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 توجه 

  .تربيت صحيح انسان است تربيت اسالمي،هايي نظام تعليم و هدف اصلي ون

مستلزم رفع موانع و ايجاد شرايط مناسب براي رشد تمام  تربيت جامع و همه جانبه،

قابليت هاي بالقوه اي است كه خداوند  ابعاد شخصيت و شكوفايي استعدادها و

مسلما تحقق اين امر و  .بطور فطري و طبيعي در نهاد انسان به وديعه نهاده است

يازها با عالئق و نيدن انسان به كمال قرب الهي در پرتو برنامه ريزي  متناسب رس

 . فراهم مي گردد

 گردد.مدرسه ميسر مي  اين برنامه ريزي ها در كانون خانواده و

           ترين محيطي كه شخصيت و شكل رفتارهاي فرزندان را  اولين و مهم

رين دوران رشد شخصيتي و پايه ريزي مي نمايد خانواده است و اساسي ت

رواني هر انسان دوره كودكي اوست كه گذر مناسب از اين دوره تضمين 

ان ورش فرزند. هدف از پررشد تكاملي وي در مراحل بعدي استكننده 

ها و  آماده سازي او براي ورود به جامعه است كه با توجه به تنوع ارزش

گوهاي پرورشي فرزند ، خانواده سعي مي كند الهاي فرهنگي جامعه آرمان

 . هاي خويش انتخاب كند خود را منطبق با آرمان

ب الگوي تربيتي و پرورشي سويي وهم عقيده بودن والدين در انتخا هم

 .ار فرزندان را به حداقل مي رساند، تعارض در انتخاب رفتفرزندان

ترين رسالت اوليا و مربيان نيز تالش در شكوفايي  در كنار خانواده مهم

  شخصيت نوجوانان و تامين بهداشت رواني و پيشگيري از انحرافات و 

  كار و هدف اصلي تربيتبي شك اساس  .هاست هاي احتمالي آن آسيب

 



 

آماده كردن دانش آموزان براي احراز مسئوليت هاي فردي و اجتماعي است 

 .ن همكاري خانه و مدرسه ميسر نيستو اين امر مهم بدو

 ها و ، افتها، آموخته ها، تجارب، انگيزه ها، خالقيت ها، عواطف توانهايي

دبيران مدرسه در طول سال تحصيلي بر حسب مسائلي هستند كه  و . . .رشدها 

ها بر خورد نموده و سعي مي شود با هم فكري مشاورين  ها با آن موقعيت

 .ها اتخاذ گردد بهترين روش

 
با اهداف ايجاد   1374 -75سينا از سال تحصيلي   دولتيمدرسه راهنمايي غير 

ن عزيزان نوجواه منظور رشد بينه اعتقادي، علمي، اجتماعي زمينه مساعد ب

 .تاسيس شد

 تبآموزش در اين واحد آموزشي باالتر از سطح معمول بوده و عالوه بر ك

برنامه  فوقدرسي جزوات متمم و كمك آموزشي، كارگاه، آزمايشگاه، 

 .جزو برنامه محسوب مي شود

لي عالوه اي كنترل پيشرفت تحصيمنظور تحقق بخشيدن به اهداف فوق بره ب

هاي آموزشي و پرورشي اداره آموزش و پرورش  ملاجراي دستورالع بر

  :مي گردددر روال آموزشي مدرسه سينا اجرا  هاي مكملي حركت

 ( صورت تستيه درس اصلي ب 10مشتمل بر آزمون هاي  جامع ) 

  دانش آموز( رگزاري در منزل با همكاري اولياي ب)آزمون هاي مكاتبه اي 

 آنالين آزمون هاي 

 واطالع رساني درسايت مدرسهآزمون هاي ماهانه و ارائه كارنامه 



 

 هاي  كالسIT و پژوهش يكو ربات 

 ( هاي پيشرفت تحصيلي كالسكالس هاي  المپياد) 

