
 

 …………اداره کل آموزش و پرورش استان 

 .……مدیریت آموزش وپرورش شهرستان 

 … مجتمع آموزشی وپرورشی 
 

 ))سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی  ومدیریت جهادی ((
 

 برنامه ساالنه راهبر اموزشی

 سال تحصیلی

69-69 

 

 

 

 

 

 

 



 عناوین برنامه ای  قابل اجرای سالیانه در

 ی آموزشی و پرورش راهبر 

 برنامه های         آموزشی -1

 برنامه های        پرورشی -2

 برنامه های         عمرانی -3

 برنامه های         ورزشی -4

 برنامه های         پژوهشی -9

 

 

 

 

 



 ( :1برنامه )

 آموزشی عنوان برنامه

 اهمیت و ضرورت

 اجرای طرح

تلف به دانش آموزشی علوم مخ یبا توجه به اهمیت تعلیم و تربیت و آموزش مهارتها

اهمیت اجرای هرچه بهتر طرح -آموزان و همچنین با در نظر گرفتن شرایط منطقه ای 

 خود را می نمایاند.

 اهداف
 باال بردن درصد قبولی واقعی و میانگین نمرات دانش آموزان و موفقیت در امتحانات کمی

 ارتقاء سطح سواد واقعی دانش آموزان و آموزش واقعی علوم کیفی

 نبندیزما

کلیه برنامه های آموزشی از ابتدای سال تحصیلی تا پایان امتحانات نوبت دوم الزم االجرا 

 می باشد.

مهر ماه : شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و همكاران و طرح راهكارهای مناسب 

 جهت باالبردن نقاط قوت وبرطرف کردن نقاط ضعف

ت های آموزشی انجام شده در طول سال تحصیلی و خردادماه : جمع بندی کلیه فعالیاوایل 

 برگزاری امتحانات و اعالم نتایج اجرای طرح

 دایره اجرایی طرح
همكاران  –معاونین آموزشی مدارس  -کلیه مدارس سه مقطع آموزشی : مدیر مجتمع

 مسئولین آموزش و پرورش منطقه و دانش آموزان –آموزشی و کالسی 

 اعتبارات مورد نیاز
هزینه های پیش بینی شده از طریق سرانه آموزشی مجتمع به هر مدرسه قابل  کلیه

 پرداخت است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ( :2برنامه )

 

 ( :3برنامه )

 عمرانی عنوان برنامه

 اهمیت و ضرورت

 اجرای طرح

وجه به اینكه فضای فیزیكی محیط در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش نقش بسزایی دارد با ت

همچنین استفاده از بهترین امكانات و فناوری کامل کننده نقش معلم در امر آموزش است لذا 

 بر خود فرض می داریم فعالیت های عمرانی مجتمع بهترین نحو صورت پذیرد.

 اهداف
 تحت پوشش مجتمع میثم تماراهی آموزشگاه هایباالبردن امكانات رف کمی

 استفاده بهینه از فضاهای مدارس و باالبردن کیفیت آموزشی کیفی

 زمانبندی

 سال تحصیلی قابل اجرا می باشند. قبل از آغازکلیه فعالیت های عمرانی در دو ماهه 

کلیه  62شهریور به شناسایی نیازهای مدارس اختصاص دارد و تا پایان62ماه مردادنیمه اول 

 برنامه های عمرانی به مرحله اجرا درخواهند آمد.

 اعضای انجمن اولیاء و مربیان و والدین متخصص دانش آموزان -مدارس معاونین  دایره اجرایی طرح

 اعتبارات مورد نیاز
کلیه هزینه های قابل پرداخت از طریق کمك های مردمی و سرانه ی مجتمع تخصیص داده 

 می شود.

 پرورشی عنوان برنامه

 اهمیت و ضرورت

 اجرای طرح

با توجه به اهمیت انسان بودن به تمام معنا در جامعه اسالمی ایران که دشمنان در کمین 

حفظ این جوانان در برابر توطئه های دشمنان اسالم ضرورت جوانان قرار دارند و الزمه 

ملی و مذهبی در کنار امر تعلیم و تعلم جوانان و نوجوانان را برای ریشه دارد تا با پرورش 

آینده آماده کنیم این امر میسر نمی شود مگر با پرداختن به آموزش مهارتهای اساسی 

 زندگی دینی در مدرسه .

