
تقویم اجرایی

1401-1400

–



درهکودکانشوقومدرسهودرسبویلبخند،وزمزمهبویمهربانی،بویمهر،بوی
ابدانشآموزانآشناییروزواحساسشکفتنمحبت،ودوستیبوی،پیادهروها

رخبقاصدکهاومیآوردشورخودباپاییز.استتازهدنیایودرسمعلم،کتاب،
برگهایشوق،باتامیشوندآمادهدرختان،میدهندرامدارسبازگشایی

،روندمیمدرسهبهمشتاقانهکهکودکانیبررنگیکاغذهایچونرارنگارنگشان
رانگرمشاآوازهایتاکشیدهاندصفدرختانانبوهشاخههایبرسارهاوبریزندرا

.کنندبدرقه
ازپردازند،آیندهوسازفرداکهرادستهاییمادران،وپدرانشمامهرباندست

.میسپارندمدرسهمواجدریایبهجویبارخانه
نهاییانسابتوانیمهمکارانمان،تقوایوخلوصوخداوندیالطافسایهدرکهباشد
.کنیمتربیتپندارنیکوگفتارنیککردار،نیک

تحصیلی،سالآغاز
.مبارکفهمیدنوآغازسفردرمسیردانستن

پیـــام مدیـــر

فرشته طالنشان 
شعبه یک–مدیر دبستان پویندگان رسالت 



کادر اداری

نصیریانطاهرهموسس

طالنشانفرشتهمدیر

محبوبهعرفانیان*الههنیرومند*ناهیدگلیمعاونینآموزشی

فاطمهراستارمعاونپرورشی

فاطمهقاسمیمعاوناجرایی



کادر آموزشی

معلمینپایه
اول

شجاعیانخانم*خانمکیمیایـی*خانمغفـارزاده*خانممـومنی
خانمعرفانیان*

معلمینپایه
دوم

خانمجمشیدیان*خانممعمارپـور*فرخانمگوهــری*خانمبـرادران

معلمینپایه
خانمتوجهی*خانمرسولـی*خانمزینالعابدینـی*خانمرجـاییسوم



مربیان آموزشی

تاجدینیخانممربیانبهداشت

شبرنگیخانم*خانمراستارمربیانقرآن

خانمموسیالرضایی*صفارخانممربیانهنر



مورددرکاملحجابپوشش)اخالقیواسالمیمبانیواصولبهاحترامودینیشعائررعایت(1
(.باشدمیالزامیوالدین

.آموزاندانشسایرومعلمینمعاونین،مدیر،بهنسبتاحتراموادبرعایت(2
صبحگاهیمراسمدرشرکت(3
رودوهنگامومدرسهحیاطدرآموزدانشتوسط(مقنعهشلوار،مانتو،)مدرسهفرمپوششرعایت(4
آنالینکالسفضایدرپوششاینرعایتهمچنینو.مدرسهازخروجو
ونندهکضدعفونیماسک،،لیوانجملهازشخصیلوازمداشتن)شخصینظافتوبهداشترعایت(5

.(محیطبهداشتحفظ
بهغیبت)تأخیرعدمومکرروغیرموجهغیبتعدمودرسکالسدرموقعبهومرتبحضور(6

.(استغیرموجهدلیلهربهمسافرتعلت
دبستاندفتربهدانشآموزغیبتازپسبالفاصلهپزشکیگواهیارائه(7
.والدینهمراهفقطومسؤلیناجازهبامگرآموزشیساعاتدرمدرسهازخروجعدم(8
.میباشدپذیرامکانشناساییکارتارائهباووالدینتوسطفقطمدرسهازخروجاجازه(9
بهدانشآموزغیبتوتأخیرصورتدروقتاسرعدرمدرسهمسؤلینبهاولیاءرسانیاطالع(10

حضوریصورت
(مربیانواولیاءانجمنخانواده،آموزش)تربیتیآموزشی،جلساتدراولیاءشرکتوهمکاری(11

اهآیین نامه انضباطی آموزشگ



انتظارات مدرسه از اولیا

همدرسدرسکالسدرحضوریصورتدروآنالینکالسهایدرآموزاندانشغیرموجهغیبتعدم
وقبلیقتوتعیینبافقطمربوطهمعلمباارتباط،آموزاندانشکلیهآموزشیحقوقرعایتبمنظور

