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 : السالمامام کاظم علیه         

گوش باشد تا در خوب است بچّه در کودکى بازى

شایسته نیست که جز سالى بردبار گردد و بزرگ

 .این باشد

 

 

 

 

 : )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                                                   

 هایی استوار با 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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 دبستان:پیش پیام معاونت 
 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

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

 خدمتگزاری به غنچه های بوستان والیت را نصیب ما نمود.

دوباره نسپپیم شپپورانگیز مهر وزیدن گرفت و کاصپپد  پیام آور مهری شپپورانگیز گردید. 

در باغسپپتان تعلیم و تزکیه، شپپاهد پرورش و بالندگی نوگالن  فرصپپتی فراهم گردیده تا 

 عزیزمان باشیم.

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

 همیاری و هم کدمی 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     از خداونپپد بپپزرگ یپپاری مپپی  

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

 ،سپپپپیادت کپپپپود   تپپپپامین، دبسپپپپتان بپپپپانو امپپپپینهپپپپدفل اصپپپپلی در پپپپپیش

دریافپپپپت شپپپپادی در ف پپپپای  تقویپپپپت مهپپپپارت هپپپپای رفتپپپپاری و شپپپپناختی و 

و و آمپپپپاده شپپپپدن دخترمپپپپان بپپپپرای ورود بپپپپه مقطپپپپع دبسپپپپتان       سپپپپهمدر

 .  سال دوم نظام تعلیم و تربیت می باشد 7مرحله 

نپپپد بپپپه اهپپپداف امیپپپدواریم کپپپه بپپپا یپپپاری پروردگپپپار و همکپپپاری اولیپپپای ارجم 

 مذکور دست یابیم.  

کپپپپه پپپپپیش رو داریپپپپد،    1201-1204تقپپپپویم اجرایپپپپی سپپپپال تحصپپپپیلی     

باشپپپد. در واکپپپع تحقپپپق  کننپپپده میپپپانِ خانپپپه و مدرسپپپه مپپپی   رابپپپهل هماهنپپپ   

هپپپپای ایپپپپن اهپپپپداف پپپپپیش از دبسپپپپتان مسپپپپتلزم همسپپپپویی میپپپپان روش     

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

رشپپپد  هپپپای مدرسپپپه، مپپپامنِ موفقیپپپت نوآمپپپوز در ابعپپپپپپپاد مختلپپپ     طپپپر 

 باشد.می
  

 پایدار باشید                                                               

 پیش دبستانی مربیان
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 :4 نمودار سازمانی مقطع پیش دبستانی
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 توانید می ،در صورت نیاز به صحبت با مدیر پیش دبستان و یا مدیرعامل مجتمع

 از طریق مسئول اجرایی هماهنگی نمایید.

 می توانید از طریق مسئول اجرایی کود   تخصصیمشاوره دریافت  جهت

الزم به ذکر است که  این جلسات مشمول  هماهنگی های الزم را به عمل آورید.

  .می باشد هزینه

 تماس با پیش دبستان
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 4دبستانهای پیشکالس جدول برنامه هفتگی
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 میل به طور کاملصبحانه را در ف ای آرام خانه بایست همراه پدر و مادر فرزندان عزیزمان می *
 .کنند

یت تقوبا در نظر گرفتن میان وعده برنامه تغذیه  ، در مدرسه ح ور نوآموزان *در روز های
نوآموزان به طور هماهن  به خانواده اعالم می گردد تا همه ی کوای ذهنی و جسمی کود  

 ی  نوع تغذیه میان وعده به صورت بسته بندی شده را به مدرسه آورده و میل کنند.
لذا از شما اولیا گرامی تقاما می شود توجهات الزم را برای یکسان بودن تغذیه ی میان 

 وعده مبذول فرمایید.
اه داشتن الکل کود  و به همر *رعایت نکات بهداشتی در بسته های خوراکی همراه

 مدعفونی توصیه می گردد.
 
 
 

 

  

  

 

  

در مدرسه نوآموزان یتغذیه  
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 مکان عنوان ساعت روز تاریخ