 هاي بنيه علمي  كالس 

 هاي مطالعه و تقويت حافظه هاي آموزش روش كالس 

  بصري  -آموزش دروس  بر مبناي سمعي 

  مسابقات علمي 

   عملكرد نظارت گام به گام مشاور مدرسه بر جدول و نمودار رشد و افت و

 درسي 

  و مشاوره تحصيلي و ارائه كتب راهنمايي تحصيلي سنجش برگزاري آزمون 

  اطالع رساني انضباطي وآموزشي از طريق پنل دانش آموزي سايت 

  سيستمSMS هوشمند 

  و گزارش عملكرددفتر رابط 

  فيزيك و شيميآزمايشگاه پيشرفته 

 ظهر همان روز در سايت مدرسهز ارائه گزارش هر زنگ در بعد ا 

  آموزش مجازي و ارسال محتواي آموزشي 

اما با بيان مطالب فوق بر همه ماست كه با مشاركت همه جانبه در رشد و   

 اتر نمائيم ير تعليم و تربيت پويشكوفايي استعدادها بكوشيم و همواره آنان را در مس

         ؛است 1401-1402ست تقويم اجرايي سال تحصيلي پيش روي شماآنچه 

 .ه اهداف متعالي عزيزان نايل آييماميد آنكه با دقت و پيگيري ب
  مدرسه سينا   _با تشكر                                                      



 ))          ربانهم روزاهن  مدرهس            ((


7:35 – 7:20 صبحگاهمراسم 


  9 – 7:40زنگ اول


9:20 – 9 زنگ تفريح اول


10:45 – 9:25 زنگ دوم

 
11:05 – 10:45 زنگ تفريح دوم


12:30 – 11:10 زنگ سوم


13 – 12:30 زنگ نماز و نهار


14:20 – 13زنگ چهارم

 

 



 