.(باشدمیپذیرامکانآموزشیساعاتازخارجوتفریحهایزنگدر
دلیلهربهآموزدانشغیبتیاتأخیرصورتدرموقعبهرسانیاطالع.
منزلآدرسوتلفنشمارهتغییرصورتدرموقعبهرسانیاطالع.
آموزشیساعتازبعدوقبلآموزشیمحیطدراولیاءتجمععدم
همسایگانمنزلدربجلوینقلیهوسایلکردنپارکازخودداری
وهموقعبحضوربرایشماعزیزانبهروزانهمنظمبرنامهکالسها،تنظیمبودنآنالینبهتوجهبا

میکندکمکدرسکالسدرخستگیوآلودگیخواببدون
عیینتدانشآموزبرایآنالینکالسدرحضوروخواندندرسمختصوویژهفضایمیشودتوصیه

.شود
استانتظارموردآنالینوحضوریصورتبهمعلمانواولیاجلساتدرموقعبهومنظمحضور
استانتظارموردآموزشگاهکانالدرشدهدرجاطالعیههایموقعبهانجاموپیگیری

آموزشیساعتازبعدوقبلمدرسهسالنوهاکالسدربآموزشی،محیطدرتجمعاز:مهمتذکر
ونظراتارائه.شدخواهدآموزشیمحیطدرهمکارانکاراختاللباعثزیرافرمایید،خودداریجداً

