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آشنایی با واحد آموزشی
دبیرستان پرافتخار فرهنگ شهید شریفی  ،کار خود را در سال  6331در کسوت مدارس نمونه دولتی آغاز
کرد و همزمان با فارغالتحصیلی این دانشآموزان از پایهی سوو دبیرسوتان و اخوی دیو،لم  ،م ووسز سوی
دورهی پیشدانشگاهی را نیز دریافت کرد و جایگاه علمی خود را در رشتهی « ادبیسات و علو انسانی » ثبیت
نمود.
واحد آموزشی شهید شریفی ،طیس بیستمین سوال فاالیوت خوود بوا حضوور نیروهوای کارآمودا اجرایوی و
آموزشی ،گا های مهمسی در باالبردن سطح کیفی و کمسی آموزش این رشتهی مهم برداشوتهاسوت و بویهوی
ردیدی می وان ادسعا کرد اکنون گلچینی از بهترین دبیران و مشاوران منطقوه و و هوه بسوا هوران و را در
اختیار دارد .کسب نتایج درخشان در کنکور و الم،یاد ادبی و فارغ التحصیالن این واحود آموزشوی در مراکوز
آموزش عالی ماتبر کشور ،مؤیسد این ادسعاست.
همهنین این دبیرستان با به کارگیری مربسیان دلسوز و وانا  ،مدرسه را در کسوب ر بوههوای فرهنگوی و
هنری و ورزشی نیز به موفّقیستهای هشم گیری در سطح منطقه ،استان و کشور رساندهاست.

چشم انداز اصلی واحد آموزشی
تربیت دانش آموز فرهیخته ی ایرانی مسلمان
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استراتژی های واحد آموزشی :
 -7استاندارد سازی
 -1مهندسی فرهنگی
 -9توسعه ی فرهنگ پژوهش
 -4خالقیت و نوآوری
 -5توسعه و فن آوری
 -6برنامه ریزی،قانونمندی،نظم
 -1تحول رهبری،توسعه و بهبود مدیریت

