
 :گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص
. 

 (رجب 13)و روز پدر ( ع)برگزاری جشن میالد حضرت علی   -          

 (اردیبهشت 12)گرامیداشت شهادت استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری و روز معلم   -          

 (اردیبهشت 14)گرامیداشت روز سمپاد   -          

 اهداء جوایز دانش آموزان برگزیده مسابقات قرآنی برتر منطقه و استانی  -          

 اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقات و پروژه های برتر پژوهشی  -          

1394/02/13 



 محتوای برنامه
-. 

  در سمپاد روز و معلم روز میالد، جشن برگزاری موضوع تصویب و طرح-
   مدرسه شورای

  تاریخ در روز یک در مذکور موضوع سه هر اجرای برگزاری و تصویب-
 94/02/13 یکشنبه

  دانش به جشن بهتر اجرای جهت ویژه های برنامه و طرح فراخوان-
 آموزان

 خصوص در گیری تصمیم جهت آموزی دانش شورای جلسه برگزاری-
 ها برنامه اجرای چگونگی

  بنر و پوستر نصب با اجتماعات سالن و مدرسه فضای سازی آماده و تزیین-
 ... و

 









  



 محتوای برنامه
 

 منطقه برتر قاری آموز دانش توسط کریم قرآن قرائت-

 (ع) علی حضرت ثنای و مدح در کلیپ پخش-

 آموزان دانش و همکاران به مدرسه محترم مدیریت تبریک عرض-
 سمپاد روز و معلم روز ،(ع) علی حضرت میالد جشن مناسبت به

  مدیریت توسط (ع) علی حضرت 31 نامه از هایی بخش قرائت-
   محترم

 روز و (ع) علی حضرت میالد خصوص در زیبا ای دکلمه اجرای-
 آموزان دانش توسط معلم

 



  



  



  



  



  



  



 محتوای برنامه
 

 آموزان دانش توسط سنتی نوازندگی با شاد ای برنامه اجرای-

 معلم روز مناسبت به مدرسه در همکاران های فعالیت از کلیپ پخش-

 مدرسه تئاتر گروه توسط خوانی نامه نمایش-

  خصوص در مطهری شهید های کتاب) شناسی کتاب مسابقه اجرای-
 ها آن به هدیه اهداء و برنده انتخاب ،((ع) علی حضرت



  



  



  



  



 محتوای برنامه
 

  دانش توسط آموزی دانش خاطرات بیان و معلم سپاس متن قرائت-
 آموزان

 در سمپادی موفق معلم عنوان به مدرسه دبیران از یکی سخنرانی-
 سمپاد روز خصوص

 آموزان دانش توسط سمپاد گروهی سرود اجرای-

 آموزان دانش و همکاران تمامی از پذیرایی-



  



  



  



  



 محتوای برنامه
 

  برتر قرآنی مسابقات برگزیده آموزان دانش به جوایز اهداء-
 استانی و منطقه

 پژوهشی مسابقات برگزیدگان به جوایز اهداء-

 پژوهشی برتر های پروژه به جوایز اهداء-




