.بودخواهدماآموزشیکیفیتبهبودیباعثشماپیشنهادات



بهداشتیفعالیت های 

واولیاءازطریقبروشوروبرگزاریکارگاهدانشآموزانآموزشبه

قامتیناهنجاریهایقدووزنوشناساییاندازهگیری

(شروعسالتحصیلیوبهصورتمداوم)غربالگریپدیکلوز

(یکباردرسالتحصیلی)معایناتدندانپزشکی

(یکباردرسالتحصیلی)معایناتچشمپزشکی

طرحوارنیشوفلورایدتراپی

آموزشراههایجلوگیریازبلوغزودرسدردختران

آموزانبرپاییحرکاتاصالحیبرایسالمتدانش

اجرایطرحملیسوادحرکتی

اجرایطرحملیتودهبدنی



جمع
اولکالس 

پنج

اولکالس 

چهار

اولکالس 

سه

اولکالس 

دو

کالس اول 

یک

152 نفر27 نفر28 نفر29 نفر28 نفر39

جمع -
دومکالس 

چهار

کالس دوم 

سه

دومکالس 

دو

کالس دوم 
یک

122 - نفر26 نفر30 نفر31 نفر35

جمع -
سومکالس 

چهار

سومکالس 

سه

سومکالس 

دو

کالس سوم
یک

124 - نفر33 نفر31 نفر30 نفر30

397 جمع کل

دانش آموزانتعداد 



LMSماهانه به صورت آنالین در های ارزشیابی

ارزشیابیتشخیصی ماهآبانآخر 1ارزشیابیشماره

ارزشیابیتکوینی آخردیماه 2ارزشیایشماره

ارزشیابیتکوینی آخراسفندماه 3ارزشیابیشماره

ارزشیابیپایانی ماهاردیبهشت 4ارزشیابیشماره



1400-1401جدول زمانبندی جلسات شورای مدرسه 

ساعت دستورکار تاریخ روزها

صبح9 برنامههایمربوطبهمهرماه 1400/06/24 چهارشنبه

صبح9 برنامههایمربوطبهمهرماه 1400/07/01 پنجشنبه

صبح9 برنامههایمربوطبهآبانماه 1400/08/01 شنبه

صبح9 برنامههایمربوطبهآذرماه 1400/09/02 سهشنبه

صبح9 برنامههایمربوطبهدیماه 1400/10/01 چهارشنبه

صبح9 برنامههایمربوطبهبهمنماه 1400/11/01 شنبه

صبح9 برنامههایمربوطبهاسفندماه 1400/12/03 سهشنبه

صبح9 برنامههایمربوطبهفروردینماه 1401/01/16 سهشنبه

صبح9 برنامههایمربوطبهاردیبهشتماه 1401/02/01 پنجشنبه

صبح9 برنامههایمربوطبهخردادماه 1401/03/03 سهشنبه



1400انجمن جدول زمانبندی جلسات

ساعت دستورکار تاریخ روزها

آنالین-صبح10 انتخابهیاترئیسه 1400/08/06 پنجشنبه

حضوری-صبح10
نخستینجلسهانجمندررابطهبا

هایفوقبرنامهکالس
1400/08/13 پنجشنبه

آنالین-صبح10 برنامههایمربوطبهآذرماه 1400/09/25 پنجشنبه

آنالین-صبح10 برنامههایمربوطبهدیماه 1400/10/23 شنبهپنج

آنالین-صبح10 برنامههایمربوطبهبهمنماه 1400/11/28 شنبهپنج

آنالین-صبح10 برنامههایمربوطبهاسفندماه 1400/12/19 پنجشنبه

آنالین-صبح10 برنامههایمربوطبهفروردینماه 1401/01/25 پنجشنبه

آنالین-صبح10 برنامههایمربوطبهاردیبهشتماه 1401/02/22 پنجشنبه

آنالین-صبح10 برنامههایمربوطبهخردادماه 1401/03/26 پنجشنبه



مربیان  انجمن اولیا و اعضای 
آدریناپوالدینجنابآقایامیرپوالدینولیدانشآموز 1

آرتمیسوپارمیستقیزادهجنابآقایمحمدرضاتقیزادهولیدانشآموز 2

آموزفاطمهتوتونچیصرافولیدانشجلیلیسرکارخانمزهره 3

حیدریمانلیدانشآموزولیحیدریمسعودجنابآقای 4

آموزهلنامحمدزادهسرکارخانمنفیسهباقرزادهولیدانش 5

زهرامعاشریدانشآموزولیخانمبهارهحاجیزادهرسرکا 6

ولیدانشآموزپرینازساداتعبدالهزادهمحبیسرکارخانمنسرین 7

ساکنبرجیسوگنددانشآموزولیخانمپریساساکنبرجیسرکار 8



1400-1401جدول زمانبندی جلسات شورای معلمان 

9:00 برنامهریزیسالتحصیلیجدید 1400/04/08 سهشنبه

9:00 جشنشکوفههاکالساولیها 1400/06/22 دوشنبه

9:00 برنامهریزیجهتآموزشحضوریدرمدرسه 1400/07/22 پنجشنبه

9:00 راهبردهاییبرایبهبودتدریسدرفضایمجازی 1400/08/20 پنجشنبه

9:00
راهبردهاییبرایایجادانگیزهدرتحقیقو

امادگیبرایشرکتدرجشنوارهجابربن-پژوهش
حیان

1400/09/18 شنبه

9:00 شیوههاینوینآموزشمجازی 1400/10/23 پنجشنبه

9:00 خالقیتهایتدریسوتعیینتکلیفوبررسی 1400/11/14 پنجشنبه

9:00 برنامهریزیجهتتکالیفنوروز 1400/12/19 پنجشنبه

9:00 ...(الفبا،تکالیفو)برنامهریزیجهتجشنپایانی 1401/01/25 پنجشنبه

9:00 ارزشیابیپایانی 1401/02/22 پنجشنبه

9:00 برنامهریزیاوقاتفراغت 1401/03/19 پنجشنبه



(پایه اول)سرگروههای آموزشیجدول زمانبندی جلسات

ساعت دستورکار تاریخ روزها

9 برنامهریزیبزرگداشتروزدانشآموزبهصورتمجازی 1400/08/08 شنبه

