
 صفحه 1

 

 تعالی بسمه
 1397پایگاه تابستانی توضیحات 

 هفتم متوسطه دوره اول پسرانه معلمپایه 
 

 سالم علیکم؛ هفتم؛ پایه عزیز آموزان دانش و گرامی اولیای
 

 را با دقت و به طور کامل مطالعه نمایید زیر لطفا توضیحات
 

 مقدمه( الف

برگزار خواهد شد. کالس های آموزشی روزهای دوشنبه و هفته  6 مدت به مرداد 30 ماه آغاز شده و تا مورخ تیر 23 از تابستانی پایگاه ▪
 خواهد شد.و برنامه اردویی متناسب با نوع اردو در طی هفته برگزار سه شنبه در مدرسه تشکیل می شود. 

 دقیقه قبل از شروع کالس در مدرسه حاضر شوید. 15می باشد. لطفاً  12:45صبح الی  8تشکیل کالس ها از ساعت ساعت  ▪

به  15( می باشد. اردوهایی که دانش آموزان بعد از ساعت 5توحید نمایید ورود و خروج دانش آموزان از مدرسه از درب حیاط )دقت  ▪
 بوده و خروج دانش آموزان از درب بلوار دریا می باشد.مدرسه برمی گردند مستثنی 

 اهمیت و دوره اول متوسطه مقطع و دبستانمقطع  در پرورشی و آموزشی نظام بین زیاد بسیار های تفاوت و آموزان دانش سنی شرایط ▪
پیشبرد این اهداف بسیار  در ها در برنامه اولیا و آموزان دانش منظم حضور بنابراین. می دهد نشان را تابستانی پایگاه و پایه این واالی

 موثر می باشد.

کاظمی(،  آقای) عمومی روابط ،(مزدارانی آقای) مدیر عبارتند از: داشت خواهید آنها با بیشتری ارتباط که مدرسه اداری کادر اسامی  ▪
دورانی(، معاون پایه هفتم )آقای هیزجی(،  (، معلم راهنمای پایه هفتم )آقایآقای صبوری) معاون اجرایی، (آقای سریار) آموزشی معاون

 معاون پایه هفتم )آقای رجبی(
 

 مدرسهبا ارتباط ( ب

می باشد. جهت اطالع از برنامه های مدرسه حتما در  moallemschp7کانال پایه هفتم در شبکه اجتماعی ایتا و سروش  آدرس ▪
 کانال عضو شوید. دو یکی از این 

( 09122457972به شماره همراه معلم راهنمای پایه هفتم )آقای دورانی  پیامی ،کانال بهلینک عضویت در صورت بروز مشکل در دریافت  ▪
 .ارسال نماییداز طریق ایتا یا سروش 

 بسیاری از فعالیت های آموزشی مدرسه است الزم به ذکر .باشد می http://guide.moallem.sch.ir مدرسه وبسایت آدرس ▪
سایت وباز طریق  نظیر مشاهده نمرات، دریافت انواع کارنامه ها، شرکت در آزمون های آنالین، تکمیل کاربرگ های نظرسنجی و...

 انجام می شود.مدرسه 

 .نمایید حاصل تماس 88363430 - 88070411تلفن های  شماره با می توانید مدرسه با تلفنی ارتباط جهت ▪

 . می باشد 88578349 مجتمع مالی واحد تماس شماره ▪

 . می باشد 09121493831 (انآقای محمدی)مجتمع ایاب و ذهاب  سرویس مسئولتلفن  شماره ▪
 

 هفتم پایه اولیای جلسهج( 

در  اولیا جلسات اهمیت به توجه بابرگزار خواهد شد. که  19 الی 16 از ساعت مرداد 8 دوشنبه مورخ اولین جلسه اولیای پایه هفتم روز ▪
 جلسه حضور یابند. این در دو هر مادر و پدر تا نمایید تنظیم لطفاً برنامه خود را به گونه ای امور آموزشی و تربیتی دانش آموزپیشبرد 

در  16قبل از ساعت دقایقی لطفا ) حضور به موقع اولیا در جلسه موجب امتنان خواهد بود. آغاز خواهد شد،  16جلسه رأس ساعت  ▪
  (مدرسه حاضر شوید.

