
–



–

یادهپدرکودکانهشوقومدرسهودرسبویلبخند،وزمزمهبویمهربانی،بویمهر،بوی
لم،معکتاب،باآموزاندانشآشناییروزواحساسشکفتنمحبت،ودوستیبویروها،
راسمداربازگشاییخبرهاقاصدکوآوردمیشورخودباپاییز.استتازهدنیایودرس

یرنگکاغذهایچونرارنگارنگشانهایبرگشوق،باتاشوندمیآمادهدرختاندهند،می
وهانبهایشاخهبرسارهاوبریزندراروند،میمدرسهبهمشتاقانهکهکودکانیسربر

.کنندبدرقهراگرمشانآوازهایتااندکشیدهصفدرختان
یکنانسانهاییبتوانیمهمکارانمان،تقوایوخلوصوخداوندیالطافسایهدرکهباشد

.کنیمتربیتپندارنیکوگفتارنیککردار،

تحصیلی،سالآغاز
.مبارکفهمیدنودانستنمسیردرسفرآغاز



کادر اداری

سرکار خانم طاهره نصیریانموسس
سرکار خانم فرشته طالنشانمدیر

خانم ناهید گلی*خانم شهین جندقی معاونین آموزشی
خانم الهـه نیرومنـد معاون پرورشی
خانم ملیحه نجیبیمعاون اجرایی
خانم اکـرم عصـارانمعاون فناوری



کادر آموزشی

پایهمعلمین
اول

خانم خزاعی* خانم میبـدی * خانم کیمیایـی * خانم غفـارزاده * خانم مـومنی

پایهمعلمین
دوم

جمشیدیانخانم* خانم معمارپـور * خانم گوهــری * خانم بـرادران 

پایهمعلمین
سوم

خانم دعاگو* خانم رسولـی * خانم زین العابدینـی * خانم رجـایی 



خانم تسلیمخانم تاج دینیمربیان بهداشت

خانم راستارمردانخانم مربیان قرآن

خانم شکوفهزباندپارتمان

خانم سرافرازخانم سروالیتیمربی کامپیوتر

خانم صفارخانم موسی الرضاییمربی هنر

خانم قانعی نیامربی ورزش

خانم نسیمیمشاور



آیین نامه انضباطی آموزشگاه

مورددرکاملحجابپوشش)اخالقیواسالمیمبانیواصولبهاحترامودینیشعائررعایت(1
.(باشدمیالزامیوالدین

.آموزاندانشسایرومعلمینمعاونین،مدیر،بهنسبتاحتراموادبرعایت(2
صبحگاهیمراسمدرشرکت(3
امهنگومدرسهحیاطدرآموزدانشتوسط(مقنعهشلوار،مانتو،)مدرسهفرمپوششرعایت(4

.مدرسهازخروجوورود
.(حیطمبهداشتحفظلیوان،جملهازشخصیلوازمداشتن)شخصینظافتوبهداشترعایت(5
بهتغیب)تأخیرعدمومکرروغیرموجهغیبتعدمودرسکالسدرموقعبهومرتبحضور(6

.(استغیرموجهدلیلهربهمسافرتعلت
دبستاندفتربهآموزدانشغیبتازپسبالفاصلهپزشکیگواهیارائه(7
.والدینهمراهفقطومسئولیناجازهبامگرآموزشیساعاتدرمدرسهازخروجعدم(8
.دباشمیپذیرامکانشناساییکارتارائهباووالدینتوسطفقطمدرسهازخروجاجازه(9

آموزدانشغیبتوتأخیرصورتدروقتاسرعدرمدرسهمسئولینبهاولیاءرسانیاطالع(10
حضوریصورتبه

واولیاءانجمنخانواده،آموزش)تربیتیآموزشی،جلساتدراولیاءشرکتوهمکاری(11
(مربیان



انتظارات مدرسه از اولیا
قرآنوبدنیتربیتروزهایدرخصوصبهآموزاندانشغیرموجهغیبتعدم.
کلیهیآموزشحقوقرعایتبرای)معاونیندفترباهماهنگیبدونکالسبهیاءلاومراجعهعدم

