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 باسمه تعالی

 مقدهم : 

 جزوه ای را هک شیپ رو دارید گزیده ای است از آنچه از اول مهرماه رد این واحد آموزشی اتفاق افتاده است.

فعععاتعاع عدعای  عدرن رد ز عاعزعه جی آمعوزشعی طع عت ارتعقعای وعاع  زیعاعع عی داشعآ آمعوزا     اسعت و داشعآ آمععوزا                             

 شیپ دااگشنهی را ط ت آمادگی ربای شرکت رد راقبتی سنگین رد کنکور سراسری آماده می نماید.

رد ز ازه جی رپورشی نیز هدف ما این است هک بچه ج ربای یک  زندگی  موفق سالم  اسعممعی  رپوری یعابع عد و نع عوا ع عد بعا 

 همساال  خود زندگی کن د ، یک زندگی خداپس داهن و باششاط ، با اعتماد هب نفس کامل .

لذا گزیده فعاتا دا ن ی تواند یک تصوری واقعی و کامل از آنچه هست اراهئ دهد ، بلکه مشتی اسعت از رعاوار ربای ایعن هک  

 شما گاامیا      نیز رد جایا  بعضی امور قرار گیرند.

 دبیرستا  ایپم
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صبح در محل  0303شهریور ماه از ساعت  03اولین جلسه عمومی شورای دبیران روز شنبه 

نمازخانه دبیرستان برگزار گردید. در این جلسه پس از قرائت آیاتی از کالم ا... مجید جناب 

آقای دکتر عبدالعظیم کریمی پیرامون روشهای ارتباط موثر با جوانان سخنانی را ایرراد                

فرمودند. سپس آقای مهندس پورسیف مدیریت مجتمع سیاستهای راهبردی مجموعه پیام 

را تشریح نمودند. آقای یوسفی معاونت آموزشی مدرسه برنامه هرای آمروزشری سرا                 

تحصیلی جدید را بیان کرده و پس از آن دبیران سواالت خود را مطرح نمودند. در پرایران         

آقای طاهری مدیر دبیرستان در رابطه با سئواالت دبیران و سیاستهای کرلری مردرسره                  

 مطالبی را ارائه دادند. 

تالوت قررآن         .مراسم روز او  مهر در محل نمازخانه دبیرستان برگزار گردید         

پخش کلیپ دفاع مقدس   سخنرانی آقای پورسیف )مدیر مجتمع( : توصیه بره                 

دانش آموزان در مورد اینکه اگر یادگیری در زمان خودش با استفاده از شرایط و 

امکانات فراهم شده صورت نگیرد در آینده تبدیل به فرصتی محدود و انباشته             

شدن مطالب   نیاز به تالش بیشتر دارد فایده الزم را نخواهد داشت. سخنرانری             

آقای طاهری )مدیر دبیرستان(: توصیه به دانش آموزان در این محور که دانرش           

آموزان باید برمبنای هدف گذاری در زندگی تالش نموده و افق آینده تحصیلی             

 و زندگی خود را مشخص نمایند.

پنجمین نمایشگاه دستاوردهای دانرش آمروزی دبریررسرتران            

 11مهرماه از ساعرت        11و    11 روزهای پنجشنبه و جمعه      در  پیام

در این نمایشگاه دانش آموزان دستاوردهرای   .برگزار گردید 13الی  

پژوهشی و مهارتی خود را در معرض دید اولیاء   دانش آمروزان و               

قرار دادند. همچنین موسس محترم مجتمع جنراب          سایر مدعوین 

  آقای مهندس بهفر از نمایشگاه بازدید نمودند.

ش 
ي دان

ن نمايشگاه دستاوردها
پنجمي

 برگزاري اولين جلسه پدران

مرهرر    11اولین جلسه اولیاء دانش آموزان دبیرستان پیام   سه شنبه         

در این جلسه جناب آقای دکتر حسینری در مرورد              .ماه برگزار شد  

تاثیرات رسانه سخنرانی نمودند و در پایان جلسه انتخابات انجرمرن            

از توصیه های مهم آقای دکتر حسینی این          .اولیاء و مربیان انجام شد    

بود که در دنیای دیجیتا  باید از طریق همراهی با فرزندانرمران راه               

صحیح استفاده از دنیای رسانه را به آنها به طور غریررمسرترقریرم                 

نفر از قبل کاندیدای عضویرت   11بیاموزیم. در این انتخابات که تعداد    

نفر حرائرز    7در انجمن اولیاء و مربیان شده بودند افراد ذیل به تعداد            

اکثریت آراء گردیدند:  آقایان : الماس گنج   تسلیمی   خنیفر   رضوی 

    عالیی   قادری   میرمحمدصادقی

 برگزاري شوراي دبيران در ابتداي سال تحصيلی

 برگزاري مراسم روز اول مهر در دبيرستان پيام



 

4 

 08/801اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان روز پنجشنبه          

صبح در دفتر مدیریت دبیرستان برگزار           7311ساعت  

گردید. در این جلسه معارفه اعضا صورت گرفت و سپس            

 اعضا هیات رئیسه انجمن به شرح ذیل انتخاب شدند: 

 رئیس انجمن : آقای دکتر رضوی 

 نایب رئیس : دکتر میرمحمدصادقی

 منشی و رابط : دکتر قادری

ضمنا در این جلسه رؤسای کمیته آموزشی   پرورشی  و             

 کمیته پزشکی نیز تعیین گردیدند. 