 و تربيتي ين نامه انضباطيآي

 . مي باشد 7:20آغاز كار مدرسه راس ساعت  -1

ي رامگ یبديهي است كه هر گونه تغيير در ساعات كار مدرسه قبال به اطالع اوليا

 .و دانش آموزان عزيز خواهد رسيد

 . فرم تعيين شده برای دانش آموزان الزامي استاستفاده از لباس  -2

بود و باعث كسر انضباط  تاخير دانش آموز بعد از ساعت فوق موجه نخواهد -3

 . خواهد شد

،           نمايدموجه ساعت در طول ماه غيبت غير گاه دانش آموزی بيش از يكهر -4

 . پي آمد انضباطي خواهد داشت

         تاخير ورود به كالس درس به هر دليلي كه باشد بعد از طي مراحل اوليه        -5

 . وز از امتحان آن درس خواهد شدآم ( باعث محروميت دانش)تذكر , اخطار

آموز نتواند در مدرسه حضور يابد،  داليل بيماری و ... دانش ه در صورتي كه ب -6

در غير اينصورت  صبح مدرسه را مطلع سازند، 9وی موظفند تا ساعت  اوليای

                       . الزم به ذكر است موجه خواهند شدبند غيبت غيرمشمول 

  .مدرسه خواهد بود عهدهه ه بموجه بعد از ارائه گواهي های مربوط تشخيص غيبت

موجه اتخاذ تصميم در مورد        غيردر صورت تكرار تاخير ورود و نيز غيبت  -7

 .د بودعهده شورای تربيتي مدرسه خواهه دانش آموز ب

خاطي  خروج از مدرسه بدون اجازه مسئولين مدرسه ممنوع بوده و با دانش آموز -8

 . طبق مقررات رفتار خواهد شد

گرامي در خواست مي شود حتي المكان تقاضای مرخصي ساعتي و يا  از اوليای -9

. بديهي است در صورت الزام و با ارائه داليل ننمايند روزانه برای دانش آموز 

 . مر با موافقت مدرسه صورت مي گيرداين ا وگواهي پزشك منطقي



های اسالمي، حفظ نظم و  متناسب با ارزش با ظاهری دانش آموزان موظفند -10

بديهي است تخطي  ايش موی سر در مدرسه حضور يابند.بهداشت و پير مقررات،

 . انضباطي را به همراه خواهد داشت در اين امر پيامد برخوردهای
 

 )فقط با فلش تن وسايل غير ضروری مثل انگشتر، گردن بند،از همراه داش -11

. همچنين هر گونه  خريد و فروش در مدرسه خودداری نماييدو ...  (هماهنگي

        .ممنوع مي باشد

 .شد ضبط و پايان سال به اوليا تحويل خواهددر صورت آوردن تلفن همراه  -12

بديهي است  ر حفظ وسايل شخصي خود كوشا باشد،هر دانش آموز بايد د -13

 . عهده نخواهد داشته بدر اين خصوص هيچگونه مسئوليتي مدرسه 

مگر در سه به هيچ وجه مجاز نخواهد بود، همراه داشتن وسايل ورزشي در مدر -14

 . اعت ورزش و با اجازه دبير مربوطهس

 ،دانش آموزاني كه سهل انگاری و مسامحه در انجام تكليف و امور درسي نمايند -15

 . پس از پايان كار مدرسه جهت مطالعه در مدرسه خواهند ماند

        . ه به درستي حفاظت نمايددانش آموز موظف است تا از اموال مدرس -16

دانش آموز خاطي تي كه خسارتي متوجه مدرسه گردد، بديهي است در صور

 . را جبران نمايد موظف است آن

 داخل دانش آموزان موظف به رعايت شئونات اخالقي در مسير مدرسه و -17

 :م رعايتكه در صورت عد سرويس مي باشند

 مرحله اول: تذكر شفاهي.

 .مرحله دوم: كسر نمره انضباط و دعوت از اوليا

 .مرحله سوم: حذف از سرويس مربوطه را در پي خواهد داشت
محترم در تمامي جلسات مدرسه حضور يابند و ارتباط  یتوصيه مي شود اوليا -18

 . ه خصوص در موارد لزوم  داشته باشندمستمری با مدرسه ب

 

 



     مدرسه   یاوليامالقات   با   

 ايام مالقات

همه روزه با هماهنگي قبلي مديريت

همه روزه با هماهنگي قبلي معاونين

چهارشنبه -يکشنبه  –شنبه مشاور

 شنبهچهار –شنبه دوقرآن

يکشنبهديني

 نبهشچهارسه شنبه  –دوشنبه  -شنبه ادبيات

 چهارشنبه -شنبه سه  -دوشنبه  -شنبه  عربي

شنبهسه  –دوشنبه  –شنبه زبان

نبهچهارش  -دوشنبه –شنبه يک –شنبه علوم

چهارشنبه –شنبه سه  –يکشنبه مطالعات اجتماعي

سه شنبه  -دوشنبه -يکشنبه  –شنبه رياضي

شنبهچهار –شنبه يک     و رباتيک  کار و فناوری

چهارشنبه -شنبه هنر

شنبه يکورزش

 شنبهيک آزمايشگاه

شنبهچهار 

 صورت نياز روزهای ديگر با هماهنگيدر    

 چنانچه تغييراتي ايجاد شود باطالع اوليا خواهد رسيد

 ) بعضي مالقاتها با هماهنگي صورت ميگيرد (  11الي  10:45ساعت مالقات با دبيران 
 

 



 شوراها و مسابقات
        دانش آموزان و تفويض اختيارات به  محوری دانش آموزدر راستای سياست 

تقای ، اردر اداره مدرسه، بهبود فرايند تصميم گيریو به منظور توسعه مشاركت 

تدوين برنامه های ساالنه مدرسه  ،های آموزشي و پرورشي و اداری  كيفي فعاليت

 ، در مدارس شورايي به نام شورایامور و نظارت بر فعاليتهای مربوطو هماهنگي 

 مدرسه تشكيل مي گردد.

 نتخابات شوراي دانش آموزي ا
 

 

 انم نويسي از اعضا   ء شوراي دانش آموزي 
  هفته  سوم مهر ماه                               

 مهر ماه هفته چهارم                                               آغاز تبليغات شوراي دانش آموزي 
 

                                                                                              هفته اول آبان                                                               انتخابات شوراي دانش آموزي 

 انتخابات شورای

 دانش آموزی 



 

 
      

    

  ادبيات   ،عربي ،رياضي ،علومس هاي ) اول و ... (  در المپياد نخبگان در درو كسب مقام -1

و  استاني در مسابقاتشطرنج    تنيس روي ميز و، بدمينتون ، شنا، كاراته: كسب مقام در رشته هاي  -3

  كشوري             

 كسب موفقيت در طرح فرهنگ سازي سوخت نمايشگاه  باران رحمت  -5

 اب         كتكسب رتبه در نمايشگاه  -6

 در نمايشگاه  كارهاي دستي                                   و دريافت لوح  تقدير رتبه  كسب  -7

 و ارائه نرم افزار قرآني طور سينا    م در مسابقات وبالگ نويسي مقا كسب -9

 1400-1401، الي 89-90 هاي  سالقبولي در آزمون تيزهوشان  -10

                        94-95سال  كسب مقام دوم شناي منطقه -13
  95-96و  94-95  سال هاي منطقه در كسب مقام سوم بسکتبال -14