 اهداف
 از ، شرکت در مراسم های ملی و مذهبی . آموزش مهارتهای دینی .آموزش نم کمی

 نهادینه کردن خواندن نماز و اهمیت به امور مذهبی و ملی در نوجوانان و جوانان کیفی

 زمانبندی
کلیه طرح های پیشنهادی در این برنامه از ابتدای سال تحصیلی تا پایان سال تحصیلی الزم 

 االجرا می باشد.

 جرایی طرحدایره ا
مربیان  – مدارس معاونین آموزشی-مدیر مجتمع  –کلیه مدارس تحت پوشش مجتمع 

 دانش آموزان و والدین –پرورشی 

 کلیه هزینه ها از طریق اختصاص سرانه پرورشی قابل پرداخت می باشد. اعتبارات مورد نیاز



 ( :4رنامه )ب

 ورزشی عنوان برنامه

 اهمیت و ضرورت

 اجرای طرح

با توجه به اینكه عقل سالم در بدن سالم می باشد و همچنین فضای شاد مفرح تأثیر 

بسزایی در باالبردن کیفیت آموزش دارد لذا ضرورت اجرای برنامه های متنوع ورزشی 

 از اهمیت باالیی برخوردار است.

 اهداف
 وقات فراغت دانش آموزان و همچنین پرروش روحیه ورزش در آنانپر کردن ا کمی

 باالبردن سالمت جسمی دانش آموزان کیفی

 زمانبندی
کلیه برنامه ها و فعالیت های ورزشی مورد نظر از اول سال تحصیلی تا پایان سال 

 تحصیلی الزم االجرا می باشند.

 دایره اجرایی طرح
سئولین تربیت بدنی اداره منطقه دانش آموزان سه م –مدارسمعاونین  –مدیر مجتمع 

 مقطع تحصیلی

 اعتبارات مورد نیاز
کلیه هزینه های قابل تخصیص از محل سرانه های آموزشی و پرورشی قابل پرداخت 

 است.

 :( 9برنامه )

 پژوهشی عنوان برنامه

 اهمیت و ضرورت

 اجرای طرح

د و همچنین فضای شاد مفرح تأثیر بسزایی با توجه به اینكه عقل سالم در بدن سالم می باش

در باالبردن کیفیت آموزش دارد لذا ضرورت اجرای برنامه های متنوع ورزشی از اهمیت 

 باالیی برخوردار است.

 اهداف
 دانش آموزان  پرورش حس کنجكاوی و روحیه پژوهش مداری کمی

 دانش آموزان سطح سالمتی فكر و مغزباالبردن  کیفی

 زمانبندی
مورد نظر از اول سال تحصیلی تا پایان سال تحصیلی  پژوهشی  کلیه برنامه ها و فعالیت های

 الزم االجرا می باشند.

 دایره اجرایی طرح
دانش آموزان  -آموزگاران و دبیران –مربیان تربیت بدنی  -مدارس معاونین  –مدیر مجتمع 

 سه مقطع تحصیلی

 اعتبارات مورد نیاز
 بل تخصیص از محل سرانه های آموزشی و پرورشی قابل پرداخت است.کلیه هزینه های قا

 در صورت اجرای مسابقات از محل حق  شرکت در مسابقات جوایز اهدا خواهد شد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجرای طرح ها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1اجرای برنامه )

 برنامه آموزشی
 طرح الف : ویژه همكاران آموزشی

 انطرح ب : ویژه دانش آموز

 اجرای طرح ها

اجرای طرح 

 الف :

مجتمع که بروزترین اطالعات در  یا سایت  وبالگ ویژه پیگیری اخبار و اطالعیه هااز* 

 امر آموزش و پرورش را شامل می شود.

