
 

 

 

 

 فرا رسيدن بهار تعليم و تربيت

 و                                                          

 1396-97آغاز سال تحصيلي 

 

 مبارك باد 

  

 



 

 

 

 

  

 t.nassirian@gmail.com: ارتببط بب هؤسس  

  36025372 :ارتببط بب هذیریت 

  36025373 :ارتببط بب هؼبًٍیي آهَزضی 

  36025008 :ارتببط بب هؼبٍى اجرایی ٍ فٌبٍری 

 36025014-  36025502 :ارتببط بب حسببذاری 

 ثب٘ه ّٔت ػدبد ثٝ ٘بْ دثؼتبٖ پٛيٙذٌبٖ سػبِت   64/60464515:  ضوبرُ حسبة ضْریِ 

 www.pooyandegan-resalat.com :آدرس پرتبل هجتوغ پَیٌذگبى رسبلت 

  پشتبَ خبٔغ ثشای استجبط ثیـتش ٚ ثٟتش ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ، ٔؼّٕبٖ ٚ اِٚیبء ٚ آؿٙبيی ثب

 فؼبِیت ػبيش ٔذاسع ٚ ٔشاوض ٔدتٕغ

 sch2.pooyandegan-resalat.com   :آدرس پرتبل 

  اعالع سػب٘ی خٟت اخجبس ٚ اعالػیٝ ٞبی ٔذسػٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ ػؤاالت ٔؼّٕبٖ ٚ ػبيش فؼبِیت

 ٞبی ٔذسػٝ ثٝ صٛست ٔصٛس 

 telegram.me/poyandegan2   :کبًبل تلگرام 

  23 ، پالن 11 ٚ 9  ثِٛٛاس ػدبد، حبٔذ خٙٛثی، ثیٗ حبٔذ خٙٛثی :آدرس 

  

 ارتببط بب هسئَلیي هذرسِ
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 .ثٝ ٔٛلغ دس ايؼتٍبٜ يب ٔحُ تؼییٗ ؿذٜ ثشای ػٛاس ؿذٖ ٚػیّٝ ٘مّیٝ حضٛس داؿتٝ ثبؿیذ*  

 .سا٘ٙذٜ ػشٚيغ ٔٛظف اػت فشص٘ذتبٖ سا دسة ٔٙضَ تحٛيُ ٌشفتٝ ٚ دسة ٔٙضَ تحٛيُ دٞذ* 

ٔـىالت ٚ ٔؼبئُ خبف . اص ثشخٛسد ثب سا٘ٙذٜ ػشٚيغ ثٝ صٛست فشدی خذاً خٛدداسی ٕ٘بيیذ* 

 .دس ايٗ ساثغٝ سا ثٝ ٔٛلغ ثٝ اعالع ٔؼئَٛ ػشٚيغ يب ٔؼئِٛیٗ ٔذسػٝ ثشػب٘یذ

 .پشداخت ٞش ٌٛ٘ٝ ٚخٟی ثٝ سا٘ٙذٜ ػشٚيغ ٕٔٙٛع اػت* 

خٛاٞـٕٙذيٓ ثب سا٘ٙذٜ خٛدسٚ دس ايدبد ٘ظٓ ٚ أٙیت، سػبيت ٘ظبفت ٚ حفظ صٙذِی ٞب ٚ * 

أىب٘بت ٔٛخٛد دس خٛدسٚ ٕٞىبسی ٕ٘ٛدٜ ٚ اص صحجت ثب سا٘ٙذٜ دس حیٗ سا٘ٙذٌی خٛدداسی 

 .وٙیذ

 .ا٘تمبدات ٚ پیـٟٙبدات خٛد سا دس ٔٛسد ػشٚيغ فشص٘ذتبٖ ثٝ دفتش دثؼتبٖ اعالع دٞیذ* 

 .از ضوب ٍلی گراهی کِ جلَی درة هٌبزل پبرن ًوی فرهبییذ کوبل تطكر را دارین

 