 .باشد می بالمانع پارکینگ عنوان به مدرسه حیاط از استفاده و باشد میتاالر اندیشه معلم  جلسه مکان ▪
  



 صفحه 2

 

 د( تقویم اجرایی پایگاه تابستانی

 
 برنامه ها مناسبت ها تاریخ روز هفته

 هفته

 اول

 آموزش شنا )اختیاری(   97/  4/  23 شنبه

 جلسه توجیهی تابستان دانش آموزان/آزمون ارزیابی ریاضی  والدت حضرت معصومه )س( 97/  4/  24 یک شنبه

 ریاضی/ ورزش/ ادبیات فارسی/ نشست گروهی   97/  4/  25 دوشنبه

 امالی فارسی /نجومریاضی/ رایانه/    97/  4/  26 شنبه سه

    97/  4/  27 چهارشنبه
     97/  4/  28 پنج شنبه 

     97/  4/  29 جمعه

 هفته

 دوم

 اردوی فوتبال و استخر  / آموزش شنا   97/  4/  30 شنبه

     97/  4/  31 یک شنبه

 ریاضی/ ورزش/ ادبیات فارسی/ نشست گروهی   97/  5/  1 دوشنبه 

 امالی فارسی /نجومریاضی/ رایانه/    97/  5/  2 سه شنبه 

 والدت امام رضا )ع( 97/  5/  3 چهارشنبه
 

     97/  5/  4 پنج شنبه 

   سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد 97/  5/  5 جمعه

 هفته

 سوم

 آموزش شنا )اختیاری( روز کارآفرینی 97/  5/  6 شنبه

 اردوی تنگه واشی   97/  5/  7 یک شنبه

 روز بزرگداشت سهروردی 97/  5/  8 دوشنبه 
 ریاضی/ ورزش/ ادبیات فارسی/ نشست گروهی

 19الی  16از ساعت جلسه اولیا 

 امالی فارسی /نجومریاضی/ رایانه/  روز اهدای خون 97/  5/  9 سه شنبه 

    97/  5/  10 چهارشنبه

  شهادت شیخ فضل ا... نوری 97/  5/  11 پنج شنبه 

    97/  5/  12 جمعه

 هفته

 چهارم

 آموزش شنا )اختیاری(   97/  5/  13 شنبه

 اردوی پینت بال و کارتینگ   روز حقوق بشر 97/  5/  14 یک شنبه

 97/  5/  15 دوشنبه 
شهادت امام رضا )ع( به روایتی / انفجار بمب اتمی 

 هزار کشته و زخمی 160آمریکا در ژاپن با بیش از 
 ریاضی/ ورزش/ ادبیات فارسی/ نشست گروهی

 ریاضی/ رایانه/ علوم/ امالی فارسی   97/  5/  16 سه شنبه 

   روز دحو االرض / روز خبرنگار 97/  5/  17 چهارشنبه

     97/  5/  18 پنج شنبه 

     97/  5/  19 جمعه

 هفته

 پنجم

 آموزش شنا )اختیاری(   97/  5/  20 شنبه

  شهادت امام جواد )ع( 97/  5/  21 یک شنبه

 ریاضی/ ورزش/ ادبیات فارسی/ نشست گروهی )س( روز ازدواج امیرالمومنین )ع( و حضرت زهرا 97/  5/  22 دوشنبه 

 / اردوی شرایط سخت ریاضی/ رایانه/ علوم/ امالی فارسی روز مقاومت اسالمی 97/  5/  23 سه شنبه 