اولویتهای کاری در سال تحصیلی : 6981-89
 -7تاکید بر راه کارهای مناسب پاسخ گویی به اولیای محترم و دانش آموزان عزیز .
 -1تاکید بر استفاده از روشهای تعلیم و تربیت اسالمی در فرآیند یاددهی – یادگیری دانش آموزان .
 -9افزایش کیفیت برنامههای آموزشی و تربیتی واحد آموزشی در کنار کمیت مطلوب آنها .
 -4افزایش میزان مشارکت دانش آموزان در ادارهی امور مدرسه نظیر شورای دانش آموزی و...
 -5فراهم کردن زمینهی مشارکت بیشتر اولیای دانش آموزان به وسیلهی فعالیت در انجمن  ،جلسات
آموزش خانواده و111
 -6فراهم نمودن زمینه های الزم جهت موفقیت دانش آموزان در المپیادهای علمی
 -1استعداد یابی از بین دانش آموزان و معرفی آنها به سطوح باالتر رشتههای فرهنگی ،هنری و
ورزشی و...
 -9زمینه یابی جهت امور رفاهی دانش آموزان و همکاران محترم کادر دبیران
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سخن مدیر
سالم علیکم
س،اس و ستایش آ ن ذات پاکی را که انسان را از خون بسته آفرید و از روح خود در او دمید و اشرف مخلوقا ش خواند و
درود خدا بر حضرت محمد مصطفی (ص) فخر کاینات و سال و صلوات خاص بر ائمه اطهار(ع)؛
اکنون که به لطف الهی بیستمین سال فاالیت دبیرستان فرهنگ را آغاز نموده ایم این وفیق حاصل گردید ا با
استفاده و بهره گیری از ارب سال های گیشته اقدا به هیه و نظیم قویم آموزشی  ،فرهنگی و اجرایی دبیرستان در
سال حصیلی جدید نماییم ا گامی در جهت رسیم برنامه های آ ی قابل اجرا در دبیرستان به منظور ار قا سطح علمی
دانش آموزان عزیز برداریم.
ا طالع رسانی از وظایفی است که با ان ا صحیح آن می وان م موعه عواملی که به نوعی دست اندرکار اجرای برنامه
ها می باشند اعم از دبیرستان و اولیا دانش آموزان را وجیه و جهت ایفای نقش کادر  ،یاری نمود ا با هماهنگی و همکاری
بستر علمی و فرهنگی مناسب برای رشد و شکوفایی استادادهای آینده سازان جاماه اسالمی فراهم آید .لیا دبیرستان
فرهنگ شهید شریفی با احساس رسالت سنگین خود اقدا به دوین این قویم نموده ا با همیاری یکدیگر بتوانیم به
حقق اهداف فوق نایل شویم .انشاءا...
همانطور که می دانید رسیدگی به مسائل آموزشی دانش آموز ان با هماهنگی میان خانه و مدرسه بهتر ان ا می شود
لیا به منظور وفیق بیشتر در این زمینه الز است اولیا محتر به نکا ی که در پی می آید عنایت فرمایند.
 -6در طول سال حصیلی با اولیاء مدرسه در ماس باشید ا در بهبود وضایت آموزشی و پرورشی فرزند خویش
یاریمان کنید.
 -2وصیه می شود پدر و مادر مشترکاً در جلسات مالقات حضور داشته باشند.
 -3در جلسا ی که از سوی مدرسه شکیل می شود به طور منظم و به موقع شرکت نمایید.
 -4در صورت عد شرکت در جلسات  ،علت غیبت را به صورت کتبی به مدرسه اطالع دهید .نسبت به حضور به موقع
دانش آم وزان در مدرسه و نیز خروج به موقع او از مدرسه دقت و وجه کافی مبیول فرمایید.
 -5در صور ی که دانش آموز به علت موجهی از حضور در مدرسه مایور باشد  ،دفتر مدرسه را قبل از ساعت  8 : 33صبح مطلع فرمایید.
 -1جهت اجرای هرگونه برنامه ای که حضور دانش آموزان در آن الز است (مراجاه به پزشك  ،مسافرت های
اضطراری و  )...از اوقا ی استفاده کنید که با کار رسمی مدرسه داخل نداشته باشد.
 -3برای نظارت دقیق و مستمر بر وضع حصیلی فرزندان  ،وصیه ای اکید مدرسه این است که  ،کالیف ان ا شده ،
میزان مطالاه ی دروس و نمرات کالسی فرزند ان را مورد بررسی قرار دهید.
 -8لطفاً اولیای مدرسه را در جریان اموری که به نحوی با الیم و ربیت فرزند ان ار باط دارد قرار دهید  ،برخی از این امور عبار ند از :
 وجود یا بروز ناراحتی های جسمی و روحی در دانش آموز شرکت در کالس های آزاد  ،در طول سال حصیلی یا در ابستان (بهتر است شرکت در این گونه کالس ها بامشورت و صالح دید مدرسه باشد).
 -9پیشنهادات و انتقادهای مشفقانه ی شما نسبت به عملکرد دبیرستان ما را در ان ا بهتر وظایف کمك خواهد کرد.
با تشکر
مدیریت دبیرستان فرهنگ شهید شریفی
رضا بیات
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سخنی با والدین محترم
رعایت برخی از امور انضباطی  ،اخالقی نیاز به آگاهی و همکاری والدین و دانش آموزان دارد .به این مانا که
عد وجه هر یك از شما والدین یا دانش آموزان موجب ای اد خلل در همکاری میان خانه و مدرسه می شود .از
این روی ،خواهشمند است با دقت به مواردی که در پی می آید  ،مدرسه را در اجرای هر هه بهتر مقررات یاری
فرمایید.
 -6ربه ی سالیان دراز کار در مدرسه حکایت از آن دارد که رفتاری شایسته و ظاهری آراسته  ،مطابق شئون دینی ،
اجتماعی و دانش آموزی  ،اثیری به سزا در پیشرفت حصیلی و االی اخالقی فرزندان دارد .برای این منظور رعایت موارد
ذیل بسیار ضروری است :
الف) پوشیدن لباس ساده  ،متین و میز ( دانش آموزان موظف به پوشیدن لباس های هماهنگ در
طول سال حصیلی هستند).
ب) اصالح موی سر و صورت ساده و یکنواخت باشد.
ج) همراه نداشتن پول زیاد و اشیای گران قیمت  ،زینتی و