 95-96سال  و مقام دوم جهاني در رشته كاراتهكسب مدال هاي طال و نقره  -15

                                        95-96 در سالنقره و برنز مسابقات شناي منطقه هاي كسب مدال  -16

 96-97و  95-96  احکام سال هايدر رشته هاي دوم و سوم منطقه كسب رتبه  -17

 96-97سال  گروهي رباتيک دانشگاه تهرانكسب مقام دوم  -18

                                                                                  96-97در رشته صحيفه سجاديه سال  منطقه سوم رتبهكسب  -19

                                                                             1400-1401الي  95-96مسابقه پرسش مهر   از سال در كسب مقام  -20

 منطقهو كتابخواني و فرهنگي  اذان در رشته  كسب رتبه -21

 97-98كسب مقام دوم منطقه اي مشاعره سال  -25

 كسب رتبه هاي دوم و سوم داستان نويسي منطقه -26

 كسب رتبه قابل تقدير منطقه در رشته هنرهاي دستي  -27 



 1401-1402 كادر آموزشي در سال

 : ديني و قرآن  

 ليسانس                                                            نوروزی                                 

 ليسانس                                                            سخاوت                                  

 
  :اجتماعي  مطالعات  

 ليسانس   صفری           

 
 :                                      گروه ادبيات عرب و فارسي 

 ليسانس ادبيات عرب         محمد بيگي 

 ليسانس ادبيات          گرگان  
 ليسانس ادبيات                                                              خاني                           

   
Computer – IT   : 
 ليسانس حميدی 

          

 :زبان  انگليسي   
 ليسانس زبان انگليسي توكلي  

 

  :رياضي  

 ليسانس رياضي  مقيمي  
 ليسانس رياضي                                           نوری                      

                        
  :و آزمايشگاه علوم تجربي   

 ليسانس علوم             مردی                                                                           

 ليسانس علوم                                                             رحماني                       

 
  



  
 :  و رباتيک  کاروفناوری  

 ليسانس  كوثری  

 
  هنر:  

 هنرهای تجسمي ليسانس   زارع 
 گرافيک  سروری                                                 ليسانس                                     

 
 تربيت بدني :  

 تربيت بدني ليسانس     جباری 

 

        گروه دفتری :      

                 ليسانس   معاونت    مهرپارسا 

  ليسانس  معاونت      حميدی 

 
 گروه مشاوران :  

 فوق ليسانس                                             دكتر پوالد سنج

 
 حسابداری : 

  ليسانس  فوق                                                       محمودی

 

 
 : رورشي پ    

 عرب                                                            فوق ليسانس 

 
 مدير و موسس :  

 عباس پور عظيمي                    ليسانس مديريت آموزشي



        
 

 برنامه زمانبندی انجمن اوليا و مربيان           

 

  12/7 مهر ماه 1
جلسه انتخابات انجمن اوليا و 

 مربيان

 دوم  نيمه آذر ماه  2
 شروع جلسات آموزش خانواده 

 جلسه عمومي

3 
بهمن 

 ماه 
 مه دوم ني

بهمن و اهدا جوايز به                22مراسم 

دانش آموزان برتر نوبت اول                            

 ) جلسه با اوليا محترم ( 

4  
ارديبهشت 

1402 

جلسه با اوليا  و مراسم بزرگداشت         

 مقام معلم 

 مالقات اوليا با مربيان  هر  ترم 5

 هرماه جلسات انجمن 6

 
 
 

   



 قویم پرورشی ت
 1401 ی مهر مـاههابـرنـامـه

 برنامه ها مناسبت تاريخ روز
  بازگشایی مدارس 2/7/1401 شنبه

 3/7/1401 یکشنبه 
 رحلت رسول اکرم صفر 28

 ) ع (  حسن) ص( و شهادت امام 
 

  شهادت امام رضا ) ع(  05/7/1401 سه شنبه 

 7/7/1401 جمعه 

 فکوری، اسالم: فالحی،شهادت سرداران 

 ه.ش 1360 کالهدوز و جهان آرا نامجو،

 روز آتش نشانی و ایمنی

 روز بزرگداشت شمس

 

 8/7/1401 جمعه 

 روز جهانی ناشنوایان

 روز جهانی دریا نوردی

 روز بزرگداشت مولوی

 

