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 t.nassirian@gmail.com :  ارتباط با مؤسس

  07332063 :ارتباط با مدیریت 

  07332060 : ارتباط با معاونین

 

 سجاد به نام دبستان پويندگان رسالت تجارتبانك   499941114:  شماره حساب شهریه 

 

 www.pooyandegan-resalat.com :پویندگان رسالت  مجتمعپرتال آدرس 

 زان، معلمان و اولیاء و آشنايی بابرای ارتباط بیشتر و بهتر بین دانش آمو پرتال جامع 

 مجتمع فعالیت ساير مدارس و مراکز

 sch2.pooyandegan-resalat.com   :آدرس پرتال 

 فعالیت  و ساير های مدرسه، نمونه سؤاالت معلمان اخبار و اطالعیه جهت اطالع رسانی

 مصور  مدرسه به صورت های

 telegram.me/poyandegan2   :کانال تلگرام 

 

  30، پالک  11و  9بولوار سجاد، حامد جنوبی، بین حامد جنوبی   :آدرس 

  

 مدرسه ارتباط با مسئولین

mailto:t.nassirian@gmail.com
http://www.pooyandegan-resalat.com/
http://www.pooyandegan-resalat.com/
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 .حضور داشته باشید به موقع در ايستگاه يا محل تعیین شده برای سوار شدن وسیله نقلیه*  

 .سرويس موظف است فرزندتان را درب منزل تحويل گرفته و درب منزل تحويل دهدراننده * 

خاص مشکالت و مسائل  .از برخورد با راننده سرويس به صورت فردی جداً خودداری نمايید *

 .برسانیدمسئول سرويس يا مسئولین مدرسه  به موقع به اطالع را در اين رابطه

 .ممنوع است پرداخت هر گونه وجهی به راننده سرويس* 

نظافت و حفظ صندلی ها و  ، رعايتامنیتنظم و  در ايجادبا راننده خودرو خواهشمنديم * 

 خودداری از صحبت با راننده در حین رانندگینموده و  همکاری امکانات موجود در خودرو

 .کنید

 .انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد سرويس فرزندتان به دفتر دبستان اطالع دهید* 

 .داریماز شما ولي گرامي که جلوي درب منازل پارك نمي فرمایید کمال تشكر را 

 

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

 .زیر هماهنگ کنید

 شماره حساب سرویس تلفن مربوط نام مسئول سرویس
 07390129 آقای جهانی

39120303620 

410347210 

 بانك تجارت به نام طاهره نصیريان

 

  

 مقرررات استفاده از سرویس



3 
 

 

 

 آموزشيجدول زمان بندي فعالیت هاي 

 

 

 

 ساعت کالس های آموزشی

 زنگ اول و دوم

یح
فر

گ ت
زن

 

 زنگ سوم و چهارم
یح

فر
گ 

زن
 

 زنگ پنجم

یح
فر

گ ت
زن

 

 زنگ ششم

9:12 – 6:42   11:33 – 9:03 13:33 – 11:12 10:42 – 13:12 
 

 

 زنگ های تفریح

 3تفریح  2تفریح  1تفریح 

9:03 – 9:12 11:12 – 11:33 13:12 – 13:33 
 

 7337تا  7ساعت ورود به مدرسه 

 7337تا 73:7مدرسه صبحگاه 

  133:7ساعت خروج   

 . فرزندانتان را جلوی درب مدرسه تحویل دهيد

 .(دقيقه زودتر از ساعت خروج در آموزشگاه حضور یابيد 17به علت ازدحام و ترافيك خواهشمند است، فقط )

  .قبالً از همكاری صميمانه شما سپاسگزاریم
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 شاهي ایراني خانم: مدیریت 

 ششم پنجم چهارم معاونین

 خانم حسني

 خانم سعیدمسگري

 واحديخانم 

 سخاوتيخانم 

 خانم عالمي پور

 کشاورزخانم 

 معاشريخانم 

 کلیدريخانم 

 بزازانخانم 

 نویديخانم 

 اشراقيخانم 

 حسینيخانم  حیراني خانم

 جمهوريخانم 

 مربیان

 ادبیات مشاوره

 