ملی( ،در هنگا ضرورت امانت دادن به

دفتر دبیرستان).
 -2حفظ حراست اموال دانش آموز و مدرسه بسیار ضروری است در موارد ذیل دقت و نظارت اولیای محتر و
نیز حسن اجرا وسط دانش آموزان درخواست می گردد :
دانش آموزان موظفند نا و نا خانوادگی خود را روی وسایلی که احتمال گم شدن آنها می رود ،بنویسند.
وسایلی از قبیل لواز التحریر ،لباس ورزشی  ،ظرف غیا و ...
در صور ی که بر اثر بی وجهی و کو اهی دانش آموز  ،خسارا ی به اموال مدرسه یا دانش آموزان دیگر وارد
آید  ،یا بدون اجازه مورد استفاده قرار گیرد  ،عالوه بر جبران خسارت وارده  ،در نمره ی انضباط دانش آموز
ثیر خواهد داشت.
 -3همراه داشتن لفن همراه از سوی دانش آموز در مدرسه طبق بخشنامه ی آموزش و پرورش به هر عنوانی
ممنوع است و در صورت لزو  ،با هماهنگی اولیای محتر با دفتر دبیرستان ،لفن همراه در بدو ورود به
مدرسه به مااون حویل داده می شود و در پایان ساعات درسی و خروج از دبیرستان به داشن آموزان
عودت داده خواهد شد.
بصره  :مفاد بند فوق شامل برنامه های اردویی و ساعات فوق برنامه نیز می شود.
 -4آوردن وسایل الز در هر روز  ،و عد استفاده از وسایل دیگران ضروری است.
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 -5ساعت بازگشایی مدرسه  3:65صبح و زمان اطیلی و پایان کار مدرسه  64:35باد از ظهر می باشد با
وجه به این امر  ،رعایت نکات ذیل درخواست می گردد :
الف) زنگ شروع کار مدرسه ساعت  3 : 33صبح به صدا در می آید .ورود به مدرسه پ

از این ساعت ،

به عنوان اخیر ورود محسوب می گردد.
ب) مدرسه مسئولیتی در برابر حضور دانش آموزان در غیر ساعت های ایین شده ندارد ( .به استثنای
ساعات فوق برنامه که از سوی دبیرستان اعال می شود).
ج) ورود به مدرسه و نیز خروج از آن در غیر ساعات رسمی ،منوط به اجازه ی مسئوالن مدرسه است.
د) دانش آموزان پیش از زنگ صبحگاه و شکیل صف  ،در مدرسه حضور خواهند یافت.
هو) اخیر ورود به مدرسه و نیز کالس و سایر برنامه ها  ،موجب کسر نمره ی انضباط می شود و کرار
آن باعث محرومیت از شرکت در کالس می گردد.
و) غیبت غیرموجه طبق مقررات به اخراج دانش آموزان من ر می شود.
ز) علت غیبت دانش آموز الز است به صورت کتبی به اطالع دفتر مدرسه برسد ا به دانش آموز اجازه
ی حضور در کالس داده شود.
ح) گردش های یك روزه  ،مسافرت ها و برنامه های ابستانی جزو برنامه های ربیتی مدرسه هستند  ،و
حضور دانش آموز در آنها ضروری است.
ط) حضور م دد دانش آموزان مبتال به بیماری های مسری ،مبتنی بر ارائه ی گواهی پزشکی است.
 -1لطفاً غییر لفن ،نشانی منزل و یا محل کار را به مدرسه اطالع دهید.
 -3ثبت نا هر دانش آموز فقط برای یکسال حصیلی صورت می گیرد و ثبت نا برای سال آینده منوط به سه
شرط ذیل است :
الف) رضایت شورای مدرسه از رفتار و اخالق دانش آموز.
ب) رضایت شورای مدرسه از درس و فاالیت آموزشی دانش آموز.
دانش آموزانی که در امتحانات پایانی مادل کمتر از  65را کسب نمایند ،بایستی جهت ثبت نا
پ

از ایید شورای مدرسه در امتحانات م دد موفق به اخی نمره حد نصاب گردند.