 9/7/1401 شنبه   
روز همبستگی و همدردی با کودکان و 

 نوجوانان فلسطینی

 سالمندانروز جهانی 

 

 13/7/1401  چهارشنبه 
آغاز  –شهادت امام حسن عسگری ) ع ( 

 امامت حضرت ولی عصر ) عج ( 
 

 14/7/1401 شنبهپنج
 روز دامپزشکی

 
 

  روز روستا و عشایر 15/7/1401 جمعه

  روز جهانی کودک 16/7/1401 شنبه

  روز پست  –آغاز هفته وحدت  17/7/1401 یکشنبه

 20/7/1401 شنبهچهار
 روز اسکان معلوالن و سالمندان

 روز بزرگداشت حافظ
 

 22/7/1401 جمعه 

والدت امام  –میالد رسول اکرم ) ص ( 

 جعفر صادق 

 روز جهانی استاندارد 

 

 23/7/1401 شنبه
شهادت پنجمین شهید محراب آیت اهلل 

 اشرفی اصفهانی به دست منافقان

 روز جهانی نابینایان )عصای سفید(

 



 24/7/1401 شنبهیک

سالروز واقعه به آتش کشیدن مسجد 

شهر کرمان به دست دژخیمان  جامع

 رژیم پهلوی

 روز ملی پارا المپیک

 روز پیوند اولیا و مربیان

 روز جهانی غذا

 

  روز تربیت بدنی و ورزش 26/7/1401 شنبهسه 

  غزوه بنی النضیر  27/7/1401 شنبهچهار

  روز صادرات 29/7/1401 جمعه 

 1401  مـاههای آبان بـرنـامـه

 برنامه ها مناسبت تاریخ روز

 1/8/1401 شنبهیک

شهادت مظلومانه آیت اهلل حاج سید 

 مصطفی خمینی

 روز آمار و برنامه ریزی

 صلح امام حسن )ع( 

 

 4/8/1401 شنبهچهار
اعتراض و افشاگری امام خمینی)ره( علیه 

 پذیرش کاپیتوالسیون

 

 

 8/8/1401 شنبهیک

 شهادت محمدحسین فهمیده

 روز نوجوان و بسیج دانش اموزی

 روز پدافند غیر عامل

 والدت حضرت عبدالعظیم ) ع ( 

 

 10/8/1401 سه شنبه

شهادت اولین شهید محراب آیت ا... 

 قاضی طباطبایی به دست منافقان

 ه.ش1358 

 

  والدت امام حسن عسگری ) ع (  12/8/1401 شنبه پنج

 13/8/1401 جمعه

 تسخیر النه جاسوسی آمریکا

 روز دانش آموز

 روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

ی )ره( از ایران به ترکیه تبعید امام خمین

 شه. 1343

 

 14/8/1401 شنبه
 وفات حضرت معصومه ) س ( 

 روز فرهنگ عمومی 
 

   روز کیفیت 18/8/1401 شنبهچهار



  روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه  19/8/1401 شنبهپنج

 24/8/1401 شنبهسه 
 روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار

روز بزرگداشت آیت اهلل عالمه سید 

 محمد حسین طباطبائی

 

  سالروز آزاد سازی سوسنگرد 26/8/1401 پنجشنبه 

 30/8/1401 شنبهدو
بزرگداشت  –روز حکمت و فلسفه 

 ابونصر فارابی 
 

 1401  مـاه آذر یهابـرنـامـه

 برنامه ها مناسبت تاريخ روز

 5/9/1401 شنبه
 ه.ش 1358روز بسیج مستضعفین 

  سالروز قیام مردم گرگان

  روز نیروی دریایی 7/9/1401 شنبهدو

 9/9/1401 شنبهچهار
والدت حضرت زینب ) س ( و روز 

 پرستار 

 روز بزرگداشت شیخ مفید

 

 10/9/1401 پنجشنبه
هادت آیت ا... سیدحسن ش

  و روز مجلس  ه.ش1316مدرس

 روز جهانی مبارزه با ایدز

 

 11/9/1401 جمعه 
 1300جنگلی  شهادت میرزا کوچک خان

 ه.ش
 

 12/9/1401 شنبه
تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی 

 ه.ش1358 ایران

 روز جهانی معلوالن

 