اولیاء محترم توجه نمایید مسائل مربوط به سرویس دهی دانش آموزان را با شماره های 

 .زیر هماهنگ کنید

 ضوبرُ حسبة سزٍیس تلفي هزبَط ًبم هسئَل سزٍیس
 36025502 آلبی خٟب٘ی

09153032758 

413046513 

 ثب٘ه تدبست ثٝ ٘بْ عبٞشٜ ٘صیشيبٖ

 

  

 همرررات استفبدُ از سرٍیس



 

 

 جذٍل زهبى بٌذی فؼبلیت ّبی آهَزضی

 

 

 

 سبعت کالس ّبی آهَسضی

 سًگ اٍل ٍ دٍم

یح
فز

گ ت
سً

 

 سًگ سَم ٍ چْبرم
یح

فز
گ 

سً
 

 سًگ پٌجن

یح
فز

گ ت
سً

 

 سًگ ضطن

9:20 – 7:45  11:10 – 9:35 12:15 – 11:25 13:15 – 12:30 
 

 

 سًگ ّبی تفزیح

 3تفزیح  2تفزیح  1تفزیح 

9:35 – 9:20 11:25 – 11:10 12:30 – 12:15 
 

 7:30 تب 7سبعت ٍرٍد بِ هذرسِ 

  13:15 سبعت خزٍج  

 

 . فزسًذاًتبى را جلَی درة هذرسِ تحَیل دّيذ

 (. دقيقِ سٍدتز اس سبعت خزٍج در آهَسضگبُ حضَر یببيذ10بِ علت اسدحبم ٍ تزافيك خَاّطوٌذ است، فقظ )

  .قبالً اس ّوكبری صويوبًِ ضوب سپبسگشارین



 
 

 

 

 

  

 خبًن ضبّی ایراًی: هذیریت 

 ضطن پٌجن چْبرم هؼبًٍیي

 خبًن حسٌی

 خبًن سؼیذهسگری

 خبًن جَادپَر

 خبًن کبیری

 خبًن احوذی

 خبًن ػبلوی پَر

 خبًن فرزام

 خبًن هَسَی زادُ

 خبًن کلیذری

 خبًن هطبیخبى

 خبًن سخبٍتی

 خبًن اضرالی

 پرٍرضی آهَزضی

 خبًن حسي زادُ خبًن ًیستبًی

 خبًن خرهی کیب

 خبًن جؼفری

 اجرایی

 خبًن جوَْری

 هربیبى

 لرآى کبهپیَتر زببى هطبٍرُ

 

 ٌّر

 

تربیت  بْذاضت

 بذًی

 ادبیبت هؼلن یبر

خبًن 

 خبکسبری

  

 کبدر اجرایی ٍ هؼلوبى

 خبًن ًصیریبى: هؤسس 

خبًن 

 حسٌیبى

خبًن 

 لبرًٍی

خبًن 
 هحوذزادُ

خبًن 

 کیبًیبى

خبًن 

 پبکذل

خبًن 

 رهضبًی

خبًن 

 کرین زادُ

خبًن 

 دالٍری

خبًن 

 ببغببى

خبًن 

 رهضبًی

خبًن 

 زارع

خبًن 

 تْراًی

خبًن 

 ثببتی

خبًن 

 حسیٌی

خبًن  

 فرج زادُ



 

 

 

 

ّن فکری، تالش، یاری ٍ ّوکاری برای بْبَد : بِ هٌظَر ّواٌّگی بیطتر در خصَظ اّذاف 

پیطرفت ّر چِ بْتر اهر آهَزش ٍ پرٍرش داًص آهَزاى، جلساتی با عٌَاى دیذار با اٍلیاء طبق 

 .جذٍل زیر در ًظر گرفتِ ضذُ است کِ در زهاى هقرر تاریخ آى اطالع رساًی خَاّذ ضذ

 

