ 

تشًاهِ ّای هشتَط تِ اسفٌذ هاُ  7:30  دٍ ضٌثِ 

تشًاهِ ّای هشتَط تِ فشٍسدیي هاُ  7:30  دٍ ضٌثِ 

هاُ تشًاهِ ّای هشتَط تِ اسدیثْطت  7:30  دٍضٌثِ 

 دٍ ضٌثِ تشًاهِ ّای هشتَط تِ خشداد هاُ  7:30



   

   

 اعضای اًجوي اٍلیا ٍ هربیاى                                                 

 1 ویاًا خالمیٍلی داًص آهَص                 آلای اتشاّین خالمی                                     

 2 یلگَى خوسٍِلی داًص آهَص                  سشواس خاًن غضالِ تَتًَچی                          

 3 تشدتاس دیاًاٍلی داًص آهَص                  سشواس خاًن ضؼلِ صیٌلی                               

 4 هلَسیي تیاتیٍلی داًص آهَص                  سشواس خاًن ضمایك سحیویاى                        

 5 اعلسی چشاغیٍلی داًص آهَص                  سشواس خاًن آصادُ ػادل واسداى                     

 6 ّیَا ضیخ                ٍلی داًص آهَص  سشواس خاًن هْسا تالشی                              

 7 پشًیاى هحوذصادٍُلی داًص آهَص                 سشواس خاًن ًفیسِ تالشصادُ                           

 8 سایٌا خَسسٌذیٍلی داًص آهَص                        سشواس خاًن هلیٌا اتَلیاى                       

 9 آٍا ػاهشیاىٍلی داًص آهَص                  سشواس سؼیذُ هحوذپَس                               

 10 غضل احذی اخاللیٍلی داًص آهَص                سشواس خاًن یلذا یضداى پٌاُ                             



96 -97جذٍل زهاًبٌذی جلسات ضَرای هعلواى  



    

     

   جطي ّای هذرسِ برگساری

 رٍزّا تاریخ جطي

 چْاسضٌثِ 96/06/29 جطي ضىَفِ ّا

 دٍضٌثِ 96/07/17 جطي لشآى پایِ اٍل

 سِ ضٌثِ 96/07/18 جطي لشآى پایِ اٍل

 ضٌثِ 96/08/13 جطي سٍص داًص آهَص

 پٌج ضٌثِ 96/09/30 جطي ضة یلذا

 سِ ضٌثِ 96/12/17 جطي تىلیف

 چْاسضٌثِ 96/12/23 جطي ّفت سیي

الفثا جطي  پٌج ضٌثِ 97/03/03 



  

 (پایِ اٍل)سرگرٍّْای آهَزضی جذٍل زهاًبٌذی جلسات   

 رٍزّا تاریخ دستَر کار ساعت

سِ ضٌثِ  96/08/02 سٍضْای تمَیت دلت ٍ توشوض دس والس 9:15  

 یه ضٌثِ 96/10/03 تىالیف خاللاًِ 9:15

چْاسضٌثِ  96/12/02 تشًاهِ سیضی پیه تْاسی 9:15  

 دٍضٌثِ 97/02/03 اسصضیاتی پایاًی ٍ جطي الفثا 9:15



   

 (پایِ دٍم)سرگرٍّْای آهَزضی جذٍل زهاًبٌذی جلسات     

 رٍزّا تاریخ دستَر کار ساعت

ضٌثِ   96/08/06 ضیَُ ّای اهالء 9:15  

(عشح جاتش)سٍضْای پژٍّص ٍ تحمیك  9:15  ضٌثِ 96/10/02 

 ضٌثِ 96/12/05 تشًاهِ سیضی تىالیف ًَسٍصی 9:15

یه ضٌثِ  97/02/02 اسصضیاتی پایاًی 9:15  



    

