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 : السالمامام کاظم علیه 

خوب است بچّه در کودکى 

سالى گوش باشد تا در بزرگبازى

بردبار گردد و شایسته نیست که 

 .جز این باشد

 



1044-1041سال تحصیلی                                                  (دبستان مجتهده بانو امین )رهاپیش   
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 : )مدّ ظلّه العالی(پیام مقام معظم رهبری

در درجه اول، بایستی به ساختن و شکل روحی کودکانمان  …          

هایمان را با ایمان به خدا، ایمان به اهتمام بورزیم. سعی کنیم بچه

 حقیقت مطلق، ایمان به اسالم پرورش دهیم. 

اگر با ایمان پرورش یافت و شما توانستید بذر ایمان را در دل او 

.توان ساختبکارید، در آینده هر شخصیت عظیمی از او می
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 ترین مهربانبه نام 

 های کودکانه ...مهر شد، ماه شور و شادی             

 شروعی دوباره، رویشی سبز                                

 کنیم با مَدَد از پروردگار آغازمی                                                   

 ایی استوار هبا گام                                                                                           

 مزیّن به دو بالِ ایمان و علم 

 های امیدمان را تا شاهد باشیم بالندگی غنچه                    

 در صبحِ روشنِ ظهور                                                 

 ان شاء اهلل                                                                                                         

 مقدمه
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 پیام معاونت دبستان:
 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

سپپپگاسپپپ زاریم که در سپپپایه سپپپار محبت و رحمت واسپپپعه خود، توفیق    خداوند منان را

 خدمت زاری به غنچه های بوستان والیت را نصیب ما نمود.

دوباره نسپپیم شپپوران یز مهر وزیدن گرفت و قاصپپد  پیام آور مهری شپپوران یز گردید. 

وگالن نفرصپپتی فراهم گردیده تا در باغسپپتان تعلیم و تزکیه، شپپاهد پرورش و بالندگی   

 عزیزمان باشیم.

این رویش دوباره را به شپپپما پدر و مادر عزیز، تبری  و تهنیت عرم نموده،  شپپپم به         

 همیاری و هم قدمی شما عزیزان دوخته ایم.

 

 فرزندان عزیزمانبا آرزوی  سربلندی و موفقیت برای یکای  

 دبستانپیش معاونت 
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 پیش دبستانی: مربیانپیام     

 والدین محترم، نوآموزان عزیز :

طلبپپیم کپپه مپپا را مَپپدَد نمایپپد تپپا سپپالی سرشپپپار از   ز خداونپپد بپپزرگ یپپاری مپپی 

 دانش، مهارت، شادی و محبت را  در کنار هم تجربه کنیم.

دبسپپپپتانی بپپپپانو امپپپپین، تقویپپپپت مهپپپپارت هپپپپای هپپپپدصل اصپپپپلی در پپپپپیش

، میپپپل )اسپپپتقالل طلبپپپی، کنجکپپپاوی، هویپپپت فپپپردی     سپپپاله  0رفتپپپاری و شپپپناختی کپپپود    

 -،تپپپپامین سپپپپیادت کپپپپود ، رشپپپپد وی گپپپپی هپپپپای رفتپپپپاری(بپپپه محبوبیپپپپت و... 

 مهارتی و دریافت شادی در فضای مدرسه می باشد.

بپپپه   امیپپپدواریم کپپپه بپپپا یپپپاری پروردگپپپار و همکپپپاری اولیپپپای ارجمنپپپد        

 اهداص مذکور دست یابیم. 

کپپپپه پپپپپیش رو داریپپپپد،    1044-1041تقپپپپویم اجرایپپپپی سپپپپال تحصپپپپیلی     

باشپپپپد. در واقپپپپع کننپپپپده میپپپپانِ خانپپپپه و مدرسپپپپه مپپپپی رابپپپپمل هماهنپپپپ  

-تحقپپپق ایپپپن اهپپپداص پپپپیش از دبسپپپتان مسپپپتلزم همسپپپویی میپپپان روش      

هپپپای تربیتپپپی خانپپپه و مدرسپپپه بپپپوده، و نقپپپش اولیپپپای محتپپپرم بپپپه عنپپپوان   