 قرآن کامپیوتر

 

 بهداشت

 

تربیت  هنر

 بدني

 

 کادر اجرایي و معلمان

 نصیریان خانم:  مؤسس

 خانم

 حسنیان

 خانم
 دهمحمدزا

 خانم

 رمضاني

 

 خانم

 پاکدل

 خانم

 رمضاني

 خانم

 خاکساري

 خانم

 باغبان

 جعفريخانم 
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هم فکری، تالش، یاری و همکاری برای بهبود  :به منظور هماهنگی بیشتر در خصوص اهداف 

پیشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان، جلساتی با عنوان دیدار با اولیاء طبق 

 .شده است که در زمان مقرر تاریخ آن اطالع رسانی خواهد شدجدول زیر در نظر گرفته 

 

 زمان برگزاری جلسات دیدار با اولياء

 شهريور ماه نیمه اول  (معارفه)

 مهر ماهنیمه اول  اولجلسه 

 نیمه اول دی ماه  دومجلسه 

 اعالم نتايج نوبت اول سومجلسه 

 نیمه اول ارديبهشت ماه  جلسه چهارم

 اعالم نتايج نوبت دوم پنجمجلسه 

 

الزم به ذکر است هر یک از همکاران محترم در طول ایام هفته یک روز را به صورت تلفنی یا 

حضوری، پاسخگوی اولیاء محترم می باشند که در اولین جلسه مالقات به اطالع عزیزان می 

 .رسانند

 

کودکانتان و روند آموزش مراجعه شما به کالس درس در ساعات آموزشی، آرامش 3 تذکر 

.کالس را مختل می نماید

 ءارتباط معلمان با اولیا
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ادگیرنده به منظور تجربه در فضای حفظ انگیزه و ايجاد چالش در ي ی برایفوق برنامه، فعالیت

کالس، مدرسه و خارج از مدرسه بوده، که در عین حال مرتبط با موضوعات درسی و نیازهای 

دامنه فعالیت های فوق برنامه از مدرسه تا . اساسی دانش آموزان و جامعه طراحی شده است

 .می باشدان فضای بیرون مدرسه و با توجه به نیازهای اجتماعی و روانی دانش آموز

 دروس فوق برنامه دبستان در طول هفته
 پایه تحصيلی تعداد ساعات اضافی در ساعت درسی نام درس

 چهارم، پنجم، ششم ساعت 2 ریاضی 

 چهارم، پنجم، ششم ساعت 2 علوم

 پنجم، ششم ساعت 2 یفارس اتیادب

 چهارم ساعت 2 زبان انگلیسی

 چهارم، پنجم، ششم ساعت 9 کامپیوتر
 چهارم، پنجم، ششم ساعت 9 یزندگ یها مهارت و مشاوره

 ششم پنجم، چهارم، ساعت 9 بهداشت  کارگاه آموزشی تغذیه و
 

 

 

 

 های کالمی، بالندگی اجتماعی و خالقیت دانشمنظور تعمیق يادگیری، رشد مهارت به 

 آموزان

  پژوهشیاراختصاص يك نیروی ويژه با تحصیالت مرتبط به عنوان 

 برگزاری جشنواره پژوهشی با حضور اولیاء 

 اختصاص جوايز ويژه به دانش آموزان و معلمان پژوهنده  

 فوق برنامه ها

 پژوهش محوري
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 برنامه آزمونهای پيشرفت تحصيلی

 2/0/96 آزمون مرحله اول

 13/9/96 آزمون مرحله دوم

 10/11/96 آزمون مرحله سوم

 10/13/96 آزمون مرحله چهارم 

 14/3/90 آزمون مرحله پنجم
 

 

 

 

 

 

 از آموزان دانش که است بستری و فرصت ابتدايی علمی های پژوهش يا حیان جابربن جشنواره

 و مهارت ،دانش کسب به خاص موضوع يك درباره گروهی يا فردی کوشش با پروژه روش طريق

 يك با ابتدايی دوره آموزان دانش های پروژه و آثار جشنواره اين در .رسند می خاص نگرش

 اين. گردد می داوری و عرضه علمی های نمايشگاه قالب در انگیز هیجان و سالم رقابت

  .شوند می برگزار کشوری و استانی ،ای منطقه، آموزشگاهی سطوح در ها نمايشگاه

 آزمونهاي پیشرفت تحصیلي

 طرح جابربن حیان
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برای اين کار يکی . تحصیلی با يکی از مفاخر ادبی ايران آشنا می شونددانش آموزان در هرپايه 

