تقویم اجرایی دوره اول متوسطه امام رضا (ع)
سال تحصيلي 95-96

شنبه

مهر ماه 95

هفته اول

6/27

هفته دوم

7/3

هفته سوم

7/10

هفته چهارم

7/17

یك شنبه

دوشنبه

جلسه عمومی

سه شنبه

عید سعید غدیر خم

شورای دبیران 1

باز گشایي مدرسه

گراميداشت هفته

هفته دفاع مقدس سالروز

دفاع مقدس

ميالد امام کاظم (ع)

آزمون تشخیصی

آغاز ماه محرم

(تعیین سطح)

(برگزاری مراسم عزاداری)

اجرای پیام آسمانی )A(1
اجرای قرآن )C( 1

چهارشنبه

پنج شنبه

اجرای ریاضی C(1وBو )A

جلسه گروه آموزشی
دبیران ( 1تخصصی)

اجرای هنر )A(1

اجرای هنر ) B ( 1

تاسوعای حسینی

عاشورای حسینی

شروع پایش سالمت
دانش آموزان
اجرای فارسی C( 1وBو)A

هفته پنجم
(هفته پیوند اولیا و مربیان)

7/24

اجرای قرآن )A,B( 1
اجرای دینی )C ( 1

اجرای عربی C( 1وBو)A

جلسه انجمن پایه هفتم

جلسه انجمن پایه هشتم

اردوی نیم روزی حافظیه

برگزاری اردوی درون شهری

اجرای هنر )C(1

آزمون مستمر  1ریاضی
(CوBو)A

روز پیوند اولیا و مربیان

اجرای پیام آسمانی )B(1

(پایه هفتم)

اجرای علوم C( 1وBو)A

جلسه گروه آموزشی
دبیران ( 2تخصصی)

جلسه انجمن پایه نهم

جمعه

تقویم اجرایی دوره اول متوسطه امام رضا (ع)
سال تحصيلي 95-96

شنبه

آبان ماه 95

یك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

اجرای مطالعات )B( 1

ثبت نام جهت انتخابات

شروع مسابقات ورزشی

هفته اول

8/1

هفته دوم

8/8

هفته سوم

8/15

هفته چهارم

8/22

 13آبان
آزمون  1جامع ماهانه

اجرای زبان C( 1و)B

شورای دانش آموزی

اجرای مطالعات C(1و)A

آزمون  1عربی مستمر

اجرای زبان )A( 1

(CوBو)A

آزمون  1مستمر پیام ( ) C

( طراحی دبیران )

تبلیغات شورای دانش آموزی
جلسه آموزش خانواده 1

آزمون  1مستمر پیام () B

آزمون  1مستمر علوم
(CوBو)A
تبلیغات شورای دانش آموزی

( 3تا  5بعد ازظهر)

آزمون  1مستمر پیام ( ) A

آزمون مستمر  1زبان(Cو)B

(انتخابات شورای دانش آموزی،

اردوی نيمروزی

شهادت حسین فهمیده،

(خانه زینت الملوک())B

روز نوجوان)

پایه هشتم

اجرای پیام آسمانی )A( 2
اجرای قرآن )C( 2
اجرای هنر ) B ( 2

پایان مسابقات ورزشی
( 13آبان)

آزمون  1مستمر قرآن( ) C
اجرای فارسیC(2وBو)A

اجرای ریاضیC(2وBو )A

آزمون  1مستمر فارسی
(CوBو)A

آزمون مستمر  1مطالعات
(Cو)A
دیدار خانواده های

اجرای برنامه روز دانش آموز

دبیران ( 3تخصصی)

( 13آبان)

اجرای قرآن )A,B( 2
اجرای دینی )C ( 2

آزمون مستمر  1زبان() A

جلسه گروه آموزشی

اجرای پیام آسمانی)B(2
اجرای هنر )A(2

آزمون مستمر  1مطالعات () B
دیدار خانواده های
گروه  Bبا دبیران

اجرای هنر )C(2

دیدار خانواده های

اجرای علوم C(2وBو)A
آزمون مستمر  2ریاضی
(CوBو)A

گروه  Cبا دبیران

گروه  Aبا دبیران

آزمون  1مستمر قرآن
(Bو)A
اجرای زبان C( 2و)B

اجرای مطالعات C(2و)A
اجرای عربی C(2وBو)A

اجرای زبان )A( 2

اجرای مطالعات )B(2

آزمون  2جامع ماهانه

جلسه عمومی

(مبتکران )

شورای دبیران 2

جمعه

تقویم اجرایی دوره اول متوسطه امام رضا (ع)
سال تحصيلي 95-96

شنبه

آذر ماه 95

یك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

آزمون  2مستمر علوم (CوBو)A

هفته اول

8/29

هفته دوم

9/6

هفته سوم

9/13

هفته چهارم

9/20

هفته پنجم

9/27

مراسم عزاداری
اربعين حسيني

آزمون  2عربی مستمر
اربعین حسینی

(CوBو)A

نظرسنجی از دبیران و پرسنل
مدرسه

اجرای ریاضی3

جلسه شورای دبیران

جلسه آموزش خانواده 2

(CوBو )A

3

( 3تا  5بعد ازظهر)
برگزاری مراسم عزاداری رحلت
آزمون مستمر  2زبان(Cو)B
روز ایمنی در برابر زلزله
(برگزاری مانور )