ژکتور جهت استفاده همكاران و و* ایجاد پایگاه سمعی و بصری با امكانات ویژه ی دیتاپر

 دانش آموزان

د پرسش و پاسخ در بین همكاران هر اموزشگاه )شورای معلمان * تشكیل جلسات متعد

 و کتاب های آموزشی ویژه ی مدرسان  ها و فیلم ها و جزوات cdو دبیران ( تهیه 

 * در نظر گرفتن امكانات رفاهی جهت همكاران برتر در امر تدریس

 * معرفی همكاران به کالس های ضمن خدمت معلمان و دبیران

 ان برتر به منطقه جهت تشویق و تقدیر و تشكر.* معرفی همكار

* فراهم کردن شرایط مناسب جهت دسترسی همكاران مجتمع به اینترنت و استفاده از 

 روش تدریس های جدید جهانی

اجرای طرح ب 

: 

* ایجاد پایگاه سمعی و بصری با امكانات ویژه ی دیتاپرژکتور جهت استفاده همكاران و 

 دانش آموزان

 ل کالس های جبرانی در دروس مورد نیاز دانش آموزان ضعیفتشكی  *

 * تهیه امكانات الزم جهت باالبردن امر آموزش با استفاده از تكنولوژی

 * تشویق و تقدیر دانش آموزان برتر در هر نوبت امتحانی

 * چاپ و تكثیر جزوات آموزشی کمك درسی ویژه دانش آموزان

 عوامل اجرایی و آموزشی مجتمع در کلیه آموزشگاه ها* برگزاری امتحانات ماهیانه توسط 

 



 (2اجرای برنامه )

 

 برنامه پرورشی
 طرح الف : ویژه دانش آموزان

 طرح ب : ویژه والدین و خانواده ها

 اجرای طرح ها

 اجرای طرح الف :

 * تشكیل نماز جماعت در کلیه آموزشگاه ها و شرکت همكاران در آنها

 مختلف مذهبی و ملی در آموزشگاه ها* برگزاری مراسم های 

 * شرکت دانش آموزان در انجام امور مربوطه به برگزاری مراسم های مذهبی

* تشكیل و راه اندازی کتاب خانه های آموزشگاه ها و در ابتدایی تشكیل کتابخانه 

 های کالس ویژه ی هر کالس .

 .دوم متوسطه دوره اول و * راه اندازی اتاق مشاوره ویژه ی دانش آموزان 

این طرح دانش آموزان به   * اجرای طرح معلم یار توسط دانش آموزان که در

صورت دوره ای و فصلی اداره ی آموزشگاه خود را بر عهده می گیرند البته با 

 نظارت مسئولین مدرسه

 * شناسایی دانش آموزان و خانواده های نیازمند از نظر مالی

در هر سه آموزشگاه که روزنامه های روز در آن * تهیه و تنظیم بورد مطبوعاتی 

 قرار می گیرد.

 اجرای طرح ب :

 *تشكیل جلسات آموزش خانواده در کلیه آموزشگاه ها

 * تشكیل جلسات با حضور مشاور ویژه ی والدین

* چاپ بروشورهای مختلف در مورد مناسبتها و مسائل تربیتی و ارسال آنها برای 

 والدین.

 

 

 

 



 (3امه )جرای برن1

  برنامه عمرانی

 اجرای طرح ها

 اجرای طرح الف :

* اماده سازی جهت استفاده مناسب از فضای ساختمان آموزشی به عنوان زمین 

 هاورزشی آموزشگاه

دیوار  –* تعمیر و تعویض سیستم برق رسانی فرسوده ساختمان آموزشگاه 

 نویسی و نقاشی درها و پنجره های آموزشگاه

 و تعویض میز و نیمكت های شكسته و فرسوده* تعمیر 

 اجرای طرح ب :

 *آماده سازی نمازخانه با تعویض موکت ها

 * دیوارنویسی محوطه حیاط آموزشگاه و نمازخانه

*هموارسازی کف حیاط اموزشگاه و خط کشی آن جهت استفاده بعنوان زمین 

 ورزش

 توجه به اعتبارات( )با* نصب تیر دروازه و تور والیبال در حیاط آموزشگاه

 )کالس نیمه هوشمند(* نصب پرده در کالس های آموزشگاه

 اجرای طرح ج :

 * دیوار نویسی محوطه حیاط آموزشگاه و نمازخانه

 * خریداری پرده و نصب در کلیه کالس ها

 جهت استفاده کلیه دانش آموزانسالن ورزشی  مسابقات در * راه اندازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4اجرای برنامه )