 سهبى بزگشاری جلسبت دیذار بب اٍليبء

 ٘یٕٝ اَٚ ٟٔش ٔبٜ (ٔؼبسفٝ)خّؼٝ اَٚ 

 ٘یٕٝ اَٚ دی ٔبٜ خّؼٝ دْٚ

 اػالْ ٘تبيح ٘ٛثت اَٚ خّؼٝ ػْٛ

 ٘یٕٝ اَٚ خشداد ٔبٜ خّؼٝ چٟبسْ

 

الزم بِ رکر است ّر یک از ّوکاراى هحترم در طَل ایام ّفتِ یک رٍز را بِ صَرت تلفٌی یا 

حضَری، پاسخگَی اٍلیاء هحترم هی باضٌذ کِ در اٍلیي جلسِ هالقات بِ اطالع عسیساى هی 

 .رساًٌذ

 

هزاجعِ ضوب بِ کالس درس در سبعبت آهَسضی، آراهص کَدکبًتبى ٍ رًٍذ آهَسش : تذکز 

.کالس را هختل هی ًوبیذ

 ارتببط هؼلوبى بب اٍلیبء



 
 

  

 

 

 

فٛق ثش٘بٔٝ، فؼبِیتی ثشای حفظ اٍ٘یضٜ ٚ ايدبد چبِؾ دس يبدٌیش٘ذٜ ثٝ ٔٙظٛس تدشثٝ دس فضبی 

والع، ٔذسػٝ ٚ خبسج اص ٔذسػٝ ثٛدٜ، وٝ دس ػیٗ حبَ ٔشتجظ ثب ٔٛضٛػبت دسػی ٚ ٘یبصٞبی 

دأٙٝ فؼبِیت ٞبی فٛق ثش٘بٔٝ اص ٔذسػٝ تب . اػبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ خبٔؼٝ عشاحی ؿذٜ اػت

 .فضبی ثیشٖٚ ٔذسػٝ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘یبصٞبی اختٕبػی ٚ سٚا٘ی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔی ثبؿذ

 درٍس فَق بزًبهِ دبستبى در عَل ّفتِ
 پبیِ تحصيلی تعذاد سبعبت اضبفی در سبعت درسی ًبم درس

 چْارم، پٌجن، ضطن  ساعت4 ریاضی ٍ علَم

 چْارم، پٌجن، ضطن  ساعت1 ادبیات فارسی

 چْارم، پٌجن، ضطن  ساعت1 کاهپیَتر

 چْارم، پٌجن، ضطن  ساعت3 زباى

 چْارم، پٌجن، ضطن  ساعت2 خَضٌَیسی ٍ ًقاضی
 چْارم، پٌجن، ضطن  ساعت1 هطاٍرُ ٍ هْارت ّای زًذگی

 

 

 

 

  ثٝ ٔٙظٛس تؼٕیك يبدٌیشی، سؿذ ٟٔبستٟبی والٔی، ثبِٙذٌی اختٕبػی ٚ خاللیت دا٘ؾ

 آٔٛصاٖ

 اختصبف يه ٘یشٚی ٚيظٜ ثب تحصیالت ٔشتجظ ثٝ ػٙٛاٖ پظٚٞـیبس 

 ثشٌضاسی خـٙٛاسٜ پظٚٞـی ثب حضٛس اِٚیبء 

 ٜاختصبف خٛايض ٚيظٜ ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ٔؼّٕبٖ پظٚٞٙذ  

 فَق برًبهِ ّب

 پژٍّص هحَری



 

 

 

 

 

 بزًبهِ آسهًَْبی پيطزفت تحصيلی

 آرس ٔبٜ آصٖٔٛ ٔشحّٝ اَٚ

 ثٟٕٗ ٔبٜ آصٖٔٛ ٔشحّٝ دْٚ

 فشٚسديٗ ٔبٜ آصٖٔٛ ٔشحّٝ ػْٛ
 

صٔبٖ دلیك ٚ ثٛدخٝ ثٙذی آصٟٔٛ٘بی پیـشفت تحصیّی ٕٞبًٞٙ اػتب٘ی ٚ آصٟٔٛ٘بی پٛيٙذٌبٖ 

 .سػبِت ٔتؼبلجب اػالْ خٛاٞذ ؿذ

 