ج) ان ا اهدات اولیای محتر در قبال مدرسه.
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سخنی با دانش آموز
دوست خوبم!
در کنار هم بودن و زندگی جمای نیازمند رعایت مقررا ی است ا همه بتوانند در سایه ی نظم و احترا به حقوق
یکدیگر از همه ی امکانات استفاده کنند.
هر هه پای بندی به مقررات بیشتر باشد  ،ما و شما راحت ر می وانیم به اهدافمان برسیم .پ هه بهتر همان طور
که دوست داریم کسی حق ما را ضایع نکند ،ما هم به حقوق دیگران احترا بگیاریم و قوانین مدرسه را با عالقه به کار
بندیم.
 -6ورود به دفا ر مشاورین  ،مااونین  ،دبیران  ،کتابخانه و  ...و نیز خروج از آنها نها در صورت حضور مسئول و با
کسب اجازه از ایشان ممکن است.
هر یك از این مکان ها مقررا ی دارند که باید به آنها وجه شود.
 -2ورود دانش آموز به محوطه پشت ساختمان مدرسه م از نیست مگر با اجازه ی نظامت مدرسه.
 -3بیشترین وقت دانش آموز در کالس درس س،ری می شود و رعایت مقررات مربوط به کالس مهمترین بخش
مقررات انضباطی مربوط به دانش آموز است .موارد ذیل در این مورد باید مورد وجه قرار گیرد :
الف) روشن است که هنگا ورود به کالس همراه داشتن وسایل مورد نیاز و کالیف هر درس الزامی است.
ب) وجه به یکرات مسئول کالس ا حضور دبیر مربوطه  ،از دیگر وظایف دانش آموزان است.
ج) هنگا ورود مالم به کالس  ،ادای احترا با ایستادن کامل در برابر مقا شامخ مالم نشانه ی ادب دانش آموز می
باشد.
د) وجه کافی به درس و بیانات مالم  ،پرهیز از شوخی و بی نظمی  ،نشستن درست و متین  ،و حفظ شئون کالس
از موارد دیگری است که باید رعایت شود.
هو) صدای زنگ نها برای اعال پایان ساعت کالس به دبیران ارجمند است .شایسته است دانش آموزان عزیز با
اجازه ی دبیر مربوطه کالس را رك نمایند.
 -4جم ع آوری هرگونه وسیله و یا وجه نقد از دانش آموزان برای اجرای برنامه های گروهی و جمای  ،اطالع و اجازه ی
اولیای مدرسه را می طلبد.
 -5مصرف خوراکی و صرف ناهار در کالس و راهروها و به خصوص در حضور دبیر ،خوشایند نیست.
 -1مقررات بازی های مدرسه ای :
الف) هرگونه بازی در زنگ فریح (به خصوص بازی های دویدنی) ممنوع است مگر مسئولین مدرسه برنامه ریزی
نمایند.
 -3در مراسم عمومی و برنامه ی صبحگاه و نماز جماعت  ،دقت و وجه بیشتری در رعایت نظم و سکوت الز است.
 -8ان ا کلیف در مدرسه درساعت فریح به هی وجه م از نمی باشد.
 -9یک ی از اصول مهم در محیط مدرسه همکاری و مشارکت جمای است .برای نیل به این منظور رعایت نکات ذیل
باید اکیداً مورد وجه قرار گیرد.
الف) اطاعت از دانش آموزان مسئول مانند اطاعت از مربیان ضروری است.
ب) ان ا درست و کامل مسئولیت های محوله از سوی مسئولین مدرسه.
ج) رعایت ادب و احترا در گفتار و رفتار با مربیان  ،خدمتگزاران و سایر دانش آموزان.
 -63خرید و فروش هر نوع کاال بین دانش آموزان ممنوع می باشد.
 -66رعایت مقررات مدرسه شامل طول سال حصیلی و ابستان و نیز گردش ها  ،مسافرت ها و سروی ها نیز می
باشد.

