" به نام خداوند دوستدار دانایی "

تقویم اجرایی ویژه دانش آموزان واولیا

پایه دهم – پایه یازدهم

هنرستان حضرت سیدالشهدا(ع)

سال تحصیلی 6971-79

تهیه وتنظیم :مدیریت آموزشگاه مژگان یعقوبی

امام خمینی ( رحمته هللا علیه ) :

دانش آموزان هر چه مى توانید در تحصیل علوم جدى و
کوشا و در اخالق و اعمال و کردار نیک کوشش کنید که براى
آتیه میهنتان افتخارآفرین باشید .
مقام معظم رهبری :

سالم بر جوانان برومندی که با سالح علم
در سرافرازی واعتالی کشور عزیز اسالمی
کوشا ودر رسیدن به هدف های اسالمی
از هیچ زحمت وکوششی دریغ ندارند.

برنامه های هنرستان سیدالشهداء در طول سال تحصیلی  79-79در قالب تقویم اجرایی
ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم به شرح زیر حضورتان تقدیم میگردد:

 -1سخنی با اولیا
 -2معرفی رشته های هنرستان  ,آینده شغلی و تحصیلی
 -3معرفی کارگاهها  ,امکانات و تجهیزات
 -4آشنایی با کارکنان هنرستان ( کادر دفتری  ,دبیران  ,هنرآموزان )
 -5عناوین و ساعات هفتگی  ,مواد درسی پایه دهم
 -6عناوین و ساعات هفتگی مواد درسی پایه یازدهم
 -7کاربرگ و زمانبندی فعالیت روزانه
 -8برنامه هفتگی
 -9برنامه آزمونهای هماهنگ (آذر)
 -11برنامه آزمون ترم اول ( دیماه )
 -11برنامه آزمون هماهنگ (اردیبهشت )
 -12برنامه انجمن اولیاء و مربیان
 -13برنامه شورای دانش آموزی
 -14اردوهای علمی – تفریحی و زیارتی
 -15خالصه طرح های اجرایی هنرستان
 -16سخنی با دانش آموزان
 -17میثاق نامه دانش آموزان هنرستان

اولیاء گرامی :
خواهشمندیم هفتم هرماه به دفتر مشاور پایه ( خانم امیراحمدی) مراجعه نموده و کارنامه ماهانه را دریافت نمایید.
و همچنین در تمامی جلسات آموزش خانواده و جلسات عمومی اولیاء شرکت نمایید.

بنام خداوندی که قلم را آفرید و آنرا شایسته ی سوگند خویش قرار داد .
فصل مهر – فصل رویش جوانه های امید – فصل خواندن و نوشتن از راه رسید .فصل مهر  ,فصل آشنایی با
خدا – فصل خوشه چینی ستاره ها و فصل همکالسیهای دیروز و هم نیمکتیهای امروز از راه رسید.
با سالم و احترام  ,آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس که آمیخته با ماه محرم میباشد  ,گرامی باد.

سخنی با اولیاء:
از آنجا که حضور شما اولیا گرامی در کنار ما میتواند دست پراز نیازمان را در به ثمر رساندن نهال امروز و تنومند فردا یاری دهد
برآن شدیم که با کمک این دست نوشته موجبات آشنایی بیشتر شما را با مجموعه ای که به آن اعتماد کردید و بهترین سرمایه
ی زندگیتان را به آن سپرده اید ,فراهم سازیم .آنچه مسلم است شرط موفقیت وکیفیت مدیریت مشارکت است ,لذا یاریمان
دهید .بدون تردید الزمه هر تحول عمیق و فراگیر فرهنگی در هر جامعه  ,تغییر و تحول بنیادی در نظام آموزشی آن جامعه
است و تحول اساسی در برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس در گرو همخوانی نظام های ارزشی حاکم بر خانواده و مدرسه و
آمادگی ذهنی و تمایل در همراهی با برنامه ریزان و مربیان مدارس است.
در واقع فرآیند تعلیم و تربیت مثلث مقدسی ت شکیل میدهد که دو ساق آن خانه و مدرسه و پایه آن وجود درحال رشد دانش
آموزان است و بنابراین توجه به برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس فراهم ساختن انگیزه همیاری و همکاری متقابل با مربیان
مدارس ضرورتی است اجتناب ناپذیر.
خواهشمند است اولیاء گرامی ضمن مطالعه دقیق برنامه و تقویم اجرایی فعالیتها  ,اوقات خود را به گونه ای تنظیم فرمایید که
در برنامه های پیش بینی شده شرکت فعال و منظم داشته باشید.
موفقیت برنامه ها تعهد و همدلی همه است .تدوین برنامه گام نخست و گام بعدی اجرا ی مطلوب برنامه است که مشارکت فعال
هم اندیشی شما عزیزان زمینه اجرای کیفی برنامه ها را فراهم میسازد.