 

 برنامه ورزشی

 طرح الف : ویژه همكاران

 ویژه مجتمع طرح ب : 

 ویژه آموزشگاه ابتدایی طرح ج : 

 متوسطه  دوره اول و متوسطه دوره دومویژه آموزشگاه های   طرح د : 

 اجرای طرح ها

 همكاران*هماهنگی سالن های ورزشی جهت استفاده  اجرای طرح الف :

 اجرای طرح ب :

ردن دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات ورزشی هر سه مقطع *آماده ک

 تحصیلی در منطقه و کسب مقام

آماده سازی زمین  –*تهیه لوازم و ملزومات مناسب ورزشی در هر آموزشگاه 

برگزاری مسابقات متعدد ورزشی در  –ورزشی در محوطه حیاط هر آموزشگاه 

 ورای ورزش بصورت ماهیانهتشكیل ش –مناسبتهای مختلف در بین آموزشگاه ها 

 اجرای طرح ج :

* با توجه به فصل سرما و شرایط سنی ویژه ی دانش آموزان این مقطع تحصیلی 

تهیه وسایل مناسب ورزش در کالس جهت زمستان الزم است مانند شطرنج و 

 دارت و ... –بسكتبال کالسی 

ع از مهمترین *شناسایی و آموزش نخبگان ورزشی در رشته های متناسب این مقط

 برنامه های مد نظر می باشد.

 
 طرح د :

* با توجه به شور و نشاطی که با اجرای برنامه های ورزش همگانی ایجاد می 

گردد، برنامه های خاص ورزشی در این دو آموزشگاه بصورت مشترك صورت 

 خواهد گرفت.

ان و *برگزاری برنامه صبحگاه مشترك و شرکت در ورزش همگانی بهمراه معلم

 مسئولین آموزشگاه ها.

 *شرکت دانش آموزان در برنامه های ورزشی منطقه و یا خارج از منطقه

 *شناخت نخبگان ورزشی و آموزشی استعدادهای ورزشی

 

 



 (9اجرای برنامه )

 

 پژوهشیبرنامه 

 طرح الف : ویژه همكاران

 ویژه مجتمع طرح ب : 

 ویژه آموزشگاه ابتدایی طرح ج : 

 متوسطه  دوره اول و متوسطه دوره دومویژه آموزشگاه های   :طرح د  

 اجرای طرح ها

 همكاران  برای برگزاری همایش های پژوهشی *هماهنگی  اجرای طرح الف :

 اجرای طرح ب :

پژوهشی و تحقیقاتی مانند *آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات 

 ی در منطقه و کسب مقامهر سه مقطع تحصیل جشنواره جابر بن حیان

 –هر آموزشگاه  فضایآماده  –*تهیه لوازم و ملزومات مناسب در هر آموزشگاه 

 –در مناسبتهای مختلف در بین آموزشگاه ها  پژوهشیبرگزاری مسابقات متعدد 

 در هر مدرسه بصورت ماهیانه پژوهش و تفكر تشكیل شورای 

  مختلف تحقیقاتی و پژوهشی  رشته های*شناسایی و آموزش نخبگان در  اجرای طرح ج :

 
 طرح د :

ایجاد می گردد،  همایشی* با توجه به شور و نشاطی که با اجرای برنامه های 

پژوهشی در آموزشگاههای تحت پوشش مجتمع بصورت کلی برنامه های خاص 

 اجرا می گردد.

 همراه معلمان و مسئولین آموزشگاه ها.ه ب  *برگزاری برنامه 

منطقه و یا  پژوهشی سطح مجتمع یادر نش آموزان در برنامه های *شرکت دا

 خارج از منطقه

 شناسایی استعدادهای خالقانه دانش آموزان پژوهشی *شناخت نخبگان 

 

 

 

 

 

 

 



هفته  مهرماه ردیف

 اول

هفته 

 دوم

هفته 

 سوم

هفته 

 چهارم

     جدید تحصیلی سال آغاز تبریك و مدارس صبحگاه مراسم در شرکت 1

 سایت وب در درج ـ آن تكثیر و چاپ و مدارس کالسی برنامه تنظیم 2

 مجتمع

    