هپپپپای مدرسپپپپه، فپپپپامنِ موفقیپپپپت نوآمپپپپوز در ابعپپپپپپپپاد    حپپپپامیِ طپپپپر  

 باشد.رشد می مختلف
  

 پایدار باشید                                                               

 پیش دبستانی مربیان
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 :1 نمودار سازمانی مقطع پیش دبستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 مدیر
 مجتمعی

 

 مدیر پیش دبستان
 

مسئول 

 آموزش/فرهن ی

 

مسئول 

 مشاوره

 

مسئول 

 اجرائی

 

 مسئول

 ITو دفترداری  

 

 نیروی خدماتی

 
مربی اصلی 

 
 

کم  مربی 
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 داخلی زمان تماس تلفنی سمت ردیف

 244 10:34الی  13:34سه شنبه ها  مدیر پیش دبستان 1

 مسئول اجرایی 2
 شنبه تا  هارشنبه

 نماز و ناهار ، ساعات میان وعدهبه جز 
242 

در صورت نیاز به تماس با سایر همکاران مقطع، می توانید از طریق مسئول اجرایی 

 هماهن ی نمایید.

 

 

با همکاران  جدول ساعات مکالمات تلفنی

 22441084تلفن مجتمع:  همکاران

می توانید از طریق مسئول اجرایی مشاوره تربیت بدنی و مشاوره تخصصی کود  *جهت دریافت 

 می باشد. هزینههماهن ی های الزم را به عمل آورید.الزم به ذکر است که  این جلسات مشمول 

 با مدیرعامل مجتمع: مجازیمالقات 

ساعت قبل از اذان  1می توانند سه شنبه های اول هرماه اولیاء محترم در صورت تمایل و نیاز 

 مغرب و عشاء به صورت مجازی با مدیرعامل مجتمع ارتباط برقرار کنند.

از  ی   017داخلی  22441084هماهن ی با خانم آریان، مسئول دفتر مدیرعامل به شماره *

 هفته قبل فروری می باشد.
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 پایان شروع عنوان

 10:34 13:44 اول بازیکده

 15:44 10:34 ساعت میان وعده

 15:54 15:44 دوم بازیکده

 ( 16الی  15:54)  آماده شدن برای رفتن به منزل

 می باشد. (16)ساعت  راس تحویل نوگالن

ساعات فعالیت های  روزانه نوگالنجدول   
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 برنامه فعالیت ها

 

 31الی  31 ایام
گرایش 

 محوری

 فعالیت ها

قالب های 

 آموزشی

 منِ دانشمند و کشف دنیا شنبه

تق
اس

ی، 
رد

ت ف
وی

ه
ت، 

وبی
حب

ه م
ل ب

می
ی، 

طلب
ل 

ال

کاو
نج

ک
 ی 

 

 سفال 

 قصه و نمایش 

 شعر و داستان 

 بازی های حرکتی 

 نقاشی خالق 

 کاردستی 

 IBL 

 ) یادگیری مبتنی مبتنی  بر 

 پرسشگری(

 منِ بزرگ و توانمندی هایم دوشنبه

 مهربان و آدم های خوب منِ  هارشنبه
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در مدرسه نوآموزان یتغذیه  

 

 

 

  
 

 

با در نظر گرفتن تقویت میان وعده در مدرسه ،برنامه تغذیه  حضور نوآموزان *در روز های
به خانواده اعالم می گردد تا همه ی نوآموزان به طور ساله  0قوای ذهنی و جسمی کود  

هماهن  ی  نوع تغذیه میان وعده به صورت بسته بندی شده را به مدرسه آورده و میل 
 کنند.

ن ی میالذا از شما اولیا گرامی تقافا می شود توجهات الزم را برای یکسان بودن تغذیه 
 وعده مبذول فرمایید.