مدیریت هنرستان سیدالشهداء (ع)
خانم مژگان یعقوبی

معرفی رشته های هنرستان فنی و حرفه ای حضرت سیدالشهداء (ع)
سال تحصیلی 6979-79

 .1نقشه کشی معماری
 .2طراحی و دوخت
 .3حسابداری بازرگانی
 .4کامپیوتر ( شبکه و نرم افزار)
آینده تحصیلی :

دانش آموزان فارغ التحصیل از هنرستانهای فنی و حرفه ای می توانند در دانشگاه های فنی تا مقطع دکتری
ادامه تحصیل بدهند.

دیپلم

کاردانی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکتری

فوق دکتری

 الزم بذکراست دانشجویان رشته های فنی از دانشگاه با مدرک مهندسی
فارغ التحصیل میشوند.

 .6رشته نقشه کشی معماری
امروزه مسکن نقش عمده ای در هزینه های کشور و خانواده دارد  .آشنایی با مصالح و روش های نوین ساختمان سازی نقش به
سزایی در آسایش روحی بشر دارد و از اهمیت خاصی در اجرای پروژه های معماری برخوردار است.
استفاده مناسب از نمادهای زیبا و تزئینات داخلی در ساختمانها و روشهای بهینه سازی مصرف انرژی مقاوم سازی در برابر زلزله
و عایق بندی صوتی حرارتی مورد توجه قرار گرفته است.ضمناً " آشنایی با سبک و شیوه های معماران بزرگ ایران و جهان و
همچنین آشنایی با بناهای تاریخی دوره اسالم و قبل از آن مباحث مهم این رشته می باشد.
هنرجویان در این رشته در طی دوران تحصیل با مبانی هنرهای تجسمی  ،ترسیم فنی و نقشه کشی  ،طراحی و درک تصاویر ،
حجم و ماکت سازی  ،بناهای تاریخی  ،مواد و مصالح ساختمانی  ،نقشه برداری و ترازیابی با دوربین های نیوو و  ...آشنا می
شوند.

زمینه و آینده شغلی

-

استاد دانشگاه

-

هنرآموز هنرستانها

-

مدرس دانشگاههای آزاد

-

نقشه کشی ساختمان با کمک رایانه

-

نقشه کشی نقشه های اجرایی

-

طراحی معماری داخلی

-

همکاری با دفاتر مهندسین مشاور

-

مدیریت پروژه های اجرایی ساختمان

-

کمک پژوهشگر معماری

 .2رشته طراحی دوخت
پوشش مناسب پدیده ای است که قدمت آن به اندازه طول تاریخ بشر است  .با پیشرفت تکنولوژی صنایع دوخت و بافت ،تهیه
پوشاک دارای دو بعد صنعتی و تجاری است  .هنر ظریف طراحی و دوخت که در ایران به عنوان هنری اصیل مورد توجه بوده
است .با پرورش استعدادهای مستعد در این زمینه می تواند به عنوان یکی از صنایع مهم سودآور به کار گرفته شود .هنر با ارزش
طراحی و دوخت لباس با جلوه گری جنبه های گوناگون هنری می تواند در سطوح وسیع اقتصادی خودنمای کند .
هنرجویان در این رشته در طی دوران تحصیل با مبانی هنرهای تجسمی  ،اصول طراحی لباس و آناتومی بدن انسان  ،الگو ،
برش و دوخت لباس زنانه و کودک و تزئین اتاق خواب کودک  ،الیاف نساجی  ،رنگ شناسی تخصصی لباس  ،روش های تولید
لباس (سری دوزی) و  ...آشنا می شوند.