  هارشنبه 5/5/1201

مادر و  1اردوی شماره  10الی  8: 1گروه

 کود 
 درون مدرسه ای

 13الی  11: 4گروه 

 11الی  8:30  هارشنبه 9/6/1201
مادر و  4اردوی شماره 

 کود 
 برون مدرسه ای

 درون مدرسه ای جشن غنچه ها 10الی  8 پنج شنبه 7/7/1201

 برون مدرسه ای اردوی طبیعت 11الی  8  هارشنبه 47/7/1201

 برون مدرسه ای مشاغلاردوی  11الی  8:30  هارشنبه 11/8/1201

 برون مدرسه ای اردوی مسجد 11:30الی  8  هارشنبه 9/9/1201

  هارشنبه 30/9/1201

 9:30الی  8: 1گروه 

 11:30الی  10:  4گروه  درون مدرسه ای جشن یلدا

 11:30الی  10 دوشنبه 5/10/1201
مراسم عزاداری ح رت 

 زهرا)س(
 برون مدرسه ای

 اردو پدر دختری اعالم خواهد شد پنج شنبه 11/14/1201
 برون مدرسه ای

 جشن تولید 11:30الی  10  هارشنبه 30/1/1204
 درون مدرسه ای

 جشن پایان سال اعالم خواهد شد دوشنبه 45/4/1204
 درون مدرسه ای

 4اردو پدر دختری  اعالم خواهد شد پنج شنبه 2/3/1204
 برون مدرسه ای

جشن هااردوها و   

             ه                ف    ظ           )        ک(    ف           ظ                                                  * 

 .    ج     ک    ح         ه                    ک                          ط ع ط         ه

        . ه                            عه        .   ل     *  ض        گ                        ش    )                     ( 

               .     *  ع           گ                 ط                   ِ       ظ                     ع م    ق            ك    غ    

 گ   .                  ج      س      گ                ط  ق         ژ               ف          *      
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فردی لیست لوازم تحریر  

 نام  تعداد نام تعداد

عدد 3 عدد 1  سب مایع   کاور سفال 

عدد 1 بسته 1  سب  وب  رن  آریا 6آبرن     

عدد 1 بسته 1 پا  کن  رنگه  14مداد رنگی  

 پارسیکار

عدد 1 بسته 1 تراش   رن  14مداد شمعی  

 آریا

عدد 1 بسته 1 کی  کوله  آریا رن  6خمیر بازی    

عدد 1 بسته 1 پوشه کار  رن  3رن  انگشتی    

عدد 1 ه دارمپوشه دک  عدد1   مداد مشکی 

عدد 110 عدد 5 کاور کاغذ    سب استی  

عدد 1    کیچی 

 لیست لوازم تحریر
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درس های ساالنهلیست ملزومات مورد نیاز طر    

 a2فوم ساده رنگی سایز
 جوراب سفید ساده سفال

 گواش

 پار ه رنگی طرحدار ی یکبار مصرفسفره a2فوم اکلیلی  سایز
 پنبه

 تل بادکن  بزرگ پول  رنگی  رنگی نمد )شش رن (

 نخ شیرینی بادکن  کو   نی a3رن 14کاغذ رنگی روغنی 

 پیپ پا  کن ایروبان پار ه گلدان کو   a2کاغذ 

 منگوله کلش کیطان  سب دو طرفه سیخ  وبی

 گوش پا  کن خالل دندان کاموا نخ دستبند

 مهره رنگی پر  وب آبسالن 
 شم متحر )کو   و 

 متوسه(

 نخ نامرئی

 مقوا رنگی

 کاغذ رولی پیش دستی یکبار مصرف 70*100در سایز 

 

 تخم مرغ پالستیکی

د و )پیشبن بسته آشگزباشی

-لگن پالستیکی-آشگزیکاله 

-ندهر-کاشق-کاسه پالستیکی

 جعبه مقوایی(-شابلون

 -عدد گلدان6بسته باغبانی )

 -شن کش-ی  عدد بیلچه

 جعبه مقوایی(-خا  استریل

 د.گیرمشخص گردیده اند ، مربوط به همه نوآموزان ی  کالس می باشند که در طول سال در اختیار ایشان  کرار می* اکالمی که با عالمت  -

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

 دریافت می گردد.

  .. در طول سال تحصیلی در اختیارو .،کاربرگ ،پ  جعبه ی لوازم کاردستی و نقاشی، عکس ، کلیهشناختیهای الزم به ذکر است کتاب -

 گردد. ی لوازم متعاکباً اعالم میی کلیهآموز کرار خواهد گرفت و هزینهدانش

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه جلسات

 

     .   لز    *حض     لی   گ    ) ط  ق    ل(     لس ت 

   لس ،   م حض   *     ن  ز ز            ن        س             ه          ؛       م  لس ت      ن،   ص  ت             گ             ن ،       

  زل    گ     ه خ         ن        س         سئ ل         ط       .    ص  ت   م  ط              قع؛ ط ع          ط ق    ل        س    

 .                                      

 

 

 