انتخاب و گزيده ای از اشعار ساده تر ... و  ، سعدی، حافظاز شاعران بزرگ ايران مانند فردوسی

 .به وسیله دبیر ادبیات به دانش آموزان آموزش داده می شود

 

 مفاخر ادبی پایه

 فردوسی چهارم

 سعدی پنجم

 حافظ ششم

 

 

 

 

 

 

 بازارچه خيریه 

 دانش نیب در سال در مرتبه دو یشناس بایز و ینیبابیز زهیانگ و یریپذ تیمسئول هیروح جادیا منظور به جشنواره نیا

  .و هزینه جمع آوری شده صرف امور خیریه می گردد .گردد یم اجرا آموزان

 طرح آشنایي با مفاخر ادبي

نیكوکاري بازارچه  
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 (ویژه پایه های چهارم و پنجم)3شهابمعرفی طرح 

استعداد یابی دانش آموزان و شناسایی توانمندیهای آنان و کمک به رشد و شکوفایی استعدادهای دانش 

 آموزان 

 3اهداف طرح

  شناخت و شناسایی و هدایت و حمایت آموزشی و تربیتی دانش آموزان و حمایت از آنها در مراحل

 مختلف آموزش 

  تر و سر آمد و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رشد و بالندگی آنان به استعدادهای برپرورش

 عنوان سرمایه های ملی و خدادادی 

  3 حوزه های تعریف شده در طرح شهاب

  استعداد کالمی 

  ریاضی استعداد 

  هنریاستعداد 

  فضاییاستعداد 

  ورزشی –حرکتی استعداد 

  اجتماعیاستعداد 

  فرهنگی و دینیاستعداد 

  علوم تجربیاستعداد 

 

 

 شهابطرح 
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منظور افزايش نشاط جمعی، ايجاد روحیه تعاون و مسئولیت پذيری، کسب تجربه، آشنايی  به

با محیطهای علمی، آموزشی و تاريخی، آشنايی با آداب و سنن و رسوم مختلف، پرورش روحیه 

آموزشی، تفريحی در طی سال تحصیلی برگزار می بازديدهای علمی، ... تحقیق و پژوهش و 

 .گردد

اين بازديدها هدفمند و بر اساس آموخته های کتب درسی با مناسبت های تاريخی و 

 .اجتماعی، انتخاب و برگزار می شود

و موافقت حضور فرزندشان را در اين بازديدها  نامه اولیاء گرامی می بايست رضايت *

 .تکمیل و تا يك روز قبل به مدرسه ارسال نمايند

آموزشگاه از اعزام دانش آموزان بدون رضایت کتبی معذور است و تحت هيچ شرایطی رضایت 3 تذکر

 .شفاهی یا تلفنی مورد قبول نمی باشد

 بازديدهای علمی( الف

 آزمايشکاه ها 

 پارک ها 

 فرهنگسراها 

 موزه ها 

 اردوهای تفريحی، آموزشی( ب

 (يك روزه)
 اردوهای خارج از مدرسه

 میثاق با علی بن موسی الرضا( ج

مقرر است در سال تحصیلی جديد کلیه پايه ها به 

تفکیك به همراه مربیان آموزشی و کادر دفتری دبستان 

گرد هم آيند و ( ع)در بارگاه آقا علی بن موسی الرضا 

 .ز ارادت به ساحت مقدس آن حضرت نمايندابرا
  

 اردوها و بازدیدهاي گروهي
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 آموزش به دانش آموزان و اولیاء از طريق بروشور و برگزاری کارگاه 

 اندازه گیری قد و وزن و شناسايی ناهنجاری های قامتی 

  (شروع سال تحصیلی و به صورت مداوم)غربالگری پديکلوز 

  (بار در سال تحصیلی يك ) معاينات دندانپزشکی 

  (يك بار در سال تحصیلی)معاينات چشم پزشکی  

 