زمینه و آینده شغلی

-

استاد دانشگاه

-

هنرآموز هنرستانها

-

مدرس دانشگاههای آزاد

-

کارآفرینی در مزون و کارگاههای تولید لباس

-

طراح لباس ارگانها و مراسم

-

توانایی الگو سازی انواع لباس

-

توانایی شناخت انواع الیاف پارچه

-

توانایی کاربا تکنیک موالژ و الگوسازی روی مانکن

-

شناخت ترکیب بندی کارهای تزئینی در امور تزئینات و لباس

-

توانایی انجام دوخت های سنتی و مدرن  ،دوخت لباسهای فانتزی و لباسهای صحنه نمایش

 .9رشته حسابداری بازرگانی
روند شتاب آمیز پیشرفت حسابداری همچون توسعه روزافزون علوم دیگر در عصر ما افزایش چشمگیر تعداد دانش آموختگان
حسابداری و رقابت تنگاتنگ فارغ التحصیالن از نمودها و بازتاب های وسیع آن است  .در چند دهه گذشته گسترش تکنیک
های جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن  ،نوآوری و دگرگونی های بسیاری در زمینه های اقتصادی و بازرگانی
پدید آورده است .با توجه به توسعه روزافزون تجارت بین المللی و بازرگانی نیاز به رشته ای مانند حسابداری بازرگانی بیش از
پیش احساس می شود.
هنرجویان در این رشته در طی دوران تحصیل با اصول حسابداری  ،کلیات اقتصاد  ،تنظیم اسناد و دفاتر مالی  ،مفاهیم و
روشهای آماری  ،امورعمومی بازرگانی  ،کاربرد رایانه در حسابداری  ،حسابداری صنعتی  ،حسابداری شرکتها  ،سازمان مدیریت
 ،ریاضیات امورمالی  ،مکاتبات اداری و  ...آشنا می شوند.

زمینه و آینده شغلی

-

حسابداری صنعتی و مالی

-

استاد دانشگاه

-

هنرآموز هنرستانها

-

مدرس دانشگاههای آزاد

-

امورمالیاتی و بانکها

-

کارپرداز و کارمند امورمالی

-

حسابرسی مراکز دولتی

-

سرممیزی

 .4رشته کامپیوتر (شبکه و نرم افزار)
امروزه را میتوان عصر اطالعات نامید و کامپیوتر را به عنوان یه علم پیشرو و کارآمد در جهان مطرح کرد و پیشرفت بسیاری از
علوم تا حدود زیادی به علم کامپیوتر وابسته است و استفاده از امکانات رایانه ای و ارتباط از طریق شبکه های رایانه ای افق
های جدیدی را در راه آنها گسترده است.
هنرجویان در این رشته در طی دوران تحصیل با مبانی کامپیوتر  ،مبانی برنامه سازی  ،سیستم عامل  ،نرم افزارهای متداول و
زبان های برنامه سازی تحت ویندوز  ،بانکهای اطالعاتی و برنامه سازی تجاری  ،زبان تخصصی  ،آشنایی با اصطالحات تخصصی
رایانه سخت افزار و تکنولوژی رایانه  ،شبکه های کامپیوتری و  ...آشنا می شوند.

