
  برنامه ساالنه و تقویم اجرایی

 1399 -1400سال تحصیلی 
 دبستان پسرانه پویندگان رسالت

 دوره اول



 پیام مدیر
در سرآغاز بهار علم و علم اندوزی که مزین به شور حسینی است مفتخریم که راه انبیاء و اولیاء که همان تعلیم و تعلم  

 . است را انتخاب و رسالت خطیر دانش افزایی فرزندان این مرز و بوم را برگزیده ایم

اینک سال تحصیلی را در شرایطی آغاز می کنیم که علی رغم میل باطنی نتوانسته از نزدیک نوگالن را در آغوش گرفته 

هر چند بر این مسأله واقفیم که تعلیم و تعلم در این شرایط بسی  . و همچون گذشته بر وظیفه خود جامه عمل بپوشانیم

سخت تر از گذشته بوده اما سختی راه را بر جان خریده و با گام های استوارتر از قبل آغاز می نماییم، امید است که با 

توکل بر ذات کبریایی خداوند حکیم و با پیوند علم و ایمان و همچنین جهت گیری های عقالنی و اهتمام معلمان  

 .  فرزانه و دانش آموزان عزیز  مسیر دانایی و توانایی را تا فتح قله های رفیع عنایت و سعادت بپیمائیم

امیدواریم در این سال تحصیلی جدید که مشارکت شما اولیای محترم را بیشتر از پیش می طلبد بتوانیم همچون  

 .همیشه بر مشکالت فائق آمده و هر چه سریع تر چرخ گردون روزگار را بر وفق مراد بگردانیم

 ایزد منان یاور همیشگی تان

 
 ابراهیمیعلیرضا 

 مدیر دبستان پسرانه پویندگان رسالت
 



 اطالعات شناسنامه ای و عمومی آموزشگاه

 18: کل پرسنلتعداد    1394:  تأسیسسال 

 2: تعداد معاون آموزشی ابتدایی: مقطع

 11 :تعداد آموزگار  325: تعداد دانش آموزان

 2: تعداد مربی  11: تعداد کالس

 1: پرستار تعداد  11: تعداد کالس هوشمند



    

   

 معرفی کادر اداری
 مدیر

 علیرضا ابراهیمی 

 معاونین آموزشی
 احمد راعی –قلم شاهی  سیدعباس 

 اجراییمعاون 
 عصاران سبا 



    

 آموزشیمعرفی کادر 
 

 راضیه اطاقی   -زیرکی  اشرف –حوریه موسوی  –منوچهر فرهادیان   آموزگاران پایه اول

 الهه ظریفیان –الهام ارشدی  –تکتم شکوفه –مهناز قره خانی   آموزگاران پایه دوم

 فهیمه کرمانی -قادری  منیژه –زهرا ذبیحی   آموزگاران پایه سوم



 معرفی مربیان 

 مریم شده مربیان هنر 

 مجتبی ایزدی   مربی قرآن



 تعداد دانش آموزان به تفکیک پایه و کالس

 تعداد پایه سوم تعداد پایه دوم تعداد پایه اول

 28 کالس سوم یک 32 کالس دوم یک 36 کالس اول یک

 29 کالس سوم دو 26 کالس دوم دو 34 کالس اول دو

 30 کالس سوم سه 28 کالس دوم سه 31 کالس اول سه

     24  کالس دوم چهار  27 کالس اول چهار

 87   110   128 جمع هر پایه

 325 جمع کل



    

   

 نمودار دانش آموزان  
 1399-1400در سال تحصیلی 
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 جدول زمانبندی آموزشی
 تا ساعت از ساعت  

 8/30 8/15 برنامه صبحگاهی

 9/15 8/30 اولزنگ 

 9/30 9/15 ساعت تفریح اول

 10/15 9/30 دومزنگ 

 10/30 10/15 ساعت تفریح دوم

 11/15 10/30 سومزنگ 

 11/30 11/15 ساعت تفریح سوم

 12/15 11/30 چهارمزنگ 

 12/30 12/15 ساعت تفریح چهارم

 13/15 12/30 پنجمزنگ 



 اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
پرورش و تربیت استعدادهای دینی و علمی 
  تعمیق و آداب اسالمی 
  ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب متناسب با قابلیت ها و ظرفیت های نظام تعلیم و

 تربیت رسمی عمومی  
  تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش

 تربیتی  
 تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت... 
تنوع بخشی به محیط های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت 
 اجتماعی   –افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون های پیشرفت به در ابعاد فرهنگی 
 افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش آموزان در

 رشد و تعالی کشور
 جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثر و بخش عمومی و غیردولتی در تعلیم و تربیت 
ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم 
  افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان، منطقه و مدارس در تقویت فعالیت های

 تربیتی  
  ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات

 ایرانی –فرهنگ اسالمی 
  تنوع بخشی در ارائه خدمات آموزشی و فرصت های تربیتی 
  ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین 
تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی با رویکرد تعالی بخش، پویا و بالنده 
و.... 