 آقای خنیفر : رئیس کمیته آموزشی   پرورشی

 آقای دکتر حصاری : رئیس کمیته پزشکی 

 برگزاري اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان

  تشکيل اولين کميته آموزشی،پرورشی انجمن اولياء

اولین جلسه کمیته آموزشی پرورشی مدرسه روز پنجشنبه 

صبح در دفتر مدیر دبیرستان برگزار  7311ساعت  038/801

 گردید. 

 اعضای این جلسه بنا به تعیین قبلی عبارتند از آقایان : 

الماس گنج   تسلیمی   حصاری   خنیفر   عالیی   قادری و             

 میرزاعبدا...

ریاست این کمیته بر عهده آقای خنیفر می باشد. در ایرن             

جلسه موضوعات ارجاعی از جانب انجمن اولیاء و مربیان به          

بحث گذاشته می شود. موضوع اولین جلسه ))راهکارهرای            

 اجرایی جهت ارتقاء سطح آموزشی(( مدرسه بود. 

 دبيرستانتشکيل اولين کميته پزشکی 

صبرح   7ساعت  118/801اولین جلسه کمیته پزشکی روز چهارشنبه  

 در دفتر مدیر دبیرستان برگزار شد. 

 در این جلسه به دو موضوع پرداخته شد:

 بررسی خدمات پزشکی قابل اجرا در دبیرستان 

 تعیین تاریخ انجام معاینات دانش آموزان پایه او 

 اعضای این جلسه بنا به تعیین قبلی عبارتند از آقایان : 

دکتر حصاری )رئیس کمیته(   دکتر رمضانی   دکتر زرگر   دکرترر               

 طباطبایی   دکتر محبی   دکتر محدث زاده   دکتر مهدی برزی 

آبان ماه از ساعت      1  روز چهارشنبه     جشن عید غدیر    مراسم

آموزان پایه سوم در محل        به میزبانی دانش    11303الی    11

  .نمازخانه دبیرستان برگزار گردید

      سخنرانی     قرائت قرآن   مداحی      : برنامه های مراسم  

   اجرای سرود   اجرای مسابقه فوتبا    اجرای نمایش پذیرایی

سوم بخاطر اجرای بسیار خوب مراسم  از دانش آموزان پایه

  غدير برگزاري مراسم جشن عيد
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 شورای دانش آموزی اسامی برگزیدگان انتخابات

 رای 113آراء ماخوذه :  تعداد کل

 رای 0آراء سفید و باطله :  تعداد

 رای )اصلی( //همدانی :  آقای وحید

 رای )اصلی( 71فلسفی :  محمد آقای

 رای )اصلی( 11قره گزلی :  عباس آقای

 رای )اصلی( 13چیت ساز :  آقای علی

 رای )اصلی( 17امیرحسین شادفر :  آقای

 رای )علی البد ( 11علیرضا شجونی :  آقای

  رای )علی البد ( 11سیدابراهیم قادری :  آقای

 دانش آموزي برگزاري انتخابات شوراي

به منظور دانش افزایری آنران برا         01-00اولین جلسه مادران در سا  تحصیلی       

جدو  برنامه برگزاری جلسات در        .شد  سخنرانی دکتر سید بشیر حسینی برگزار     

 سایت قرار داده شد و طی نامه ای برای آنان ارسا  گردید.

جلسه آن بره      7جلسه خواهد بود که       11تعداد این جلسات در طو  سا  تحصیلی        

جلسه بعدی به حاج آقای کرباسچیان اخترصرا            7مباحث آقای دکتر حسینی و      

 یافته است.

 صبح 0  ساعت  01آبان  10دوشنبه  : زمان برگزاری جلسه او 

 جایگاه رسانه ها در تربیت فرزندان نقش و موضوع بحث جلسه او  :

محور مباحث جناب دکتر حسینی آشنایی مادران با دنیای فرزندانشان در زمینره              

 رسانه ها   فواید و آسیب های آن خواهد بود.

محور مباحث حاج آقای کرباسچیان: اهمیت تربیت اسالمی در زندگی جروانران و          

  تزکیه نفس و کرامت شخصیت آنان می باشد.

 برگزاری جلسات دانش افزایی  مادران

عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( در          مراسم

 دهه او  محرم در دبیرستان پیام برگزار شد.

  : های مراسم برنامه

  صبح 7311الی  7عاشورا و دکلمه : ساعت  زیارت

حجت االسالم آقای مهندس حسینی :           سخنرانی

  10313الی  11313ساعت 

موضوع سخنرانی ایشان بیشتر پیرامون اثرات قیام         

حضرت اباعبدا... الحسین)ع( در ظلم ستیزی و اصالح        

 اخالق انسانها و جامعه می باشد.

 10313عزاداری توسط آقای عطاران : ساعت      مداحی و 

 10311الی 

در این مراسم بعضی از اولیای دانش آموزان بانی 

اطعام دانش آموزان و کارکنان دبیرستان در بعضی از 

  روزها شده اند.

 در دبيرستان مراسم عزاداري دهه اول محرم
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 1برای پایه های او  و دوم دبیرستان از شنبره              1دوره ای     آزمونهای

 .آبان  ادامه داشت 11آبان آغاز شد و تا  شنبه 

چهار آزمون دوره ای در طو  سا  تحصیلی برگزار می شود و هدف از              

برگزاری این آزمونها آماده سازی دانش آموزان برای آزمونهای پایانری      

 می باشد.

صربرح      311/تا    7311این آزمونها هماهنگ بوده و هر روز از ساعت      

  برگزار می گردد.