 

 

 

 

 فعالیت هاي بهداشتي
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آموزش خانواده به عنوان يکی از مباحث مهم فرهنگی ، اجتماعی از رئوس برنامه های مهم و 

 .تأثیرگذار آموزش و پرورش است

تشکیل کالس های آموزش خانواده با بهره گیری از اساتید مجرب تعلیم و تربیت و 

يکی از راه های کسب و افزايش صالحیت های اجتماعی و علمی اولیای محترم  ،روانشناسی

است تا با آگاهی از توانايی و ظرفیت فکری و فرهنگی خود شرايط مناسب را برای توسعه 

 .منظور ايجاد کانونی صمیمی و گرم در خانواده به کار گیرندمهارت های اساسی زندگی به 

هدف مهم آموزش خانواده، آگاه ساختن اولیا نسبت به مسائل دينی،تربیتی، مشاوره ای و 

اهداف مقدس تربیتی بین  و هم انديشی در جهت روانی با رويکرد يکسان سازی و همسويی

قی و انسانی بین اولیای دانش آموزان و خانه و مدرسه است تا بدين وسیله پیوندهای اخال

مربیان مدارس از يك سو و از سوی ديگر نحوه رفتار همسران با يکديگر به منظور اثر گذاری 

 .مثبت بر تربیت فرزندان را تقويت کند

اين جلسات با حضور اساتید انديشمند و کارشناسان آموزشی و اخالقی طبق برنامه زير برگزار 

 .می شود

 .مکان و تاريخ دقیق جلسه به اطالع خواهد رسیدموضوع و 

 دوره اول                              آبان ماه

 دوره دوم                               آذر ماه

 دوره سوم                                دي ماه

 دوره چهارم                             بهمن ماه

 آموزش خانواده
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 آموزشگاه پویندگان رسالتآیین نامه انضباطي  

پوشش حجاب کامل در مورد والدين ) و اخالقی رعايت شعائر دينی و احترام به اصول و مبانی اسالمی( 1

  (.الزامی می باشد

 معلمین و ساير دانش آموزان معاونین، رعايت ادب و احترام نسبت به مدير،( 3

 شرکت در مراسم صبحگاهی( 0

در حیاط مدرسه و هنگام ورود و  توسط دانش آموز( مانتو، شلوار، مقنعه) فرم مدرسه رعايت پوشش( 4

 خروج از مدرسه

پاکیزگی لباسها، کوتاه کردن ناخن، داشتن لوازم شخصی از جمله )رعايت بهداشت و نظافت شخصی ( 2

 (لیوان، حفظ بهداشت محیط مدرسه

 الک ناخن و ساير موارد، لنگوا، عدم استفاده از وسايل تزئینی و آرايشی از جمله گوشواره( 7

در )توسط دانش آموز  MP4تلفن همراه، دوربین، نوار، سی دی، لپ تاب، تبلت، فلش،  استفاده ازعدم ( 6

 .وسايل فوق در مدرسه ضبط و نگهداری خواهد شد همراه داشتنبه  صورت 

غیبت به علت )و عدم تأخیر و مکرر حضور مرتب و به موقع در کالس درس و عدم غیبت غیرموجه( 0

 (.استمسافرت به هر دلیل غیر موجه 

 جهت غیبت با تلفن معاونین) ارائه گواهی پزشکی بالفاصله پس از غیبت دانش آموز به دفتر دبستان( 9

 ( 07332060:  تماس گرفته شود آموزشی

 والدينعدم خروج از مدرسه در ساعات آموزشی مگر با اجازه مسئولین و فقط همراه ( 13

 .ارائه کارت شناسايی امکان پذير می باشد با اجازه خروج از مدرسه فقط توسط والدين و( 11

وقت در صورت تأخیر  و غیبت دانش آموز به صورت  اسرعاطالع رسانی اولیاء به مسئولین مدرسه در ( 13

 حضوری

برنامه های ی علمی و ، اردوهاشرکت در آزمون ها)شرکت در کلیه فعالیت های مدرسه از جمله ( 10