زمینه و آینده شغلی

-

مسئول کارگاه آموزش کامپیوتر

-

استاد دانشگاه

-

هنرآموز هنرستانها

-

مدرس دانشگاههای آزاد

-

راهبری سیستمهای کاربردی کامپیوتر

-

راهبری روندهای کنترل فرایندهای صنعتی

-

سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتری

-

نصاب و راهبر سایت کامپیوتر

-

دستیار تولید کننده سیستمهای کامپیوتری

-

تولید و مونتاژ صدا  ،تصویر  ،فیلم و انیمیشن

وضعیت امکانات و تجهیزات هنرستان حضرت سیدالشهداء (ع)
سال تحصیلی 6979-79

این آموزشگاه دارای  8کالس تئوری در طبقه اول و  6کارگاه عملی (  2سایت کامپیوتر  ،کارگاه طراحی دوخت  ،کارگاه نقشه
کشی معماری  ،کارگاه حسابداری  ،کارگاه هنرهای تجسمی ) – سمعی بصری و یک کتابخانه در طبقه دوم می باشد .که کلیه

کارگاه های طبقه دوم مجهز به برد هوشمند و سمعی بصری مجهز به پرده دیتاپرژکتور می باشد.

کارگاه ها مجهز به تجهیزات مورد نیاز رشته به شرح زیر می باشند :

کارگاه نقشه کشی

سایت کامپیوتر 6

سایت کامپیوتر 2

کارگاه حسابداری

کارگاه هنرهای
تجسمی
کارگاه طراحی
دوخت
سمعی بصری

 15عدد میز نقشه کشی  2 ،عدد میز نور  1 ،عدد برد هوشمند

 12عدد کامپیوتر 1 ،عدد ویدیوپرژکتور  1 ،عدد برد هوشمند

 11عدد کامپیوتر 1 ،عدد ویدیوپرژکتور  1 ،عدد برد هوشمند

 11عدد میزکار  1 ،عدد برد هوشمند

 11عدد میزکار  1 ،عدد برد هوشمند

 2عدد میزکار  3 ،عدد میز برش  8 ،عدد چرخ خیاطی صنعتی  1 ،عدد کامپیوتر  ،اتاق پرو  ،اتو
مخزن دار  2 ،عدد چرخ اور

پرده دیتا شو  ،ویدیوپرژکتور

نیروی انسانی هنرستان حضرت سیدالشهداء (ع)
سال تحصیلی 6979-79
الف  .کادر اجرایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مژگان یعقوبی