 1  آغاز آزمونهاي دوره اي
 10ایام کربالی حسینی )ع( و سالروز حماسه  به مناسبت فرارسیدن

پیام با حضرور دانرش          آبان مراسمی در محل نمازخانه دبیرستان     

 .آموزان و مربیان برگزار گردید

برپا برود   01آبان  11روز  13303تا    303/ساعت    در این مراسم که از    

 ازغدی به سخنرانی پرداختند دانشمند محترم آقای دکتر رحیم پور

 و در یک گفتگوی صمیمانه به پرسشهای دانش آموزان پاسخ دادند.

 موضوع سخنان ایشان در رابطه رجزهای جوانان در روز عاشورا بود.

تاسوعای حسینی از شبکه او  سیرمرا          در ضمن این سخنرانی روز    

  .پخش شد

 سخنرانی جناب آقاي دکتر رحيم پور

  آموزان حرکت دسته عزاداري دانش
روز گرامی داشت جانفشرانری        01آبان    11روز هشتم محرم مصادف با      

دبیرستان پریرام       حضرت علی اکبر )ع( دسته عزاداری دانش آموزان     

متشکل از چهار هیات دینی مکتب الرضا)ع(   پایه چهارم   مرکرترب                 

الحسین )ع(   پایه او    مکتب الحسن            الجواد )ع(   پایه سوم   مکتب        

صبح جهت عرض تسلیرت   11)ع(   پایه دوم و مربیان و اساتید ساعت            

های اطراف   وارد حرم حضرت صالح ابن موسری        پس از گذر از خیابان    

از عرض سالم جمعی و   الکاظم )ع( گردیدند . در این مکان مقدس پس           

تعزیت مختصری که توسط مداح اهل بیت )ع( حاج آقا شایسته انجام              

  دانش آموزان در نماز جماعت حرم شرکت نموده و پس از زیارت               شد

برای پایه های او  و دوم دبیرستان از روز پنجشنبه  1دوره ای  آزمونهای

چهار آزمون دوره  .آذر ادامه داشت 11پنجشنبه  آذر آغاز شد و تا روز 7

ای در طو  سا  تحصیلی برگزار می شود و هدف از برگزاری این آزمونها 

کالسها در    آماده سازی دانش آموزان برای آزمونهای پایانی می باشد.          

  )زنگ دوم( آغاز میشود. 301/روزهای برگزاری آزمون از ساعت 

  2  آغاز آزمونهاي دوره اي
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صبح   11الی    0313جلسه شورای دبیرستان پیام هر هفته روزهای یکشنبه از ساعت            

برگزار می گردد. اعضای این شورا عبارتند از مدیریت مجتمع  مدیردبیرستان                   

 معاونین آموزشی پرورشی و اجرایی و معلمان راهنمای پایه های او  تا سوم تشکیل              

صبح این جلسه با حضور موسسین محترم     0آذرماه ساعت  11روز دوشنبه   .می گردد 

 و هیات مدیره مجتمع پیام تشکیل شد. در این جلسه واحد های مختلف گزارش کار               

خود را به صورت مستند ارائه نمودند که مورد قدردانی هیئت مدیره محترم )آقایان                

  بهفر   موید و صادقی( قرار گرفتند.

برای دانش آموزان پایه  13311الی  7303روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت  

های او  تا سوم کالسهای پرورشی پیش بینی شده است. این کالسهرا بره          

 منظور تقویت بنیه اعتقادی و اطالعات اجتماعی آنان می باشد. 

 موضوع کالس پرورشی دانش آموزان پایه او  : چالش ها در تاریخ

 استاد : آقای موسوی

 موضوع کالس پرورشی دانش آموزان پایه دوم و سوم : غرب و ماورا

  استاد : آقای اصفهانی

برای دانش آموزان پایه های او  تا سوم کالسهای مهارت آموزی پیش بینی شده است. این                  11303الی    13303روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت     

 کالسها به منظور آشنایی با بعضی مهارتهای موجود در جامعه با توجه به سلیقه هر فرد برگزار می شود. 

 عناوین کالسهای مهارتی به شرح ذیل می باشد: 

استاد پژوهش زیست :      -استاد مرآتی   :    Triz  -استاد جناب اصفهانی    معماری :     -استاد برخوردار   اینفوگرافیک :       -استاد ربانی   عکاسی :   

  استاد اسماعیل پورنجوم :  -استاد گلدست  روباتیک :  -استاد جعفری امداد و نجات :  -عباسپور 

حضور هيات مديره  جلسه شوراي دبيرستان با

  برگزاري کالس هاي پرورشی در روزهاي پنجشنبه

ی
ي مهارت

س ها
ال

ي ک
برگزار

 

 
ي پنجشنبه

در روزها
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از آبان ماه سا  جاری بنا به تقاضای چهار نفر از            

دانش آموزان که عالقمند به تغییر رشته از ریاضی         

به تجربی می باشند کالس زیست شنراسری در           

سطح پایه دوم دبیرستان تشکیل شرده اسرت.          

استاد این کالس آقای دکتر دیرانرت از فرار               

در    0التحصیالن این دبیرستان است که با رتبه         

رشته پزشکی قبو  شده و هم اکنون در ترم های          

پایانی بوده و به زودی به درجه دکترای پزشرکری           

  نائل خواهد شد.

  کالس زيست شناسی براي داوطلبان رشته تجربی

 طبق تقویم اجرایی دانش آموزان پایه او  و دوم روز              

آذر به اردوی تفریحی تله کابین توچا  رفتند و  /1دوشنبه 

و مجموعه ورزشی     بعد از بازگشت از تله کابین از استخر        

  .سبز استفاده نمودند

مجموعه ورزشری و        ضمنا دانش آموزان پایه سوم نیز از      

  .استخر استفاده نمودند

  برگزاري کالس هاي المپياد

در این دبیرستان کالسهای المپیاد در رشته های ریراضری و              

فیزیک برای دانش آموزان پایه او  و سوم روزهای یکشرنربره             

وسه شنبه بعد از ساعت رسمی مدرسه تشکیل می شود. استاد            

المپیاد ریاضی جناب آقای موسایی و استاد المپیاد فریرزیرک            

جناب آقای منتظری می باشند.این کالسها از تابستان گذشتره           

شروع شده و تا پایان سا  تحصیلی ادامه خرواهرد داشرت.               