 

 

 

 اص آٔٛصاٖ دا٘ؾ وٝ اػت ثؼتشی ٚ فشصت اثتذايی ػّٕی ٞبی پظٚٞؾ يب حیبٖ خبثشثٗ خـٙٛاسٜ

 ٚ ٟٔبست دا٘ؾ، وؼت ثٝ خبف ٔٛضٛع يه دسثبسٜ ٌشٚٞی يب فشدی وٛؿؾ ثب پشٚطٜ سٚؽ عشيك

 يه ثب اثتذايی دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ ٞبی پشٚطٜ ٚ آثبس خـٙٛاسٜ ايٗ دس. ٔی سػٙذ خبف ٍ٘شؽ

 ايٗ. ٌشدد ٔی داٚسی ٚ ػشضٝ ػّٕی ٞبی ٕ٘بيـٍبٜ لبِت دس اٍ٘یض ٞیدبٖ ٚ ػبِٓ سلبثت

  .ؿٛ٘ذ ٔی ثشٌضاس وـٛسی ٚ اػتب٘ی ای، آٔٛصؿٍبٞی، ٔٙغمٝ ػغٛح دس ٞب ٕ٘بيـٍبٜ

 آزهًَْبی پیطرفت تحصیلی

 طرح جببربي حیبى



 
 

 

 

 

 

  

ثشای ايٗ وبس يىی . دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ٞشپبيٝ تحصیّی ثب يىی اص ٔفبخش ادثی ايشاٖ آؿٙب ٔی ؿٛ٘ذ

ا٘تخبة ٚ ٌضيذٜ ای اص اؿؼبس ػبدٜ تش ... اص ؿبػشاٖ ثضسي ايشاٖ ٔب٘ٙذ فشدٚػی، ػؼذی، حبفظ ٚ 

 .ثٝ ٚػیّٝ دثیش ادثیبت ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ آٔٛصؽ دادٜ ٔی ؿٛد

 

 هفبخز ادبی پبیِ

 فشدٚػی چٟبسْ

 ػؼذی پٙدٓ

 حبفظ ؿـٓ

 

  

 طرح آضٌبیی بب هفبخر ادبی



 

 

 

 

 

 :هعزفی عزح قذس

طرح قذس یا بِ عبارت دیگر کالم ٍحی در رسالت، یک طرح آهَزش هحَر است کِ در یک بازُ زهاًی 

 .فراگیراى را هَرد آهَزش قرار هی دّذ

 :اّذاف عزح

 کوک بِ آهَزش ٍ یادگیری در رٍاى خَاًی ٍ قرائت قرآى کرین 

 آضٌا ًوَدى فراگیراى با هفاّین قرآًی 

 استفادُ هٌاسب از اٍقات فراغت فراگیراى 

 ضکَفا کردى استعذادّای بالقَُ فراگیراى در هسیر هعارف اسالهی

 

 

 

 

 

 جطٌَارُ غذا

ايٗ خـٙٛاسٜ ثٝ ٔٙظٛس ايدبد سٚحیٝ ٔؼئِٛیت پزيشی ٚ اٍ٘یضٜ صيجبثیٙی ٚ صيجب ؿٙبػی دٚ 

 .ٔشتجٝ دس ػبَ دس ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اخشا ٔی ٌشدد

  

 ببزارچِ خیریِ

 

 طرح لذس



 
 

  

 

 

 

 