مدیر

2

امینه دولتی

معاون آموزشی

3

ملیحه غیوری ثالث

معاون اجرایی

4

نجمه ندکی

معاون فنی

5

معصومه سمیع

سرپرست بخش

6

فاطمه جلیل صمدی

انباردار

7

فاطمه امیراحمدی

مشاورپایه  ،رابط خبری

8

اشرف صفرپور

خدمتگزار

 روز های حضور در هنرستان هر روز هفته

الف  .کادر آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

مریم سلیمانی

کارشناسی معماری

هنرآموز معماری

2

زهرا عبدالملکی

کارشناسی معماری

هنرآموز معماری

3

لیال ترکان

کارشناسی معماری

هنرآموز معماری

4

فرزانه شمیرانی

کارشناسی برق  -الکترونیک

هنرآموز کامپیوتر

5

الهه محمدی نیا

کارشناسی کامپیوتر و نرم افزار

هنرآموز کامپیوتر

6

فرشته صادقیان

کارشناسی کامپیوتر و نرم افزار

هنرآموز کامپیوتر

7

فرنگیس خلیقی

ارشد کامپیوتر نرم افزار

هنرآموز کامپیوتر

8

منصوره توانگرریزی

کارشناس طراحی دوخت

هنرآموز طراحی دوخت

9

سمیرا گوهری

کارشناس طراحی دوخت

هنرآموز طراحی دوخت

11

فاطمه عفتی

کارشناسی حسابداری

هنرآموز حسابداری

11

عشرت یعقوبی

دکترا مدیریت

هنرآموز حسابداری

12

لیال ودود پرست

کارشناسی فیزیک

دبیر فیزیک

13

مریم رحیمی جاوید

کارشناسی جغرافیا

دبیر جغرافیا

14

زهرا بشیری

کارشناسی شیمی

دبیر شیمی

15

مینا صالحی

کارشناسی الهیات

دبیر دینی  ،عربی

16

فاطمه جمالی

کارشناسی زبان خارجه

دبیر زبان انگلیسی

17

معصومه اسماعیل زاده

کارشناسی تربیت بدنی

دبیر تربیت بدنی

18

رویا افشار نادری

کارشناسی ادبیات فارسی

دبیر ادبیات فارسی

 روز های حضور در هنرستان طبق برنامه هفتگی

برنامه ی ساالنه ی انجمن شورای دانش آموزی
سال تحصیلی 79-79

ماه

روز

تاریخ

موضوع

مهر

سه شنبه
سه شنبه

96/7/4
96/7/19

دهه ی محرم برنامه ریزی هفته ی دفاع مقدس-عاشورا تاسوعا-اردو موزه
ی دفاع مقدس
طرح تربیت اقتصادی و مهارت های زندگی

آبان

سه شنبه
سه شنبه

96/8/9
96/8/16

برنامه ریزی جهت برگزاری روز دانش آموز -برنامه ریزی اربعین حسینی
– شهادت رسول اکرم و امام رضا (ع)-برنامه ریزی برای هفته ی کتاب و
کتابخوانی -برنامه ریزی اردو

آذر

سه شنبه
سه شنبه

96/9/7
96/9/21

برنامه ریزی برگزاری مراسم شهادت امام حسن عسگری –والدت حضرت
رسول اکرم-والدت امام جعفر صادق –شب یلدا

دی

سه شنبه
سه شنبه

96/11/5
96/11/27

وفات حضرت معصومه و والدت حضرت زینب

بهمن

سه شنبه
سه شنبه

96/11/3
96/11/19

برگزاری دهه ی فجر – برنامه ریزی شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س)

اسفند

سه شنبه
سه شنبه

96/12/8
96/12/15

برنامه ریزی روز درختکاری – نیکوکاری – والدت حضرت فاطمه الزهرا –
والدت امام باقر(ع)

فروردین

سه شنبه

97/1

اردو
طرح تعالی قرآنی و برگزاری مراسم روز معلم

اردیبهشت

سه شنبه

97/2

نمایشگاه کتاب و بازدید از دانشگه ها و هفته ی مشاغل
نظارت و بررسی فعالیت های انجام شده سال تحصیلی

خرداد

سه شنبه

97/3

برنامه ریزی سوگواری رحلت امام خمینی و قیام 15خرداد
ماه رمضان

 oحضور اعضا انجمن دانش آموزی در جلسه الزامی است.
 oهر ماه دو جلسه برگزار میشود.
 oجلسه راس ساعت  66الی  62برگزار می شود.

برنامه ی ساالنه ی انجمن اولیا و مربیان
سال تحصیلی 79-79

ماه

روز

مهر

چهارشنبه
چهارشنبه

موضوع

تاریخ

برنامه ریزی انتخابات انجمن اولیا و فوق برنامه ها
طرح تربیت اقتصادی – مهارت های زندگی

96/7/5
96/7/26

آبان

چهارشنبه
چهارشنبه

96/8/11
96/8/23

برنامه ریزی اربعین و رحلت رسول اکرم و امام رضا (ع)
برنامه ریزی اردو ها

آذر

چهارشنبه
چهارشنبه

96/9/8
96/9/21

برنامه ریزی برای والدت حضرت رسول اکرم-والدت امام جعفر صادق –
شب یلدا

دی

چهارشنبه
چهارشنبه

96/11/19

برنامه ریزی برای دهه ی فجر و وفات حضرت معصومه
اردو

بهمن

چهارشنبه
چهارشنبه

96/11/3
96/11/16

برگزاری دهه ی فجر – والدت حضرت زینب و روز پرستار-شهادت حضرت
فاطمه

اسفند

چهارشنبه
چهارشنبه

96/11/24
96/12/8

برنامه ریزی روز درختکاری – نیکوکاری – والدت حضرت فاطمه الزهرا –
والدت امام باقر(ع)
مسابقات فرهنگی هنری-هفت سین