9 مجازیفضایدر(جابرطرح)روشهایتحقیقوپژوهش 1400/10/01 چهارشنبه

9 تکالیفخالقانه 1400/12/17 شنبهسه

9 مجازیالفبایبرنامهریزیارزشیابیپایانیوجشن 1401/01/24 چهارشنبه



(پایه دوم)سرگروههای آموزشیجدول زمانبندی جلسات

ساعت دستورکار تاریخ روزها

9 برنامهریزیبزرگداشتروزدانشآموزبهصورتمجازی 1400/08/9 یکشنبه

9 مجازیدرفضای(جابرطرح)روشهایتحقیقوپژوهش 1400/10/04 شنبه

9 مجازیفضایآموزشبرنامهریزیدراستفادهبهینهاز 1400/12/16 دوشنبه

9 برنامهریزیارزشیابیپایانی 1401/1/22 دوشنبه



(پایه سوم)سرگروههای آموزشیجدول زمانبندی جلسات

ساعت دستورکار تاریخ روزها

9
دانشآموزبهصورتبزرگداشتروزبرنامهریزی

مجازی
1400/08/10 دوشنبه

9
درفضای(جابرطرح)روشهایتحقیقوپژوهش
مجازی 1400/10/05 یکشنبه

9 درفضایمجازیتکلیفجشنبرنامهریزی 1400/12/15 یکشنبه

9 پایانیبرنامهریزیارزشیابی 1401/01/21 یکشنبه



جدول زمانبندی  آموزشی
ساعتزنگ آموزشگاه

تااز

88:40ساعت اول

8:408:50زنگ تفریح اول

8:509:30ساعت دوم

9:309:40زنگ تفریح دوم

9:4010:20ساعت سوم

10:2010:30زنگ تفریح سوم

10:3011:10ساعت چهارم

11:1011:20زنگ تفریح چهارم

11:2012ساعت پنجم

1212:10زنگ تفریح ششم

12:1012:50ساعت ششم



جدول ارزشیابی کالسها
زنگروزنام آموزگار

ششمهارشنبهچ-شنبهسه-یکشنبه-شنبهخانم مومنی

ششمهارشنبهچ-شنبهسه-یکشنبه-شنبهخانم غفارزاده

ششمهارشنبهچ-شنبهسه-یکشنبه-شنبهخانم کیمیایی

ششمهارشنبهچ-شنبهسه-یکشنبه-شنبهخانم شجاعیان

ششمهارشنبهچ-شنبهسه-یکشنبه-شنبهخانم عرفانیان

ششمشنبهچهار-سه شنبه-دوشنبه-شنبهخانم برادران

ششمشنبهچهار-سه شنبه-دوشنبه-شنبهخانم گوهری

ششمشنبهچهار-سه شنبه-دوشنبه-شنبهخانم معمارپور

ششمشنبهچهار-سه شنبه-دوشنبه-شنبهخانم جمشیدیان

ششمشنبهچهار-دوشنبه-یکشنبه-شنبهخانم رجایی

ششمشنبهچهار-دوشنبه-یکشنبه-شنبهخانم زین العابدین

ششمشنبهچهار-دوشنبه-یکشنبه-شنبهخانم رسولی
ششمشنبهچهار-دوشنبه-یکشنبه-شنبهخانم توجهی



خانم مومنی–برنامه کالس گل ارکیده 

ششمزنگ زنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابیبخوانیمعلومریاضیمبنویسیبخوانیمشنبه

بخوانیمیکشنبه
سنجش
مبنویسی

ارزشیابیمبنویسیریاضیریاضی

رکامپیوتزبانزباننقاشیخطقرآندوشنبه

ارزشیابیعلومریاضیریاضیمبنویسیبخوانیمسهشنبه

بخوانیمچهارشنبه
سنجش
مبنویسی

ارزشیابیمبنویسیریاضیهوش



خانم غفارزاده–گل اطلسیبرنامه کالس

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابیبخوانیمعلومریاضیمبنویسیبخوانیمشنبه

بخوانیمیکشنبه
سنجش
مبنویسی

ارزشیابیبنویسیمریاضیریاضی

زبانکامپیوترزبانخطقرآننقاشیدوشنبه

ارزشیابیعلومریاضیریاضیمبنویسیبخوانیمسهشنبه

بخوانیمچهارشنبه
سنجش
مبنویسی

ارزشیابیبنویسیمریاضیهوش



خانم کیمیایی–برنامه کالس نسترن 

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابیبخواینمعلومریاضیمبنویسیبخوانیمشنبه

بخوانیمیکشنبه
سنجش
مبنویسی

ارزشیابیبنویسیمریاضیریاضی

نقاشیخطقرآنرکامپیوتزبانزباندوشنبه

ارزشیابیعلومریاضیریاضیمبنویسیبخوانیمسهشنبه

بخوانیمچهارشنبه
سنجش
مبنویسی

ارزشیابیبنویسیمریاضیهوش



خانم شجاعیان–برنامه کالس گل نیلوفر

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابیبخوانیمعلومریاضیبنویسیمبخوانیمشنبه

بخوانیمیکشنبه
سنجش
بنویسیم

ارزشیابیبنویسیمریاضیریاضی

قرآننقاشیخطزبانزبانکامپیوتردوشنبه

ارزشیابیعلومریاضیریاضیبنویسیمبخوانیمسهشنبه

بخوانیمچهارشنبه
سنجش
بنویسیم

ارزشیابیبنویسیمریاضیهوش



عرفانیانخانم –مرجانبرنامه کالس گل 

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابیبخوانیمعلومریاضیبنویسیمبخوانیمشنبه

بخوانیمیکشنبه
سنجش
بنویسیم

ارزشیابیبنویسیمریاضیریاضی

زبانزبانکامپیوترقرآننقاشیخطدوشنبه

ارزشیابیعلومریاضیریاضیبنویسیمبخوانیمسهشنبه

بخوانیمچهارشنبه
سنجش
بنویسیم

ارزشیابیبنویسیمریاضیهوش



خانم برادران–برنامه کالس گل زنبق 

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابینگارشعلومفارسیریاضیریاضیشنبه