 97/  5/  24 چهارشنبه
 

 اردوی برون استانی شرایط سخت  

 اردوی برون استانی شرایط سخت     97/  5/  25 پنج شنبه 

 اردوی برون استانی شرایط سخت   آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی 97/  5 / 26 جمعه

 هفته

 ششم

 اردوی فوتبال و استخر  / آموزش شنا   97/  5/  27 شنبه

  شهادت امام باقر )ع( / کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه 97/  5/  28 یک شنبه

 ریاضی/ ورزش/ ادبیات فارسی/ نشست گروهی از مکه به سمت کربالحرکت امام حسین )ع(  97/  5/  29 دوشنبه 

 ریاضی/ رایانه/ علوم/ امالی فارسی روز عرفه / شهادت مسلم ابن عقیل/ روز جهانی مساجد 97/  5/  30 سه شنبه 



 صفحه 3

 

 
 

 تابستانی پایگاه اردویی های برنامه ه(

 که. است شده گرفته نظر در هفتم پایه عزیز آموزان دانش برای تابستانی پایگاه اجرایی تقویم طبق اردویی برنامه یک هفته هرتقریبا  ▪
جهت پیشبرد اهداف پرورشی مدرسه بسیار حائز اهمیت بوده و دانش آموزان مهارت های گوناگونی در اردو کسب  اردوها این در حضور

 شته باشید.خواهند کرد؛ لذا خواهشمند است در این خصوص همکاری الزم را با مدرسه دا

 .دهید قرار مدنظر کامل لطفاً  میشود، مطرح اردو هر برای که را تذکراتی ▪

 .باشد می الزامی اردو در آموز دانش حضور جهت ولی کتبی نامه رضایت ارایه ▪

 .باشد می آموز دانش امتیازی کارنامه در عناوین موثرترین از اردو دردانش آموز  فعال حضور ▪

 

 

 

 محتوای آموزشی پایگاه تابستانی پایه هفتم و(
 

 

 روز تاریخ نوع اردو عنوان اردو

30/4/97 تفریحی - ورزشی استخر و فوتبال مجموعه ورزشی میالد  شنبه 

7/5/97 طبیعت گردی تنگه واشی  یکشنبه 

14/5/97 تفریحی - ورزشی کارتینگ و پینت بال  یکشنبه 

26/5/97تا  23/5 و علمی شرایط سخت رصد و برون استانی شرایط سخت  سه شنبه تا جمعه 

مجموعه ورزشی میالداستخر و فوتبال  27/5/97 تفریحی - ورزشی   شنبه 

27/5/97تا  23/4 آموزشی آموزش شنای مقدماتی و پیشرفته  روزهای شنبه 

 دوشنبه شنبهسه
ایام 
 هفته

 زنگ چهارم

12:45-11:45 

 زنگ سوم

11:30-10:30 

 زنگ دوم

10:15-9:15 

 زنگ اول

9-8 

 زنگ چهارم

12:45-11:45 

 زنگ سوم

11:30-10:30 

 زنگ دوم

10:15-9:15 

 زنگ اول

9-8 
 زنگ

 ریاضی

 رجبی

 نجوم -علوم 

 دورانی -هیزجی

 امالی فارسی

 کوزه گران

 رایانه

  مینوچهر

ی
ران

دو
 / 

ی
وه

گر
ت 

س
ش

ن
 

 ادبیات فارسی

 آقاجانی

 آمادگی جسمانی

 علوی

 ریاضی

 رجبی

 گروه الف

 نجوم -علوم 

 دورانی -هیزجی

 امالی فارسی

 کوزه گران

 رایانه

  مینوچهر

 ریاضی

 رجبی

 آمادگی جسمانی

 علوی

 ریاضی

 رجبی

 ادبیات فارسی

 آقاجانی
 گروه ب

 امالی فارسی

 کوزه گران

 رایانه

  مینوچهر

 ریاضی

 رجبی

 نجوم -علوم 

 دورانی -هیزجی

 ریاضی

 رجبی

 ادبیات فارسی

 آقاجانی

 آمادگی جسمانی

 علوی
 گروه ج



 صفحه 4

 

