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  گرامی پایه چهارم دانش آموزان و اولیاي محترم

 علیکم؛ سالم

دوي علمی ه اقدام به برپایی ارهاي گذشتهمچون سالاین واحد آموزشی به اطالع می رساند احتراماً 

و  ي چهارمپایه ماید.این برنامه با هدف تقویت بیشتر بنیه علمی دانش آموزاننمی دبیرستاندر محیط 

برگزار  تحت نظارت مسئوالن آموزشی دبیرستان آمادگی بهتر درسی از طریق ایجاد محیطی مساعد

 می گردد. 

دي  4رخ برگزاري اردو از روز شنبه موبر قرار  ي پایه چهارم،لسه عمومی اولیادر ج قبلیاعالم  طبق

 رضایت نامه توسط ه موقعب تحویلعدم خیر دانش آموزان در ثبت نام و ماه بود که با توجه به تأ

  آغاز خواهد شد. 7/10/95سه شنبه ، اردو از روز ایشان

 پنجشنبه مورخروز آغاز و تا  7/10/1395شنبه مورخ سهروز از  اردوي مطالعاتیبرنامه هاي بنابراین 

پاره وقت (با توجه به در این مدت به صورت دانش آموزان خواهد داشت و  ادامه 23/10/1395

؛ این برنامه براي دانش آموزان حضور  خواهند داشت در دبیرستانبرنامه زمانی از پیش تعیین شده) 

حضور دانش آموزان میسر   ،دبیرستان دانش آموزان و مسئولین بوده و تنها با رضایت اولیاي اختیاري

 دبیرستان فرهنگ به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.مطالعاتی جزئیات اردوي علمی  می باشد.

 

 

 
 



 جزئیات اردوي مطالعاتی دبیرستان فرهنگ

 

 علمی  موضوع اردو

  نیم سال اول پایه چهارم جمع بندي منابع مطالعاتی هدف اردو

 23/10/95مورخ  پنجشنبهتا روز  7/10/95شنبه مورخ سه از روز  زمان اردو

 ز روزهاي جمعه و تعطیالت)(به ج18تا  7:30هر روز از ساعت  ساعات برگزاري اردو

 دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی مکان برگزاري اردو

 رئوس برنامه ها

 هاي زمانی مختلفي مطالعاتی به تمام دانش آموزان در بازهي برنامهارائه -1

 برگزاري منظم آزمون هاي برنامه اي به صورت یک روز درمیان-2

 پایه یني فردي و گروهی در طول دوره توسط مشاوري خدمات مشاورهارائه -3

 برگزاري جلسات مباحثه و رفع اشکال به تناسب نیازهاي دانش آموزان -4

ان از طریق مشاور و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي اردو توسط دانش آموز -5

 نیز سرپرست اردوو پشتیبان 

ي دانش آموزان،از طریق تخصیص ایجاد شرایط الزم و کافی براي مطالعه -6

 کامل سالن مطالعه و کتابخانه به دانش آموزان

دانش آموزان در طول اردو از  ي جمع گرایی و مسئولیت پذیريروحیهایجاد  -7

 نمودن دانش آموزان در برنامه ها طریق دخیل

 شیرازي)قاي مدیر دبیرستان(آ سرپرست اردو

 مربیان و کادر حاضر در اردو

 )و ساعدي آقاجانی انپایه چهارم(آقای ینمشاور

 )حاجی هاشمی،شهبازنژادو(آقایان: پشتیبانان ارد

 پرك،گنجی، فرجی بیات، بختیاري، آقایان:مشاورین ناظرمعاونین و 
 

 

 

 



 

ي دانش آموزان موظف به رعایت مسایل مطرح شده از سوي مسئول اردو می مسئولیت اردو با مسئول تعیین شده می باشد،لذا همه -1

 د.      نباش

دانش آموزان ملزم به رعایت و اجراي زمان بندي دبیرستان می باشد و عدم رعایت این زمان بندي ماننـد سـاعات رسـمی، داراي     -2

 طی می باشد. حضور و غیاب در اردو هم مانند ساعات رسمی مدرسه می باشد.      مقررات انضبا

ي دانش آموزان موظفند قبل از ورود و خروج از کانون،ساعت دقیق ورود و خروج خود را به مسئول مربوطه اعالم نمایند و با اجازه -3

 ایشان وارد یا خارج شوند.

ي خروج از اجازه ،مشاور و پشتیبان پایه)آموزشی اهنگی اولیاي خود با مسئولین (مدیر،معاوندانش آموزان به هیچ عنوان و بدون هم -4

را تحت هیچ بهانه و عذري ندارند؛در صورت عدم رعایت مفاد این بند از سوي دانش آموز، ایشان   -حتی به صورت موقت -دبیرستان
 نخواهد داشت.فاصله از کانون اخراج خواهند شد و هیچ حقی براي بازگشت بال

 حضور در کانون مطالعه، غیر از زمانهاي تعیین شده و هنگام برگزاري کالسهاي درسی یا زنگ هاي تفریح ممنوع می باشد. -5

 اکیداً ممنوع می باشد. سایر مکان ها بدون هماهنگی مسئولینمی باشد و ورود به مطالعه  نسال ي دانش آموزانعهمحل مطال -7

 .حضور در حیاط مدرسه فقط جهت استفاده از سرویس بهداشتی حیاط مجاز می باشد -8

درصورت نیاز و هماهنگی با مسوول کانون، دانش آموزان می توانند کارهاي جمعی درسی خود را (از قبیل مباحثه و رفع اشکال)در  -9

 ن می کند انجام دهند.تعیی ل محلی که مسئو

صبح تا  7باید متناسب با شأن و منزلت دانش آموز باشد. تردد در ساعات رسمی مدرسه (از دانش آموزان در کانون مطالعهپوشش  -10

