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جشن بازگشایی مدرسه:عنوان برنامه 

سالن اجتماعات دبیرستان  –93/7/1: تاریخ و محل برگزاری 

8:00الی   7:15:  ساعت برگزاری 

 :محتوای برنامه ی جشن
 (به صورت کلیپ) پخش تالوت سوره انشراح •
 (  به صورت کلیپ) پخش سرود جمهوری اسالمی ایران •
 انتخاب مجریان برنامه از بین دانش آموزان جهت برقراری ارتباط موثرتر با دانش آموزان •
 93تا مهر سال  92از مهر سال (  پژوهشی  مدرسه –مسابقات  –پرورشی  –آموزشی ) پخش کلیپ فعالیت های•
معاون محترم دبیرستان به دانش آموزان و همکاران  به مناسبت آغاز سال تحصیلی و همچنین معرفی مدیریت سخنرانی و پیام تبریک •

هفته دفاع مقدس با قرائت فاتحه به روح گرامی داشت پرورشی سال های قبل و معاون پرورشی جدید و آرزوی توفیق و سالمتی برای 
 شهیدان

با عنوان تبریک  دانش آموزان دیروز به دانش آموزان امروز و ) پخش اسالید پیام تبریک سال تحصیلی جدید دبیران به دانش آموزان •
 (دانشجویان موفق فردا

 بیان خاطرات دوران تحصیل توسط یکی از دبیران •
 مسابقه ابتکاری تشخیص عکس دوران کودکی دبیران اجرای •
 اهدای جوایز به برندگان مسابقه •
 موضوعیت دفاع مقدسقبل با التحصیل سال فارغ ارائه گزارش بازدید تحقیقاتی از تاسیسات عسلویه توسط •
 مناجات پایان برنامه قرائت فرازهایی از صحیفه سجادیه و آرزوی توفیق و سربلندی برای همه عزیزان •
 پخش فرم نظرخواهی بین همکاران اجرایی جهت ارتقاء کیفیت برنامه های آتی  •

 











 گرامیداشتهفتهدفاعمقدس



 برپایی نمایشگاه کتاب با موضوعیت دفاع مقدس و معرفی کتاب های آقای رضا امیرخانی-



مدرسهبرگزاری مراسم نماز جماعتِ هر روز   



 :عاطفه هاجشـن 
 
تشکیل شورای مدرسه در خصوص چگونگی برگزاری جشن عاطفه ها 
انجام تبلیغات در سطح مدرسه، همزمان با دریافت بخش نامه 
 امام خمینیامداد  از کمیته ( صندوق کمک به دانش آموزان نیازمند و پاکت های پول)دریافت اقالم الزم 
تبلیغ و ترویج این امر مهم به جهت اشاعه ی فرهنگ انفاق و هم دردی با نیازمندان درچند برنامه صبحگاه 
تبلیغات به صورت نصب پوستر و پیام های اخالقی، مقارن با اعیاد قربان و غدیر 
پخش پاکت های پول بین دانش آموزان و همکاران 
قرار دادن صندوق کمک به دانش آموزان نیازمند در راهروی مدرسه در محل عبور و مرور آن ها به مدت چند روز 
دریافت و جمع آوری پاکت های نقدی از دانش آموزان 

 

93/7/16 



  

ظهر و عصر  برگزاری نماز جماعت 
 روز عرفه  

   

عید  سعید قربان  
93/7/12 



 :عید غدیرخم
 

تشکیل شورای مدرسه در خصوص چگونگی برگزاری جشن عید غدیر 

انجام تبلیغات به صورت نصب پوستر، بنر و پیام های تبریک در فضای مدرسه 

شناسایی سادات مدرسه جهت هماهنگی، پذیرایی و همکاری در برگزاری جشن 

آماده سازی و آذین بندی فضای نماز خانه جهت برگزاری جشن 

 عرض تبریک و تهنیت عید غدیر به دانش آموزان و همکاران سادات همزمان با پخش اسالید اسامی دانش

 آموزان سادات مدرسه

 (ع)پخش نماهنگ غدیر در مدح و ثنای حضرت علی 

 خصوص واقعه غدیر و ارتباط آن با وظیفه فعلی ما در این زمانمسئوا امور فرهنگی دبیرستان در  سخنرانی 

  جایزه به برگزیده مسابقهاهدای  و ( کتاب گلستان)اجرای مسابقه ی متن خوانی از 

 برگزیدگان در جوایز به اهدا و  93/7/23چهارشنبه روز مسابقه حکمت های آموزنده ی نهج البالغه اجرای

 برنامه صبحگاه

93/7/20 













 افتتاحیه المپیاد ورزشی