فروردین

چهارشنبه
چهارشنبه

97/1

برنامه امتحانات هماهنگ -فوق برنامه – هفته ی مشاغل

اردیبهشت

چهارشنبه
چهارشنبه

97/2

نمایشگاه هفته ی مشاغل-المپیادها -اردو

خرداد

چهارشنبه
چهارشنبه

97/3

امتحانات خرداد -رحلت امام 15-خرداد-ماه رمضان

 oحضور اعضا انجمن و اولیا هنرستان در جلسه مایه ی افتخار ماست.
 oجلسات راس ساعت  7الی  61برگزار میشود.

برنامه ها و طرح های اجرایی هنرستان سیدالشهداء(ع)
سال تحصیلی 79 – 79
ردیف

نام طرح

زمان فعالیت

توضیحات

1

بسیج دانش آموزی

مهر  96لغایت خرداد 97

دانش آموزان عالقه مند و داوطلب

2

انجمن اسالمی دانش آموزان

مهر  96لغایت خرداد 97

دانش آموزان عالقه مند و داوطلب

3

طرح های قرآنی – بخشنامه های اداره

مهر  96لغایت خرداد 97

دانش آموزان عالقه مند و داوطلب

4

نماز جماعت

هر روز تا پایان سال تحصیلی

دانش آموزان عالقه مند و داوطلب

5

شورای دانش آموزی

مهر  96لغایت خرداد 97

انتخابات داوطلبان عضویت درشوراها
بارای مستقیم دانش آموزان-آبان 96

6

کتاب و کتابخوانی

زنگ تفریح هرروز هفته
مسابقات کتابخوانی با توجه به مناسبتها

استفاده از امکانات کتابخانه ,کتابهای
علمی,کنکور,تربیتی,اخالقی

7

مراسم آغازین صبحگاه

ساعت 7:21هرروز هفته و مناسبتها

هرروز صیح درصبحگاه به صورت
متنوع و فعال بامشارکت دانش آموزان
در مراسم خاص

8

مسابقات فرهنگی و هنری

در طول سال تحصیلی به مناسبتها

دانش آموزان داوطلب بصورت انفرادی
وگروهی وپایه تحصیلی

9

فرزانگامان و پیشگامان

طی سال تحصیلی

دانش آموزان

11

مسابقات ورزشی

در طول سال تحصیلی به مناسبتها

تشکیل تیم های مختلف ورشته های
مختلف بصورت کالسی

11

طرح تربیت اقتصادی

طی سال تحصیلی

دانش آموزان – همکاران

12

طرح مهارتهای زندگی

مهر تا اسفند 96

دانش آموزان – همکاران – اولیاء

13

طرح تعالی قرآنی
( مسابقات و فعالیتهای داخلی مجموعه)

طی سال تحصیلی

دانش آموزان – همکاران – اولیاء

14

طرح همیار معلم

مهر  96لغایت خرداد 97

دانش آموزان

15

طرح هفته مشاغل
(یکروز در هنرستان )

طی سال تحصیلی

دانش آموزان

16

طرح کمیته پیشرفت تحصیلی
(بهبود کیفیت آموزشی)

مهر  96لغایت خرداد 97

دانش آموزان

17

طرح مهارتهای شهروندی

طی سال تحصیلی

دانش آموزان

18

کالسهای فوق برنامه

مهر  96لغایت خرداد 97

دانش آموزان

19

مسابقات علمی – عملی

آبان تا اردیبهشت

دانش آموزان

21

جشنواره هنرهای تجسمی

دی تا اردیبهشت

دانش آموزان

21

مسابقات فرهنگی – هنری

بهمن تا اردیبهشت

دانش آموزان

22

طرح فرزندان محمد رسول اهلل

طی سال تحصیلی

دانش آموزان

23

اعتکاف دانش آموزی

طبق تاریخ بخشنامه

دانش آموزان

24

راهیان نور

طبق تاریخ بخشنامه

دانش آموزان

25

طرح ( 5Sنظم و آراستگی)