  روز بیمه 13/9/1401 شنبهیک

  ه ق (  36جنگ جمل ) سال  14/9/1401 شنبه دو

  روز حسابدار 15/9/1401 شنبهسه 

 16/9/1401 شنبهچهار 
 روز دانشجو

 روز جهانی هواپیمایی
 

 17/9/1401 پنجشنبه 
به  –شهادت حضرت فاطمه زهرا ) س ( 

 روایتی 
 

 18/9/1401 جمعه 
معرفی عراق به عنوان مسئول و آغازگر 

 ه.ش 1370جنگ از سوی سازمان ملل 
 

  والدت امام سجاد ) ع(  19/9/1401 شنبه



تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به 

 فرمان حضرت امام خمینی )ره(

 20/9/1401 شنبه
 شهیدشهادت آیت ا... دستغیب سومین 

 ه.ش 1360محراب به دست منافقان
 

  روز پژوهش 25/9/1401 جمعه    

  روز حمل و نقل و رانندگان 26/9/1401 شنبه

 27/9/1401 شنبهیک
 ه.ش 1358 شهادت آیت ا... دکتر مفتح

 روز وحدت حوزه و دانشگاه

 گریروز جهان عاری از خشونت و افراطی

 

  روز تجلیل از شهید تند گویان 29/9/1401 شنبهسه 

  شب یلدا 30/9/1401 چهارشنبه

 1401  مـاه دی یهابـرنـامـه

 برنامه ها مناسبت تاريخ روز

  روز ثبت احوال 3/10/1401 شنبه

 4/10/1401 شنبهیک
والدت حضرت عیسی مسیح  دسامبر 25

 روز بزرگداشت رودکی   - )ع(
 

 5/10/1401 شنبهدو 
روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات 

 بالیای طبیعی
 

  [ادت حضرت فاطمه زهرا ) س(  6/10/1401 شنبهسه 

 7/10/1401 شنبهچهار

سوادآموزی به سالروز تشکیل نهضت 

 فرمان امام خمینی)ره(

شهادت آیت اله حسین غفاری به دست 

 ه.ش 1352ماموران ستم شاهی

 

  روز صنعتی پتروشیمی 8/10/1401 شنبهپنج

  روز بصیرت و میثاق امت با والیت 9/10/1401 جمعه 

  میالدی  2023آغاز سال  11/10/1401 یکشنبه 

 13/10/1401 شنبهسه 
تاریخی حضرت امام خمینی ابالغ پیام 

)ره( به گورپاچف رهبر شوروی سابق 

 ه.ش 1357

 

 16/10/1401 جمعه 

 سالروز وفات ام البنین ) س( 

 روز تکریم مادران و همسران شهدا 

 روز شهدای دانشجو 

 



 17/10/1401 شنبه
اجرای طرح استعماری حذف حجاب به 

 ه.ش  1314دست رضا خان 

 کرمانیروز بزرگداشت خواجوی 

 

  شه. 1356قیام خونین مردم قم  19/10/1401 شنبهدو

 20/10/1401 سه شنبه 
 1230 شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

 ه.ش
 

 22/10/1401 شنبهپنج
تشکیل شورای انقالب به فرمان حضرت 

 ه.ش 1357 امام خمینی )ره(
 

  روز زن  –والدت حضرت فاطمه زهرا  23/10/1401 جمعه 

  ه.ش 1357 فرار شاه معدوم 26/10/1401 شنبهدو

 27/10/1401 شنبهسه 
شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران 

 واحدی و ذوالقدر از فداییان اسالم

 ه.ش1334

 

  روز غزه  29/10/1401 پنجشنبه 
 

 

 

 

 

 

 1401  ی بهمن  مـاههابـرنـامـه

 برنامه ها مناسبت تاريخ روز

   محمد باقر ) ع( والدت امام 2/11/1401 شنبهدو 

  سهات امام علی النقی ) ع(  5/11/1401 شنبهچهار

 6/11/1401 شنبهپنج
 شب لیله الرغایب 

 سالروز حماسه مردم آمل

 روز جهانی گمرک

 

 12/11/1401 چهارشنبه
ه.ش به 1357 بازگشت امام خمینی )ره(

 آغاز دهه مبارک فجرایرا ن و 

 والدت امام محمد تقی ) ع( 

 

  روز فناوری فضایی 14/11/1401 جمعه 

 15/11/1401 شنبه
 روز پدر  –والدت امام علی )ع( 

 آغاز ایام البیض ) اعتکاف ( 
 

 17/11/1401 شنبهدو
 رحلت حضرت زینب ) ع ( 

تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه 

 ه ق (  2معظمه ) 