 : برنامه های اجرایی               
 

پرورش روحیه مشارکت در فعالیت های دیدنی و مذهبی 

ایجاد عادت های اخالقی مناسب در دانش آموزان 

پرورش روحیه نظم و انضباط در دانش آموزان 

تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان 

ایجاد و تقویت عالقه دانش آموزان به فعالیت های هنری 

 تقویت روحیه مشارکت و تعاون در دانش آموزان 

ایجاد مهارت های اجتماعی در دانش آموزان 

تقویت روحیه پژوهش در دانش آموزان 

افزایش سطح آگاهی والدین نسبت به مسائل تربیتی فرزندان 

تقویت مهارت های ارتباطی در معلمان 
 

 



 اعضای انجمن اولیا و مربیان     
 1 پایه اولایلیا اسلمی نژاد               ولی دانش آموز         نامجو                 خانم   

 2 پایه دومپارسا اسماعیل پور                   ولی دانش آموز خانم منصوریان              

 3 پایه دومکوروش فریفته               ولی دانش آموز         فر                خانم بیژن  

 4 پایه دومصدرا مظفری نژاد            ولی دانش آموز                  آقای مظفری نژاد    

 5 پایه اولمحمدعلی راستی             ولی دانش آموز        خانم توتونچی                 

 6 پایه اولحسام داور پناه                ولی دانش آموز        خانم  محمدی                 

 7 پایه سوممهرتاش پازی                 ولی دانش آموز         خانم افشار                    

 8 پایه اولپویان فرهادی                 ولی دانش آموز         آقای فرهادی                  

 9 پایه اول محمدماهان شوقی             ولی دانش آموز       خانم حق خواه               



 اعضای انجمن اولیا و مربیان     
 10 پایه اولدرخشان        سیدامیرعلی ولی دانش آموز       آقای درخشان                  

 11 پایه اولآرش علوی                          ولی دانش آموز آقای علوی                       

 12 پایه اولکارن شکوه صارمی             ولی دانش آموز      خانم بیانجی                   

 13 پایه اولدانیال خداپرست             ولی دانش آموز        خانم  قیض محمدی          

 14 پایه دومامیرارسالن احمدی          ولی دانش آموز       خانم غفاریان                   

 15 پایه دومابوالفضل طلیس چی         ولی دانش آموز       خانم مؤمن زاده               

 16 پایه سومپارسا کمالی                   ولی دانش آموز       خانم ملکی                     



 جلسات انجمن
شماره  ماه

 جلسه
ساعت  تاریخ روز

 جلسه
 مکان برگزاری

 آنالین 16 99/07/22 سه شنبه 1 مهر
 دفتر دبستان 16 99/08/07 شنبهچهار  2 آبان
 آنالین 16 99/09/11 سه شنبه 3 آذر
 آنالین 16 99/10/16 سه شنبه 4 دی

 آنالین 16 99/11/07 سه شنبه 5 بهمن
 آنالین 16 99/12/05 سه شنبه 6 اسفند

 آنالین 17 1400/01/17 سه شنبه 7 فروردین
 آنالین 17 1400/02/08 سه شنبه 8 اردیبهشت

 آنالین 17 1400/03/04 سه شنبه 9 خرداد
 آنالین 8/30 1400/04/08 سه شنبه 10 تیر

 آنالین 8/30 1400/05/05 سه شنبه 11 مرداد
 آنالین 8/30 1400/06/09 سه شنبه 12 شهریور