*رعایت نکات بهداشتی در بسته های خوراکی همراه کود  و به همراه داشتن الکل 
 فدعفونی توصیه می گردد.
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 ساعت هدص مکان زمان روز عنوان

 هاجشن پروانه 

با حضور:کود ، مادر و 

 پدر

 درون مدرسه 10/6/1044 یکشنبه

تقویت روابم عاطفی کود  و 

 والدین /

آشنایی و انس با محیم پیش 

 دبستان و اعضای آن

الی  8:34

14:34 

 برون مدرسه 3/7/1044 شنبه اردوی طبیعت
تقویت میل به کنجکاوی،نیل به 

 اهداص ارتباط با طبیعت
 11الی  9

 برون مدرسه 14/7/1044 شنبه طبیعتاردوی 
تقویت میل به کنجکاوی،نیل به 

 اهداص ارتباط با طبیعت
 11الی  9

 برون مدرسه 19/7/1044 دو شنبه خاله گلیاردوی 
 /تقویت روابم عاطفی مادر و کود  

دوزی/ های دستتقویت مهارت

 نشاط و شادابی

 11الی  9

 برون مدرسه 20/7/1044 شنبه اردوی طبیعت
تقویت میل به کنجکاوی،نیل به 

 اهداص ارتباط با طبیعت
 11الی  9

 14/8/1044 دو شنبه اردوی طبیعت
 برون مدرسه

 

تقویت میل به کنجکاوی،نیل به 

 اهداص ارتباط با طبیعت
 11الی  9

 تقویت  استقالل طلبی برون مدرسه 8/9/1044 دوشنبه شهر  مشاغل
متعاقبا اعالم 

 خواهد شد.

اردوی مادر و کود  

 )ساخت النه(
 0/11/1044 دوشنبه

 برون مدرسه

 

 /تقویت روابم عاطفی مادر و کود  

 تقویت گرایش های اصلی
 11الی  9

 برون مدرسه 16/12/1044 دوشنبه مسجداردوی 
نشاط و شادابی و ارتباط عاطفی با 

 مسجد

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد.

جشن پایان 

 سال)مجازی(
 مجازی 20/2/1041 شنبه

تقویت روابم عاطفی کود  و 

 والدین/تقویت هویت فردی

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد.

 اردوها و بازدیدها

 اهم اهداص مدنظر در تمامی اردوها تقویت روابم عاطفی خانواده، ایجاد در  صحیح از جای اه پدر و مادر برای کود  می باشد. 

 امر، امکان تغییرمورد نظر می باشد که در صورت عدم تحقق این  با مرکزِمنوط به هماهن ی عیین زمان برگزاری اردوها و بازدیدها، ت 

 اردو خواهد بود. 

  ند ک تغییربرگزاری اردوها  با توجه به شرایم بهداشتی جامعه ممکن است  حضوری یا مجازی بودنشرایم  و  تاریخ اردو هاین ن  هم

  گردد. لغوو یا 

 گردد.پس از برگزاری هر اردو از طریق کارت شارژ دانش آموز دریافت میی اردوها به صورت مجزا و ی کلیههزینه 
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ف نو ع لوازم تعداد
دی
ر

 

ف نوع لوازم تعداد
دی
ر

 

 رنگ  31مداد رنگی  بسته A4 31 3کاغذ  * نیم بسته
3 

 1 نگ  ر 6گواش *  بسته4 31 عروسک عدد 3

 چشم متحرک)متوسط( جفت 31
 رنگ31کاغذ رنگی روغنی   عدد 1از هر رنگ  31

1 

 کِش قیطان  مترسانتی  01
 رنگ31خمیر بازی  بسته 3 11

4 

 پنبه بسته  3
13 

 عدد0
 چسب استیک بزرگ 

 )ماتیکی(

0 

 کنپاک* عدد 1
 کوچک چسب مایع عدد  0 11

1 

 1 کاور سفال دست  3 11 تراش* عدد1 

 1 سفال* کیلویی  1بسته  3 14 ی یکبار مصرفسفره رول 0

 1 رنگ(31رنگی ) 1A*مقوای   عدد1از هر رنگ  10 ) شش رنگ(  4Aنمد  بسته 3

 31 جوراب ضخیم لنگه 3 11 لیوان و بشقاب کاغذی عدد4

 33 پیپ پاک کن عدد1 11 گرد و کوچکقیچی لبه عدد 3

 اصلی( رنگ1رنگ انگشتی ) از هر رنگ یک عدد
 چسب چوب عدد 3 11

31 

 31 چوب آبسالنگ * بسته A1  11 1کاغذ رولی *  نصف رول

 دستمال کاغذی*   جعبه 0
11 

 عدد  1
 فوم زرد، سبز، قرمز ، 

 1Aآبی،صورتی سایر 

34 

 رول 4 13 گلدان کوچک عدد 1
 ای روبان پارچه*

 