 (پایِ سَم)سرگرٍّْای آهَزضی جذٍل زهاًبٌذی جلسات   

 رٍزّا تاریخ دستَر کار ساعت

 ضٌثِ یه   96/08/07 ساُ ّای حل هسألِ 9:15

 دٍضٌثِ 96/10/04 (عشح جاتش)سٍش ّای پژٍّص ٍ تحمیك  9:15

 یه ضٌثِ   96/12/06 تشًاهِ سیضی جطي تىلیف 9:15

 ضٌثِ  97/02/01 اسصضیاتی پایاًی 9:15



   
هعلویي پایِ اٍل زهاًبٌذی حضَر اٍلیا با جذٍل      

 رٍزّا تاریخ دستَر کار ساعت

داًص آهَصاى ًطست هؼلویي تا اٍلیای 9:30   96/06/15لغایت   96/06/12 

 پٌج ضٌثِ 96/06/30 حضَس داًص آهَصاى جْت ضشوت دس جطي ضىَفِ ّا 8

تا ػولىشد هؼلن دس عَل سال تحصیلی ٍ اًتخاب ًوایٌذُ والس آضٌایی 16  چْاسضٌثِ 96/07/19 

تَصیفی ٍ تشسسی ػلوی ٍ تشتیتی فشصًذاى آضٌایی تا اسصیاتی 16  دٍضٌثِ 96/08/22 

ػلوی ٍ تشتیتی ٍ اسائِ تشًاهِ ی سیش هغالؼاتی تشسسی هسائل 16  چْاسضٌثِ 27//96/10 

 ضٌثِ 96/12/12 تَضیح ضیَُ ّای تذسیس ٍ اسائِ ی فؼالیت ّای ًَسٍصی 16

 دٍضٌثِ 97/02/10 تشًاهِ سیضی جْت تشگضاسی جطي الفثا 16



   
 جذٍل زهاًبٌذی حضَر اٍلیا با هعلویي پایِ دٍم 

 رٍزّا تاریخ دستَر کار ساعت

 96/06/15لغایت  96/06/12 ًطست هؼلویي تا اٍلیای داًص آهَصاى 9:30

دس خصَظ اًتخاب ًوایٌذُ ٍ سًٍذ واسیًطست هؼلویي تا اٍلیا  16  سِ ضٌثِ  96/07/25 

16 

 ًطست هؼلویي تا اٍلیا جْت تشسسی ػلوی ٍ اسصضیاتی هستوش
 ضٌثِسِ   96/09/28

 ساّىاسّای تْثَد فشاگیشی داًص آهَصاى دس ساتغِ تا اسصضیاتی ًَتت اٍل

 سِ ضٌثِ  96/11/24 ی اسصضیاتی تَصیفی  تَصیغ  واسًاهِ -ًطست هؼلویي تا اٍلیا   16

 سِ ضٌثِ 97/02/18 تشسسی ػولىشد آهَصضی تشتیتی داًص آهَصاى 16



     
 جديل زماوبىدی حضًر ايلیا با  معلمیه پایه سًم 

 ريزها تاریخ دستًر کار ساعت

 96/06/12 ًطست هؼلویي تا اٍلیای داًص آهَصاى 9:30

 ضٌثِیه   96/07/30 تأییي ًوایٌذُ والس –اسائِ گضاسش اص ٍضؼیت آهَصضی داًص آهَصاى تِ ٍالذیي  16

 سِ ضٌثِ  96/09/21 اسائِ واسًاهِ اص ػولىشد داًص آهَصاى –تشسسی هسائل هشتَط تِ عشح جاتشتي حیاى  16

 سِ ضٌثِ 96/11/24 تشسسی ٍضؼیت آهَصضی ٍ تشتیت داًص آهَصاى –اسائِ واسًاهِ ّای ًَتت اٍل  16