9

« بخش آموزش»

شیوه های ارزشیابی مدرسه
ارزشیابی در طول سال حصیلی به دو شکل کلی ان ا خواهد گردید :
الف  -ارزشیابی مستمر
ب -ارزشیابی پایانی

الف) ارزشیابی مستمر :
این ارزشیابی به منظور قویت اعتماد به نف

 ،حکیم آموخته های دانش آموزان  ،آگاهی دبیران و اولیاء

محتر از نقاط قوت و ضاف دانش آموزان  ،ای اد روحیه حقیق  ،فکر ،الش  ،ابتکار و فاالیت های گروهی ،
دارك باز خورد مناسب به دبیران  ،دانش آموزان  ،اولیاء و ا خاذ روشهای مناسب به منطور بهبود فرآیند آموزش
ان ا می شود .که این ارزشیابی به شیوه های گوناگون و با کیه بر آزمونهای کتبی ( شریحی – ستی)  ،شفاهی
 ،عملی  ،بررسی کالیف فردی و گروهی  ،مشاهدات رفتاری  ،میزان فاالیت  ،الش  ،ابتکار  ،خالقیت و پژوهش
ان ا می گیرد.
از جمله این آزمونهای مستمر عبارتند از :
 )6ارزشیابی های ماهانه دبیران ( :با کیه بر فاالیت ها  ،کالیف و آزمونهای کالسی)
 )2آزمونهای جامع علمی :بصورت ستی
 )3آزمونهای میان نوبت اول و میان نوبت دو
 )4آزمون های هفتگی

ب) ارزشیابی پایانی :
این ارزشیابی به منظور حصول اطمینان از حقق اهداف آموزشی و پرورشی و احراز شرایط قبولی در پایان هر
نوبت و برای هر درس ان ا می گیرد.
 )6نوبت اول دی ماه
 )2نوبت دو خرداد ماه
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برخی مقررات نظام آموزش به شیوه سالی – واحدی
آموزش در دوره متوسطه مبتنی بر نظا سالی – واحدی و طول دوره آموزش 3سال است.
فرآیند آموزش هر سال بطور پیوسته در طول سال حصیلی ان ا می شود.
محتوا  ،ساعات آموزش و میزان ثیر هر درس در مادل گیری بر اساس اداد واحدهای آن درس مشخص
می شود.
فاالیت های آموزشی دانش آموزان از طریق آزمونهای کتبی  ،شفاهی  ،عملی  ...به صورت مستمر ارزشیابی
می شود و نمره ی آن در هر ماده ی درسی در طول سال حصیلی (پایان هر ماه) و در دوره ی ابستانی دریك
نوبت ایین می گردد.
ارزشیابی پایانی نوبت اول از حدود پن اه درصد اول محتوای برنامه درسی در دیماه و ارزشیابی پایانی نوبت
دو از ما محتوای برنامه درسی ( 5نمره از محتوای نیمه ی اول برنامه ی درسی و  65نمره از محتوای نیمه ی
دو برنامه ی درسی در خرداد ماه بامل می آید.

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش
.

آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . .
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سال دوازدهم
 )6دانش آموزان در این دوره م موعاً  24واحد درسی را طی دو نیمسال حصیلی ( 62واحد در هر نیمسال)
انتخاب نموده در پایان هر نیمسال امتحان خواهند داد.
 )2کسانی حق شرکت در آزمون سراسری دانشگاهها در همان سال حصیلی را خواهند داشت که بتوانند
امتحانات دروس سال ههار را با موفقیت به ا ما برسانند.

فعاليتهاي آموزشي دوره سال دوازدهم
به منظور استفاده بهینه از فرصت یکساله برای دانش آموزان عزیز دوره سال دوازدهم و فراهم آوردن زمینه
های وانمندی هر یك از عزیزان در دورس عمومی و اختصاصی در راستای رقابت قدر مند در کنکور سراسری و
آزاد  ،عالوه بر کالسهای آمادگی کنکور ،این مرکز آزمونهای راهبردی قلم هی و شرکت ااونی سازمان سن ش
آموزش کشور را در کنار آزمون های برنامه ریزی شده داخلی برگزار می نماید.
لیا با برنامه ریزی دقیق و اصولی و همراهی با برنامه هایی که اعال می شود زمینه قویت علمی فراهم خواهد
شد و موجبات موفقیت و پیروزی را در راستای ورود به مؤسسات آموزش عالی به ارمغان خواهد آورد.

