
واحد فرهنگیپیش بینی  شده  برنامه  

96-97سال تحصیلی   

انجام برنامه آغازین به عنوان  یک برنامه درس مفید و موثر -  

استفاده از ظرفیت های دانش آموزان و معلمان جهت بهینه سازی مراسم آغازین   -  

تهیه و تدوین جدول زمان بندی  مراسم آغازین  -  

مشارکت همه دانش آموزان در برنامه آغازین  -  

مشارکت همه دانش اموزان در برنامه مراسم آغازین به طور هفتگی   -  

نظباط به عنوان یک اصل اساسی در اجرای مراسم آغازین ملزم به رعایت نظم و ترتیب و ا -  

ایام  –ارائه مقاالت مناسبت ها توسط دانش اموزان در مراسم آغازین در گرامیداشت های ایام و مناسبتهای دهه فجر  -

00000محرم و هفته معلم و   

دعوت از روحانی در بعضی از مناسبت های مذهبی  -  

=  پرچم مناسب و نصب در محل تهیه و تدارک پرچم و میله  -  

تهیه و تنظیم سرود همگانی )یار دبستانی ( و اجرای آن در مراسم  آغازین   -  

اجرای بر پایی برنامه صبحگاهی در حیاط متناسب با برنامه  -  

 

 

 

 

 



 تقویم اجرایی واحد فرهنگی روز نگار

 96-97 سال تحصیلی

1439شروع ماه محرم سال   مهر 7شهریور تا  31هفته دفاع مقدس از روز جمعه   

  ممحر 2مهر  ورود کاروان ابا عبداهلل به سرزمین کربال برابر با 1شنبه 

مهر تاسوعای حسینی )تعطیل رسمی ( روز بزرگداشت مولوی  8شنبه   

مهر  عاشورای حسینی )تعطیل رسمی ( روز جهانی سالمندان  9یکشنبه   

مهر  روز تجلیل از اسرا  و مفقودان  10دوشنبه   

شهادت امام زین العابدین به روایتی   11سه شنبه   

روز نیروی انتظامی  –مهر  هجرت حضرت امام خمینی از عراق به پاریس  13پنج شنبه   

اندارد مهر  روز جهانی است 22شنبه   

روز جهانی نابینایان )عصای سفید ( – 1361مهر  شهادت پنجمین شهید محراب  آیت اهلل اشرفی اصفهانی بدست منافقان  23یکشنبه   

24-28اردوی مشهد  نماز گزاران   از  -مهر  شهادت امام زین العابدین به روایتی   24دوشنبه   

روز نوجوان و بسیج دانش اموزی  –ابان  شهادت محمد حسین فهمیده   8شنبه     

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی –روز دانش آموز  –ابان  تسخیر النه جاسوسی امریکا بدست دانشجویان پیرو خط امام  13شنبه   

آبان  اربعین حسینی   18پنج شنبه     

  عالمه سید محمد حسین طباطبائی روز بزرگداشت آیت اهلل –ابان  روز کتاب و کتاب خوانی و کتابدار  24چهار شنبه  

آبان   رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی )ع( 26جمعه   

آبان شهادت امام رضا  )ع(   28یکشنبه   

آذر   روز بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی  5یکشنبه     

آذر  شهادت امام حسن عسگری )ع(  6دوشنبه   

شیخ مفید  آذر  روز بزرگداشت 9پنج شنبه   

روز جهانی معلوالن  –آذر  روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  12یکشنبه   

والدت امام جعفر صادق )ع(   –روز اخالق و مهرورزی  –آذر  والدت حضرت رسول اکرم  15چهار شنبه   

اذر  روز دانشجو  16پنج شنبه   



ان حضرت امام خمینی اذر  تشکیل  شورای عالی انقالب فرهنگی به فرم  19یکشنبه   

اذ  شهادت آیت اهلل دستغیب  20دوشنبه   

اذر  روز پژوهش  25شنبه   

روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری  –روز وحدت حوزه و دانشگاه –آذر  شهادت دکتر مفتح  27دوشنبه    