     آنان برای افزار نوشت تهیه و بضاعت بی آموزان دانش شناسائی 3

     مدارس مشكالت رفع و اداری امور پیگیری 

     امضاء اخذ با آموزان دانش به ها نیمكت و میز تحویل بر نظارت 4

     آموزان دانش تحصیلی وضعیت شناسائی برای آغازین آزمون برگزاری 9

     مهر اجرائی های برنامه پیگیری و تحلیل و مجتمع شورای تشكیل 9

 نماینده معرفی و انتخاب و مجتمع مدارس دبیران شورای جلسه برگزاری 7

 دبیران

    

     آموزشگاهها دفاتر در مدارس سازمانی چارت نصب و تهیه 8

 دوم و اول پایه تجدیدی آموزان دانش تحصیلی کارنامه صدور برای اقدام 6

 مدارس

    

 های برنامه اجرای برای الزم بندی زمان و پرورشی مربیان گردهمائی 11

 مصوب

    

     آموزی دانش مسابقات در شرکت و پرورشی های برنامه اجرای بر نظارت 11

 در رجوع ارباب تكریم و منكر از نهی ، معروف به امر ستادهای تشكیل 12

 مدارس

    

     آموزان دانش درسی بندی گروه ایجاد برای مدارس با هماهنگی 13



     مجتمع مدارس در صالحین های حلقه تشكیل 14

 اعضای تعیین و مدارس در مربیان و اولیاء انجمن انتخابات برگزاری 19

 انجمن

    

 برای امتحانات کارشناسی به وتحویل تمعمج مدارس امتحانات صدوردفاتر 19

 بررسی

    

     پرورش و آموزش اداره های گردهمائی و جلسات در شرکت 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هفته سوم هفته دوم هفته اول هفته آبان ماه ردیف

 چهارم

     ماه مهر در مجتمع مدارس عملكرد بررسی و مجتمع شورای تشكیل 1

 کارشناسی به مربیان و اولیاء انجمن انتخابات ساتصورتجل ارسال 2

 انجمن

    

 برای اولیاء از درخواست و مهرماه تحصیلی موقت کارنامه صدور 3

 مدارس در حضور

    

     مجتمع مدارس در فردا برای روز یك و مدام طرح اجرای 4

     پرورش و آموزش اداره های گردهمائی و جلسات در شرکت 9

     پرورش و آموزش اداره های گردهمائی و جلسات رد شرکت 9

 مدارس انجمن کارگروههای تشكیل و مدارس پرورشی امور پیگیری 7

 مجتمع

    

     مجتمع مدارس آموزی دانش شورای انتخابات بر نظارت 8

     مدارس آموزی دانش شورای اعضای مشترك نشست برگزاری 6

 عالقمند آموزان دانش برای پیوترکام آموزش کارگاههای برگزاری 11

 مجتمع مدارس

    

 سال مالی حساب بستن و حسابداری کارشناسی به مالی دفاتر ارسال 11

 قبل

    

 صدور و کامپیوتر در مجتمع مدارس آموزان دانش مشخصات ثبت 12

 آمار دفاتر

    

     خوانی کتاب و کتاب روز بزرگداشت 13

 و آموزش اداره  جلسات در شرکت و اداری های نامه به پاسخ 14

 پرورش

    

 



 هفته ماه آبان ردیف

 اول

 هفته

 دوم

 هفته

 سوم

 هفته

 چهارم

     مجتمع مدارس در زلزله مانور اجرای از بازدید 1

 آزمون محوریت با دبیران شورای جلسه برگزاری 2

 اول نوبت امتحانات و علمی بنیه

    

 و اولیاء های منانج اعضای مشترك جلسه برگزاری 3

 مجتمع مدارس مربیان

    

 انجام و مجتمع مدارس در پژوهش روز بزرگداشت 4

 پژوهشی های پروژه

    

 مدارس عملكرد بررسی و مجتمع شورای تشكیل 9

 ماه آبان در مجتمع

    

 و مهر دروس نمرات میانگین مقایسه نمودار تهیه 9

 مجتمع مدارس آبان

    

 مدارس اول نوبت امتحانات رنامهب تكثیر و دریافت 7

 مجتمع سایت وب در درج و

    