اهم فعاليتهاي مربوط به دوره سال دوازدهم
 )6شروع کالسهای ویژه جهت آمادگی ورود به مؤسسات آموزش عالی در ابستان 93
)2برگزاری آزمون های راهبردی قلم هی ،سازمان سن ش کشور و...
 )3برگزاری اردوهای علمی مطالاا ی منظم در دی ،فروردین ،خرداد و یر ماه 98
 )4شکیل جلسات وجیهی و مشاوره در طول سال حصیلی برای دانش آموزان و خانواده های محتر
 )5برگزاری آزمون های ستی در طول سال حصیلی بصورت برنامه ریزی شده
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فعالیتهای دپارتمان المپیاد ادبی :
یکی از فاالیت های مهم دبیرستان  ،برگزاری کالس ها و آزمون های آمادگی الم،یاد ادبی است که این امر
حت نظر اعضای دپار مان الم،یاد که از دانش آموختگان ممتاز دانشگاهها می باشند صورت می پییرد .هدف
اصلی دپار مان الم،یاد  ،ربیت دانش آموزانی نخبه جهت موفقیت در آزمون نهایی الم،یاد ادبی و در نهایت
استفاده از مزایای این موفقیت وسط دانش آموزان است.
فاالیت های آموزشی دپار مان الم،یاد مختص دانش آموزان ممتاز پایه ی یازدهم است و با برنامه ریزی های
منظم و راهبردی این فاالیت ها در دو مرحله ی ذیل صورت می پییرد :

مرحله ي اول

آغاز سال تحصيلي تا آزمون مرحله اول المپياد

مرحله ي دوم

پس از آزمون مرحله اول تا آزمون مرحله دوم
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برگزاري كالسهاي آموزشي  +آزمون هاي مرحله اي و جامع +
اردوهاي علمي

برگزاري كالس هاي ويژه و تخصصي براي پذيرفته
شدگان آزمون مرحله اول  +برگزاري اردوهاي علمي

آشنایی با فعالیتهای مشاوره ای دبیرستان ما :
 -6شکیل پرونده مشاوره ای برای دانش آموزان
 -2ای اد انگیزه در دانش آموزان برای پیشرفت حصیلی
 -3شکیل جلسات مشاوره ی فردی و گروهی و ار باط مستمر با دانش آموزان در اموری همچون برنامه ریزی
درسی ،روش مطالاه  ،آشنایی با رشته های حصیلی و ...
 -4شکیل جلسات راهنمایی گروهی و مشاوره خاص اولیای دانش آموزان برای هماهنگی های الز بین خانه
و مدرسه
 -5ار باط مستمر با دبیران و کادر اجرایی مدرسه برای رفع مسائل آموزشی
 -1برنامه ریزی آزمون های مستمر  ،پایانی و پی گیری نتایج حاصله
 -3اطالع رسانی به موقع از وضایت حصیلی دانش آموزان به اولیای آنان
 -8حلیلی و بررسی نتایج آزمون ها و ارائه ی گزارش به دانش آموزان ،اولیا و دبیران مربوطه
 -9بررسی مشکالت و علل افت حصیلی دانش آموزان و ارائه راهکارهای مناسب
 -63دوین و نظارت بر فاالیت های فوق برنامه ی دانش آموزان ( فاالیت های فرهنگی و هنری ،الم،یاد ادبی،
زبان کمیلی و )...
 -66کمك به دانش آموزان در زمینه آشنایی با رشته های حصیلی  ،کنکور و شرایط ادامه حصیل در مقاطع
حصیلی
 -62هیه و ارائه ی جزوات و بروشورهای مشاوره ای به دانش آموزان و اولیای محتر
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تاریخ برگزاری امتحانات هماهنگ
ميان نوبت اول

 19/8/91لغايت 19/8/42

پایان نوبت اول

 19/91/9لغايت 19/91/41

ميان نوبت دوم

 18/9/42لغايت 18/9/41

پایان نوبت دوم

 18/3/9لغايت 18/3/31

هر گونه تغيير در برگزاری امتحانات پایان نوبت
طبق بخشنامه آموزش و پرورش به اطالع خانواده های محترم خواهد رسيد.