دی   والدت عیسی مسیح  4دوشنبه   

دی روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی  5سه شنبه    

دی   والدت امام حسن عسگری )ع(  6چهارشنبه   

دی  سالروز نهضت سواد اموزی به فرمان امام خمینی7پنج شنبه   

دی  وفات حضرت فاطمه معصومه )س(  8جمعه   

دی  روز بصیرت و میثاق با والیت  9شنبه   

میالدی   2018دی  اغاز سال  11دوشنبه   

دی ماه  قیام خونین مردم قم  19سه شنبه   

دی شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر  20چهارشنبه    

دی   تشکیل  شورای انقالب به فرمان حضرت امام خمینی  22جمعه     

دی فرار شاه معدوم 26سه شنبه   

 پایان دی ماه   اردوی پایه  دهم 

همن  والدت حضرت زینب روز پرستار ب 3سه شنبه   

آغاز دهه فجر  –بهمن  باز گشت حضرت  امام خمینی به ایران  12پنج شنبه   

بهمن روز فناوری فضایی  14شنبه   

بهمن  جشن انقالب در مدرسه  16دوشنبه   

بهمن  پیروزی انقالب اسالمی وسقوط نظام شاهنشاهی 22یکشنبه   

  اوایل اسفند اردوی پایه یازدهم 

اسفند شهادت حضرت فاطمه تعطیل رسمی  1سه شنبه   

اسفند روز احسان ونیکوکاری  14دوشنبه    

روز زن روز مادر–تولد امام خمینی  –فاطمه اسفند والدت حضرت  18جمعه   



 واحد فرهنگیماهانه تقویم اجرایی 

 96-97 سال تحصیلی

 شهریور ماه و مهر ماه 

تراکت و پارچه نویسی ونصب و نصب در سر درب آموزشگاه  –تهیه و تنظیم پوستر   

 آذین بندی و تجهیز کالسها برای شروع سال تحصیلی 

 فضا سازی  و ایجاد فضای متناسب با هفته دفاع  مقدس

نمایش و اکران فیلم هابا موضوعیت دفاع مقدس    

 خم یک دوره قران جهت شادی روح شهدا دفاع شهدا دفاع مقدس 

خیر مقدم توسط مدیر و معاونین ارائه توضیحات الزم در رابطه با قوانین مدرسه   -استقبال از دانش آموزان   

توسط دانش آموزان اجرای برنامه روز اول سال تحصیلی   

 رد شدن از زیر قران  و تکیه به کالم الهی در آغاز سال  تحصیلی 

روز مدرسه ن برپایی نماز جماعت از روز اول بازگشایی تا آخری  

 غباررویی و نظافت محل نماز خانه اموزشگاه  به صورت هفتگی 

 تهیه مهر و سجاده 

 تهیه ادعیه و تعقیبات نماز و نصب مکان مناسب 

 اجرای مراسم صبحگاه با توجه  به مناسبت ها 

 برپایی نمایشگاه ماه محرم 

موزشگاه در دهه اول محرمخواندن زیارت عاشورا هر روز در نماز خانه ا –سیاه پوش کردن   

 پبت نام کاندید های شورای دانش اموزی 

 برپایی نمایشگاه عصر عاشورا و روز شمار قیام کربال 

 بیان وقایع ظهر عاشورا با استفاده از ساخت ماکت 



 سپاه پوش کردن فضای اموزشگاه 

ادن به دانش اموزان نذری د –ایستگاه صلواتی  –برپایی ایستگاه صلواتی و پخش مداحی و عزاداری   

 آبان ماه  

 ویژه برنامه روز  دانش اموز در هفته بسیج 

 برپایی نمایشگاه وصیت نامه شهدای دانش اموز  

 برپایی مسابقات اداره از قبیل  مشاعره و پرسش مهر

 تشکیل کارگروههای تربیتی در کالسها و راه اندازی حلقه صالحین 

 سخنرانی در ارتباط با اهمیت روز دانش آموز در دفاع از آرمانهای انقالب 

نمایشگاه عکس  –پوستر –نصب تراکت -غبارویی مزار شهدا )چیذر ( –برگزاری نمایشگاهی جمعی از صحنه های جنگ   

 معرفی  افراد فعال بسیجی سال گذشته 

0000مرجعیت و –مسابقات احکام  اعالم و آمادگی و ارسال اسامی دانش آموزان آموزشگاه در  

تئاتر  –اعالم و آمادگی شرکت در مسابقات  سرود   

 ارسال گزارش مصور انتخابات شورای دانش آموزی

دانش آموزی ارسال فرم اعضای انجمن شورای   

 معرفی روز کتاب و کتاب  خوانی واجرای مسابقه 

 ارسال اثار مسابقات انشای نماز 

برگزاری جلسه –روز خانواده )مهرماه ( فرستادن کارت تبریک به مناسبت خانواده اسالمی به خانواده اسالمی به خانوادها 