 

  روز نیروی هوایی 19/11/1401 شنبه چها



 21/11/1401 جمعه 
شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان 

 ه.ش 1357حضرت امام خمینی )ره( 
 

 شنبه 
22/11/140

1 

پیروزی انقالب اسالمی و سقوط حکومت 

 ه.ش1357 پهلوی
 

 شنبهسه   
25/11/140

1 

صدور حکم تاریخی امام خمینی )ره( مبنی 

 بر ارتداد سلمان رشدی

 نویسنده خائن کتاب آیات شیطانی

 ه.ش 1367

 

 چهارشنبه
26/11/140

1 
  فتح خیبر توسط امام علی ) ع( 

 شنبهپنج
27/11/140

1 
   شهادت امام موسی کاظم ) ع( 

 شنبه   
29/11/140

1 

 مبعث رسول اکرم )ص( 

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز 

  ه.ش1356شهدای قم شهادت

 روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

 

 1401  ی اسفند مـاههانـامـهبـر

 برنامه ها مناسبت تاريخ روز

  ه.ش 1299کودتای انگلیسی رضا خان  3/12/1401 شنبهچهار

 5/12/1401 جمعه 

 والدت امام حسین  ) ع( و روز پاسدار 

 روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

 روز مهندسی

 

  والدت حضرت عباس ) ع( و روز جانباز  6/12/1401 شنبه

 7/12/1401 شنبهیک
روز صحیفه  –والدت حضرت سجاد )ع( 

 سجادیه 
 

 8/12/1401 شنبهدو

 امور تربیتی و تربیت اسالمی روز

روز بزرگداشت حکیم حاج مالهادی 

 سبزواری

 روز حمایت از بیماران نادر 

 

  روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان 9/12/1401 سه شنبه 

 شنبه
13/12/140

1 
روز  –ع ( والدت حضرت علی اکبر ) 

 جوان 
 



 شنبهدو
15/12/140

1 
  روز درختکاری

 شنبهچهار
17/12/140

1 

 حضرت قائم ) عج ( والدت  شعبان  15

 روز جهانی مستضعفین 

 روز سربازان گمنام امام زمان 

 

 

 شنبهپنج
18/12/140

1 

سالروز تائسیس کانون های فرهنگی و 

 هنری مساجد کشور

روز بزرگداشت سید جمال الدین اسد 

 آبادی

 

 شنبه
20/12/140

1 
   روز راهیان نور

 شنبهیک
21/12/140

1 
   امی گنجویروز بزرگداشت نظ

 شنبهدو
22/12/140

1 

 روز بزرگداشت شهدا

)سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی 

)ره( مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقالب 

 ه.ش1358 اسالمی(

 

 شنبهپنج
25/12/140

1 

بمباران شیمیایی حلبچه به دست ارتش 

 ه.ش  1366بعث عراق 

 روز بزرگداشت پروین اعتصامی

 

 شنبهدو
29/12/140

1 

 1329ملی شدن صنعت نفت ایران )روز 

 (ه.ش
 

 
 

 

 

 4021 ی فروردين  مـاههابـرنـامـه

 برنامه ها مناسبت تاريخ روز

 1/1/1402 سه شنبه 
 سال  آغاز
  چهارصد و دو یک هزار و 

 هجری خورشیدی

 

  روز طبیعــــت 13/1/1402 شنبهیک

  روز ذخایر ژنتیکی و زیستی  15/1/1402 شنبهسه 



 18/1/1402 جمعه 

 والدت امام حسن مجتبی ) ع (

 روز اکرام و تکریم 

 روز سالمتی 

 

 19/1/1402 شنبه
 

 شهادت اآیت اهلل سید  محمد باقر صدر 
 

 20/1/1402 شنبهیک

ماه قبل از  6معراج رسول اکرم ) 

 هجرت ( 

 روز ملی فناوری هسته ای 

 روز هنر انقالب اسالمی 

 

  اولین شب قدر  21/1/1402 شنبهدو 

 22/1/1402 سه شنبه 
 ضربت خوردن حضرت علی ) ع ( 

 روز نهج البالغه 
 

 23/1/1402 چهارشنبه 
 ه ق ( 8فتح مکه ) 

 روز دندانپزشکی 
 

 24/1/1402 پنجشنبه 
شهادت حضرت امیر المومنین علی ) ع 

 ) 
 