 مدارس در مستضعفان بسیج روز گرامیداشت 8

 مدارس بسیج همكاری با مجتمع

    

 در فردا برای روز یك و مدام طرح اجرای بر نظارت 6

 مجتمع مدارس

    

 بنیه آزمون اول مرحله برگزاری از بازدید و نظارت 11

 مجتمع سمدار در علمی

    

 



 هفته اول هفته آذر ماه ردیف

 دوم

 هفته

 سوم

 هفته

 چهارم

     مجتمع مدارس در زلزله مانور اجرای از بازدید 1

 و علمی بنیه آزمون محوریت با دبیران شورای جلسه برگزاری 2

 اول نوبت امتحانات

    

 مربیان و اولیاء های انجمن اعضای مشترك جلسه برگزاری 3

 تمعمج مدارس

    

 های پروژه انجام و مجتمع مدارس در پژوهش روز بزرگداشت 4

 پژوهشی

    

 آبان در مجتمع مدارس عملكرد بررسی و مجتمع شورای تشكیل 9

 ماه

    

 آبان در مجتمع مدارس عملكرد بررسی و مجتمع شورای تشكیل 9

 ماه

    

 در درج و مدارس اول نوبت امتحانات برنامه تكثیر و دریافت 7

 مجتمع سایت وب

    

 همكاری با مجتمع مدارس در مستضعفان بسیج روز گرامیداشت 8

 مدارس بسیج

    

 مدارس در فردا برای روز یك و مدام طرح اجرای بر نظارت 6

 مجتمع

    

 در علمی بنیه آزمون اول مرحله برگزاری از بازدید و نظارت 1

 مجتمع مدارس

    

 



 

 هفته دی ماه ردیف

 اول

 هفته

 دوم

 هفته

 سوم

 هفته

 چهارم

 و سنجش کارشناسی به مجتمع مدارس اول نوبت نمرات ارسال 1

 تحصیلی ارزشیابی

    

 اسالمی انقالب توصیف و ایران از شاه فرار روز جشن برگزاری 2

 آموزان دانش برای

    

 مربیان و اولیاء انجمن عمومی مجمع جلسه دومین برگزاری 3

 مجتمع مدارس

    

     اداره جلسات در شرکت و اداری های نامه به پاسخ 4

 و آبان و مهر دروس مستمر نمرات میانگین مقایسه نمودار تهیه 9

 مجتمع مدارس آذر

    

     کامپیوتر در درج و اول نوبت امتحانات نمرات دریافت 9

 قابل اوراق تحویل برای اقدام و ها پرونده بایگانی ساماندهی 7

 امحاء

    

 اموال برای برچسب درخواست و مدارس اموال دفتر ساماندهی 8

 برچسب بدون

    

     مجتمع مدارس در رایگان تغذیه طرح اجرای بر نظارت 6

     مجتمع مدارس اول نوبت امتحانات برگزاری از بازدید و نظارت 11

 مربیان و اولیاء انجمن کارگروههای عملكرد پیگیری و نظارت 11

 جتمعم مدارس

    

 



 

 هفته ماهبهمن  ردیف

 اول

 هفته دوم هفته

 سوم

 چهارم هفته

 در ورزشی ـ اخالقی ـ پرورشی ـ درسی برتر آموزان دانش به جوایز اهدای 1

 فجر دهه

    

     مجتمع مدارس پرورشی و آموزشی ـ اداری امور از بازدید 2

     مجتمع مدارس در فجر دهه جشنهای و مراسم برگزاری از بازدید 3

     مجتمع مدارس تشویقی اردوهای برگزاری 4

 امتحانات بررسی و تحلیل و مجتمع مدارس دبیران شورای جلسه برگزاری 9

 اول نوبت

    

     انقالب پیروزی دهه در مجتمع مدارس در پرورشی مسابقات برگزاری 9

 زیپیرو دهه در مجتمع مدارس تیمهای بین ورزشی مسابقات برگزاری 7

 انقالب

    

