
 94جشن بازگشایی مهر 

 گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 گرامیداشت روز عرفه و عید قربان

 :تقدیم می کند 3دبیرستان فرزانگان 





 :تدارکات جشن –اقدامات صورت گرفته 

 داشت هفته دفاع مقدس مقابل درب ورودی مدرسه و گرامی 94-95نصب بنر آغاز سال تحصیلی 

آرایی حیاط با گلدان های گل طبیعی گل 

تعمیر قرقره پرچم و تعویض و نصب پرچم جمهوری اسالمی ایران در حیاط مدرسه 

نصب دروازه قرآن جلوی درب ورودی راهرو 

 جشنآماده سازی و تزیین نمازخانه جهت برگزاری مراسم 



آماده سازی فضای مدرسه، تزیین راهروها و نوشتن پیام تبریک روی تابلوها 

  زیباسازی کالس ها با تزیین میز دبیران با گلدان گل طبیعی و نوشتن پیام تبریک روی تخته

 ها کالس

داشت روز عرفه و تبریک عید قربان نصب بنر، تراکت با موضوع گرامی 

 امیرخانیبرپایی نمایشگاه عکس و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و معرفی کتاب های آقای رضا 

 :تدارکات جشن –اقدامات صورت گرفته 



 سرودهای شاد روز بازگشایی در فضای مدرسهپخش •

 دود کردن اسپند و رد کردن دانش آموزان از دروازه قرآن و هدایت آنان به محل برگزاری جشن•

 (به صورت تصویری) پخش تالوت سوره حمد •

 ( به صورت تصویری) پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران •

سخنرانی و عرض تبریک معاون پرورشی مدرسه به مناسبت روز بازگشایی، گرامیداشت هفته دفاع •

 مقدس، روز عرفه و عید قربان

 همکارانسخنرانی و عرض تبریک مدیریت محترم مدرسه به همین مناسبت به دانش آموزان و •

 :محتوای برنامه –اقدامات صورت گرفته 



 دکلمه در مورد روز عرفه، عید قربان و جشن بازگشایی توسط یکی از دانش آموزانقرائت •

از مهر ساال  (  آموزشی، پرورشی، پژوهشی، مسابقات و افتخارات)پخش کلیپ فعالیت های مدرسه •

 94تا مهر سال  93

 آموزانپخش کلیپ و پیام صوتی تبریک سال تحصیلی جدید دبیران به دانش •

 سخنرانی سرکار خانم بهبهانی دبیر ادبیات مدرسه در خصوص گرامیداشت هفته دفاع مقدس•

 عرض تبریک دبیران حاضر در جشن به دانش آموزان•

 اجرای مسابقه عرفه شناسی با طرح چند سؤال•

 آموزانخواندن دسته جمعی سرود سمپاد سال گذشته توسط دانش •

 :محتوای برنامه –اقدامات صورت گرفته 



 و آرزوی توفیق و سربلندی برای همه عزیزان( ع)پایان برنامه قرائت دعاهایی از امام صادق مناجات •

 پذیرایی از تمامی دانش آموزان و همکاران•

 پخش نواهنگ هایی در خصوص دفاع مقدس در زنگ های تفریح در فضای مدرسه•

 برپایی نماز جماعت ظهر روز عرفه در حیاط مدرسه به امامت حاج آقا نخعی استاد حوزه و دانشگاه•

ایراد سخنرانی در خصوص روز عرفه و عید قربان توسط امام جماعت با توجه به دعاای روز عرفاه   •

 (ع)امام حسین 

 :محتوای برنامه –اقدامات صورت گرفته 





 راهروهاآماده سازی فضای مدرسه، تزیین 

 و نوشتن پیام تبریک روی تابلوها  



 آماده سازی و تزیین نمازخانه جهت برگزاری مراسم جشن



 آماده سازی و تزیین نمازخانه جهت برگزاری مراسم جشن



 نوشتن زیباسازی کالس ها 

 تبریک روی تخته کالس هاپیام 



 راهروهاآماده سازی فضای مدرسه، تزیین 

 و نوشتن پیام تبریک روی تابلوها  





 عرفهنصب بنر، تراکت با موضوع گرامی داشت روز 

 و تبریک عید قربان  



 هفته دفاع مقدسنصب بنر، تراکت با موضوع گرامی داشت 







 نصب دروازه قرآن جلوی درب ورودی راهرو



 دود کردن اسپند و رد کردن دانش آموزان از دروازه قرآن 



 مدرسهسخنرانی و عرض تبریک معاون پرورشی 

 به مناسبت روز بازگشایی، گرامیداشت هفته دفاع مقدس،  

 عرفه و عید قربانروز 



 دانش آموزان و همکارانبه سخنرانی و عرض تبریک مدیریت محترم مدرسه 







 بازگشاییقرائت دکلمه در مورد روز عرفه، عید قربان و جشن 

 توسط یکی از دانش آموزان 



سخنرانی سرکار خانم بهبهانی دبیر ادبیاات مدرساه در خصاوص    

 گرامیداشت هفته دفاع مقدس



 جشنحاضر در دبیران و همکاران عرض تبریک 



 خواندن دسته جمعی سرود سمپاد سال گذشته توسط دانش آموزان



 پذیرایی از تمامی دانش آموزان و همکاران



امامت حاج آقا نخعی به برپایی نماز جماعت ظهر روز عرفه در حیاط مدرسه 

 استاد حوزه و دانشگاه



ایراد سخنرانی در خصوص روز عرفه و عید قربان توسط امام جماعت با توجه باه  

 (ع)دعای روز عرفه امام حسین 



 برپایی نمایشگاه عکس و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس 

 معرفی کتاب های آقای رضا امیرخانیو 