شرکت کنندگان پایه سوم در این کالسها در پایان بهمن ماه در            

  رقابت های کشوری شرکت خواهند نمود.

و در     خراترون)س(      به مناسبت شهادت بنت الحسین)ع( حضرت رقریره          

پایه ی     هیئت مکتب الحسن)ع(      سالروز ورود کاروان اسرای کربال به شام      

عزایی در محل نمازخانه دبیرستان در روز پرنرج شرنربره                دوم   مجلس  

 برگزار گردید. 11:03تا  10از ساعت  1180801

در این مراسم دانش آموز آقای سید حسنی )از دانش آمروزان هرمریرن                  

کالس( پیرامون زندگی حضرت رقیه مطالبی را ارائه نمودند و سپس دانش             

  آموزان از مداحی آقای عطاران بهره مند شدند.

  )ع( برگزاري هيئت مکتب الحسن

  کابين توچال و استخر برگزاري اردوي تفريحی تله
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  از مجتمع پيام بازديد مسئوالن مجتمع آموزشی حکمت

آموزشی حکمت شهرری وابسته به آستان  با هماهنگی قبلی هیئتی مرکب از مسئوالن و مدیران مجتمع 01آذرماه  13چهارشنبه  روز

  .پیام بازدید نمودند مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( از مقاطع مختلف مجتمع

آموزشی   پرورشی و ورزشری      صبح در مراکز مستقر شده و با هدایت و نظارت مدیریت هر مرکز از اماکن 0303از ساعت     این هیئت 

بر این مبنا مدیریت محترم دبیرستان حکمت نیز با مدیر و مرعراون             .نمودند  بازدید نمودند و در رابطه با تجارب همدیگر تباد  نظر         

آموزشی دبیرستان نشست صمیمانه ای داشته و پس از تباد  تجربیات دو مرکز با هدایت مدیر دبیرستان از کلیه اماکن آموزشی و                       

 پرورشی مدرسه بازدید به عمل آمد. 

پس از پایان بازدید کلیه بازدید کنندگان از مجتمع در دبیرستان جمع شده و پس از شرکت در نماز جماعت ناهار را مهمان دبیرستان 

به پایان رسید. ضمنا مدیریت محترم مجتمع حکمت از کادر آموزشی و پرورشی مجتمع پیام جهرت                    10303بودند. این بازدید ساعت      

  بازدید از مجموعه حکمت دعوت به عمل آوردند.

طبق سنوات گذشته معاینات پزشکی توسط اولیاء محترم دانش آموزان در              

زمینه های : داخلی    دندانپزشکی   ارتوپدی   چشم و گوش و حلق و بینی                   

برای دانش آموزان پایه او  صورت می پذیرد. نتایج معاینات در پرونده پزشکی 

دانش آموزان ثبت شده و موارد خا  جهت پیگیری های بعدی به اولیاء آنان               

 گزارش می شود.

 01آذر  11شنبه  زمان برگزاری معاینات : پنج

  11الی  11و   303/صبح الی  7ساعت : 

 مهدی برزی معاینه ارتوپدی :                                جناب آقای دکتر

 دندان :              جناب آقای دکتر حصاری معاینه فک   دهان و

 طباطبایی معاینه داخلی :                                   جناب آقای دکتر

 طباطبایی معاینه گوش و حلق و بینی :              جناب آقای دکتر

  معاینه چشم :                                    جناب آقای دکتر رمضانی

 معاينات پزشکی پايه اول

ن در
جيا

ش ساالنه بسي
هماي

 
ن پيام

دبيرستا
 

 

 1180801دبیرستان پیام در تاریخ       ی بسیجیان   همایش ساالنه 

دبیرستان   % از کل بسیجیان   13با حضور بیش از       در نمازخانه 

وقت کالسی دانش     در این مراسم که پس از        .برگزار گردید 

آموزان با سخنرانی فرمانده محترم پایگاه بسیج شهید چمران          

آسیایی طاهری آغاز گردید  بسیجیان با شهدا و امام              آقای

های   موعظه  در پایان نماهنگی از     .نمودند  شهدا تجدید پیمان  

اخالقی مقام معظم رهبری خطاب به جوانان بسیجی برای حضار        

آموزان   نیمی از دانش    قابل ذکر است حدود     .درآمد  به نمایش 

  .دبیرستان بسیجی هستند
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طبق تقویم اجرایی و دستورالعمل اداره آموزش و پرورش            

دیماه در    1پایانی نوبت او  از روز چهارشنبه           آزمونهای

 دیماه ادامه داشت.  11دبیرستان پیام آغاز و تا 

دانش آموزان   معلمان   مربیان   مسئوالن و والردیرن از               

نتایج این آزمونها   تالش های سه ماهه خود را مورد ارزیابی     

  قرار دادند.