برگزاری مسابقه فرهنگی بین دانش آموزان درباره خصوصیات یک  –اموزشیس خانواده و بیان ویژگیهای خانواده اسالمی 

نذری به دانش آموزان  –خواندن زیارت عاشورا  –پایی اربعین  حسینی بر–خانواده موفق و نصب تراکت در این رابطه   

 آذرماه 

 هفته قران و آغاز برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قران در آموزشگاه 

معرفی بسیجان فعال سال گذشته  –پوستر  –نصب تراکت  –روز بسیج مستضعفان به فرمان امام   



پخش فیلم برداری تعدادی  –ر جلسه شورای دبیران جهت آموزشی سی دی مانور برگزاری مانور زلزله  )توجیه همکاران د

 از دانش آموزان )فیلم زلزله ( اطالع رسانی به دانش اموزان جهت آماده بودن زلزله  )پایه دهم و یازدهم ( 

 شناسایی نقاط امن و نا امن آموزشگاه 

 آماده نمودن گروه امداد و نجات  برای دانش آموزان آسیب دیده 

 پخش آژیر زلزله همزمان با پخش سراسری 

 ارسال اسامی همکاران داوطلب جهت شرکت در مسابقات قرانی در اداره 

ایستگاه  صلواتی و ..... –نصب تراکت  –رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا   

ری مرحله اول مسابقات دانش اموزی حفظ و قرائت  قران در اداره برگزا  

 روز پژوهش 

مفاهیم قران  –صحیفه سجادیه   -برگزاری مسابقات نهج البالغه   

 برگزاری مسابقات همکاران حفظ و قرائت 

ماهه فعالیت فرهنگی به اداره و اتوماسیون  3ارسال گزارش   

احادیث از امام حسن عسگری در تابلو مدرسه و .....(شهادت امام حسن عسگری )مسابقه   

 روز تاجگذاری امام زمان )جشن روز تاجگذاری ( 

جشن به صورت –پذیراییی  –آذین بندی  –والدت حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق )نصب و تراکت   

پایه ای     

  شب یلدا )چیدن سفره شب یلدا (

 دی ماه 

قه کاریکاتور فرار شاه روز فرار شاه و اعالم مساب  

آذین بندی و تراکت  –والدت امام حسن عسگری   

 وفات حضرت فاطمه معصومه 



 ارسال پرسش مهر به اداره 

مسابقات سرود و تئاتر و خطاطی و ..... –اعزام دانش آموزان   

 اردوی برون استانی پایه دهم 

 بهمن ماه 

 ورود امام 

بهمن ماه و تصمیم گیری در مورد فعالیت های و برنامه های این ایام  1تشکیل جلسه ستاد در تاریخ   

 دعوت از اعضای انجمن جهت برنامه ریزی و اجرای با شکوهتر مراسم دهه فجر 

 برگزاری جشن انقالب 

 اجرای مسابقات ورزشی بین همکاران و دانش اموزان 

دهه فجر هفته وحدت  فضا سازی تزیین کالسها در ایام  

 پذیرایی و ایستگاه صلواتی 

 برپایی جشن توسط دانش آموزان پایه 

 برگزاری یک دوره ختم قران برای شادی روح امام  وشهدای انقالب 

حجاب و آثار دانش آموزان  –برگزاری نمایشگاه انقالب   

 والدت حضرت زینب و روز پرستار 

 اسفند ماه 

)نمایشگاه و زدن تراکت  از سخنان ایشان (شهادت حضرت زهرا   

روز تکریم مادران و همسران شهدا (  –سالروز وفات وفات حضرت ام البنین  سالم اهلل علیها   

 برگزاری یک دوره ختم قران برای شادی روح امام و شهدای انقالب  

 والدت حضرت زهرا و روز زن برگزاری جشن میالد  حضرت زهرا 

 



 واحد فرهنگی ساالنهتقویم اجرایی 

 96-97 سال تحصیلی

 برنامه تاریخ اجرا زمان اجرا مسئول اجرا مکان اجرا 

31/6/96 به مدت یک هفته خانم پناه پور  راهروی طبقه اول  
دفاع مقدس همراه با نمایش  هفته بزرگداشت

 عکس و پوستر در محیط آموزشگاه

7-7:30صبحگاه  خانم پناه پور حیاط آموزشگاه   1/7/96  

مدرسه و هفته دفاع  برگزاری مراسم باز گشایی

مقدس و اجرای برنامه بازگشایی در حیاط 

 آموزشگاه

 --------- خانم پناه پور -------
پی گیری 

1/7/96  
 شروع مسابقات پرسش مهر 

 -خانم پناه پور نماز خانه 
2/7/96  7:7:30صبحگاه  خانم صالحی   

–به نمایش گذاشتن نماد ماه محرم در اموزشگاه 

برگزاری زیارت  –سیاه پوش کردن آموزشگاه 

 عاشورا

4/7/96 ................... خانم پناه پور  .........  
رابط سازمان دانش آموزی به کارشناسی معرفی 