پٌج ضٌثِ  96/12/17 تشگضاسی جطي تىلیف 16  

 سِ ضٌثِ  97/02/18 تشسسی ػولىشد آهَصضی ٍ تشتیتی داًص آهَصاى 16



 جذٍل هراسن ّای اجرایی ٍ بازدیذّای   
 پایِ اٍلداًص آهَزاى   

 ردیف تاریخ عٌَاى

 1 ضْشیَسهاُ 31 جطي ضىَفِ ّا

 2 آتاى هاُ جطي لشآى

 گشدش ػلوی دس ساتغِ تا تخص جاًَساى

تاؽ ٍحص: هىاى   
 3 آتاى هاُ

 گشدش ػلوی ٍ تفشیحی دس ساتغِ تا تخص گیاّاى

پاسوْا ٍ فضای سثض: هىاى   
 4 آرس هاُ

 گشدش ػلوی دس ساتغِ تا تخص خان ، سٌگ ٍ آب

وَّسٌگی یا ٍویل آتاد: هىاى   
 5 اسدیثْطت هاُ

 6 خشدادهاُ جطي الفثا



    

   

 
 جذٍل هراسن ّای اجرایی ٍ بازدیذّای 

 پایِ دٍمداًص آهَزاى 

 ردیف تاریخ عٌَاى 

 1 عی سال تاصدیذ اص تاؽ گیاُ ضٌاسی

 2 عی سال هَصُ ی ػلَم عثیؼی

صشف صثحاًِ دس پاسن گشدش ٍ سال عی   3 

 4 دٍ هشحلِ جطٌَاسُ

سال عی آصهَى ّای ػلوی  5 

یه سٍصُ اسدٍی هاُ اسدیثْطت   6 



   

•     

 جذٍل هراسن ّای اجرایی ٍ بازدیذّای 
 پایِ سَمداًص آهَزاى 

 ردیف تاریخ  عٌَاى

هَصُ ػلَم عثیؼی  دٍم آتاى هاُ ّفتِ    1 

 2 ّفتِ اٍل آرس  گشدش ٍ صشف صثحاًِ دس یه پاسن 

( آییٌِ ّا ٍ اّشم ّا)تاصدیذ اص آصهایطگاُ یا واسگاُ ػلَم   3 ّفتِ دٍم دی هاُ  

 4 ًیوِ دٍم اسفٌذهاُ  تشگضاسی جطي تىلیف 

 5 ّفتِ دٍم فشٍسدیي هاُ   ضٌاسی تاصدیذ اص تاؽ گیاُ

 6 دس اسدیثْطت هاُ  اسدٍی یه سٍصُ 



  

   

داًص آهَزی اساهی هٌتخبیي ضَرای  

 1 پـاًـیا ػغـاس

 2 غـضل هَلـَی صادُ

 3 سًٍیـا حجـاصی

 4 ًیلگـَى خوسـِ

 5 هلیٌـا ػاتـذی 

 6 هْـاى لـَی

 7 هلَسیـي تـشادساى



   
 خاًن هَهٌی – 1برًاهِ کالس اٍل 

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل

 صتاى صتاى فاسسی سیاضی سیاضی فاسسی ضٌبِ

 ػلَم فاسسی فاسسی فاسسی فاسسی سیاضی یکطٌبِ

 صتاى فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی فاسسی دٍضٌبِ

 ٍسصش ٍسصش لشآى لشآى ًماضی واسگاُ ٌّش سِ ضٌبِ

 ػلَم ػلَم ًماضی فاسسی فاسسی سیاضی چْارضٌبِ

 فَق تشًاهِ پٌج ضٌبِ



   

     

 خاًن غفارزادُ – 2برًاهِ کالس اٍل 

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى ػلَم سیاضی فاسسی فاسسی ضٌبِ

 ػلَم سیاضی سیاضی فاسسی فاسسی فاسسی یکطٌبِ

 صتاى ًماضی سیاضی فاسسی فاسسی فاسسی دٍضٌبِ

 ًماضی واسگاُ ٌّش ٍسصش ٍسصش لشآى لشآى سِ ضٌبِ

 ػلَم سیاضی سیاضی فاسسی فاسسی فاسسی چْارضٌبِ

 فَق تشًاهِ پٌج ضٌبِ



   