 آغاز آزمونهاي پايانی نوبت اول
مراسم سالروز رحلت پیامبرگرامی  01دیماه  0دوشنبه   ظهر روز 11الی  13از ساعت  

امام حسن مجتبی )ع( و همچنریرن امرام          اسالم ) ( و سبط اکبر ایشان حضرت    

دانش آموزان   دبریرران و          رئوف حضرت امام رضا )ع( در محل نمازخانه با حضور           

قرآن توسط دانرش      کارکنان دبیرستان برگزار گردید. در این مراسم پس از قرائت    

بر مناظره امرام    که ناظر  عشق    قطعه ای از سریا  والیت آموز آقای محمد فلسفی 

حجت االسرالم آقرای         مسیحیت بود پخش شد. سپس       رضا)ع( با علمای یهود و      

به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان عقالنیت را محور حرکت ائمره              ریاضت  محمود

اطهار)ع( دانستند. ایشان اشاره ای هم به قیام نهم دیماه داشته و مبنای این قیرام          

کلیپ تصویری از  1آن  را نیز عقالنیت و بصیرت امت اسالمی معرفی نمودند. پس از

تروسرط     امام حسن )ع( و امام رضا )ع( پخش شد. سپس زیارت رسو  اکرم ) (       

  مداحی خود را در ثنای اهل بریرت     عطاران  سپس آقای . قرائت شد آسیایی  آقای

  .و حضار به سوگواری و سینه زنی پرداختند )ع( آغاز

  صفر 22مراسم عزاداري 

  برگزاري مراسم اربعين حسينی )ع(

روز یکشنبه او  دیماه مراسم اربعین امام حسین )ع( و یاران               

  .باوفایشان در نمازخانه دبیرستان پیام برگزار شد

 برنامه مراسم به شرح ذیل می باشد:

 کلیپ پخش قرآن کریم   پخش

حجت االسالم جان نثاری   ایشان در رابطه با مصائب            : سخنرانی

جانسوز اهل بیت بعد از واقعه عاشورا و اسارت خاندان پیامبر عظیم    

 الشان اسالم ) ( سخن گفتند.

دیماه )روز ظلم و ستم به زنان مسلمان ایرانی(از             17جلسه مادران در روز سه شنبه        

این جلسه به منظور پاسخ       .صبح در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار گردید        13ساعت  

مسئولین به پرسشهای اولیاء دانش آموزان در رابطه با مسائل آموزشی پرورشی و                 

 : اجرایی دبیرستان بود.  برنامه جلسه

  نظامتی توسط معاونت اجرایی بیان سیاستهای اجرایی و

 معاونت پرورشی بیان سیاستهای پرورشی توسط

 معاونت آموزشی بیان سیاستهای آموزشی توسط

  اولیاء و پاسخ توسط مسئولین مدرسه طرح سواالت و انتقادات از طرف

  برگزاري جلسه پرسش و پاسخ براي مادران
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  برگزاري اردوي شيراز و يزد

بعد از اتمام آزمونهای پایانی نوبت او    طبق برنامه تقویم اجررایری دانرش                 

 آموزان پایه های او  و دوم به اردوی شیراز و یزد اعزام شدند.

هدف از برگزاری این اردوها آشنایی دانش آموزان با فرهنگ های مختلرف                 

رفع خستگی بین دو ترم و تقویت روحیه تعامل بین دانش آموزان می باشرد.               

دانش آموزان پایه سوم به جهت عدم تمایل به مسافرت به استان خوزستران              

 نتوانستند از این فرصت استفاده نمایند.

دانش آموزان پایه او  به اردوی تفریحی شیراز و دانش آموزان پایه دوم بره                

اردوی تفریحی یزد رفتند.تصاویر این اردوها در گالری عکس سایت دبیرستان 

  موجود می باشد.

ی
ي پايان

ارائه کارنامه ها
 

ت اول 
نوب

 

بهمن در  1روز یکشنبه     کارنامه های پایانی نوبت او  در     

  .جلسه پدران ارائه گردید

 در این جلسه جناب آقای دکتر عبدالعظیم کرریرمری           

پیرامون نحوه تربیت فرزندان در جهان امروز سرخرن           

گفتند. پس از آن کارنامه دانش آموزان توسط مربریران            

 راهنمای هر پایه به پدران ارائه گردید.

 درضمن کارنامه ها و فایل صوتی سخنرانی برروی سایت        

   دبیرستان قرارگرفت.

بنا به تقاضای جمعی از مادران   کالس آموزش کامپیروترر           

برای آنان در محل کانون رضوان )ابرتردای خریرابران                

  .شهیددربندی( برگزار شد

 مقدمراتری    جلسه تشکیل شده و دوره 11این کالسها در  

ICDL .آموزش داده شد 

این دوره آموزشی   دومین برنامه آموزشی رایانره بررای            

  مادران محترم بوده است.

ش
وز

آم
س 

ال
 ک

ي
ار

گز
بر

 
ن

را
اد

ي م
را

ر ب
وت

مپي
کا

 
جديد( برگزار شد هفتمين جلسه مادران)دوره   

 .صبح برگزار شد 13303بهمن ساعت  1هفتمین جلسه مادران در تاریخ 

 کرباسچیان سخنران : حاج آقای 

 (1) موضوع : تربیت و خودسازی

حاج آقای کرباسچیان در سایت        سلسله مباحث تربیتی   فایل صوتی  

 .دبستان پیام بصورت کامل وجود دارد



 

12 

  .وب سایت دبیرستان ایجاد شد با نام تاالر گفتگو در  صفحه ای

  .توانند با کد و رمز کاربری خود از این تاالر استرفراده نرمرایرنرد                    دانش آموزان و اولیاء محترم می     

موضوعات بحث در تاالر گفتگو از طرف دبیران و مسئولین آموزشی و پرورشی دبیرستان تعیین مری        

  شود که دوستاران استفاده از این تاالر در موضوع تعیین شده وارد بحث و گفتگو شوند.