 مخاطبان
ومعیت 

 برگزاری
       روز ساعت عنوان

با ح ور پدر، مادر )بدون 

 نوآموز(
 6/6/1201 یکشنبه 19الی 17 جلسه مشتر  والدین ح وری

 ح وری استالزامی ح ور پدر 
جلسه انتخابات انجمن 

 پدران
48/7/1201 پنج شنبه 14 الی 10  

 ح وری همه ی مادران
جلسه گزارش عملکرد 

 ماهانه

 الی 10

11:30 
 1/8/1201 یکشنبه

 ح وری همه ی مادران
جلسه گزارش عملکرد 

 ماهانه

 الی 10

11:30 
 6/9/1201 یکشنبه

 ح وری همه ی مادران
جلسه گزارش عملکرد 

 ماهانه

 الی 10

11:30 
 11/10/1201 یکشنبه

 جلسه مادران ح وری همه ی مادران
 الی 10

11:30 
 4/11/1201 یکشنبه

ر پدر و مادر محترم و ح و

الزامی است.نوآموز   
 19/11/1201  هارشنبه 18 الی 15 روز توانایی)کارنما( ح وری

ر پدر و مادر محترم و ح و

الزامی است.نوآموز   
 روز توانایی)کارنما( ح وری

 الی 7:30

14 
 40/11/1201 پنج شنبه

 جلسه مادران ح وری همه ی مادران
 الی 10

11:30 
 40/1/1204 یکشنبه

 جلسه مادران ح وری همه ی مادران
 الی 10

11:30 
 17/4/1204 یکشنبه

 و ی  نوبت در سال )زمان بندی اعالم می شود.(  انفرادیمشاوره تربیتی : برای مادران به صورت 
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 برنامه جلسات دانش افزایی

 

  است.الزامی ح ور مادران محترم در تمامی جلسات دانش افزائی 

  می باشد. مجتمع مجتهده بانو امین درس افزارسامانه مکان برگزاری جلسات دانش افزائی در 

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

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

 

 

 

 مخاطبان
ومعیت 

 برگزاری
       روز ساعت عنوان

 پدر و مادر ح ور

محترم )بدون 

 استالزامی نوآموز( 

کالس دانش افزایی  ح وری

 سواد رسانه

 14/7/1201 سه شنبه 18:30الی 17

کالس دانش افزایی  مجازی همه ی مادران

 مادران

 46/7/1201 سه شنبه 15:30 الی 12

کالس دانش افزایی  مجازی همه ی مادران

 مادران

 42/8/1201 سه شنبه 15:30 الی 12

کالس دانش افزایی  مجازی همه ی مادران

 مادران

 1/9/1201 سه شنبه 15:30 الی 12

کالس دانش افزایی  مجازی همه ی مادران

 مادران

 44/9/1201 سه شنبه 15:30 الی 12

کالس دانش افزایی  مجازی همه ی مادران

 مادران

 40/10/1201 سه شنبه 15:30 الی 12

کالس دانش افزایی  مجازی همه ی مادران

 مادران

 47/10/1201 سه شنبه 15:30 الی 12

کالس دانش افزایی  مجازی همه ی مادران

 مادران

 18/11/1201 سه شنبه 15:30 الی 12

کالس دانش افزایی  مجازی همه ی مادران

 مادران

 9/14/1201 سه شنبه 15:30 الی 12

کالس دانش افزایی  مجازی همه ی مادران

 مادران

 16/14/1201 سه شنبه 15:30 الی 12
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ردی
 ف