 

 کالس آموزش شنا (ز

صبح به صورت اختیاری برای دانش آموزان عزیز در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار  8روزهای شنبه کالس آموزش شنا از ساعت  ▪
 تکمیل نمایند. رارضایت نامه مربوطه  الزم است خواهد شد. دانش آموزانی که عالقه مند به شرکت در این کالس هستند

 جلسه کالس را می توانید شرکت کنید. 6نمایید در صورتی نسبت به عضویت در این کالس اقدام نمایید که هر دقت  ▪
 

 ارزشیابی آموزشی ح(

صبح آزمون سنجش اولیه دانش آموزان در درس ریاضی و اولین جلسه عمومی دانش آموزان پایه  8تیر ماه از ساعت  24روز یکشنبه  ▪
 دقیقه زودتر در مدرسه حاضر شوید. 15خواهد شد. لطفاً  هفتم در مدرسه برگزار

داشتن یک دفترچه یادداشت و خودکار فراموش نشود. دقت نمایید این دفترچه قرار است در ادامه برنامه ها نیز همراه دانش آموز همراه  ▪
 باشد.

امالی فارسی، ریاضی، علوم، ورزش، کار و فن  نمره از نمرات مستمر دروس ارایه شده در تابستان )ادبیات فارسی، 3می گردد متذکر  ▪
آوری( در طول پایگاه تابستانی مشخص می شود. که دو نمره آن در قالب فعالیتها و آزمون های کالسی و یک نمره آن در قالب انجام 

 پروژه می باشد.

 

 آیین نامه امتیازی مدرسه (ط 

 مواردی دهد، می تشکیل را آموز دانش امتیازی عملکرد مجموع در و داشته امتیازدر طی پایگاه تابستانی  آموز دانش های فعالیت تمامی ▪
 های پروژه انجام جلسات، در حضور ها، آزمون در شده کسب نمرات درس، های کالس در فعال حضور اردوها، در فعال حضور نظیر

 ...و شده اعالم

 .شد خواهد ارایه امتیازی کارنامه یک آموزشی کارنامه کنار در تابستانی پایگاه پایان در ▪

 .کرد خواهند شرکت روزه چند استانی برون امتیازی اردوی در امتیازی برتر آموزان دانش ▪

 دریافت مدرسه وبسایت در مدرسه معرفی بخش از را مدرسه امتیازی نامه آیین توانیدمی زمینه این در بیشترکسب اطالعات  جهت ▪
 .نمایید مطالعه و نموده

 

 آیین نامه انضباطی مدرسه (ی

 .فرماینداولیای گرامی و دانش آموزان عزیز درخواست می گردد آیین نامه انضباطی مدرسه را از وبسایت مدرسه دریافت نموده ومطالعه از  ▪

 می گردد: یاز آیین نامه انضباطی حضور اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز یادآور موردچند توضیحات مربوط به  ▪

آموزان عزیز دقت نمایید در صورت تأخیر در ورود به مدرسه، تاخیر دانش آموز در سامانه مدبر ثبت و از امتیاز دانش آموز کسر دانش  .1
 می شود.

صبح پیامک مربوط  8قبل از ساعت  و... غیبت داشته باشد الزم است تا علت موجهی نظیر بیماری هر صورتی که دانش آموزی بهدر  .2
موز برای معلم راهنمای پایه توسط اولیا ارسال شود. متذکر می گردد غیبت موجه و غیرموجه هر دو موجب کسر به علت غیبت دانش آ

 امتیاز می گردد. غیبت غیر موجه عالوه بر امتیاز در انضباط دانش آموز نیز موثر می باشد.