     مجتمع مدارس آموزی دانش شوراهای مشترك نشست برگزاری 8

     اول نوبت امتحانات با اول ماهه 3 نمرات میانگین ای مقایسه نمودار ترسیم 6

     فجر  دهه جشنهای برگزاری ریزی وبرنامه مجتمع شورای جلسه تشكیل 11

 های جشنواره و مسابقات در مجتمع مدارس آموزان دانش دادن شرکت 11

 مختلف

    

     مجتمع مدارس آموزان دانش اول نوبت موقت کارنامه صدور 12

 برای مجتمع مدارس در مقطع سه  اول پایه آموزان دانش اولیاء فراخوان 13

 تحصیلی وضعیت بهبود

    



 هفته اول هفته ماه اسفند ردیف

 دوم

 هفته

 سوم

 هفته

 چهارم

 شورای همكاری با مجتمع مدارس در علمی مسابقات برگزاری 1

 دبیران

    

      مدارس عملكرد ارزیابی و مجتمع شورای جلسه تشكیل 2

     ها نامه به پاسخ و اداری جلسات در شرکت 3

 در دوم متوسطه و ابتدایی دوم پایه آموزان دانش اولیاء فراخوان 4

 تحصیلی وضعیت بهبود برای مجتمع مدارس

    

 برای مجتمع درمدارس سوم پایه آموزان دانش اولیاء وانفراخ 9

 تحصیلی وضعیت بهبود

    

     مجتمع مدارس در نهال هرس و درختكاری روز گرامیداشت 9

 پرورشی مربیان مشترك نشست و اسفند هشتم گرامیداشت 7

 مجتمع مدارس

    

 تعطیالت ایام در مدارس خدمتگزاران به ایمنی نكات یادآوری 8

 وروزن

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 هفته ماه فروردین ردیف

 اول

 هفته

 دوم

 هفته

 سوم

 هفته

 چهارم

     مجتمع سایت وب در مدارس فعالیتهای انعكاس 1

     مجتمع مدارس از پرورشی و آموزشی ـ اداری بازدید 2

 ایام تحصیلی افت جبران برای مجتمع مدارس دبیران شورای تشكیل 3

 نوروز

    

     اسفند تا مهر از  مستمر نمرات میانگین مقایسه ارنمود تهیه 4

     مجتمع مدارس در پرورشی و علمی مسابقات برگزاری 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هفته ماه اردیبهشت ردیف

 اول

 هفته

 دوم

 هفته

 سوم

 هفته

 چهارم

     اداره جلسات در شرکت و ها نامه به پاسخ ـ اداری امور انجام 1

     دوم نوبت عملی و شفاهی اتامتحان برگزاری 2

 دانش اولیاء برای خانواده آموزش های کالس برگزاری 3

 مجتمع مدارس آموزان

    

 استاد شهادت و معلم مقام بزرگداشت مراسم برگزاری 4

 مجتمع مدارس در مطهری

    

 کالس برگزاری  تصمیم اخذ و مجتمع شورای جلسه تشكیل 9

 تقویتی های

    

     مجتمع مدارس دوم نوبت امتحانات برنامه ثیرتك و چاپ 9

 مدارس دوم نوبت امتحانات مراقبین برنامه تكثیر و چاپ 7

 مجتمع

    

     مجتمع مدارس دوم نوبت امتحانی سواالت تكثیر و چاپ 8

 پایانی نوبت آزمونهای برگزاری مقدمات آوردن فراهم 6

 مجتمع مدارس

    

     دبیران لیست در دوم نوبت كوینیت نمرات  ثبت بر نظارت 11

 مدارس در تقویتی کالسهای برگزاری از بازدید و نظارت 11

 مجتمع

    

 

 



 

 هفته ماه خرداد ردیف

 اول

 هفته

 دوم

 هفته

 سوم

 هفته

 چهارم

 ارزشیابی و سنجش کارشناسی به دوم نوبت نمرات ارسال 1

 تحصیلی

    

     ها نامه به پاسخ و ارهاد جلسات در شرکت ـ اداری امور انجام 2

 تنظیم و دوم نوبت امتحانات برگزاری ی نحوه از بازدید 3

 مدارس در صورتجلسات

    

 تنظیم و دوم نوبت امتحانات برگزاری ی نحوه از بازدید 4

 مدارس در صورتجلسات

    