     

 خاًن کیویایی – 3برًاهِ کالس اٍل 

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى ػلَم سیاضی فاسسی فاسسی ضٌبِ

 سیاضی فاسسی فاسسی سیاضی فاسسی فاسسی یکطٌبِ

 صتاى فاسسی فاسسی ػلَم سیاضی فاسسی دٍضٌبِ

 لشآى لشآى ًماضی واسگاُ ٌّش ٍسصش ٍسصش سِ ضٌبِ

 فاسسی ػلَم  سیاضی ًماضی فاسسی فاسسی چْارضٌبِ

 فَق تشًاهِ پٌج ضٌبِ



   

   

 خاًن هیبذی – 4برًاهِ کالس اٍل 

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى فاسسی سیاضی فاسسی فاسسی ضٌبِ

 ٍسصش ٍسصش ًماضی واسگاُ ٌّش لشآى لشآى یکطٌبِ

 صتاى ػلَم فاسسی فاسسی فاسسی سیاضی دٍضٌبِ

 فاسسی فاسسی ػلَم  فاسسی سیاضی سیاضی سِ ضٌبِ

 ػلَم فاسسی فاسسی ًماضی سیاضی فاسسی چْارضٌبِ

  فَق تشًاهِ ضٌبِپٌج 



    

   

 خاًن خساعی – 5برًاهِ کالس اٍل 

 

  
 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل

 صتاى صتاى ػلَم فاسسی سیاضی فاسسی ضٌبِ

 ػلَم فاسسی فاسسی سیاضی فاسسی فاسسی یکطٌبِ

 صتاى ٌشّ واسگاُ ٍسصش ٍسصش لشآى لشآى دٍضٌبِ

 فاسسی فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی فاسسی سِ ضٌبِ

 ػلَم فاسسی سیاضی فاسسی ًماضی ًماضی چْارضٌبِ

 فَق تشًاهِ  پٌج ضٌبِ



    

   

 خاًن برادراى – 1برًاهِ کالس دٍم 

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى ٍسصش ٍسصش لشآى لشآى ضٌبِ

 ػلَم لشآى فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی یکطٌبِ

 صتاى فاسسی خظ واسگاُ ٌّش سیاضی سیاضی دٍضٌبِ

 ّذیِ ّذیِ  فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی سِ ضٌبِ

 ػلَم ػلَم فاسسی سیاضی فاسسی فاسسی چْارضٌبِ

  فَق تشًاهِ پٌج ضٌبِ



    

   

 خاًن گَّری –2برًاهِ کالس دٍم 

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى فاسسی فاسسی لشآى سیاضی ضٌبِ

 لشآى لشآى ٍسصش ٍسصش ًماضی خظ  یکطٌبِ

 صتاى ػلَم فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی دٍضٌبِ

 ّذیِ ّذیِ فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی سِ ضٌبِ

 ػلَم ػلَم فاسسی فاسسی فاسسی سیاضی چْارضٌبِ

  فَق تشًاهِ پٌج ضٌبِ



   

   

 خاًن هعوارپَر –3برًاهِ کالس دٍم 

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی ضٌبِ

 ّذیِ ّذیِ فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی یکطٌبِ

 صتاى فاسسی لشآى ػلَم ػلَم سیاضی دٍضٌبِ

 ػلَم فاسسی فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی سِ ضٌبِ

 لشآى لشآى خظ واسگاُ ٌّش ٍسصش ٍسصش چْارضٌبِ

 فَق تشًاهِ پٌج ضٌبِ



  

   

 خاًن بختیاریاى –4برًاهِ کالس دٍم 

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى ّذیِ  فاسسی فاسسی سیاضی ضٌبِ