ثٝ ٔٙظٛس افضايؾ ٘ـبط خٕؼی، ايدبد سٚحیٝ تؼبٖٚ ٚ ٔؼئِٛیت پزيشی، وؼت تدشثٝ، 

آؿٙبيی ثب ٔحیغٟبی ػّٕی، آٔٛصؿی ٚ تبسيخی، آؿٙبيی ثب آداة ٚ ػٙٗ ٚ سػْٛ ٔختّف، 

ثبصديذٞبی ػّٕی، آٔٛصؿی، تفشيحی دس عی ػبَ ... پشٚسؽ سٚحیٝ تحمیك ٚ پظٚٞؾ ٚ 

 .تحصیّی ثشٌضاس ٔی ٌشدد

ايٗ ثبصديذٞب ٞذفٕٙذ ٚ ثش اػبع آٔٛختٝ ٞبی وتت دسػی ثب ٔٙبػجت ٞبی تبسيخی ٚ 

 .اختٕبػی، ا٘تخبة ٚ ثشٌضاس ٔی ؿٛد

اِٚیبء ٌشأی ٔی ثبيؼت سضبيت ٘بٔٝ ٚ ٔٛافمت حضٛس فشص٘ذؿبٖ سا دس ايٗ ثبصديذٞب  *

 .تىٕیُ ٚ تب يه سٚص لجُ ثٝ ٔذسػٝ اسػبَ ٕ٘بيٙذ

آهَسضگبُ اس اعشام داًص آهَساى بذٍى رضبیت کتبی هعذٍر است ٍ تحت ّيچ ضزایغی رضبیت : تذکز

 .ضفبّی یب تلفٌی هَرد قبَل ًوی ببضذ

 ثبصديذٞبی ػّٕی (اِف

 وبسخب٘دبت 

 پبسن ٞب 

 فشٍٞٙؼشاٞب 

 ٔٛصٜ ٞب 

اسدٚٞبی تفشيحی، آٔٛصؿی  (ة

 (يه سٚصٜ)
 اسدٚٞبی خبسج اص ٔذسػٝ

 ٔیثبق ثب ػّی ثٗ ٔٛػی اِشضب (ج

ٔمشس اػت دس ػبَ تحصیّی خذيذ وّیٝ پبيٝ ٞب ثٝ 

تفىیه ثٝ ٕٞشاٜ ٔشثیبٖ آٔٛصؿی ٚ وبدس دفتشی دثؼتبٖ 

ٌشد ٞٓ آيٙذ ٚ  (ع)دس ثبسٌبٜ آلب ػّی ثٗ ٔٛػی اِشضب 

 .اثشاص اسادت ثٝ ػبحت ٔمذع آٖ حضشت ٕ٘بيٙذ
  

 اردٍّب ٍ ببزدیذّبی گرٍّی



 

 

 

 

 

 ٜآٔٛصؽ ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ اِٚیبء اص عشيك ثشٚؿٛس ٚ ثشٌضاسی وبسٌب 

 ا٘ذاصٜ ٌیشی لذ ٚ ٚصٖ ٚ ؿٙبػبيی ٘بٞٙدبسی ٞبی لبٔتی 

  (ؿشٚع ػبَ تحصیّی ٚ ثٝ صٛست ٔذاْٚ)غشثبٍِشی پذيىّٛص 

  (يه ثبس دس ػبَ تحصیّی  )ٔؼبيٙبت د٘ذا٘پضؿىی 

  (يه ثبس دس ػبَ تحصیّی)ٔؼبيٙبت چـٓ پضؿىی  

 

 

 

 

 

  

 فؼبلیت ّبی بْذاضتی



 
 

 

  
 

 

آٔٛصؽ خب٘ٛادٜ ثٝ ػٙٛاٖ يىی اص ٔجبحث ٟٔٓ فشٍٞٙی ، اختٕبػی اص سئٛع ثش٘بٔٝ ٞبی ٟٔٓ ٚ 

