
 

 

 دبستان دومپايه  اوليا برنامه مالقات
 

 



 15:30الي  14:30نبه      ش 12:00الي  10:30شنبه      دو الف

 15:30الي  14:30شنبه      چهار 15:00الي  13:30شنبه      يك ب
    

  

 - 08:30الي  07:30شنبه      دو آقاي اكبرزاده )مدير دبستان(

 - 10:30الي  09:30شنبه      سه ي اّول(كالهدوز )سرپرست دورهآقاي مهدي

 09:30الي  08:30يكشنبه       - ي اّول()معاون آموزشي دوره آقاي ترابي

 14:30اليي   13:30و بعدازظهر از ساعت  11الي   8مستدعي است جهت تنظيم وقت مالقات، صبح از ساعت 

 هاي ذيل تماس حاصل فرماييد.و با شماره محسني( جناب آقاي اّولبا دفتر روابط عمومي دبستان )دوره 

13667688 - 60081688 



 دبستان دومپاهي  بازديد  و  اردو  ربانهم

تحصيلي
 1398-99    سال 

 مهر ۸ دوشنبه بوستان پليس 1

 مهر 2۸ يكشنبه عصري در مدرسه 2

 آبان 1۹ يكشنبه بوستان مهرگان 3

 دي ۹ دوشنبه مركز علم باغ كتاب )كالس الف( 4

 دي 1۰ شنبهسه مركز علم باغ كتاب )كالس ب( 5

 بهمن 5 شنبه تشويقي 6

 اسفند 11 يكشنبه امامزاده حميده خاتون 7

 فروردين 1۸ دوشنبه جاجرود ۸

 ارديبهشت 3 چهارشنبه گاوداري محمدشهر ۹

 



 دبستان دومپاهي  اوليا  جلسات   ربانهم

تحصيلي
 1398-99    سال 

 

شهريور ۲۶ سه شنبه معارفه اولياي پايه دوم ۱ ۱۹:۳۰الی  ۱۸:۰۰   سالن دبستان 

مهر ۹ سه شنبه جلسه روش ۲ ۱۷:۱۵الی  ۱۵:۴۵   نمازخانه دبستان 

آبان ۱۲ يكشنبه جلسه روش ۳ ۱۷:۱۵الی  ۱۵:۴۵   نمازخانه دبستان 

۴ 
انتخاب انجمن اوليا و مربيان / كارنامه 

 ميان نيم سال اول
آبان ۳۰ پنجشنبه ۱۵:۱۵الی  ۱۴:۰۰   سالن راهنمايی 

دي ۱۰ سه شنبه دانش افزايی ۵ ۱۷:۴۵الی  ۱۶:۱۵   سالن دبستان 

دي ۱۷ سه شنبه دانش افزايی ۶ ۱۷:۴۵الی  ۱۶:۱۵   سالن دبستان 

۷ 
جلسه روش / توزيع كارنامه پايان نيم 

 سال اول
بهمن ۱ سه شنبه ۱۷:۱۵الی  ۱۵:۴۵   نمازخانه دبستان 

اسفند ۹ جمعه جشن ساليانه پايه دوم ۸ ۱۳:۰۰الی  ۹:۰۰   سالن دبستان 

 



تاازتاازتااز

07:1007:2000:10

07:2007:2500:05

07:2507:3500:10

07:2008:0000:4007:3508:2000:4507:1508:0000:45

08:0008:1500:1508:2008:3500:1508:0008:1500:15

08:1508:5500:4008:3509:2000:4508:1509:0000:45

08:5509:2000:2509:2009:4000:2009:0009:1500:15

09:2010:0000:4009:4010:2500:4509:1510:0000:45

10:0010:1500:1510:2510:4000:1510:0010:1500:15

10:1510:5500:4010:4011:2500:4510:1511:0000:45

10:5511:2000:2511:2511:3000:0500:05

11:2011:2500:0511:3011:5500:25

11:2511:3000:0511:5512:2000:25

12:2012:3000:10

12:3013:1500:45

13:1513:3000:15

13:3014:1500:45

00:05

هوالمدبّر

جدول زمان بندي فعّاليّت هاي روزانه ي دبستان دوره ي اوّل
روز پنج شنبهروزهاي شنبه تا چهارشنبه