.بعد از این ساعات استفاده از دمپایی و لباس غیر فرم(متناسب باید با لباس رسمی انجام گیرد در محیط رسمی دبیرستان، بعد از ظهر) 16
 بالمانع می باشد.ي مسئول کانون با اجازه)با شأن دانش آموزي

هر هدفی اکیـداً ممنـوع مـی باشـد؛ اعـم از کتـاب هـاي         بااستفاده از هر گونه وسایل غیر درسی به هر شکل و همراه داشتن یا  -11

یت دانش آموز غیردرسی، مجله و نشریه با هر موضوعی، تلفن همراه، دستگاه هاي پخش موسیقی و... .در صورت مشاهده، ضمن محروم
 ي آموزش و پرورش عمل خواهد شد.از حضور در کانون مطالعه و سایر اردوهاي پاره وقت و تمام وقت ، طبق بخشنامه

دانش آموزانی که بنا به ضرورت باید از تلفن همراه استفاده نمایند قبل از ورود به کانون مطالعه، تلفن همراه خود را تحویل مسئول  -12

 وج آن را تحویل بگیرند.قابل ذکر است دبیرستان هیچگونه مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداري گوشی ندارد.نگام خرکانون دهند و ه

در ساعات مطالعه و نیز هرگونه شوخی در کانون  لزامی است و رفت وآمد مکرررعایت سکوت کامل وعدم مزاحمت براي دیگران ا-13

 است و در صورت عدم رعایت، دانش آموزان مسئول خواهند بود. از سوي دانش آموزان با یکدیگر اکیداً ممنوع

ي دانش آموزان جزء اموال عمومی می باشد و هرگونه خسارت وارده از سوي دانش آموز باید جبران گردد؛ مورد استفاده امکانات -14

 نش آموزان ممنوع است.نیز استفاده از وسایل شخصی سایر دا صندلی ها و ونش میزها ضمناً هر گونه تغییراتی در چی

 مدرسه هیچگونه مسئولیتی در قبال دانش آموزان پس از خروج از مدرسه را ندارد. -15

 ي قوانین و مقررات مدرسه در ساعات رسمی در کانون مطالعه نیز معتبر خواهد بود.کلیه -16

 بوطه اعالم می شود،الزم االجراست.که متعاقباً از سوي مسوولین مر  -کتباً و شفاهاً-اطالعیه ها و قوانین داخلی -17

 
 

 ي دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفیشرایط و ضوابط حضور در کانون مطالعه



 زمانبندي فعالیت هاي دانش آموزان در کانون مطالعه
 

 

 شوند اجازه ورود به اردو داده نخواهد شد. دبیرستانبه دانش آموزانی که با تأخیر وارد * 

ها براي دیگران  تقاضا می شود در این زمانلذا از دانش آموزان  زمان هاي استراحت اختیاري است،* 
 مزاحمت ایجاد نکنند.

ممنوع است؛جهت انجام کدیگر در سالن مطالعه * هرگونه مباحثه،رفع اشکال و پرسش دانش آموزان از ی

  این قبیل امور با مسئول کانون هماهنگ کنید.

 

 زمان عنوان

 9:00تا       7:30 ورود و ثبت ساعت

 9:00تا        7:30 1مطالعه 

 9:15تا       9:00 استراحت

 10:45تا          9:15 2مطالعه 

 11:00تا       10:45 استراحت

 12:30تا       11:00 3مطالعه 

 13:00تا       12:30 استراحت

 14:30تا       13:00 4مطالعه 
 14:45تا       14:30 ستراحتا

 16:15تا       14:45 5مطالعه 
 16:30تا       16:15 استراحت

 18:00تا       16:30 6مطالعه 
 18:15تا       18:00 و خروج ثبت ساعت



 اسامی نفرات حائز شرایط شرکت در اردوي مطالعاتی
 )6/10/95ي دبیرستان تا روز دوشنبه مورخ(بر اساس بررسی صورت گرفته توسط شورا

 
 برومند امیرحسین مومنی امیرعلی ابراهیمیان علی

 بهنام محمدمهدي باقري امیرحسام احمدزاده علی

 حبیبی افشین بوجاري مهدي اعرابی جمشید

 دارا محمدجواد تقی زاده محمدرضا بالشی امیرحسین

 رحمانی احسان جاوید امیرحسین رجبی علی

 رحمت پور مهدي چزانی شراهی سجاد رحیمی محمدرضا

 رضایی مهران حبیب زاده مهدي روهینا علیرضا

 روح آبادي محراب رحیمی فرد امیرمحمد شریفی زاده امیرحسین

 زنگیان محمد شراهی امیرحسین طایري مهران

 سعیدنصرتی مجید شریف زاده محمدجواد عاقلی علیرضا

 سهلعلی آرمان صابر حسین قاري عرفان

 صالحی اشکان صفاري محمدحسین قلی زاده مهدي

 عامري علی عباسی حسین کالهچی رضا

 عقیلی علیرضا عرب محمدابراهیم گودرزي عرفان

 علیپور مهدي علی نژاد امیرمحمد محتشمی محمدرضا

 فالح محمدرضا فرهادي محمدرضا محمد اسماعیل علی

 کامرانی محمدحسن کامرانی علیرضا محمدي علی

 گل محمدي علیرضا کنشلو پوریا محمدي فخر عرفان

 گودرزي پویا گلچین احمدرضا میري علیرضا

 مرادقلیی محمد محمدي سجاد ولی زاده محمد

 مسکنی کوروش محمدي حسین نورانی آرش

   میرمحمدي علیرضا یمنی سیدمحمد

 