 جدول زمانبندی جلسه شورای معلمان
 موضوع جلسه ساعت تاریخ ایام هفته ردیف

 آغاز سال تحصيلي 9 99/06/14 جمعه 1
 کالس های مجازی بررسي  فوايد و مضرات 10:15 99/07/13 يكشنبه 2
 lmsآشنايي با  7:30 99/08/27 سه شنبه 3
 lms  بررسي  فوايد و مضرات 11:15 99/09/30 يك شنبه 4
 چگونگي رفع مشكالت فضای مجازی بررسي 11:15 99/10/30 سه شنبه 5
 و ميزان  آن چگونگي بررسي تكاليف 11:15 99/11/29 چهارشنبه 6
 پيشنهادات در خصوص تكليف در ايام نوروز 11:15 99/12/19 سه شنبه 7
 پيشنهادی  تدريس آنالينو راهكارهای  همفكری 11:15 1400/01/30 دوشنبه 8
بررسي راهكارهای موثر در پيشرفت تحصيلي  11:15 1400/02/29 چهارشنبه 9

 سال آينده دانش آموزان در



    

     

 

 شورای دانش آموزی اعضای
 

 نام و نام خانوادگی دانش آموز ردیف

 كمالي پارسا 1
 فرمان جمشيدي 2
 شهريار فكور 3
 آريا وفايي 4
 پرهام نعيمي نژاد 5
 هيوا فيروزي 6
 محمدرضا مجتهدي 7
 اميرعلي قاآني 8
 كيان مهر مريمي 9



 تقویم اجرایی 
 

 دبستان پویندگان رسالت

 1399-1400سال تحصیلی 



 فعالیت های نیمه شهریور و سه ماه پاییز
 (مجازی)اجرای برنامه بازگشایی مدرسه و آغاز سال تحصیلی 

 مهر روز آتش نشان 7گرامی داشت 

گرامی داشت هفته نیروی انتظامی 

برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان 

 گرامی داشت هفته تربیت بدنی و ورزش 

 برگزاری مراسم به مناسبت اربعین حسینی 

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی 

بزرگداشت رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن مجتبی و علی بن موسی الرضا 

شروع اجرای آموزش عملی نماز 

  جلسه دیدار با اولیا و مربیان 

 عسکریحسن بزرگداشت شهادت امام 

 داشت روز دانش آموز گرامی 

روز کتاب و کتابخوانی 

(ع)بزرگداشت والدت رسول اکرم و امام جعفر صادق 

اجرای طرح جابربن حیان 

روز پژوهش 

 و روز پرستار( س)والدت حضرت زینب 

جشن یلدا 



 فعالیت های سه ماه زمستان
 (  س)برگزاری مراسم ویژه شهادت حضرت زهرا 

 و روز زن ( س)والدت حضرت فاطمه زهرا 

 برگزاری جشن دهه فجر 

برگزاری جلسه دیدار با اولیا و مربیان 

روز احسان و نیکوکاری 

اجرای برنامه هوای پاک 

اجرای برنامه روز درختکاری 

 (  ع)برگزاری جشن والدت امام علی 

مبعث نبی مکرم اسالم 

 اعیاد شعبانیه 

روز ملی شدن صنعت نفت 

استقبال از عید نوروز و برگزاری مراسم مربوطه 



 فعالیت سه ماه بهار
 (عج)والدت حضرت قائم 

آگاه سازی دانش آموزان به مناسبت روز زمین پاک 

بزرگداشت روز جهانی روانشناسی و مشاوره 

بزرگداشت هفته معلم 

 (ع)شهادت حضرت علی 

بزرگداشت فردوسی 

 جلسه دیدار با اولیا و مربیان 

 آماده سازی جهت امتحانات پایان سال تحصیلی 

 ارائه کارنامه به دانش آموزان 



 ارتباط با مسؤولین مدرسه
 36146981: با مدیریتارتباط 
 36146982: معاون اجرای  یارتباط با 

موزشی ارتباط 
 
   36146983: با معاونین ا

درس 
 
 :  پرتال مجتمع پویندگان رسالتا

 
شنای  ی 

 
 با فعالیت سایر مدارس و مراکز مجتمعجهت ا

درس 
 
 :  پرتال دبستان پسرانه پویندگانا

sch3.pooyandegan-resalat.com 
گاهی از اخبار 

 
 ...فعالیت های صورت گرفته در مدرسه وو جهت ا
 :  تلگرامکانال 

 :  صفحه اینستاگرام
درس

 
   6نبش عمید  -6حامد جنوبی : ا

www.pooyandegan-resalat.com 

http://t.me/resalat-1 
Sch3.pooyandegan 