مدّت
ساعت

مدّتعنوان فعاليت

00:05

ساعت
مدّتبرنامه ي پيش دبستاني

ساعت
برنامه ي پايه ي دومبرنامه ي پايه ي اول

برنامه ي قرآن صبحگاهي

حركت و استقرار در كالس ها حركت و استقرار در كالس ها

1كالس 

07:15 صبحگاه 07:1007:2000:10

صبحگاه

زنگ تفريح

1كالس 1كالس 

2كالس 

زنگ تفريحتغذيه منزل

تغذيه

زنگ تفريح

حركت سرويس ها

3كالس 3كالس 

4كالس 

زنگ تفريحزنگ تفريح

11:00

3كالس 

تخليه ي كالس ها و راهروها جابه جاييآمادگي براي صرف ناهارزنگ بازي

آمادگي براي خروج از مدرسه

6كالس 

ناهاربازيخروج نوآموزان

آمادگي براي كالس

5كالس 

زنگ تفريح

2كالس 2كالس 

4كالس 4كالس 

تغذيهتغذيه مدرسه

تخليه ي كالس ها و راهروها14:15

حركت سرويس ها14:20

07:10

11:10بازي ناهار
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  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  لاو  روز  /  زنگ

 هاقرآن و هديه  علوم فارسي رياضي زبان انگليسي زبان انگليسي  شنبه

 ژيمناستيك ژيمناستيك اتاق بازي امال/كتابخانه فارسي رياضي  يكشنبه

 آزمايشگاه علوم هاهقرآن و هدي هنر هنر فارسي رياضي  دوشنبه

 فارسي امال زيبانويسي رياضي دوميداني دوميداني  شنبهسه

 فارسي رياضي زبان انگليسي زبان انگليسي رايانه رايانه  چهارشنبه

   هاقرآن و هديه علوم استخر استخر  پنجشنبه



  ا�� دوم 
	� ��� ��س

  ) �٣٠  �١ (��و� دو 
  

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  لاو  روز  /  زنگ

 هاقرآن و هديه  علوم فارسي رياضي زبان انگليسي زبان انگليسي  شنبه

 دوميداني دوميداني زيبانويسي امال/كتابخانه فارسي رياضي  يكشنبه

 آزمايشگاه علوم هاقرآن و هديه هنر هنر فارسي رياضي  دوشنبه

 فارسي امال اتاق بازي رياضي ژيمناستيك ژيمناستيك  شنبهسه

 فارسي رياضي زبان انگليسي زبان انگليسي رايانه رايانه  چهارشنبه

   هاقرآن و هديه علوم استخر استخر  پنجشنبه



 ب دوم ربانهم ردسي كالس

 ( 15ات  1 ) يك  گروه

 
 ششم پنجم چهارم سوم دوم لاوّ روز  /  زنگ

 علوم هاقرآن و هديه زبان انگليسي زبان انگليسي فارسي رياضي شنبه

  اتاق بازي فارسي امال/كتابخانه رياضي ژيمناستيك ژيمناستيك يكشنبه

 هاقرآن و هديه ومآزمايشگاه عل فارسي رياضي هنر هنر دوشنبه

 دوميداني دوميداني امال زيبانويسي رياضي فارسي شنبهسه

 فارسي رياضي رايانه رايانه زبان انگليسي زبان انگليسي چهارشنبه

   آزمايشگاه علوم هاقرآن و هديه استخر استخر پنجشنبه



 ب دوم ربانهم ردسي كالس

 ( 30ات  16 )گروه دو 

 

 ششم پنجم چهارم سوم دوم لاوّ روز  /  زنگ

 علوم هاقرآن و هديه زبان انگليسي زبان انگليسي فارسي رياضي شنبه

  زيبانويسي فارسي امال/كتابخانه رياضي دوميداني دوميداني يكشنبه

 هاقرآن و هديه آزمايشگاه علوم فارسي رياضي هنر هنر دوشنبه

 ناستيكژيم ژيمناستيك امال اتاق بازي رياضي فارسي شنبهسه

 فارسي رياضي رايانه رايانه زبان انگليسي زبان انگليسي چهارشنبه

   آزمايشگاه علوم هاقرآن و هديه استخر استخر پنجشنبه
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