خارجویحتفرهایزنگدروقبلیوقتتعیینبافقطمربوطهمعلمباارتباطآموزان،دانش
.(باشدمیپذیرامکانآموزشیساعاتاز
دلیلهربهآموزدانشغیبتیاتأخیرصورتدرحضوریصورتبهوموقعبهرسانیاطالع.
منزلآدرسوتلفنشمارهتغییرصورتدرموقعبهرسانیاطالع.
ساعاتسایردرفرملباسپوشیدنوورزشساعتدرورزشیکفشولباسپوشیدن

آموزشی
آموزشیساعتازبعدوقبلآموزشیمحیطدراولیاءتجمععدم
همسایگانمنازلدربجلوینقلیهوسایلکردنپارکازخودداری
غیرآموزاندانشقبالدرمدرسه)30:13ساعترأسخودفرزندتحویلجهتمراجعه

.(نداردلیتیئومسمقررساعتازبعدسرویس
فرماییدخودداریکالسنظمبرقراریجهتآخرساعتدرگرفتناجازهاز.

ساعتازبعدوقبلمدرسهسالنوهاکالسدربآموزشی،محیطدرتجمعاز:مهمتذکر
.شدخواهدآموزشیمحیطدرهمکارانکاراختاللباعثزیرافرمایید،خودداریجداًآموزشی

.ارائه نظرات و پیشنهادات شما باعث بهبودی کیفیت آموزشی ما خواهد بود



مقررات استفاده از سرویس

تلفن مربوطسرویسل ئومسنام 

جهانیآقای 
36025502

09153032758

اشیدبداشتهحضورنقلیهوسیلهشدنسواربرایشدهتعیینمحلیاایستگاهدرموقعبه.
دهدلیتحومنزلدربوگرفتهتحویلمنزلدربرافرزندتاناستموظفسرویسراننده.
درخاصمسائلومشکالت.نماییدخودداریجداًفردیصورتبهسرویسرانندهبابرخورداز

.برسانیدمدرسهلینئومسیاسرویسلئومساطالعبهموقعبهرارابطهاین
استممنوعسرویسرانندهبهوجهیهرگونهپرداخت.
ناتامکاوهاصندلیحفظونظافترعایتامنیت،ونظمایجاددرخودرورانندهباخواهشمندیم

.کنیدخودداریرانندگیحیندررانندهباصحبتازونمودههمکاریخودرودرموجود
دهیداطالعدبستاندفتربهفرزندتانسرویسمورددرراخودپیشنهاداتوانتقادات.
داریمراتشکرکمالفرماییدنمیپارکمنازلدربجلویکهگرامیولیشمااز.
زیرهایشمارهباراآموزاندانشدهیسرویسبهمربوطمسائلنماییدتوجهمحترماولیاء

.کنیدهماهنگ



فعالیت های بهداشتی

 به دانش آموزان و اولیاء از طریق بروشور و برگزاری کارگاهآموزش
اندازه گیری قد و وزن و شناسایی ناهنجاری های قامتی
 (شروع سال تحصیلی و به صورت مداوم)غربالگری پدیکلوز
 (یک بار در سال تحصیلی)معاینات دندانپزشکی
 (یک بار در سال تحصیلی)معاینات چشم پزشکی
 و فلورایدتراپیوارنیش طرح
آموزش راههای جلوگیری از بلوغ زودرس در دختران
 آموزاناصالحی برای سالمت دانش برپایی حرکات



تعداد دانش آموزان

جمع رکالس گل  نیلوف گل رزکالس کالس گل  نسترن کالس گل اطلسی هارکیدکالس گل

136 18نفر 18نفر  33نفر  28نفر  39نفر 

جمع کالس گل شقایق هکالس گل بنفش اقاقیاکالس گل زنبقکالس گل

131 22نفر  39نفر  30نفر  40نفر 

جمع کالس گل  الله کالس گل مریم یاسکالس گل کالس گل میخک

115 20نفر  30نفر  31نفر  34نفر 

382: جمع کل 



ساعت
زنگ آموزشگاه

تا از
7:45 7:30 صبحگاه
9:15 7:45 ساعت اول و دوم
9:30 9:15 زنگ تفریح اول

10:15 9:30 ساعت سوم
10:25 10:15 زنگ تفریح دوم
11:10 10:25 ساعت چهارم
11:20 11:10 زنگ تفریح سوم
12:05 11:20 ساعت پنجم
12:15 12:05 زنگ تفریح چهارم