30 

  
 31 قلمو عدد3 

 لیست لوازم التحریر

 

 گردیده  اند ، مربوط به همه نوآموزان ی  کالس می باشند که در طول سال در اختیار  ایشان  قرار می یرد.اقالمی که با عالمت * مشخص  -

ی  مربوطه آموز قرار خواهد گرفت و هزینهدر طول سال تحصیلی در اختیار دانش …ی لوازم کاردستی ، نقاشی، عکس و الزم به ذکر است کلیه -

 گردد. متعاقباً اعالم می

طریق کارت شارژ دانش آموزی موارد ذکر شده توسم مدرسه به صورت یکسان برای همه ی نوآموزان خریداری می شود و هزینه ی آن  -

 دریافت می گردد.

تهیه می گردد و هزینه ی آن در طول سال تحصیلی اعالم  اقالم رن ی شده به تناسب نیاز در سال تحصیلی بر اساس شرایم حضور یا عدم حضور -

 هد شد.خوا
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ف
دی
ر

 

 جلسهعنوان 
تاریخ برگزاری 

 اردو

روز برگزاری 

 اردو

وفعیت 

 برگزاری
 ساعت

 19:05الی  18:15 حضوری شنبه 6/6/1044 جلسه مشتر  والدین 1

 14:34الی  8:34 حضوری یکشنبه 10/6/1044 جشن پروانه ها )خانوادگی( 2

3 
 جلسه مادران

 + انتخابات انجمن مادران
 9:34الی  8 مجازی سه شنبه 16/6/1044

 3/7/1044 اردوی طبیعت 0
 حضوری شنبه

 11الی  9

 14/7/1044 اردوی طبیعت 5
 حضوری شنبه

 11الی  9

 11الی  9 حضوری دوشنبه 19/7/1044 اردوی خاله گلی  6

 20/7/1044 اردوی طبیعت 7
 حضوری شنبه

 11الی  9

8 
 پدرانجلسه  انتخابات انجمن 

در جلسه مجازی الزامی پدران )شرکت 

 است(

 24:34الی   19:15 مجازی شنبه 20/7/1044

 9الی  8 مجازی شنبه 8/8/1044 جلسه مادران 9

 11الی  9 حضوری دوشنبه 14/8/1044 اردوی طبیعت 14

 9الی  8 مجازی شنبه 0/14/1044 جلسه مادران 11

 11الی  9 حضوری دوشنبه 0/11/1044 اردوی مادر و کود  )ساخت النه( 12

 حضوری دوشنبه 18/11/1044 کارنما)خانوادگی(جلسه تحویل  13

زمانبندی متعاقبا اعالم می 

 شود.

محترم و  حضور پدر و مادر

 الزامی است. نوآموز

 9الی  8 مجازی شنبه 10/12/1044 جلسه مادران 10

 9الی  8 مجازی شنبه 17/2/1041 جلسه مادران 15

 مجازی شنبه 20/2/1041 جشن پایان سال)خانوادگی( 16
زمانبندی اعالم خواهد 

 شد.
 1 گردد. کند.زمان بندی متعاقبا اعالم می الین اختصاصی مادر و مقطع پیش دبستانی ، طبق جدول زمان بندی به هر مادر اختصاص پیدا میآن نوبت جلسه 

 جلسات عمومیِ مادران محترم

 

 باشد.*حضور اولیای گرامی در جلسات عمومی و اردوهای مادر و کودک الزامی می

 در برنامه وجود دارد. تغییردر صورت تغییر شرایط بهداشتی جامعه ، امکان *



  

 

15 

 

 

تعداد  تاریخ جلسات زمان برگزاری جلسه

 جلسات

 ردیف عنوان دوره

 12الی  14ساعت 

 

 پنجشنبه

 مهرماه  22و 8
جلسه 2  

 لذت با هم بودن

والدگری  –ارتباط والدین و تاثیر آن در فرزند پروری  –)جای اه پدر و مادر 

آرامش و قدرت روحی مادر و تاثیر آن در تربیت فرزند( –مسئوالنه   

 *حضور پدر و مادر الزامی است .