  راه اندازي تاالر گفتگو در وب سايت دبيرستان

بهمن ماه دانش آموزان پایه دوم طبق برنامه اجرایی  0روز چهارشنبه 

آسایشگاه ثاراهلل حضور یافته و  جهت عیادت از مجروحین جنگی در

با جانبازان عزیز به گفتگو پرداختند. در پایان دانش آموزان هدایایی 

  را که از طرف دبیرستان تهیه شده بود به آنان تقدیم نمودند.

  آسايشگاه ثاراهلل عيادت از مجروحين جنگی در

نماز ظهر و عصر طی       بهمن بعد از    10روز چهارشنبه   

مراسمی در نمازخانه دبیرستان از دانش آموزان برتر        

دبیرستان با توجه به کارنامه امتیازی آنان در نیمه           

 .او  سا  تحصیلی جاری قدردانی به عمل آمد           

 1نفر   پایه دوم       13تعداد دانش آموزان برتر پایه او        

  نفر می باشد. 1نفر و پایه سوم 

  آموزان برتر اهداء لوح تقدير به دانش

بنا به اعالم اداره آموزش و پرورش منطقه یک              

روز چهارشنبه    دانش آموزان پایه دوم دبیرستان    

صبح به میدان تیر اعزام       7303اسفندماه ساعت     7

دریافت نمره    شدند. دانش آموزان هر سا  برای      

عملی ترم دوم در درس آمادگی دفاعی   به میدان          

 .شوند تیر اعزام می

  به ميدان تير اعزام دانش آموزان پايه دوم
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 11بهمن ساعت     11در روز دوشنبه    مراسم بزرگداشت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی     

برگزار کنندگان این جشن دانش آموزان  .شد در نمازخانه دبیرستان پیام برگزار 11303الی 

که با هدایت و برنامه ریزی معاونت پرورشی دبیرستان مراسم خوبی را ارائه  او  بودند پایه

 نمودند. لذا بدینوسیله از دانش آموزان این پایه قدردانی شد.

 سخنرانی جناب آقای دکتر     -مسابقه      -پخش کلیپ     -تالوت قرآن   : برنامه های مراسم  

 پذیرایی  -اجرای سرود   -پخش کلیپ  -اجرای تئاتر  -پخش کلیپ  -تلوری 

سخنرانی آقای دکتر تلوری پیرامون برکات انقالب اسالمی در خود شناسی انسانها و عزت              

  و شکوهی بود که انقالب برای کشور ایران به ارمغان آورد.

به منظور ایجاد هماهنگی مسائل آموزشی بین مراکز آموزشی         

مجتمع جلسه ای با حضور معاونین آموزشی مقاطع و معاونرت           

آموزشی و پرورشی مجتمع  و مدیر مجتمع در محرل دفرترر               

مدیریت مجتمع در دبیرستان هفته ای یکبار برگزار می گردد.          

در این جلسه ضمن بررسی امور جاری طرح هایی جهت بهینه           

سازی امور آموزش مجتمع مورد بحث و تباد  نظر قرار مری             

  گیرد.

  اسالمی برگزاري جشن پيروزي انقالب

  تشکيل جلسات هماهنگ امورآموزشی واحدهاي مجتمع

به منظور ایجاد هماهنگی مسائل پرورشی و تربیتی بریرن           

مراکز آموزشی مجتمع جلسه ای با حضرور مرعراونریرن              

پرورشی مقاطع و معاونت پرورشی مجتمع  و مدیر مجتمع          

در محل دفتر مدیریت مجتمع در دبیرستان هفته ای یکبار          

برگزار می گردد. در این جلسه ضمن بررسی امور جراری             

طرح هایی جهت بهینه سازی امور پرورشی مجتمع مرورد          

  بحث و تباد  نظر قرار می گیرد.

  جلسات هماهنگی امور پرورشی واحدهاي مجتمع

صبح    /روزهای یکشنبه ساعت       

بصورت یک هفته درمیان جلسات       

برنامه ریزی و هماهنگی وب سایت        

 مقاطع تشکیل می گردد. 

در این جلسات افراد ذیل شرکت می        

 نمایند:  

مدیر مجتمع   مدیر دبیرستان   مدیر       

 امور اداری   مسئولین سایت مقاطع

موضوع مورد بحث در این جلسات 

بهینه سازی مستمر مطالب وب سایت 

  مراکز می باشد.

 جلسات برنامه ريزي براي 

  وب سايت مراکز آموزشی
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به شرح ذیل اجرا      7311الی    7313مراسم صبحگاه دبیرستان هر روز از ساعت        

می گردد.  شنبه : قرائت قرآن و اجرای مراسم پرچم و سرود جمهوری                   

اسالمی ایران در حیاط مدرسه.  دوشنبه و چهارشنبه : قرائت قرآن و توضیح              

معانی آیات و بیان داستانهای برگزیده قرآن. یکشنبه : قرائت دعای مکارم              

االخالق و ارائه توضیحات الزم. سه شنبه : نرمش صبحگاهی در حیاط مدرسه.       

پنجشنبه : اجرای مراسم پرفیض زیارت عاشورا توسط دانش آموزان . از                

ابتدای ترم دوم روزهای یکشنبه تا چهارشنبه دانش آموزان در کالس حاضر             

شده و بخشهایی از آیات منتخب قرآن با صدای یکی از قاریان از طریق                  

سیستم صوتی مرکزی پخش شده و معانی آن آیات نیز قرائت می شود. سوره              

آغازین این روش سوره حجرات بود که حاوی مطالب اخالقی   اجتماعی می               

 باشد. 