حضرت رسول (ص)
رحلت حضرت رسول

شهادت امام حسن مجتبی (ع)

اکرم و شهادت امام حسن

و شهادت امام رضا (ع)

شهادت امام رضا (ع)

مجتبی (ع)
اعزام دانش آموزان به شاهچراغ
(عشاق الرضا (ع))

اجرای پیام آسمانی )A( 3
اجرای قرآن )C( 3

اجرای قرآن )A,B( 3

اجرای هنر ) B ( 3
آزمون  2مستمر فارسی (CوBو)A

اجرای دینی )C ( 3

اجرای هنر )A(3

اجرای پیام آسمانی)B( 3
اجرای هنر )C( 3

جلسه گروه آموزشی
اجرای علوم C(3وBو)A

دبیران ( 4تخصصی)
آزمون آنالین 1

آزمون مستمر  2زبان()A
اجرای مطالعات )B(3
آزمون  2مستمر پیام ( ) A
اجرای فارسی C(3وBو)A
جشنواره محتوای الکترونیکی

اجرای مطالعات C(3و)A
آزمون  2مستمر پیام ( ) C
اجرای زبان C( 3و)B

اجرای زبان )B( 3
اجرای عربی C(3وBو)A

(ص)
آزمون مستمر پیام آسمانی) A(2

دانش آموزی(اینترنتی)

مراسم سالروز ميالد حضرت رسول
آزمون  3جامع ماهانه
( طراحی دبیران )

جشنواره تدریس اجراهای برتر

والدت حضرت رسول اکرم (ص)

( 3تا  5بعد ازظهر)

پایه های هشتم

جشنواره تدریس اجراهای برتر پایه های هفتم

هدفمند نيمروزی

اعالم نتایج مرحله اول

و نهم

آزمون مستمر  2مطالعات )(B

پایش سالمت

برگزاری اردوی
آزمون مستمر 2مطالعات (Cو)A

جلسه آموزش خانواده 3

دانش آموزان
تجلیل از برترین های محتوای

برگزاری ارزشيابي آزمون

الکترونیکی

پيشرفت تحصيلي
( زمان احتمالي )

آزمون آمادگی دفاعی (پایه نهم )
سبک زندگی (پایه هفتم و هشتم )
نوبت اول

جلسه گروه آموزشی
دبیران ( 5تخصصی)

جمعه

تقویم اجرایی دوره اول متوسطه امام رضا (ع)
سال تحصيلي 95-96

شنبه

دي ماه 95

یك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

هفته اول
10/4

ریاضی

هفته دوم

10/11

قرآن

علوم تجربی

هفته سوم

10/18

انشا

مطالعات اجتماعی

هفته چهارم

10/25

شروع ثبت نام مسابقه
هزار پایه هشتم و نهم

(شروع امتحانات پایانی
نوبت اول )

عربی

ادبیات فارسی

پیام آسمانی

وفات حضرت
معصومه (س)

زبان انگلیسی
شروع ثبت نام اردوی
بوشهر

امالی فارسی

جلسه گروه آموزشی

دبیران ( 6تخصصی)

شروع ثبت نام اردوی

جلسه عمومی

بوشهر

شورای دبیران 3

اردوی فرهنگی تفریحی بوشهر (پایه هفتم)

جمعه

تقویم اجرایی دوره اول متوسطه امام رضا (ع)
سال تحصيلي 95-96

شنبه

بهمن ماه 95

هفته اول

11/2

هفته دوم

11/9

هفته سوم

11/16

هفته چهارم

11/23

یك شنبه

شروع ثبت نام مسابقه
هزار پایه هفتم

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

اردوی فرهنگی تفریحی بوشهر (پایه های هشتم و نهم)

شروع مسابقات ورزشی
دهه فجر

تکریم شهدا در دهه فجر

آزمون 4جامع
جلسه آموزش خانواده 4

بازگشت امام خمینی ( ره )

ماهانه تشریحی

( 3تا  5بعد ازظهر)

به وطن

(مبتکران )

نواختن زنگ انقالب

اعزام گروهی از

جلسه گروه آموزشی

دبیران ( 7تخصصی)

دانش آموزان به
گلزار شهدا

آزمون  2مستمر قرآن( ) C

شروع بازینی مرحله اول
مسابقه 1000
آزمون  3مستمر پیام ( ) A
پایان مسابقات ورزشی

شرکت در راهپیمایی

آزمون  2مستمر قرآن
(Bو)A

برگزاری مراسم جشن

(سالگرد پیروزی

پیروزی انقالب اسالمی

آزمون  3مستمر زبان
(Cو)B

آزمون  3مستمر زبان() A

آزمون مستمر  3ریاضی
(CوBو)A

دهه فجر



یوم اله  22بهمن

شرکت در این المپیاد داوطلبانه بوده و دانش اموزان متقاضی بایستی در مهر ماه با مراجعه به معاون اموزشی جهت شرکت ثبت نام نمایند .