 .تأثیشٌزاس آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػت

تـىیُ والع ٞبی آٔٛصؽ خب٘ٛادٜ ثب ثٟشٜ ٌیشی اص اػبتیذ ٔدشة تؼّیٓ ٚ تشثیت ٚ 

سٚا٘ـٙبػی، يىی اص ساٜ ٞبی وؼت ٚ افضايؾ صالحیت ٞبی اختٕبػی ٚ ػّٕی اِٚیبی ٔحتشْ 

اػت تب ثب آٌبٞی اص تٛا٘بيی ٚ ظشفیت فىشی ٚ فشٍٞٙی خٛد ؿشايظ ٔٙبػت سا ثشای تٛػؼٝ 

 .ٟٔبست ٞبی اػبػی ص٘ذٌی ثٝ ٔٙظٛس ايدبد وب٘ٛ٘ی صٕیٕی ٚ ٌشْ دس خب٘ٛادٜ ثٝ وبس ٌیش٘ذ

ٞذف ٟٔٓ آٔٛصؽ خب٘ٛادٜ، آٌبٜ ػبختٗ اِٚیب ٘ؼجت ثٝ ٔؼبئُ ديٙی،تشثیتی، ٔـبٚسٜ ای ٚ 

سٚا٘ی ثب سٚيىشد يىؼبٖ ػبصی ٚ ٕٞؼٛيی ٚ ٞٓ ا٘ذيـی دس خٟت اٞذاف ٔمذع تشثیتی ثیٗ 

خب٘ٝ ٚ ٔذسػٝ اػت تب ثذيٗ ٚػیّٝ پیٛ٘ذٞبی اخاللی ٚ ا٘ؼب٘ی ثیٗ اِٚیبی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ 

ٔشثیبٖ ٔذاسع اص يه ػٛ ٚ اص ػٛی ديٍش ٘حٜٛ سفتبس ٕٞؼشاٖ ثب يىذيٍش ثٝ ٔٙظٛس اثش ٌزاسی 

 .ٔثجت ثش تشثیت فشص٘ذاٖ سا تمٛيت وٙذ

ايٗ خّؼبت ثب حضٛس اػبتیذ ا٘ذيـٕٙذ ٚ وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؿی ٚ اخاللی عجك ثش٘بٔٝ صيش ثشٌضاس 

 .ٔی ؿٛد

 .ٔٛضٛع ٚ ٔىبٖ ٚ تبسيخ دلیك خّؼٝ ثٝ اعالع خٛاٞذ سػیذ

 دٍرُ اٍل                              آببى هبُ

 دٍرُ دٍم                               آرر هبُ

 دٍرُ سَم                                دی هبُ

 دٍرُ چْبرم                             بْوي هبُ

 آهَزش خبًَادُ



 آییي ًبهِ اًضببطی آهَزضگبُ پَیٌذگبى رسبلت 

پٛؿؾ حدبة وبُٔ دس ٔٛسد ٚاِذيٗ )سػبيت ؿؼبئش ديٙی ٚ احتشاْ ثٝ اصَٛ ٚ ٔجب٘ی اػالٔی ٚ اخاللی  (1

  (.اِضأی ٔی ثبؿذ

 سػبيت ادة ٚ احتشاْ ٘ؼجت ثٝ ٔذيش، ٔؼبٚ٘یٗ، ٔؼّٕیٗ ٚ ػبيش دا٘ؾ آٔٛصاٖ (2

 ؿشوت دس ٔشاػٓ صجحٍبٞی (3

تٛػظ دا٘ؾ آٔٛص دس حیبط ٔذسػٝ ٚ ٍٞٙبْ ٚسٚد ٚ ( ٔب٘تٛ، ؿّٛاس، ٔمٙؼٝ)سػبيت پٛؿؾ فشْ ٔذسػٝ  (4

 خشٚج اص ٔذسػٝ

پبویضٌی ِجبػٟب، وٛتبٜ وشدٖ ٘بخٗ، داؿتٗ ِٛاصْ ؿخصی اص خّٕٝ )سػبيت ثٟذاؿت ٚ ٘ظبفت ؿخصی  (5

 (ِیٛاٖ، حفظ ثٟذاؿت ٔحیظ ٔذسػٝ

 ػذْ اػتفبدٜ اص ٚػبيُ تضئیٙی ٚ آسايـی اص خّٕٝ ٌٛؿٛاسٜ، اٍِٙٛ، الن ٘بخٗ ٚ ػبيش ٔٛاسد (6