 حضور در مدرسه و اردوها با لباس تنگ، مارک دار و نامناسب ممنوع می باشد. .3

 شود.می و خروج دانش آموز از مدرسه باید با لباس رسمی صورت پذیرد. تعویض لباس ورزشی در مدرسه انجام  ورود .4

 آموزان عزیز دقت نمایند وضعیت موی دانش آموز باید ساده و متناسب با مدرسه باشد.دانش  .5

 و...( وسایل غیر درسی به مدرسه و در اردوها ممنوع می باشد. )ساعت هوشمند، موبایلآوردن  .6

 آموزان موظف هستند در پایان کالس به موقع کالس را ترک کرده و در هنگام شروع کالس به موقع در کالس حاضر شوند.دانش  .7

 .هماهنگ نمایندچگونگی برگشت به خانه و سایر برنامه ها را روز قبل در منزل با اولیا می بایست موارد مربوط به آموزان عزیز دانش  .8

 را کامل و دقیق اجرا نمایند. و مدرسه عزیز درخواست می گردد چارچوب های مربوط به کالسدانش آموزان از  .9



 صفحه 5

 

 

 وسایل مورد نیاز سال تحصیلی ک(

 به مغازه های ارایه لوازم التحریر و کتاب مراجعه و ثبت نام نمایید. درسی های کتاب تهیهجهت  ▪

صفحاتی از آن با توجه به  کهبرای تمامی دروس کفایت می کند  A4دفتر پاپکو  زی به خرید دفتر نمی باشد. فقط یکنیادقت نمایید  ▪
 های سبک آن تهیه نمایید. انواعدرس اختصاص داده خواهد شد. هنگام تهیه دفتر پاپکو از  هر درس به آننیاز 

 تهیه نمایید.آن ساده و ایرانی  انواعتهیه لوازم التحریر لطفاً از هنگام  ▪

وسایل دانش آموزان الزاماً باید دارای برچسب ساده نام و نام خانوادگی باشد. روی جلد دفتر، روی جلد کتاب، روی  نمایید تمامیدقت  ▪
 خودکار و... حتما برچسب اسم بزنید.

 

 ( سامانه نسیمل
پزشکی اطالعات ورود به سامانه نسیم و تکمیل  ضمن دریافت دفترچه راهنمای نسیم از وبسایت مدرسه نسبت بهلطفاً اولیای گرامی  ▪

کد ملی دانش آموز می باشد. )ارقام صفر سمت چپ و خط تیره کد ملی را  ،نام کاربری و کلمه عبور کنیددانش آموز اقدام نمایید. دقت 
 (نکنیدوارد 

 

 م( سامانه مدبر
که در جلسه اولیا تحویل پدران و مادران سامانه مدبر از طریق نام کاربری و کلمه عبور سامانه به نسبت به ورود  لطفاً ،اولیای گرامی ▪

نمایید. الزم به ذکر است سامانه مدبر، سامانه ای است که تمام نمرات  را تکمیلپرونده دانش آموز  گرامی خواهد شد اقدام نموده و
 می شود. ثبتنه آموزشی و امتیازی و انضباطی دانش آموز در این ساما

 

 پرونده دانش آموزی (ن
و کاربرگ مشخصات دانش آموز در سامانه سناد اقدام  دانش آموزی نسبت به تکمیل پوشه پرونده لطفاً در اسرع وقتاولیای گرامی  ▪

 .تحویل دهید روابط عمومیبه  سالمت و کارنامه پایه اول تا ششمشناسنامه وده و همراه پرونده مقطع دبستان شامل نم

 

 س( کالس آموزش شنا
تیرماه به مدت شش هفته برگزار خواهد شد. دانش آموزانی  23کالس آموزش شنا در دو سطح مقدماتی و  پیشرفته روزهای شنبه از  ▪

که تمایل به شرکت در این کالس را دارند باید رضایت نامه اردو را همراه پرونده دانش آموزی به مدرسه تحویل دهند. )رضایت نامه 
 اردو پیوست شده است(

 جلسه کالس شرکت نمایند.  6دقت نمایید دانش آموزانی که در این کالس شرکت می کنند باید در تمام  ▪

 
 