 مربوطه 

7-7:30صبحگاه  خانم پناه پور حیاط آموزشگاه  11/7/96  شهادت امام زین العابدین 

7-7:30صبحگاه  خانم پناه پور حیاط اموزشگاه  24/7/96  
 شهادت امام زین العابدین

 

1/8/96 زنگهای تفریح خانم پناه پور دفتر فرهنگی  ثبت نام کاندبدهای شورای دانش اموزی 

 
 راهرو طبقه اول

 خانم پناه پور

 

رای گیری زنگ 

 تفریح

3/8/96  روز رای گیری شورای دانش آموزی 

 خانم پناه پور راهرو طبقه اول 

 

گیری زنگ رای 

 تفریح

3/8/96  روز رای گیری شورای دانش آموزی 

 حیاط آموزشگاه

امامزاده علی اکبر 

 چیذر

 خانم پناه پور

 

7-7:30صبحگاه   

غبارررویی مزار شهدا 

7/8/96  

8/8/96  

شهادت محمد حسین فهمیده /روز نوجوان و 

بسیج دانش آموزی )برگزاری نمایشگاهی جمعی از 

غباررویی مزار شهدا )چیذر ( –صحنه های جنگ 

معرفی –نمایشگاه عکس –نصب تراکت و پوستر 

 اعضای فعال بسیج سال گذشته

 واحد فرهنگی

 
 زنگهای تفریح خانم پناه پور

 

8/8/96  

 

اعالم امادگی و ارسال اسامی دانش آموزان منتخب 

اذان –آموزشگاه جهت شرکت در مسابقات احکام 

 و مرجعیت

 واحد فرهنگی

 

 

پناه پور خانم  ---------- 10/8/96  
ارسال  گزارش انتخابات شورای دانش آموزی به 

 کارشناسی مربوطه 



10/8/96 ---------- خانم پنا ه پور  واحد فرهنگی   

اعالم آماگی و ارسال اسامی دانش آموزان منتخب 

اذان  –آموزشگاه جهت شرکت در مسابقات احکام 

 و مرجعیت 

------------- 
-واحد فرهنگی

 کتابخانه 
7-7:30صبحگاه   معرفی کتاب به دانش آموزان   10/8/96 

7-7:30صبحگاه  خانم پناه پور حیاط آموزشگاه   13/8/96  

قرائت –روز دانش آموز )عضویت جدید بسیج 

تهیه هدایا به دانش آموزان موفق سال  –دکلمه 

 گذشته  

7-7:30صبحگاه  خانم پناه پور حیاط آموزشگاه  17/8/96  
نصب تراکت و –والدت حضرت امام موسی کاظم 

برگزاری مسابقه احادیث–فضا سازی اموزشگاه   

  17/8/96 زنگ تفریح واحد فرهنگی سراسر آموزشگاه
پخش نذری  بین –اربعین حسینی زیارت عاشورا 

 دانش آموزان 

 کتاب خانه 
 واحد فرهنگی

 کتابخانه 
------------ 24/8/96  

روز کتاب و کتاب خوانی و برگزاری مسابقه کتاب 

 خوانی  

24/8/96 ---------- واحد فرهنگی  سراسر اموزشگاه   

رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت امام حسن 

نصب تراکت ،ایستگاه صلواتی و اجرای –مجتبی 

 مراسم ویژه

  27/8/96 ------------ واحد فرهنگی  سراسر آوزشگاه 
نصب تراکت ایستگاه صلواتی –شهادت امام رضا 

 اجرای مراسم ویژه

28/8/96 ------------ خانم پناه پور ---------  ارسال آثار انشای نماز 

1/9/96 --------------- واحد فرهنگی  واحد فرهنگی   
هفته قرآن و آغاز برگزاری مسابقات حفظ و قرائت 

 قران آموزشگاه ها 

5/9/96 ---------- واحد فرهنگی  راهروی طبقه اول  

روز بسیج مستضعفان به فرمان امام )نصب تراکت 

معرفی بسیجان فعال –و پوستر نمایشگاه عکس 

 سال گذشته

5/9/96 ---------- واحد فرهنگی  واحد فرهنگی   
نصب تراکت مسابقه–شهادت امام حسن عسگری   