     کامپیوتر در ثبت و مجتمع مدارس دوم نوبت نمرات دریافت 9

     مجتمع مدارس ماه اردیبهشت تحصیلی وقتم کارنامه صدور 9

     دبیران لیست در نمرات ثبت و اوراق تصحیح بر نظارت 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هفته ماه تیر  ردیف

 اول

 هفته

 دوم

 هفته سوم هفته

 چهارم

 دوم نوبت امتحانات نتایج اعالم و موقت کارنامه تكثیر و چاپ 1

 مجتمع مدارس

    

     مدارس عملكرد ارزیابی و تمعمج شورای جلسه تشكیل 2

     مجتمع مدارس در همكاران ارزشیابی های پرونده از بازدید 3

     اداره کارشناسیهای به نیاز مورد گزارشات ارسال 4

     مجتمع سایت وب در مدارس های فعالیت درج 9

 مجتمع مدارس دوم و اول های پایه قبولی های کارنامه صدور 9

 پرونده در درج برای

    

 شدگان قبول تحصیلی هدایت و گواهینامه ـ کارنامه صدور 7

 سوم پایه خرداد

    

     مدارس عملكرد ارزیابی و سالیانه فعالیتهای بندی جمع 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هف ماهمرداد  ردیف

 ته

 اول

 هفته

 دوم

 هفته

 سوم

 هفته

 چهارم

     اداری روزانه امور ـ پرورشی و آموزشی ریزی برنامه شیوه مقاالت تهیه 1

     مجتمع شورای جلسه در اجرائی های برنامه از برخی تحلیل و مطالعه 2

     63 شهریورماه امتحانات برنامه طراحی و مجتمع مدارس با هماهنگی 3

 دوم و اول های پایه امتحانات سواالت دریافت و مدارس با هماهنگی 4

  شهریور

    

      شهریور دوم و اول های پایه تامتحانا سواالت تكثیر 9

 در موقع به حضور برای تجدیدی آموزان دانش به مجدد رسانی اطالع 9

 آزمون

    

 بایگانی ساماندهی و آموزان دانش های پرونده سازی مرتب و بازنگری 7

 مدارس

    

     روزانه امور انجام و اداری های نامه به پاسخ 8

 دبیرستان به ارجاع برای خرداد قبول سوم ایهپ های پرونده سازی مرتب 6

 ها

    

     مدارس عملكرد ارزیابی و سالیانه فعالیتهای بندی جمع 11

 

 

 

 



 هفته ماه شهریور ردیف

 اول

 هفته

 دوم

 هفته

 سوم

 هفته

 چهارم

     64-69تحصیلی سال در مجتمع مدارس عملكرد بررسی و نقد 1

 اجرای روند بر نظارت و مجتمع مدارس شهریور آزمونهای برگزاری 2

 ها برنامه

    

     اجرا و چاپ ، تصحیح ، نقد ، تحلیل برای مدارس سالیانه برنامه دریافت 3

 مدارس سوم تا اول های پایه آموزان دانش نام ثبت روند بر نظارت 4

 مجتمع

    

     مجتمع مدارس ماه شهریور امتحانی اوراق تصحیح بر نظارت 9

     مهر پروژه ارزیابی و مجتمع شورای تشكیل 9

 تحصیلی سال برای مجتمع مدارس سازی آماده و مهر پروژه اجرای 7

 جدید

    

     هفتگی برنامه تنظیم برای هماهنگی و شده بندی پست دبیران ساماندهی 8

     کامپیوتر در شده برگزار تجدیدی دروس آزمونهای نمره ورود 6

     تجدیدی موقت کارنامه صدور و شهریور نهایآزمو نتایج اعالم 11

 آغاز و مجتمع مدارس در ها جوانه جشن برگزاری ی نحوه بر نظارت 11

 تحصیلی سال

    

     هفتگی برنامه تنظیم و مدارس دبیران شورای تشكیل برای هماهنگی 12

 دوم و اول پایه تجدیدی آموزان دانش تحصیلی کارنامه صدور برای اقدام 13

 مدارس

    

     مجتمع مدارس در مقدس دفاع هفته مراسم برگزاری 14

 سوم آموزان دانش برای تحصیلی هدایت و گواهینامه صدورکارنامه، 19

 شهریور قبول

    



 