شکوهمند انقالب اسالمی)

جلسه گروه آموزشی

دبیران ( 8تخصصی)

برگزاری مرحله اول المپیاد
ریاضی برای داوطلبان این
آزمون ( * )

تقویم اجرایی دوره اول متوسطه امام رضا (ع)
سال تحصيلي 95-96

شنبه

اسفند ماه 95

هفته اول

11/30

هفته دوم

12/7

هفته سوم

12/14

هفته چهارم

12/21

شروع بازبینی مرحله دوم
1000

یك شنبه

دوشنبه

آزمون مستمر 3مطالعات
(Cو)A

آزمون مستمر  3مطالعات
)(B

سه شنبه
برگزاری مراسم جشن
نیکوکاری

چهارشنبه

آزمون  3مستمر علوم
(CوBو)A

پنج شنبه

آزمون آنالین مرحله دوم
جلسه عمومی

(برپایی جشنواره خیریه غذا)

شورای دبیران 4
آزمون  3مستمر فارسی
(CوBو)A
جلسه آموزش خانواده 5

آزمون  3عربی مستمر
آزمون  3مستمر پیام ( ) c

( 3تا  5بعد ازظهر)

(CوBو)A
اعالم فینالیست های مسابقه
1000

آزمون  3مستمر پیام () B

برگزاری مرحله دوم
آزمون پیشرفت تحصیلی
( زمان احتمالی )

مراسم عزاداری شهادت

سالروز شهادت حضرت زهرا

حضرت زهرا (س)

(س)

آزمون مستمر آمادگی دفاعی

(پایه نهم 2و3و)4
آزمون مستمر آمادگی دفاعی

روز درختکاری

نظر سنجی از دبیران
و پرسنل مدرسه
مرحله دوم

(پایه نهم 1و )5

فینال مسابقه 1000

فینال مسابقه 1000

( هشتم )

( هفتم و نهم )

جمعه

تقویم اجرایی دوره اول متوسطه امام رضا (ع)
سال تحصيلي 95-96

شنبه

فروردین 96

هفته اول

12/28

هفته دوم

1/5

هفته سوم

1/12

هفته چهارم

1/19

هفته پنجم

1/26

یك شنبه

دوشنبه

روز ملي شدن صنعت

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

اول فروردین 1396

نفت

تعطيالت نوروز

برگزاری مراسم میالد حضرت
علی (ع)

سالروز والدت

آزمون جامع 5

جلسه گروه آموزشی

حضرت علی (ع)

مبتکران

دبیران ( 9تخصصی)

جمعه

تقویم اجرایی دوره اول متوسطه امام رضا (ع)
سال تحصيلي 95-96

اردیبهشت 96
هفته اول
(هفته معرفی مشاغل)

شنبه

2/2

بزرگداشت روز سعدی

یك شنبه

دوشنبه

آزمون  4مستمر زبان
(Cو)B

سالروز مبعث حضرت

برگزاری مراسم مبعث

رسول اکرم (ص)

حضرت رسول (ص)

هفته دوم
(هفته بزرگداشت مقام معلم)

آزمون 4مستمر فارسی
(CوBو)A

2/9

آزمون  4مستمر زبان() A
آزمون مستمر 4مطالعات
(Cو)A
برگزاری آیین جشن تکلیف

آزمون مستمر  4ریاضی

جلسه گروه آموزشی

(CوBو)A

دبیران ( 10تخصصی)

دانش آموزان پایه هشتم

آزمون جامع 6
آزمون  4مستمر پیام ( ) c
دومین جشنواره محتوای

سالروز ایام میالد

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

آزمون مستمر 4مطالعات
)(B

الکترونیکی (اینترنتی)

آزمون  4مستمر پیام () B

مبتکران

سالروز شهادت استاد مطهری و

آزمون مستمر آمادگی دفاعی

روز بزرگداشت مقام معلم

پایه نهم

جلسه عمومی
شورای دبیران 5

کربالییان

هفته سوم

2/16

هفته چهارم

2/23

(ایام برگزاری امتحانات

2/30

آزمون  3مستمر قرآن( ) C

آزمون  3مستمر قرآن
(Bو)A

آزمون  4مستمر عربی
(CوBو)A

آزمون  4مستمر پیام ()A

سالروز میالد حضرت علی

تجلیل از دانش آموزان

اکبر (روز نوجوان)

برتر محتوای الکترونیکی

هفته پنجم
نوبت دوم)

شروع امتحانات پایانی نوبت دوم

آزمون  4مستمر علوم
(CوBو)A

برگزاری مراسم سالروز

نیمه شعبان سالروز

میالد امام زمان (عج)

والدت امام زمان (عج)

جمعه