13:30 12:15 ساعت ششم

جدول زمانبندی آموزشی



97-98جدول زمانبندی جلسات شورای مدرسه 



97-98انجمن جدول زمانبندی جلسات

ساعت دستور کار تاریخ روزها

عمومی انجمن اولیا ومربیان مجمع

انتخاب هیات رئیسه

ماهبرنامه های مربوط به آبان

برنامه های مربوط به آذرماه

برنامه های مربوط به دی ماه

برنامه های مربوط به بهمن ماه

برنامه های مربوط به اسفند ماه

برنامه های مربوط به فروردین ماه

ماهبرنامه های مربوط به اردیبهشت

برنامه های مربوط به خرداد ماه



اعضای انجمن اولیا و مربیان   
بیاتیملورینولی دانش آموز                     شقایق رحیمیان  1

غزل احدی اخالقی      ولی دانش آموز                    یلدا یزدان پناه                                    2
دلسا قیافه داودیولی دانش آموز                    مهدی قیافه داودی                            3

دیانا بردبارولی دانش آموز                      زینلیشعله 4

یاسمین شوقی    ولی دانش آموز                     مژگان حق خواه                             5

ساینا خورسندیولی دانش آموز                 ملینا ابولیان                                  6

رونیا رشیدآبادیولی دانش آموز                   نسرین سعید 7

آرا مبینیولی دانش آموز                      مریم ناوی                                  8

زادهارغوان اخویولی دانش آموز                       نغمه کمالی                                  9

فرحانه نفتیولی دانش آموز                      اعظم صالحی                               10