  اجراي برنامه صبحگاه در دبيرستان

کتابخانه دبیرستان پیام با حدود چهار هزار جلد کتاب تجهیرز     

شده و  به چهار دستگاه کامپیوتر مجهز می باشد . در ایرن                 

کتابخانه عالوه بر کتابهای مفید نرم افزارهای تحقیقاتی علمی         

و مذهبی مختلفی نیز وجود دارد که دانش آموزان می توانند با        

استفاده از کامپیوتر های موجود در کتابخانه از این نرم افزارها           

جهت تحقیقات خود استفاده نمایند. عالوه بر استفراده آزاد            

دانش آموزان از فضای کتابخانه   کالس پژوهش نیز در ایرن              

  محل برگزار می شود.

  استفاده دانش آموزان از کتابخانه دبيرستان

  برگزاري کارگروهی و انجام تکاليف در مدرسه

کلیه دانش آموزان پایه های او  تا سوم بعد از پایان ساعت رسمی                

مدرسه و استراحت کوتاه   بصورت زمانبندی شده در مدرسه می مانند    

و با حضور مربیان و برخی از فار  التحصیالن دبیرستان به عنوان رفع             

اشکا  درسی به انجام تکالیف و تمرینات درسی از پیش تعیین شده             

می پردازند.  زمان برگزاری کارگروهی پایه های او  و دوم روزهای               

 می باشد.  10الی  11چهارشنبه از ساعت 

زمان برگزاری کارگروهی پایه سوم در ترم او  روزهرای شرنربره و             

  چهارشنبه بود و در ترم دوم روزهای دوشنبه نیز به آن اضافه گردید.

همه روزه دانش آموزان کلیه پایه ها و دبیران و کارکنان دبیرستان            

در نماز جماعت مدرسه به امامت حاج آقای کرباسچیان شرکت می           

 نمایند.    

بعد از پایان نماز جماعت از صحبتهای مفید ایشان در زمینه های :             

احکام   اعتقادات   مسائل اجتماعی و سیاسی و ... استفاده می               

  شود.

  برنامه نماز جماعت دانش آموزان
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به منظور تقویت بنیه اعتقادی و مذهبی دانش آموزان   در متن برنامه               

هفتگی کالسی تحت عنوان ))آداب زندگی(( برنامه ریزی شده است. این           

کالس برای دانش آموزان پایه او  پیش بینی شده است. استاد این کالس             

جناب حاج آقای کرباسچیان می باشد. در این کالس در زمینه های آداب             

و اخالق   اعتقادات   بهداشت جسم و روان   آداب معاشرت با پدر و مادر                

و دوستان و ... با استفاده از آیات قرآن و آموزه های نهج البالغه و سایر                 

  منابع اسالمی بحث می شود.

همه روزه دانش آموزان کلیه پایه ها بصورت برنامه زمانبندی شده می              

 توانند از سایت کامپیوتر دبیرستان استفاده نمایند.  

الی   10313زمان استفاده از سایت بعد از برنامه ناهار و نماز از ساعت                 

 می باشد.  10313

 روزهای شنبه و سه شنبه : پایه او 

 روزهای یکشنبه و چهارشنبه : پایه دوم

  روزهای دوشنبه : پایه سوم

  کالسهاي آداب زندگی

  استفاده دانش آموزان از سايت کامپيوتر دبيرستان

جلسه عمومی جهت     0از ابتدای سا  تحصیلی تا کنون         

تبیین مسائل آموزشی و پروژه های مطالعاتی دانش آموزان          

پیش دانشگاهی برای اولیاء آنان برگزار گردیده است. اولین         

مهرماه به منظور ارائه گزارش         /جلسه در روز دوشنبه       

عملکرد دوره تابستان و بیان سیاستهای آموزشی پاییز و           

زمستان تشکیل گردید.در این جلسه آقای دکتر جمشیدیان        

 /سخنرانی نمودند. دومین جلسه که روز پنجشنبه              

اسفندماه در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار گردید            

مدعوین محترم از بیانات آقای دکتر جمشیدیان پیرامون          

))عوامل موفقیت(( بهره مند شدند. سپس حاج آقای             

حسینی مشاور آموزشی دوره بعد از گزارش عملکرد پاییز و          

توضیحاتی   00زمستان در رابطه با اردوی درسی ایام نوروز          

را ارائه دادند. در پایان بسته های نتایج دانش آموزان که              

  شامل عملکرد دوره قبل بود به اولیاء محترم ارائه گردید.

تیمهای ورزشی دبیرستان در سرا        

تحصیلی جاری پس از اعرالم اداره         

از طررف      1آموزش و پرورش منطقه     

رشته به شرح ذیل به       1دبیرستان در   

کارشناسی تربیت بدنی اداره اعرالم       

 گردید :  

 ( بسکت با 0( والیبا    1( فوتبا   1

 ( شنا 1( پینگ پنگ   1

بازیها در حا  حاضر بین آموزشگاهها      

در جریان است و با توانری کره در            

تیمهای خود سرا  داریم در آیرنرده        

نزدیک کسب نتایج خوبی را از آنران        

 انتظار داریم.  

در رشته پینگ پنگ در مقام پنرجرم         

  قرار گرفته ایم.

 شرکت در مسابقات

  ورزشی آموزشگاهها 

ی
ش دانشگاه

ی اولياء پي
جلسه عموم
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جهت پذیرش دانش آموزان سوم راهنمایی پیام به        

او  دبیرستان هرساله جلسه ای تحت عرنروان          

))شورای پذیرش(( تشکیل می شود. اعضای ایرن             

شورا عبارتند از : مدیریت مجتمع   مدیرومعراون          

  مدیر و معاون آموزشی      1آموزشی مقطع متوسطه    

و مربیان راهنمای سوم راهنمایی  1مقطع متوسطه   

و او  دبیرستان . مالک پذیرش دانش آمروزان              

نمرات اکتسابی در آزمون ورودی   وضرعریرت            

تحصیلی سوم راهنمایی و وضعیت رفرتراری و           

انضباطی دانش آموز در طو  سا  ترحرصریرلری            

 گذشته می باشد.