دس ) تٛػظ دا٘ؾ آٔٛص MP4ػذْ اػتفبدٜ اص تّفٗ ٕٞشاٜ، دٚسثیٗ، ٘ٛاس، ػی دی، ِپ تبة، تجّت، فّؾ،  (7

 .صٛست  ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٗ ٚػبيُ فٛق دس ٔذسػٝ ضجظ ٚ ٍٟ٘ذاسی خٛاٞذ ؿذ

غیجت ثٝ ػّت )حضٛس ٔشتت ٚ ثٝ ٔٛلغ دس والع دسع ٚ ػذْ غیجت غیشٔٛخٝ ٚ ٔىشس ٚ ػذْ تأخیش (8

 (.ٔؼبفشت ثٝ ٞش دِیُ غیش ٔٛخٝ اػت

خٟت غیجت ثب تّفٗ ٔؼبٚ٘یٗ )اسائٝ ٌٛاٞی پضؿىی ثالفبصّٝ پغ اص غیجت دا٘ؾ آٔٛص ثٝ دفتش دثؼتبٖ  (9

  (36025373: آٔٛصؿی تٕبع ٌشفتٝ ؿٛد 

 ػذْ خشٚج اص ٔذسػٝ دس ػبػبت آٔٛصؿی ٍٔش ثب اخبصٜ ٔؼئِٛیٗ ٚ فمظ ٕٞشاٜ ٚاِذيٗ (10

 .اخبصٜ خشٚج اص ٔذسػٝ فمظ تٛػظ ٚاِذيٗ ٚ ثب اسائٝ وبست ؿٙبػبيی أىبٖ پزيش ٔی ثبؿذ (11

اعالع سػب٘ی اِٚیبء ثٝ ٔؼئِٛیٗ ٔذسػٝ دس اػشع ٚلت دس صٛست تأخیش  ٚ غیجت دا٘ؾ آٔٛص ثٝ صٛست  (12

 حضٛسی

ؿشوت دس آصٖٔٛ ٞب، اسدٚٞبی ػّٕی ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی )ؿشوت دس وّیٝ فؼبِیت ٞبی ٔذسػٝ اص خّٕٝ  (13

 .اِضأی اػت (آٔٛصؿی

 (آٔٛصؽ خب٘ٛادٜ، ا٘دٕٗ اِٚیبء ٚ ٔشثیبٖ)ٕٞىبسی ٚ ؿشوت اِٚیبء دس خّؼبت آٔٛصؿی، تشثیتی  (14

داًص آهَزاى ٍ اٍلیبء هحترم هلسم بِ اجرای دلیك آئیي ًبهِ هی ببضٌذ در صَرت ػذم رػبیت هَارد فَق 

 .در ًورُ اًضببط داًص آهَزاى تأثیر هستمین خَاّذ داضت



 
 

 اًتظبرات هذرسِ از اٍلیبء 

 ػذْ غیجت غیش ٔٛخٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٝ خصٛف دس سٚصٞبی تشثیت ثذ٘ی ٚ لشآٖ* 

ثشای سػبيت حمٛق آٔٛصؿی )ػذْ ٔشاخؼٝ اِٚیبء ثٝ والع ثذٖٚ ٕٞبٍٞٙی ثب دفتش ٔؼبٚ٘یٗ * 

وّیٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ، استجبط ثب ٔؼّٓ ٔشثٛعٝ فمظ ثب تؼییٗ ٚلت لجّی ٚ دس صً٘ ٞبی تفشيح ٚ 