 .الزامی است( آموزشی

 (انجمن اولیاء و مربیان، آموزش خانواده) تربیتیی و شرکت اولیاء در جلسات آموزشی، همکار( 14

و اولیاء محترم ملزم به اجراي دقیق آئین نامه مي باشند در صورت عدم رعایت موارد فوق  اندانش آموز

 .در نمره انضباط دانش آموزان تأثیر مستقیم خواهد داشت
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 ات مدرسه از اولیاء انتظار

 به خصوص در روزهای تربیت بدنی و قرآن دانش آموزان عدم غیبت غیر موجه* 

رعايت حقوق آموزشی  برای) بدون هماهنگی با دفتر معاونین عدم مراجعه اولیاء به کالس* 

 و با تعیین وقت قبلی و در زنگ های تفريح فقط ارتباط با معلم مربوطه، کلیه دانش آموزان

 (.امکان پذير می باشدخارج از ساعات آموزشی 

 لیلدر صورت تأخیر يا غیبت دانش آموز به هر د و به صورت حضوری اطالع رسانی به موقع* 

 اطالع رسانی به موقع در صورت تغییر شماره تلفن و آدرس منزل* 

 در ساعت ورزش و پوشیدن لباس فرم در ساير ساعات لباس و کفش ورزشی پوشیدن* 

 آموزشی

 عدم تجمع اولیاء در محیط آموزشی قبل و بعد از ساعت آموزشی* 

 ن جلوی درب منازل همسايگا کردن وسايل نقلیه از پارکخودداری  *

مدرسه در قبال دانش آموزان غیر ) 10:43 جهت تحويل فرزند خود رأس ساعت مراجعه* 

 (.سرويس بعد از ساعت مقرر مسئولیتی ندارد

 .از اجازه گرفتن در ساعت آخر جهت برقراری نظم کالس خودداری فرمائید* 

درب کالسها و سالن مدرسه قبل و بعد از ساعت  در محيط آموزشی،از تجمع  3تذکر مهم 

 .خواهد شداختالل کار همكاران در محيط آموزشی  باعث زیرا آموزشی جداً خوردداری فرمایيد

 

 .بیاندازید صندوق قاصدكلطفاٌ نظرات و پیشنهادات خود را در 

 .ارائه نظرات و پیشنهادات شما باعث بهبودي کیفیت آموزشي ما خواهد بود



  
 نامه عفاف و حجاب دانش آموزان میثاق

 ما دانش آموزان به عنوان طالیه داران دفاع از آموزه های سعادت بخش اسالم

 و با الهام از قرآن و عترت برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه فردی و اجتماعی

 :با یکدیگر عهد می بندیم این میثاق نامه با امضای 

  ضمن حفظ کرامت و ارزش های واالی انسانی، مطلوب ترین پوشش مشروع را

 .است، انتخاب نماییمکه برازنده یک نوجوان و جوان مسلمان ایرانی 

  با انجام فعالیت های علمی، پژوهشی، اجتماعی و سیاسی توام با حفظ پوشش

اسالمی به همگان نشان دهیم که حجاب، لباس مشارکت سالم در عرصه های 

 .گوناگون است

  با افزایش آگاهی ها و شناخت فوائد و مزیت های پوشش اسالمی، زمینه

 .جامعه دانش آموزی فراهم نمائیمانتخاب مناسب ترین پوشش را در 

  با توجه به گستردگی فضاهای مجازی، تالش می کنیم که خود و دوستانمان را

 .از مزایا و پیامدهای استفاده نامطلوب آن مصون نگاه داریم

  با توجه به نقش بازدارندگی فرائض دینی به ویژه نماز، تالش می کنیم با

 .ظ و تقویت حیاء و عفاف استفاده نماییمگسترش اقامه نماز از تاثیر آن در حف

  با بهره مندی از آموزه های دین مبین اسالم، به ویژه اصل والیت فقیه تالش

می کنیم تا در پرتوی حیا و پاکدامنی زمینه سازان حکومت جهانی حضرت 

 .باشیم( عج)مهدی 

 

 وزارت آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش خراسان رضوی

 دبیرخانه عفاف و حجاب
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