آن گاهی نو خواهی شد،
که کهنه را سراسر رها کنی،
نباید در همانی که بوده ای ،بمانی ،

همیشه راه دیگری به سوی آگاهی پیش روی توست ...
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روزهای حضور کادر اجرائی  ،آموزشی
حضور در ایام هفته
شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

نام و نام خانوادگی

پنجشنبه

ردیف

سمت

7

رضا بیات

مدیریت

*

*

*

*

*

*

1

مهرزاد بختیاری

معاون آموزشی

*

*

*

*

*

*

9

بهزاد اندرز

معاون آموزشی

*

*

*

*

*

*

4

محمد اذانی

دبیر زبان انگلیسی دوازدهم

5

فرهاد بهرامیان

دبیر تاریخ و جغرافیا یازدهم و دوازدهم

6

مهدی حکمت اندیش

دبیر عربی دوازدهم

1

عادل خالقی

دبیر روانشناسی یازدهم

9

شهرام رنجبری

دبیر زبان انگلیسی دهم و یازدهم

8

ناصر زارعی

دبیر دین و زندگی دهم و یازدهم

71

عباس سرلک

دبیر ادبیات یازدهم و دوازدهم

77

جواد عباسزاده

دبیر دین و زندگی دوازدهم

71

علی اصغر قاسمی عالیی

دبیر رایانه و مسئول سایت

*

79

علی قنبرزاده

دبیر ورزش دهم و یازدهم و دوازدهم

*

74

اصغر قیاسی

دبیر ریاضی یازدهم و دوازدهم

*

*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

*

75

محمد مسلمی فر

دبیر ادبیات یازدهم و دوازدهم

*

*

*

76

اردشیر کبودوند

دبیر عربی دهم و یازدهم

*

*

*

71

هوشنگ کیانی

دبیر ادبیات دهم و یازدهم

79

محمد رضا ملک محمدی

دبیر ادبیات دهم

78

حمیدرضا ملکی

دبیر ریاضی دهم

11

قاسم میری

دبیر تاریخ و جغرافیا دهم

17

علیرضا هاشمی

دبیر علوم اجتماعی دوازدهم

*
*
*

61

*

*

*
*

*
*

*

*
*

زمانبندی فعالیت های روزانه دبیرستان
صبحگاه

 1:93تا 1::7

زنگ درسی اول

 1::7تا 8:37

زمان استراحت اول

 8:37تا 8:93

زنگ درسی دوم

 8:93تا 63:73

زمان استراحت دوم

 63:73تا 66:63

زنگ درسی سوم

 66:63تا 61:93

زمان نماز و نهار

 61:93تا 69:63

زنگ درسی چهارم

 69:63تا 6::93

آدمی ساخته ی افکار خویش است

فردا همانی خواهد شد که امروز به آن می اندیشد . . .
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مهم ترین برنامه های بخش فرهنگی و تربیتی
 -6برگزاری مراسم صبحگاه با محوریت دانش آموزی
 -2برگزاری با شکوه نماز جماعت
 -3برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا هر سه شنبه
 -4برگزاری بازدید ها و اردوهای زیار ی  ،فریحی  ،ورزشی
 -5برگزاری مسابقات مختلف (قران  ،کتابخوانی و ) ...
 -1آمادگی جهت شرکت فاال در مسابقات فرهنگی  ،هنری منطقه  ،استان و کشور
 -3حضور در راه پیمایی های  63آبان  ،روز قدس  22 ،بهمن و ...
 -8شکیل و فاالیت بسیج دانش آموزی و ان من اسالمی دانش آموزان
 -9برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی و شکیل شوراها
 -63برگزاری کالسهای کارگاه های فرهنگی و هنری
 -66برگزاری مسابقات ورزشی  :فو بال  ،دومیدانی  ،طناب کشی  ،نی

روی میز  ،شطرنج

 -62بزرگداشت اعیاد ملی و میهبی با اجرای سرود  ،مداحی  ،قرائت مقاله و همچنین وفیات ائمه علیهم
السال با ان ا مراسم عزاداری.
 -63برگزاری جُنگ های شادی و مراسم وسط هر کالس به صورت جداگانه در دهه مبارك ف ر با وجه به
مناسبت و انتخاب کالس بر ر.
 -64فاالیت کتابخانه دبیرستان با دارا بودن بیشتر از  3هزار جلد کتاب  ، ،هیه روزنامه و م له برای همکاران
و دانش آموزان
 -65برگزاری جلسات ستاد شویق
 -61برگزاری نمایشگاه با وجه به مناسبتهای مختلف(مقدس  ،نیروی انتظامی و )...
خدا گوید:تو ای زیباتر از خورشید زیبایم
تو ای واالترین مهمان دنیایم،
بدان آغوش من باز است،

شروع کن ،یک قدم با تو،

تمام گامهای مانده اش با من ...
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