آوا کشفیانولی دانش آموز                  ساناز صبوری  11



97-98معلمان جدول زمانبندی جلسات شورای 



جشن های مدرسهبرگزاری

جشن تاریخ روزها

جشن شکوفه ها

جشن قرآن پایه اول

جشن روز دانش آموز

جشن دهه فجر

جشن شب یلدا

جشن تکلیف

جشن هفت سین

الفباجشن



(پایه اول)سرگروه های آموزشیجدول زمانبندی جلسات

ساعت دستور کار تاریخ روزها

9 برنامه ریزی بزرگداشت روز دانش آموز

9 (طرح جابر)روشهای تحقیق و پژوهش 

9 تکالیف خالقانه

9 باارزشیابی پایانی و برنامه ریزی جشن الف



(پایه دوم)سرگروه های آموزشیجدول زمانبندی جلسات

ساعت دستور کار تاریخ روزها

برنامه ریزی بزرگداشت روز دانش آموز

(طرح جابر)روشهای تحقیق و پژوهش 

برنامه ریزی در استفاده بهینه از کاربرگ های آموزشی 

ارزشیابی پایانی



(پایه سوم)سرگروه های آموزشیجدول زمانبندی جلسات

ساعت دستور کار تاریخ روزها



معلمین پایه اول زمانبندی حضور اولیا با جدول 

ساعت دستور کار تاریخ روزها

10 دانش آموزاننشست معلمین با اولیای 97/05/24لغایت 5/20

10الی 8:30 حضور دانش آموزان جهت شرکت در جشن شکوفه ها

16 با عملکرد معلم در طول سال تحصیلی و انتخاب نماینده کالسآشنایی

16 دانتوصیفی و بررسی علمی و تربیتی فرزنآشنایی با ارزیابی

16 علمی و تربیتی و ارائه برنامه ی سیر مطالعاتیبررسی مسائل

16 توضیح شیوه های تدریس و ارائه ی فعالیت های نوروزی

16 برنامه ریزی جهت برگزاری جشن الفبا



جدول زمانبندی حضور اولیا با معلمین پایه دوم

ساعت دستور کار تاریخ روزها

10 نشست معلمین با اولیای دانش آموزان 97/05/30لغایت 05/27

16
تعیین نماینده –ارائه گزارش از وضعیت دانش آموزان به والدین 

کالس
97/07/24 سه شنبه

16
ه ماه ارائه کارنامه از س-بررسی مسائل مربوط به جابربن حیان 

دانش آموزان در مدرسهفعالیت
97/09/20 سه شنبه

16
بررسی وضعیت–ارائه کارنامه های نوبت اول سال تحصیلی 

و تربیتی دانش آموزانآموزشی
97/11/16 سه شنبه

16 بررسی عملکرد آموزشی و تربیتی دانش آموزان 98/01/27 سه شنبه



جدول زمانبندی حضور اولیا با  معلمین پایه سوم

ساعت دستور کار تاریخ روزها

10 نشست معلمین با اولیای دانش آموزان 97/05/30لغایت 05/27

16
تعیین –ارائه گزارش از وضعیت آموزشی دانش آموزان به والدین 

نماینده کالس
97/08/02 چهارشنبه

16
ارائه کارنامه از –بررسی مسائل مربوط به طرح جابربن حیان 
عملکرد  دانش آموزان

97/09/21 چهارشنبه

16
بررسی وضعیت آموزشی و تربیتی –ارائه کارنامه های نوبت اول 
برگزاری جشن تکلیف-دانش آموزان 

97/11/17 چهارشنبه

16 بررسی عملکرد آموزشی و تربیتی دانش آموزان 98/01/28 چهارشنبه



پایه اولجدول مراسم های اجرایی و بازدیدهای دانش آموزان 

عنوان تاریخ ردیف

جشن شکوفه ها طی سال 1

جشن قرآن طی سال 2

حیات وحش در رابطه با بخش جانورانموزه طی سال 3

و صرف صبحانه در پارک گردش طی سال 4

آبگردش علمی در رابطه با بخش خاک ، سنگ و  طی سال 5

جشن الفبا طی سال 6



پایه دومجدول مراسم های اجرایی و بازدیدهای دانش آموزان 

عنوان  تاریخ ردیف

بازدید از باغ گیاه شناسی طی سال 1

موزه ی علوم طبیعی طی سال 2

صرف صبحانه در پارکگردش و سالطی 3

یک روزه اردوی طی سال 4

آزمون های علمی سالطی 5

جشنواره دو مرحله 6



پایه سومدانش آموزان جدول مراسم های اجرایی و بازدیدهای

عنوان تاریخ ردیف

موزه نادری طی سال 1

گردش و صرف صبحانه در یک پارک  طی سال 2

( آیینه ها و اهرم ها)بازدید از آزمایشگاه یا کارگاه علوم  طی سال 3

برگزاری جشن تکلیف  طی سال 4

اردوی یک روزه  طی سال 5



دانش آموزیاسامی منتخبین شورای

1

2

3

4

5

6

7



خانم مومنی–برنامه کالس گل ارکیده

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



خانم غفارزاده–اطلسیبرنامه کالس گل

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



خانم کیمیایی–نسترنبرنامه کالس گل

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



خانم میبدی–رزبرنامه کالس گل

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



خانم خزاعی–نیلوفربرنامه کالس گل

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



خانم برادران–زنبقبرنامه کالس گل

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



خانم گوهری–اقاقیابرنامه کالس گل

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



خانم معمارپور–بنفشهبرنامه کالس گل

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



خانم جمشیدیان–گل شقایقبرنامه کالس

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



خانم رجایی–میخکبرنامه کالس گل

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



خانم زین العابدین–گل یاسبرنامه کالس
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خانم رسولی–مریمبرنامه کالس گل

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول
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سه شنبه

چهارشنبه



خانم دعاگو–گل اللهبرنامه کالس

زنگ هفتمزنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه



مدرسهارتباط با مسؤولین 

37682697: با مدیریتارتباط 
37618868: ارتباط با معاونین آموزشی

36025014-36025502: با حسابداریارتباط 
:  پرتال مجتمع پویندگان رسالتآدرس 

sch1.pooyandegan-resalat.com: آدرس پرتال شعبه یک دخترانه

:  کانال تلگرام
14و 12بین خیام –بلوار خیام جنوبی : آدرس

https://t.me/poyandeegan1

www.pooyandegan-resalat.com