زبانکامپیوترزبانقرانخطنقاشیهیکشنب

علومامالفارسیریاضیریاضیدوشنبه
ارزشیابی

ارزشیابیفارسیفارسیهدیهریاضیریاضیهسهشنب

ارزشیابینگارشامالهوشریاضیریاضیچهارشنبه



گوهری فرخانم –برنامه کالس گل اقاقیا

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابینگارشعلومفارسیریاضیریاضیشنبه

زبانزبانکامپیوترخطنقاشیقرآنیکشنبه

ارزشیابیعلومامالفارسیریاضیریاضیدوشنبه

ارزشیابیفارسیفارسیهدیهریاضیریاضیسهشنبه

ارزشیابینگارشامالهوشریاضیریاضیچهارشنبه



خانم معمارپور–برنامه کالس گل بنفشه 

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابینگارشعلومفارسیریاضیریاضیشنبه

قرآننقاشیخطکامپیوترزبانزبانیکشنبه

ارزشیابیعلومامالفارسیریاضیریاضیدوشنبه

ارزشیابیفارسیفارسیهدیهریاضیریاضیسهشنبه

ارزشیابینگارشامالهوشریاضیریاضیچهارشنبه



خانم جمشیدیان–برنامه کالس گل شقایق

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومدومزنگزنگ اول

ارزشیابینگارشعلومفارسیریاضیریاضیشنبه

نقاشیخطقرآنزبانزبانرکامپیوتیکشنبه

ارزشیابیعلومامالفارسیریاضیریاضیدوشنبه

ارزشیابیفارسیفارسیهدیهریاضیریاضیسهشنبه

ارزشیابینگارشامالهوشریاضیریاضیچهارشنبه



خانم رجایی–میخک برنامه کالس گل

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابیریاضیعلومخوانداریریاضیریاضیشنبه

ارزشیابیهدیهخواندارینوشتاریریاضیریاضییکشنبه

ارزشیابیعلوماجتماعیخوانداریریاضیریاضیدوشنبه

زبانکامپیوترزباننقاشیخطقرآنسهشنبه

ارزشیابینوشتاریهوشامالریاضیریاضیچهارشنبه



العابدینیخانم زین–برنامه کالس گل یاس

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابیریاضیعلومخوانداریریاضیریاضیشنبه

ارزشیابیهدیهخواندارینوشتاریریاضیریاضییکشنبه

ارزشیابیعلوماجتماعیخوانداریریاضیریاضیدوشنبه

زبانزبانکامپیوترخطقرآننقاشیسه شنبه

ارزشیابینوشتاریهوشامالریاضیریاضیچهارشنبه



خانم رسولی–برنامه کالس گل مریم 

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابیریاضیعلومخوانداریریاضیریاضیشنبه

ارزشیابیهدیهخواندارینوشتاریریاضیریاضیهیکشنب

ارزشیابیعلوماجتماعیخوانداریریاضیریاضیدوشنبه

نقاشیقرآنخطکامپیوترزبانزبانهسهشنب

ارزشیابینوشتاریهوشامالریاضیریاضیچهارشنبه



خانم توجهی–برنامه کالس گل الله

زنگ ششمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ سومزنگ دومزنگ اول

ارزشیابیریاضیعلومخوانداریریاضیریاضیشنبه

ارزشیابیهدیهخواندارینوشتاریریاضیریاضییکشنبه

ارزیابیعلوماجتماعیخوانداریریاضیریاضیدوشنبه

قرآنخطنقاشیزبانزبانرکامپیوتسهشنبه

ارزشیابینوشتاریهوشامالریاضیریاضیچهارشنبه



ارتباط با مسئولین مدرسه

37682697:مدیریتارتباطبا
37618868:ارتباطبامعاونینآموزشی
37686886:ارتباطبامعاوناجرایی

:آدرسپرتالمجتمعپویندگانرسالت

پرتالجامعبرایارتباطبیشتروبهتربیندانشآموزان،معلمانواولیاء
وآشناییبافعالیتسایرمدارسومراکزمجتمع

:آدرسپرتال
sch1.pooyandegan-resalat.com

مدرسهاطالعیههایجهتاخبارواطالعرسانی
مدرسهبهصورتمصورفعالیتهایوسایر

116پالک–14و12بینخیام–بلوارخیامجنوبی:آدرس

www.pooyandegan-resalat.com

https://t.me/poyandeegan1