 ػلَم فاسسی فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی یکطٌبِ

 صتاى فاسسی ّذیِ سیاضی لشآى سیاضی دٍضٌبِ

 ػلَم ػلَم فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی سِ ضٌبِ

 واسگاُ ٌّش خظ ٍسصش ٍسصش لشآى لشآى چْارضٌبِ

  فَق تشًاهِ پٌج ضٌبِ



   

     

 خاًن رجایی –1برًاهِ کالس سَم  

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى خظ ًماضی لشآى لشآى ضٌبِ

 اجتواػی اجتواػی فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی یکطٌبِ

 صتاى فاسسی لشآى فاسسی ٍسصش ٍسصش دٍضٌبِ

 ّذیِ ّذیِ فاسسی ػلَم فاسسی سیاضی سِ ضٌبِ

 فاسسی فاسسی ػلَم ػلَم سیاضی سیاضی چْارضٌبِ

 فَق تشًاهِ پٌج ضٌبِ



  

     

 العابذیٌی خاًن زیي –2برًاهِ کالس سَم  

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى لشآى لشآى ٍسصش ٍسصش ضٌبِ

 اجتواػی اجتواػی فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی یکطٌبِ

 صتاى فاسسی فاسسی سیاضی خظ لشآى دٍضٌبِ

 فاسسی ّذیِ ّذیِ فاسسی ػلَم سیاضی سِ ضٌبِ

 ًماضی فاسسی فاسسی ػلَم ػلَم سیاضی چْارضٌبِ

 فَق تشًاهِ پٌج ضٌبِ



  

   

 خاًن رسَلی –3برًاهِ کالس سَم  

 زًگ ضطن زًگ پٌجن زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى فاسسی فاسسی فاسسی سیاضی ضٌبِ

 ّذیِ فاسسی اجتواػی ػلَم فاسسی سیاضی یکطٌبِ  

 صتاى فاسسی ػلَم ػلَم سیاضی ًماضی دٍضٌبِ

 ّذیِ اجتواػی فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی سِ ضٌبِ

 ٍسصش ٍسصش لشآى لشآى خظ لشآى چْارضٌبِ

 فَق تشًاهِ  پٌج ضٌبِ



   

   

 خاًن خساعی ٍفا –4برًاهِ کالس سَم  

 زًگ ضطن پٌجنزًگ   زًگ چْارم زًگ سَم زًگ دٍم زًگ اٍل  

 صتاى صتاى فاسسی فاسسی سیاضی خظ ضٌبِ

 واسگاُ ٌّش ًماضی لشآى لشآى ٍسصش ٍسصش یکطٌبِ

 صتاى خظ  فاسسی ػلَم لشآى سیاضی دٍضٌبِ

 ّذیِ اجتواػی فاسسی فاسسی سیاضی سیاضی سِ ضٌبِ

 ّذیِ فاسسی ػلَم ػلَم فاسسی سیاضی چْارضٌبِ

 فَق تشًاهِ پٌج ضٌبِ



 مدرسهارتباط با مسؤولین 
 
 37682697: استثاط تا هذیشیت

 37618868: استثاط تا هؼاًٍیي آهَصضی
 36025014 -36025502: تا حساتذاسیاستثاط 

 :  پشتال هجتوغ پَیٌذگاى سسالتآدسس     
 پشتال جاهغ تشای استثاط تیطتش ٍ تْتش تیي داًص آهَصاى، هؼلواى ٍ اٍلیاء 

 فؼالیت سایش هذاسس ٍ هشاوض هجتوغتا آضٌایی ٍ 
 sch1.pooyandegan-resalat.com: آدسس پشتال

 اعالع سساًی جْت اخثاس ٍ اعالػیِ ّای هذسسِ، ًوًَِ سؤاالت هؼلواى 
 سایش فؼالیت ّای هذسسِ تِ صَست هصَسٍ 

 :تلگشامواًال                                 
 14ٍ  12تیي خیام  –تلَاس خیام جٌَتی : آدسس

 

www.pooyandegan-resalat.com 

• https://t.me/poyandeegan1 