 از احادیث امام حسن عسگری

صبح  10 واحد فرهنگی سراسر آموزشگاه   8/9/96  

برگزاری مانور سراسری زلزله )توجیه همکاران در 

پخش فیلم  –جلسه شورای دبیران جهت سی دی 

اطالع رسانی  –زلزله برای تعدادی از دانش آموزان 

 –شناسایی نقاط امن و نامن –به دانش اموزان 

آماده نمودن گروه امداد و نجات برای دانش اموزان 

پخش آژیر زلزله همزمان با پخش سراسری –  

10/9/96 ---------- خانم پناه پور  واحد فرهنگی   
والدت حضرت رسول اکرم اغاز هفته وحدتنصب 

نمایشگاه  –تراکت   

13/9/96 ------- خانم پنا ه پور  واجد فرهنگی   
آغاز مهلت ارسال همکاران شرکت در مسابقات 

صحیفه سجادیه–قصه گویی –حفظ و قرائت قرآن   

15/8/96 --------- خانم پناه پور  راهرو طبقه اول   
والدت حضرت رسول اکرم و والدت امام جعفر 

نصب تراکت  نمایشگاه–صادق   

19/8/96  خانم پناه پور واحد فرهنگی  پایان مهلت ارسال همکاران جهت مسابقات 



--------= خانم پناه پور  اداره   24/9/96  
اول مسابقات دانش آموزی حفظ و  برگزاری مرحله

 قرائت قران در اداره

25/9/96 ------- خانم مالکی سراسر آموزشگاه  روز پژوهش  

25/9/96 -------- خانم پناه پور اداره  
–صحیفه سجادیه –برگزاری مسابقات نهج البالغه 

 مفاهیم قران در اداره

همکاران حفظ و قرائت در ادارهمسابقات   26/9/96 --------- خانم پناه پور  اداره   

26/9/96 -------- واحد فرهنگی اداره  ارسال گزارش سه ماهه واحد فرهنگی به اداره 

30/9/96 ------- واحد فرهنگی راهرو طبقه اول  
شب یلدا/ روز تاجگذاری امام زمان )عج اهلل (   

جشن روز تاجگذاری –چیدن سفره شب یلدا   

30/96 --------- واحد فرهنگی اداره  
ارسال گزارش واحد فرهنگی به صورت اتوماسیون 

 به اداره

6/9/96 ----------- خانم پناه پور سراسر آموزشگاه   
نصب تراکت –والدت حضرت امام حسن عسگری 

آذین بندی –  

8/9/96  خانم پناه پور  راهرو  طبقه اول  نصب تراکت  –وفات حضرت معصومه    

 روز فرار شاه    اجرای مسابقه نقاشی )کاریکاتور (   96/ 26/10 --------- واحد فرهنگی راهرو طبقه اول

1/11/96 ------- واحد فرهنگی اداره  پایان ارسال پرسش مهر به اداره 

  3/11/96 -------- واحد فرهنگی بردهای آموزشگاه 
نصب  –روز پرستار -والدت حضرت زینب )س(  

 تراکت  

8/11/96  واحد فرهنگی  اداره   مسابقات سرود و تئاتر 

  11/11/96  واحد فرهنگی  راهرو طبقه اول 
 –نصب تراکت –شهادت حضرت زهرا بع روایتی 

مراسم سوگواری  –نمایشگاه   

 راهرو طبقه اول

 

 

12/11/96 خانم پناه پو واحد فرهنگی  
نمایشگاه –آغاز دهه فجر آذین بندی –ورود امام 

نصب تراکت –  

21/11/96  واحد فرهنگی سالن اجتماعات  روز پیروزی انقالب   جشن بزرگ انقالب      

26/11/96  خانم پناه پور  اداره  مسابقات احکام در اداره    

  1/12/96 ----------- خانم پناه پور  راهرو طبقه اول 
نمایشگاه -شهادت حضرت زهرا )س(نصب تراکت 

مراسم سوگواری–  

آموزشگاهبردهای  نصب تراکت  –سالروز وفات حضرت ام البنین   11/12/96 ---------- خانم پناه پور   

12/96/ 18 -------------- خانم پناه پور راهروی طبقه اول  نصب تراکت  –والدت حضرت فاطمه و روز زن  

نمایشگاه  –  

28/12/96 -------- خانم پناه پور بردهای آموزشگاه   
نصب بنر و  –والدت حضرت امام محمد باقر 

 تراکت 
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