  روز بزرگداشت عطار نیشابوری  25/1/1402 جمعه 

 29/1/1402 سه شنبه 
روز ارتش جمهوری اسالمی و نیروی 

 زمینی 
 

 1402 ی ارديبهشت  مـاههابـرنـامـه

 برنامه ها مناسبت تاريخ روز

 1/2/1402 جمعه 
 روز قدس 

 روز بزرگداشت سعدی 
 

 2/2/1402 شنبه

 روز زمین پاک 

 1359سالروز اعالم انقالب فرهنگی ) 

 ه ش ( 

 

 3/2/1402 شنبهیک 

 عید سعید فطر 

 روز بزرگداشت شیخ بهایی 

 شهادت امیر سپهبد قرنی 

 روز معماری 

 

  عید سعید فطر  4/2/1402 شنبهدو 

  روز ایمنی حمل و نقل  7/2/1402 شنبهپنج

  روز شوراها  9/2/1402 شنبه



 10/2/1402 شنبهیک
 روز ملی خلیج فارس 

ه  1361آغاز عملیات بیت المقدس ) 

 ش ( 

 

  روز جهانی کار و کارگر  11/2/1402 شنبهدو

  شهادت  12/2/1402 شنبهسه 

 15/2/1402 جمعه 
 روز بزرگداشت شیخ صدوق 

 روز جهانی ماما 
 

 17/2/1402 یکشنبه 
 شهادت حضرت حمزه 

 وفات حضرت عبدالعظیم حسنی 

 

 

 18/2/1402 دوشنبه 
 روز بیماریهای خاص و صعب العالج 

 روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 
 

 19/2/1402 سه شنبه 

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه 

 ای 

 روز بزرگداشت شیخ کلینی 

 روز اسناد ملی و میراث مکتوب 

 

 24/2/1402 یکشنبه 
لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت اله 

 میرزا حسن شیرازی 
 

 25/2/1402 دوشنبه 
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم 

 فردوسی 
 

 27/2/1402 چهارشنبه 
 شهادت امام جعفر صادق ) ع (

 روز ارتباطات و روابط عمومی 
 

 28/2/1402 پنجشنبه 
 روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 

 روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 
 

 30/2/1402 شنبه 
 روز ملی جمعیت 

 روز ایرانگردی و ایران شناسی 
 

  روز اهدای عضو ، اهدای زندگی  31/2/1402 یکشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 



 



 



 



 

  



 

 

 1401-1402 آموزشي برنامه

 

 1401مهر ماه  1

 

 ها )پنجشنبه آنالين برگزاری آزمونهای 

 بصورت تستي در پنل منتا ( 

 برگزاری آزمون های کالسي 

 تحويل کارنامه آخر مهر ماه 

 

 1401آبان ماه  2

 

 ها )پنجشنبهآنالين برگزاری آزمونهای 

 آبان  19تا  بصورت تستي در پنل منتا ( 

نوبت  های هماهنگ نيمآبان شروع آزمون 21

 اول بصورت تشريحي و تستي 

 

 1401 آذر ماه  3

 

 آذر  9ادامه آزمون های آبان تا 

 آذر شروع آزمون های شفاهي نوبت اول  10

 آذر  24 از تستي هایآزمونمجدد برگزاری 

  

 1401دی ماه  4

 شروع امتحانات نوبت اول  از

 هفته اول دی ماه  

 تحويل کارنامه نوبت اول 

 آزمون جامع 

  



 1401بهمن ماه  5

 

 

) هر پنجشنبه دو  آنالينبرگزاری آزمونهای 

 درس بصورت تستي در پنل منتا ( 

 برگزاری آزمون های کالسي 

 تحويل کارنامه بهمن ماه 

 

 1401اسفند ماه  6

 

 شروع آزمون های هماهنگ ماهانه اسفند 

 آزمون جامع اسفند 

 تحويل کارنامه اسفند 

 

 1402فروردين ماه  7

 

 سنجش نوروزی 

) هر پنجشنبه   آنالين برگزاری آزمونهای

 تستي در پنل منتا ( 

 کارنامه عملکرد فروردين ماه 

 

   1402ارديبهشت ماه 8

 

 شروع آزمون های هماهنگ ماهانه ارديبهشت 

 کارنامه ارديبهشت ماه 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پايان
 
 