 (.خبسج اص ػبػبت آٔٛصؿی أىبٖ پزيش ٔی ثبؿذ

 اعالع سػب٘ی ثٝ ٔٛلغ ٚ ثٝ صٛست حضٛسی دس صٛست تأخیش يب غیجت دا٘ؾ آٔٛص ثٝ ٞش دِیُ* 

 اعالع سػب٘ی ثٝ ٔٛلغ دس صٛست تغییش ؿٕبسٜ تّفٗ ٚ آدسع ٔٙضَ* 

پٛؿیذٖ ِجبع ٚ وفؾ ٚسصؿی دس ػبػت ٚسصؽ ٚ پٛؿیذٖ ِجبع فشْ دس ػبيش ػبػبت * 

 آٔٛصؿی

 ػذْ تدٕغ اِٚیبء دس ٔحیظ آٔٛصؿی لجُ ٚ ثؼذ اص ػبػت آٔٛصؿی* 

  خّٛی دسة ٔٙبصَ ٕٞؼبيٍبٖ  وشدٖ ٚػبيُ ٘مّیٝخٛدداسی اص پبسن* 

ٔذسػٝ دس لجبَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ غیش ) 13:10ٔشاخؼٝ خٟت تحٛيُ فشص٘ذ خٛد سأع ػبػت * 

 (.ػشٚيغ ثؼذ اص ػبػت ٔمشس ٔؼئِٛیتی ٘ذاسد

 .اص اخبصٜ ٌشفتٗ دس ػبػت آخش خٟت ثشلشاسی ٘ظٓ والع خٛدداسی فشٔبئیذ* 

اس تجوع در هحيظ آهَسضی، درة کالسْب ٍ سبلي هذرسِ قبل ٍ بعذ اس سبعت  :تذکز هْن 

 .آهَسضی جذاً خَردداری فزهبیيذ سیزا ببعث اختالل کبر ّوكبراى در هحيظ آهَسضی خَاّذ ضذ

 

 .لطفبٌ ًظرات ٍ پیطٌْبدات خَد را در صٌذٍق لبصذن بیبًذازیذ

 .ارائِ ًظرات ٍ پیطٌْبدات ضوب ببػث بْبَدی کیفیت آهَزضی هب خَاّذ بَد



 

  انهم عفاف و حجاب دانش آمىزانمیثاق

ما دانش آمىزان هب عنىان طالهی داران دافع از آمىزه اهی سعادت بخش اسالم 

 و با الهام از قرآن و عترت ربای دستیابی هب مراتبی از حیات طیبو فردی و اجتماعی با امضای ایه میثاق انهم 

 : با یکدیگر عهد می بندیم

  ضوي حفظ کراهت ٍ ارزش ّای ٍاالی اًساًی، هطلَب تریي پَضص هطرٍع را کِ ترازًذُ یک ًَجَاى

 .ٍ جَاى هسلواى ایراًی است، اًتخاب ًوایین

  تا اًجام فعالیت ّای علوی، پژٍّطی، اجتواعی ٍ سیاسی تَام تا حفظ پَضص اسالهی تِ ّوگاى

 .ًطاى دّین کِ حجاب، لثاس هطارکت سالن در عرصِ ّای گًَاگَى است

  تا افسایص آگاّی ّا ٍ ضٌاخت فَائذ ٍ هسیت ّای پَضص اسالهی، زهیٌِ اًتخاب هٌاسة تریي پَضص

 .را در جاهعِ داًص آهَزی فراّن ًوائین

  تا تَجِ تِ گستردگی فضاّای هجازی، تالش هی کٌین کِ خَد ٍ دٍستاًواى را از هسایا ٍ پیاهذّای

  .استفادُ ًاهطلَب آى هصَى ًگاُ دارین

  تا تَجِ تِ ًقص تازدارًذگی فرائض دیٌی تِ ٍیژُ ًواز، تالش هی کٌین تا گسترش اقاهِ ًواز از تاثیر

 .آى در حفظ ٍ تقَیت حیاء ٍ عفاف استفادُ ًوایین

  تا تْرُ هٌذی از آهَزُ ّای دیي هثیي اسالم، تِ ٍیژُ اصل ٍالیت فقیِ تالش هی کٌین تا در پرتَی

 .تاضین (عج)حیا ٍ پاکذاهٌی زهیٌِ سازاى حکَهت جْاًی حضرت هْذی 

 

 وزارت آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش خراسان رضوی

 دبیرخانه عفاف و حجاب
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