 شوراي پذيرش دانش آموزان ورودي جديد

معموال در خردادماه جلسات شورای مدرسه کار بررنرامره           

ریزی مسائل آموزشی و پرورشی سا  آینده را آغاز مری            

نماید و طی چند جلسه کلیه برنامه های اجرایی مورد بحث           

و بررسی قرار گرفته و جداو  مربوطه تنظیم و تدوین مری            

 گردد.

مجموعه مصوبات تحت عنوان ))تقویم اجرایی مدرسه ((             

بصورت دفترچه ای تهیه و روز او  مهرماه به دانش آموزان           

 و همکاران ارائه می شود.

 جلسات هفتگی مديران

روزهای دوشنبه هر هفته جلسه مدیران کلیه مقاطع در حضرور    

صبح برگزار مری شرود. ایرن             13مدیریت مجتمع در ساعت     

جلسات غالبا در اتاق شورای دبستان یا اتاق مدیریت دبیرستان         

و هر از گاهی در حضور اعضای محترم هیات مدیره تشکیل می            

گردد. محور بحث این جلسات مسائل جاری مقاطع پیام بوده و         

مصوبات آن به عنوان مرجع قوانین اجرایی مردارس ترحرت              

پوشش مجتمع پیام در مجلدهای ساالنه ثبت و بایگانری مری             

 شود.

هر ساله از داوطلبان ورود به پایه او    از طرریرق وب سرایرت                   

دبیرستان پیش ثبت نام اولیه انجام می شود. بازه زمانی ثبت نرام               

معموال از اوایل اسفند تا پایان خرداد می باشد. یک هفته قبرل از                

برگزاری آزمون ورودی از داوطلبان جهت دریافت کارت ورود بره            

جلسه دعوت به عمل می آید. نتایج آزمون حتی االمکان یک هفته             

بعد از برگزاری آزمون   اعالم و از پذیرفته شدگان جهت مصاحبه و             

ثبت نام قطعی دعوت می شود. مواد امتحانی این آزمون دروس :               

ریاضی   علوم   ادبیات و زبان انگلیسی می باشد. قابل ذکر است که 

دانش آموزان سوم راهنمایی پیام در یک آزمون مجرزا قربرل از          

 برگزاری آزمون فوق شرکت می نمایند.

 آزمون ورودي دبيرستان 

 تقويم اجرايی دبيرستان
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به منظور ارزیابی از کار مدرسه در زمینه های آموزشی و پرورشی                 

معموال در ماههای پایانی سا    پرسشنامه های نظرسنجی برای اولیاء           

ارسا  می گردد. پس از عودت پرسشنامه ها نتایج آن استخراج و در              

جلسات شورای مدرسه و انجمن اولیاء و مربیان مورد تحلیل قرار می             

گیرد . بدیهی است توجه به این ارزیابی ها در بهبود کیفی و کمی                 

مدرسه تاثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. ضمنا جهت ارزیابی کار            

بار از دانش آموزان نظر سنجی به عمل           1تا    1دبیران نیز در هر سا       

در اسفندماه    01-00می آید. نظرسنجی از اولیاء برای سا  تحصیلی          

انجام شده و نتایج استخراج شده در جلسات انجمن و شورای                01

 مدرسه در دست بررسی و تحلیل می باشد.

 نظرسنجی از اولياء و دانش آموزان

در سا  تحصیلی جاری از میان شرکت کنندگان دبیرستان پیام در           

مسابقات المپیاد   چهار نفر از دانش آموزان پایه سوم در مرحله او  

رشته المپیاد قبو  شرده       1نفر از این عزیزان در        0پذیرفته شدند.    

 اند. این دانش آموزان عبارتند از : 

 آقای علیرضا پاشانژاد : المپیاد ریاضی  (1

 آقای مهدی رضاخواه : المپیاد ریاضی و کامپیوتر (1

 آقای علیرضا سروشه : المپیاد فیزیک و نجوم (0

 آقای وحید همدانی : المپیاد فیزیک و نجوم (1

 موفقيت دانش آموزان در مرحله اول المپياد کشوري

 پايگاه تابستانی دبيرستان پيام

یکی از برنامه های دبیرستان پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در             

تابستان می باشد . بدین منظور طی یک برنامه مدون   دانش آمروزان               

هفته شرکت می نمایند. برنرامره          7الی    1در اردوی تابستانی به مدت      

 بخش تقسیم می گردد: 1های این اردو به 

 ( برنامه های آموزشی : الف( کالسهای درسی  ب( کالسهای مهارتی 1 

 ( برنامه های پرورشی : شامل کالسهای پرورشی و پژوهشی 1

 ( برنامه های ورزشی : شامل کالسهای شنا   فوتبا    والیبا  و ...0 

( برنامه اردوهای تفریحی : شامل سالن و استخر و بازدید امراکرن                 1 

 تفریحی

مدیران مقاطع مجتمع پیام موظفند هرساله بودجه ساالنه مدرسه         

را تنظیم و در قالب نرم افزار مربوطه به مدیریت مجتمع و هیات              

مدیره ارائه نموده و از آن دفاع نمایند. ارائه دفتر بودجه و دفاع از              

 0آن در جلسه ای مرکب از اعضای محترم هیات مدیره   مدیران              

 مقطع و مسئو  محترم امور مالی انجام می شود.

 تعيين بودجه ساالنه دبيرستان