طی سال تحصیلی

کادر  -دانش آموزان

26

طرح کارآموزی

تابستان 96

کادر – مربیان  -دانش آموزان

27

نمایشگاه داخلی از آثار دانش آموزان

طی سال تحصیلی

دانش آموزان  -مربیان

28

طرح قلک شکان

طی سال تحصیلی

کادر – مربیان  -دانش آموزان

سخنی با دانش آموزان

 -1پوشیدن فرم هنرستان در همه روزهای حضور در مدرسه حتی پنج شنبه ها الزامیست.
 -2آوردن موبایل و کلیه وسایل صوتی تصویری و زیورآالت ممنوع میباشد.
 -3رعایت ادب و شئونات اسالمی الزامیست.
 -4رعایت اخالق و احترام به اولیای هنرستان و دیگر دانش آموزان الزامیست.
 -5رعایت نظم و حضور به موقع و عدم غیبت انتظار ماست.
 -6آرایش صورت به هر نحو یا تغییر در چهره ممنوع است.
 -7حضور و مشارکت در نماز جماعت مراسم و فعالیتهای گروهی در هنرستان انتظارماست.
 -8استفاده مناسب از وسایل مدرسه و دقت در نگهداری ابزار ووسایل و درصورت واردآوردن خسارت
جبران بر عهده ولی دانش آموز میباشد.
 -9از مشارکت دانش آموزان در برنامه های مذهبی,فرهنگی,تربیتی تقدیر بعمل خواهد آمد.
 -11از برترینهای درسی و اخالقی تقدیر خواهد شد.

ارتباط با هنرستان:

تلفن تماس33769294 :
پیام کوتاه 19197253442 :
سایت http//honarstan.keramat.ir :
آدرس  :فلکه دوم دولت آباد – خیابان برادران شهید بهشتی – کوچه پورزاهد – هنرستان هیات امنائی
حضرت سیدالشهدا (ع)

مکان و تاریخ بازدیدها و اردوهای زیارتی و علمی و تفریحی
سال تحصیلی 6979-79

ردیف

مکان بازدید

ماه

1

اردوی زیارتی و اخالقی حرم امام خمینی (ره) – بازدید از باغ موزه دفاع مقدس

مهر

2

اردوی تفریحی سینما

آبان

3

اردوی زیارتی و علمی حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی

آبان

4

اردوی زیارتی و اخالقی دو روزه قم و جمکران

آذر

5

اردوی تفریحی پارک بانوان – اردوگاه شهید باهنر

آذر

6

اردوی علمی شهرهای تاریخی ایران

بهمن

7

اردوی تفریحی یا زیارتی

اسفند

8

اردوی اخالقی زیارتی مشهد

اسفند

9

اردوی سه روزه تربیتی اخالقی اعتکاف

فروردین

11

اردوی علمی – تفریحی اماکن تاریخی

اردیبهشت

11

اردوی علمی و اخالقی بازدید دانشکده فنی دکتر شریعتی یا یادگار امام

اردیبهشت (هفته مشاغل)

12

اردوی تربیتی راهیان نور

طبق بخشنامه

13

اردوی زائری از جنس نور

طبق دستورالعمل موسسه کرامت

 تاریخ و روز اردوها طبق تقویم اجرایی پرورشی حضورتان اعالم خواهد گردید.
 ارائه رضایت نامه کتبی از سوی والدین جهت شرکت دانش آموزان در اردوها الزامیست .
 توجه  :اردوهای خاص ماهانه جهت دانش آموزان شرکت کننده مستمر در نماز جماعت و فعالیتهای
فرهنگی و گروهی هنرستان جداگانه برگزار خواهد شد.
 رعایت اخالق  ،نظم  ،مقررات  ،حجاب  ،و اطاعت از مربی در تمامی اردوها الزامیست .