1 

الی  10:34ساعت 

16:34 

 سه شنبه 

 مهر 24
جلسه 1 نفس کود  عزت   2 

 12الی  14ساعت 
 پنجشنبه

 مهرماه 29
جلسه 1  

 سواد رسانه

 *حضور پدر و مادر الزامی است
3 

الی  10:34ساعت 

16:34 

 سه شنبه 

 آبان 18
جلسه 1  

 بهداشت و سالمت کودکان

 عدم تحر  در کودکان
0 

الی  10:34ساعت 

16:34 

 سه شنبه

 آذر 9
جلسه 1 کودکانو لجبازی در پرخاش ری  ،افطراب    5 

الی  10:34ساعت 

16:34 

 سه شنبه

 دی7آذر و  34
جلسه 2  6 تشویق و تنبیه 

 12الی  14ساعت 
 پنجشنبه

 دی 34
جلسه 1  

 تربیت دخترانه

 *حضور پدر و مادر الزامی است
7 

الی  10:34ساعت 

16:34 

 سه شنبه

 بهمن 19و  12

جلسه 2  

 
 8 مبانی رشد کود  اسالمی

الی  10:34ساعت 

16:34 

فروردین و اردیبهشت 

1041 
جلسه 2  9 طر  کلی اندیشه ی نظام اسالمی در قرآن 

  است.الزامی حضور مادران محترم در تمامی جلسات دانش افزائی 

  مجتمع مجتهده بانو امین درس افزارمکان برگزاری جلسات دانش افزائی: سامانه تخصصی 

  ،غییر امکان تباتوجه به شرایم سرعت اینترنت در سرور مدرسه و یا نظر استاد مربوطه جهت تغییرزمان کالس

 در طول سال تحصیلی وجود دارد. که در این صورت اطالع رسانی خواهد شد.زمان کالس ها 

 

 جدول آموزش های مجازی

 



  

 

16 

 

. باشدآیین نامه صرفاً جهت اطالع شما بزرگوار می این

لذا اکیدا خواهشمندیم به دلیل مراعات اصول تربیتی، 

 مفاد آیین نامه را برای نوآموز  قرائت نفرمایید.

 مطالعه وکانال مدرسهنه با مدرسه از طریق ارتباط منظم و روزا ، 

  امور درخواستی مدرسه  به موقع و پی یری هاگویی پیامپاسخ

  ر سفرفتن به  و پزش   ون مراجعه به  مواردی برنامه ریزی

)به دلیل  ند قسمتی بودن  آموزشی زمان از خارج در

مدنظر عقب سناریوهای بازی های هدفمند، دلبندتان از اهداص 

 می ماند.(

 حضور به موقع در جلسات و پی یری موارد ذکرشده 

 ترم در زمان مقرر، برای تحویل پوشه کارنما حضور اولیاء مح

 مربی پوشه کارنما،)درصورت تأخیر در اخذ در مدرسه

 .(باشدنمی گویی به اولیاء محترممربوطه ملزم به پاسخ

  به مسئول اجرایینوآموز )غیبت( عدم حضور اطالع رسانی،  

 به صورت ، درصورت موجه  بودن که صبح 11از ساعتل  پیش 

 .گردد بت میث  غیبت موجه

 

 

   ابتال به بیماریهای مسری  به علتآموز نوعدم حضور در صورت

نزا و ...( تا بهبودی کامل کود ، والآبله مرغان، آنفکرونا، مثل )

 ارائه گردد. گواهی پزش  به مسئول اجرایی

 هانامهآیین
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  پرهیز از تاخیر نوآموز در ورود به مدرسه . در صورت ورود با

 تاخیر نوآموز ، اولیای محترم موظفند علت تأخیر را به مسئول

 اطالع رسانی نمایند. اجرایی

 آموزان توسم نوشده به های دادهی اطالعیهرؤیت و مطالعه 

 ا یمربی شده و تحویل به اولیاء و امضای آن در زمان تعیین

)الزامی بودن امضای اطالعیه های مربوط به  اجرایی. مسئول

 اردوها توسم اولیا و رعایت کلیه فوابم اردوها (

 در  شدههمراهی خانواده در منزل برای تثبیت محتوای ارائه

 مدرسه.

