تقویم اجرایی برخی فعالیتهای خاص سال تحصیلی ( 9396 - 97نیمسال اول)
عنوان

روز

تاریخ

جلسه شورای دبیران

دوشنبه

 00شهریور

مراسم بازگشایی و بزرگداشت هفته دفاع مقدس

شنبه

 5مهر

توزیع جزوات آیین نامه(دوست خوبم ،سالم) ،دفاتر پیوند

شنبه

 5مهر

مراسم عزاداری ویژه دهه اول محرم

شنبه تا پنج شنبه

 5تا  6مهر

حرکت دسته عزاداری دانش آموزی

پنج شنبه

 6مهر

جلسه عمومی اولیاء به تفکیک پایهها

دوشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه

 53و  55و  50مهر

جلسه معرفتی مشکات

پنج شنبه

 50مهر

اعالم اولیه جایگاه دانش آموزان در طرح شمسه (انتخابات شورای دانش آموزی)

یکشنبه

 56مهر

جلسه معرفتی مشکات

پنج شنبه

 03مهر

مراسم عزاداری شهادت امام سجاد (ع)

دوشنبه

 01مهر

اردوی یک روزه پایه هفتم

پنج شنبه

 00مهر

اردوی یک روزه پایه هشتم

پنج شنبه

 1آبان

جلسه دانش افزایی اولیاء و ارائه کارنمای آموزشی مهرماه

دوشنبه

 5آبان

ویژه برنامه روز بسیج دانش آموزی

دوشنبه

 5آبان

برگزاری مسابقات فرهنگی ،ورزشی هفته دانش آموز

دوشنبه تا شنبه

 5تا  50آبان

اردوی یک روزه پایه نهم

پنج شنبه

 55آبان

اردوی پدر و پسر

جمعه

 50آبان

مراسم گرامیداشت روز دانش آموز

شنبه

 50آبان

مراسم عزاداری اربعین حسینی

چهارشنبه

 50آبان

امتحانات داخلی ()5

شنبه تا پنج شنبه

 03تا  01آبان

جلسه معرفتی مشکات

پنج شنبه

 01آبان

مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع)

شنبه

 00آبان

دوره ی مطالعاتی آزمون جامع ()5

شنبه تا یکشنبه

 00آبان تا  1آذر

آزمون جامع ()5

دوشنبه

 6آذر

جلسه معرفتی مشکات

دوشنبه

 6آذر

جلسه دانش افزایی اولیاء

سه شنبه

 0آذر

مراسم بزرگداشت هفته بسیج و جشن آغاز امامت امام زمان (عج)

سه شنبه

 0آذر

اردوی برون استانی پایه هفتم

چهارشنبه تا یکشنبه

 5تا  50آذر

اردوی تشویقی برگزیدگان طرح رهاورد

سه شنبه

 51آذر

جشن میالد حضرت رسول (ص) و امام جعفر صادق (ع)

سه شنبه

 51آذر

اردوی برون استانی پایه نهم

پنجشنبه تا دوشنبه

 56تا  03آذر

جلسه دانش افزایی اولیاء

سه شنبه

 05آذر

جشن بندگی (جشن تکلیف دانش آموزان پایه هشتم)

دوشنبه

 00آذر

برگزاری کالس های تقویتی و جبرانی

شنبه تا پنج شنبه

 55تا  03آذر

امتحانات پایان ترم اول -کالسهای درس دایر میباشد

شنبه تا پنج شنبه

 0تا  05دی

جلسه شورای دبیران

سه شنبه

 50دی

جلسه دانش افزایی اولیاء و ارائه کارنامه امتحانات پایان ترم اول

سه شنبه

 06دی

اردوی برون استانی پایه هشتم

سه شنبه تا شنبه

 06تا  03دی

تقویم اجرایی برخی فعالیتهای خاص سال تحصیلی ( 9396 - 97نیمسال دوم)
عنوان

روز

تاریخ

کارسوق زبان انگلیسی

دوشنبه

 0بهمن

جلسه معرفتی مشکات

پنج شنبه

 1بهمن

اردوی پدر و پسر

جمعه

 6بهمن

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)

چهارشنبه

 55بهمن

ویژه برنامه آغاز دهه فجر

پنج شنبه

 50بهمن

مسابقات فرهنگی ،هنری و ورزشی دهه فجر

شنبه تا پنج شنبه

 51تا  55بهمن

اردوی فرهنگی به مناسبت دهه مبارک فجر

سه شنبه

 50بهمن

کارسوق زیست و زمین

چهارشنبه

 55بهمن

جلسه معرفتی مشکات

پنج شنبه

 55بهمن

جشن بزرگ انقالب

شنبه

 05بهمن

جلسه دانش افزایی اولیاء

دوشنبه

 00بهمن

اختتامیه جشنواره فرهنگی مدارس سالم (اسوه حسنه)

چهارشنبه

 01بهمن

اردوی تشویقی برگزیدگان طرح رهاورد

یکشنبه

 05بهمن

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)

دوشنبه

 03بهمن

اردوی راهیان نور

شنبه تا پنج شنبه

 1تا  53اسفند

جلسه دانش افزایی اولیاء

دوشنبه

 51اسفند

جلسه معرفتی مشکات

پنج شنبه

 50اسفند

مراسم درختکاری (پدر و پسر)

جمعه

 55اسفند

امتحانات میان ترم دوم (دروس عمومی)

یکشنبه تا شنبه

 03تا  06اسفند

مراسم بزرگداشت شهدا

سه شنبه

 00اسفند

اختتامیه مسابقات پژوهشی سالم کاپ

پنجشنبه و جمعه

 01و  01اسفند

امتحانات میان ترم دوم (دروس اختصاصی)

شنبه تا پنج شنبه

 55تا  00فروردین

برگزاری مسابقه کتابخوانی

پنج شنبه

 00فروردین

جشن مبعث رسول اکرم (ص)

پنج شنبه

 00فروردین

جلسه معرفتی مشکات

پنج شنبه

 00فروردین

جشنواره ورزشی مدارس سالم

دوشنبه تا جمعه

 00تا  05فروردین

جشن میالد سرداران کربال

شنبه

 5اردیبهشت

کارسوق ادبی

یکشنبه

 0اردیبهشت

جلسه دانش افزایی اولیاء

سه شنبه

 1اردیبهشت

امتحانات داخلی ()0

شنبه تا شنبه

 5تا  51اردیبهشت

جشن بزرگ میالد امام زمان (عج)

دوشنبه

 53اردیبهشت

اردوی خانوادگی سالم

جمعه

 51اردیبهشت

دورهی مطالعاتی آزمون جامع ()0

یکشنبه تا شنبه

 56تا  00اردیبهشت

آزمون جامع ()0

یکشنبه

 00اردیبهشت

برنامه تشویقی برگزیدگان طرح رهاورد

چهارشنبه

 06اردیبهشت

امتحانات پایان ترم دوم

شنبه تا دوشنبه

 05اردیبهشت تا  05خرداد

ارائه کارنامه امتحانات پایان ترم

یکشنبه

 00خرداد