کاربرگ زمان بندی فعالیت روزانه در طول سال تحصیلی
هنرستان فنی و حرفه ای حضرت سیدالشهداء
سال تحصیلی 6979-79

ردیف

نوع فعالیت

مدت زمان

ساعت شروع

ساعت خاتمه

1

مراسم آغازین و صبحگاه

 25دقیقه

7/21

7/45

2

ساعت اول

 85دقیقه

7/45

9/11

3

زنگ استراحت اول

 15دقیقه

9/11

9/25

4

ساعت دوم

 85دقیقه

9/25

11/51

5

زنگ استراحت دوم

 15دقیقه

11/51

11/5

6

ساعت سوم

 85دقیقه

11/5

12/31

7

زنگ نماز و استراحت

 31دقیقه

12/31

13/11

8

ساعت چهارم

 85دقیقه

13/11

14/21

توجه :
همکاران گرامی جهت جلوگیری از تضییع حقوق هنرجویان و دیگر همکاران راس ساعت مقرر
در کالس ها حضور یافته و طبق زمانبندی از کالس خارج شوند.

باتشکر مدیریت هنرستان
یعقوبی

میثاق نامه دانش آموزان هنرستان سیدالشهداء(ع)

ما دانش آموزان هنرستان سیدالشهداء (ع) با الهام از قرآن و عترت برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه فردی و اجتماعی و
با توکل به خدا بعنوان یک دختر مسلمان پیرو مکتب ائمه اطهار علیهما السالم در سنگر علم و دانش از عمق وجود خود,
باور داریم که :ضمن کرامت و ارزشهای و االی انسانی  ,مطلوبترین پوشش را که برازنده نوجوان مسلمان ایرانی است استفاده
نماییم و درکمال سادگی و آراستگی با رعایت فرم مدرسه در محیط هنرستان حضور یابیم و از پوشش نامناسب خودداری نماییم.
باور دارایم که  :باتوجه به نقش بازدارندگی فرائض دینی بویژه نماز با گسترش اقامه آن در حفظ و تقویت عفاف کوشا باشیم.
باور داریم که  :با توجه به گستردگی فضای مجازی تالش می کنیم خود و دوستانمان را از پیامدهای استفاده نامطلوب از آن
مصون نگاه داریم.
باور داریم که  :نسبت به رعایت بهداشت خود و محیط مدرسه واقف بوده و نهایت تالش خود را در حفظ سالمت جسم و روانمان
بنماییم.
باور داریم که  :به کسب مهارتهای اجتماعی توجه نموده و نسبت به پذیرش مسئولیت در فعالیتهای مدرسه اهتمام ورزیم.
باور داریم که  :در برخورد با مسئولین مدرسه و معلمان و دانش آموزان با کمال ادب رفتار نماییم و رفتار مودبانه را نمایانگر
شخصیت واالی خود می دانیم.
باور داریم که  :حفظ نظم و آرامش د رکالس و توجه به درس و عمل به توصیه دبیران و بهره گیری از آنان را در کالس درس
نشانگر آشنایی کامل به حقوق خود و سایر همکالسی ها میدانیم و عمل به آنها را بر خویش واجب میشماریم .آرامش شعار
ماست و کوشش می کنیم آنرا تا حد اعلی حفظ و به دیگران منتقل نماییم.
باور داریم که  :مدرسه خانه ماست  ,اموال و امکانات بصورت امانتی گرانبها نزد ما میباشد و مسلما امانت داری صادق برای خانه
ی خود خواهیم بود.
باور داریم که  :تالش کنیم نهایت همکاری با اولیای مدرسه در زمینه های علمی  ,پژوهشی و شرکت در مسابقه ها  ,المپیادها
 ,همایشها و گردهمایی ها را داشته باشیم و موجبات افتخارو سربلندی را برای خود و مدرسه و جامعه فراهم کنیم.
باور داریم که  :با اعضای شورای دانش آموزی همکاری داشته و با نظرات و پیشنهادات سازنده خود در بهبود وضعیت مدرسه
می کوشیم و در مراسم شرکت فعال خواهیم داشت.

ای خدای بزرگ یاریم کن تا همواره براین عهد استوار باشم و پیمان شکن نباشم.