 ها. فراهم کردن امکانات در خانه برای انجام فعالیت 

 

  مدرسه از گرفتن آژانس جداً معذور می باشد. لطفاً در 

  .مواقع نیاز از منزلتان شخصاً به این امر اقدام نمایید
 شماره تلفن آژانس های نزدی  مدرسه به شر   

 ذیل خدمتتان ارائه می شود.

   :22632544   -  22632000امیرتاکسی  

  22632744    

    : 22443435مسعود تاکسی 

    133تاکسی بی سیم : 

 1821بانوان : تاکسی 

 55863384  -  55863301رزرو بانوان :  
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  حضور به موقع در کالس 

 رعایت نظافت کالس 

 موجود در کالس. سعی در حفظ و ن هداری از وسایل 

 ها(داشتن ظاهری مرتب )کوتاه بودن ناخن  

 به همراه داشتن وسایل مورد نیاز 

  ا مدرسه و لباس ه ی وسایلروی کلیه« گینام و نام خانواد»ثبتل

و مراقبت  اعم از مقنعه ، مانتو ، شلوار ، لباس های ورزشی و ... 

 از آنها

    غیرمجپپپاز مثپپپل بپپپه همپپپراه نداشپپپتن وسپپپایل افپپپافه و  ،:

تبلپپت،  ام پپپی تپپری و وسپپایل تزیینپپی مثپپل گوشپپواره و       

  الن و و گردنبند و ...(
  خودداری از پوشیدن کفش غیرمتعارص ) کفشی که در شأن

 مدرسه نیست(

 .حضور در مدرسه با فرم مدرسه 

     حپپپپس مسپپپپئولیت و تپپپپالش در ن هپپپپداری تجهیپپپپزات

و وسپپایل ورزشپپپی  مدرسپپه مثپپل: میپپپز و صپپندلی، تختپپپه،    

... 

 نوشیدن آب با لیوان شخصی 

 در صورت بیماری به همراه داشتن دستمال کاغذی 

 تی و شستشوی دست در دستشویی مدرسهرعایت موارد بهداش
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 رتال:پ 

رویدادهای مدرسه به آدرس فعالیت ها و گزارشات و توانید جهت اطالع از اخبار و شما می

banooamin.ir www.  مراجعه نمایید.بخش پیش دبستانی به 

 مراجعه نمایید.
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  : کانال پیش دبستان 

  https://eitaa.com/pish_banooamin   ایتا: رساندر پیام 

 پیش دبستان :  اینستاگرام 
 

banooamin.preschool   

 :سامانه مدبر 

سامانه مدبر درگاه ارتباطی بین خانواده و مدرسه می باشد. جهت ورود به این سامانه از 

 /http://banooaminpish.modabberonline.comآدرس اینترنتی 

خود را  از مدرسه دریافت نمایید.و به  نام کاربری و رمز عبور توانیداستفاده نمایید. شمامی

 قسمت بوفه الکترونیکی اقدام نمایید. ازشارژ کردن، کارت شارژ 

 الزم به ذکر است آدرس مذکور را حتما در نوار آدرس وارد نمایید.

 

 

 

 

 

 
24 | P a g e 

https://eitaa.com/pish_banooamin
http://banooaminpish.modabberonline.com/
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 درس افزار بانو امین: 
ها را تحت تاثیر قرار در این روزها که شیوع ویروس منحوس کرونا بسیاری از مدارس و آموزش اه

ایی فض در نتیجه ما بهها با مشکالت جدی روبرو شده است، های آموزشی حضوری آنداده و فعالیت

دو  عاملهای حضوری تآموزان حفظ کرده و مانند کالسنونیاز داریم که بتوانیم ارتباط خود را با 

 افزارهایی که آموزش و تربیتشان به ما محول شده است داشته باشیم. ما در درسای با امانتطرفه

 د برگزاری کالسات بسیاری که درس افزار دارد ماننو از امکانایم.این فضا را آماده کرده بانوامین

 و ... استفاده خواهیم کرد.  های آنالین تصویری

 /https://elearning.banooamin.comآدرس اینترنتی: 
 

 

 

 

 

 

  

 

https://elearning.banooamin.com/
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