
تاازتااز

07:1007:2000:1007:1007:1500:05

07:2007:2500:0507:1508:0000:45

07:2507:3500:1008:0008:1500:15

07:3508:2000:4508:1509:0000:45

08:2008:3500:1509:0009:1500:15

08:3509:2000:4509:1510:0000:45

09:2009:4000:2010:0010:1500:15

09:4010:2500:4510:1511:0000:45

10:2510:4000:1500:05

10:4011:2500:45

11:2511:3000:05

11:3011:5500:25

11:5512:2000:25

12:2012:3000:10

12:3013:1500:45

13:1513:3000:15

13:3014:1500:45

14:1514:3000:15

14:3014:5500:25

00:05
15:00

تخليهيكالسهاوراهروها14:55

حركتسرويسها

نمازخانه

آمادگيبرايورودبهنمازخانه

6كالس

زنگتفريح

5كالس

جابهجايي

3كالس

ناهاربازي

بازيناهار

جابهجايي

4كالس

زنگتفريح

زنگتفريح

1كالس

2كالس

تغذيه

مدّت

صبحگاه

حركتواستقراردركالسها

برنامهيقرآنصبحگاهي

روزپنجشنبه

ساعت
مدّتعنوانفعاليت

استقراروحركتبهسمتكالسها

1كالس

زنگتفريح

(دورهدوّم)جدولزمانبنديفعّاليّتهايروزانهيدبستان
هوالمدبّر

برنامهيپايهيسوموچهارم
ساعت

روزهايشنبهتاچهارشنبه

برنامهيپايهيپنجم

2كالس

تغذيه

3كالس

زنگتفريح

4كالس

تخليهيكالسهاوراهروها11:05

حركتسرويسها11:05



   پنجم الف ربانهم ردسي كالس

تحصيلي    -دبستان روزهب 
 (1398 – 99 )سال 

 

 6 5 4 3 2 1 روز  /  ساعت

 ورزش ورزش رياضي رياضي امال علوم شنبه

 يكشنبه
مطالعات 

 اجتماعي
 فارسي قرآن علوم

هديه هاي آسمان 

 و احكام
 مشاوره

 رياضي رياضي زبان انگليسي زبان انگليسي فارسي فارسي دوشنبه

 قرآن علوم شنبهسه
مطالعات 

 اجتماعي

هديه هاي آسمان 

 و احكام
 فارسي آزمايشگاه

 فارسي رياضي هنر هنر ورزش ورزش چهارشنبه

   رايانه رايانه زبان انگليسي زبان انگليسي پنجشنبه



   بپنجم  ربانهم ردسي كالس

تحصيلي    -دبستان روزهب 
 (1398 – 99 )سال 

 6 5 4 3 2 1 روز  /  ساعت

 فارسي رياضي امال علوم رياضي رياضي شنبه

 علوم يكشنبه
هديه هاي آسمان و 

 احكام
 مطالعات اجتماعي مشاوره قرآن فارسي

 ورزش ورزش رياضي رياضي زبان انگليسي زبان انگليسي دوشنبه

 فارسي شنبهسه
هديه هاي آسمان و 

 احكام
 آزمايشگاه فارسي قرآن علوم

 مطالعات اجتماعي فارسي ورزش ورزش هنر هنر چهارشنبه

   زبان انگليسي زبان انگليسي رايانه رايانه پنجشنبه

 



تاریخروزعنوانردیف

مهر18پنج شنبهشبی در جاجرود۱  

آبان26يك شنبهموزه علوم زمين۲  

بهمن2چهارشنبهباغ كتاب۳

اسفند14چهارشنبه(ع)امام زاده پنج تن ۴

ارديبشهت30شنبهاردوی يك روزه شهيد باهنر۵

برنامه اردوها و بازديدهای پايه پنجم



برنامه جلسات اوليا پايه پنجم

ساعتعنوانتاریخروزردیف

17:45الي16:15جلسه معارفهشهریور25سه شنبه۱

 (پدران)توزیع كارنامه ميان نيم سال اول 

اتنخاب انجمن اوليا و مربيان

17:45الي16:15توزیع كارنامه نيم سال اولدي30دوشنبه۳

11:30الي8توزیع كارنامه ميان نيم سال دوماسفند28سه شنبه۴

17الي15:15جشن پایان سالفروردین28پنج شنبه۵

از نماز مغرببرنامه افطاري دانش آموزاناردیبهشت18پنج شنبه۶

توزیع كارنامه نيم سال دومخرداد12دوشنبه۷

۲سالن دبستان دوره 

2دبستان دوره 

۲سالن دبستان دوره 

۲سالن دبستان دوره 

۲دفتر دبستان دوره 

محل

۲سالن دبستان دوره 

۱سالن دبيرستان دوره 17:45الي16:15آبان30پنج شنبه۲



جلسهساعتتاريخروز

اول12-10مهر17چهارشنبه

دوم12-10آبان19يكشنبه

سوم12-10آذر2شنبه

چهارم12-10آذر12سه شنبه

پنجم12-10آذر26سه شنبه

ششم12-10دي3سه شنبه

هفتم12-10دي15يكشنبه 

هشتم12-10دي28شنبه

نهم12-10بهمن26شنبه

دهم12-10اسفند7چهارشنبه

يازدهم12-10اسفند21چهارشنبه

دوازدهم12-10فروردين19سه شنبه

استخر پايه پنجم





-----------8:30 الي 7:30چهارشنبه مدير دبستانآقاي اكبرزاده

-----------10:30 الي 9:30: سه شنبهسرپرست دوره آقاي كالهدوز

14 الي 13يكشنبه -----------معاون آموزشآقاي كارگريان

معلّمين راهنماي پايه ي پنجماشراقي/ آقايان صفايي
10:30 الي 9:30: دوشنبه

11:30 الي 9:30: چهارشنبه
14 الي 13سه شنبه 





برنامهيمالقاتحضوريوتماستلفني

99-1398
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