سر 
 نام ساعت درسی عناوین جزیی عناوین کلی هافصل

1 

ت ها
ت مهار

رشد و تقوی
 

مهارت های 

 فکری

 صحبت کردن

 بازی و تجربه

 نقاشی خالق

 کصه و نمایش

 فکر کردن
 تخیل کردن
 گوش دادن
 مشاهده کردن
 کنجکاوی کردن
 بیان احساسات

 طلبیاستقالل
 در نظر گرفتن منافع

مهارت های 
 اجتماعی

 همبازی داشتن
 الگو برداری تجربه و بازی

 داشتن روابه عاطفی با پدر و مادر

مهارت های 
 جسمانی

 مهارت در پرش جفت پا
 بازی حرکتی

مهارت در حرکت بر روی 
 مسیرمشخص

های دست مهارت
 ورزی

 سفال و خمیر بازی

 نقاشی
 کاردستی
 سفال

 کتاب شناختی)شادونه(

 نقاشی
 برش با کیچی
 کار دستی
 دوخت

 لباس پوشیدن

4 

علوم آموزشی
 

آشنایی با پیامبر 
)ص( و اهل بیت 
 ایشان )ع(

 ( و)صانس با پیامبراکرم 
 ( و دوست داشتن ایشانعائمة اطهار)
 انس با زبان عربی 

 کصه و نمایش 
 سفر به دور دنیا 

 گویی خالقکصه  –نمایش خالق  خالکیت
 نقاشی خالق  –کاردستی خالق 

 کصه و نمایش 
 کاردستی 

 مهارت های 

 ریامی

 ی  تناظر راست، و  پ اندازه، جهت،
 کالاش با آشنایی بندی، دسته ی ، به

 تفریق و جمع اعداد، هندسی، شمارش
 اعداد مفهومی

 بازی و تجربه 
 کتاب شناختی )شادونه(

 مهارت های 
 علوم تجربی

 شناخت محیه زیست، بازیافت،
 بهداشت و شناخت بدن انسان

 بازی و تجربه 
 کتاب شناختی )شادونه(

مهارت های 
 علوم فارسی

مهارت مداد دست گرفتن،مهارت 
پرکردن خطوط)لوحه نوسی(،مهارت 

 در تکرار الگو،آوا شناسی
 کتاب شناختی )شادونه(

 اهداف محتوای آموزشی
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ه تهیه شدآیین نامه صرفاً جهت اطالع شما بزرگوار  این

لذا اکیدا خواهشمندیم به دلیل مراعات اصول . است

 تربیتی، مفاد آیین نامه را برای نوآموز  کرائت نفرمایید.

  مطالعه وسهکانال مدرارتباط منظم و روزانه با مدرسه از طریق ، 

 امور درخواستی مدرسه به موکع و پیگیری هاگویی پیامپاسخ

   
  ر سفرفتن به  و پزش   ون مراجعه به  مواردی برنامه ریزی

)به دلیل  ند کسمتی بودن  آموزشی زمان از خارج در

سناریوهای بازی های هدفمند، دلبندتان از اهداف مدنظر عقب 

 می ماند.(

  موکع در جلسات و پیگیری موارد ذکرشدهح ور به 

 ترم در زمان مقرر، برای تحویل پوشه کارنما ح ور اولیاء مح

 مربی پوشه کارنما،)درصورت تأخیر در اخذ در مدرسه

 .(باشدنمی گویی به اولیاء محترممربوطه ملزم به پاسخ

 ،اطالع رسانی عدم ح ور )غیبت( نوآموز به مسئول اجرایی  

 صبح که درصورت موجه  بودن، به صورت 9پیش از ساعتل  

 .گردد بت میث  غیبت موجه

   همراه داشتن گواهی پزش  در صورت غیبت بیش از 

  .دو روز نوآموز

 هانامهآیین
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  ابتال به بیماریهای مسری  به علتآموز نوعدم ح ور در صورت

ود ، ک نزا و ...( تا بهبودی کاملآبله مرغان، آنفوالکرونا،مثل )

 گواهی پزش  به مسئول اجرایی ارائه گردد.

 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 توسه نوشده به های دادهی اطالعیهرؤیت و مطالعه 

 یا مربی شده و تحویل به اولیاء و ام ای آن در زمان تعیین

)الزامی بودن ام ای اطالعیه های مربوط به  اجرایی. مسئول

 اردوها توسه اولیا و رعایت کلیه موابه اردوها (

در  شدههمراهی خانواده در منزل برای تثبیت محتوای ارائه

 مدرسه.

ها.برای انجام فعالیتات در خانه فراهم کردن امکان 

 در زمان تحویل نوآموزان، حداکثر زمانی که مربی همراه نوآموز

دکیقه است و بعد از آن کادر پیش دبستان تعهدی  15می ماند 

مجتمع  و نوآموز در روابه عمومی اردبرای نگهداری نوآموز ند

 ماند. تنها تا ح ور اولیاء خواهد

هداری برای نگ هیچ مسئولیتیدکیقه پیش دبستان  15و بعد از 

 کود  ندارد.

 .مدرسه از گرفتن آژانس معذور است
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  ح ور به موکع در کالس 

  نظافت شخصیرعایت 

  کالس.سعی در حفظ و نگهداری از وسایل موجود در 

 ها(داشتن ظاهری مرتب )کوتاه بودن ناخن  

 به همراه داشتن وسایل مورد نیاز 

  ها  و لباس مدرسه ی وسایلروی کلیه« نام و نام خانوادگی»ثبتل

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

 از آنها

     مثپپپلبپپپه همپپپراه نداشپپپتن وسپپپایل امپپپافه و غیرمجپپپاز  ،:

تبلپپپت،  ام پپپپی تپپپری و وسپپپایل تزیینپپپی مثپپپل گوشپپپواره و 

   النگو و گردنبند و ...(
  خودداری از پوشیدن کفش غیرمتعارف ) کفشی که در شأن

 (.مدرسه نیست

 .ح ور در مدرسه با فرم مدرسه 

      حپپپپس مسپپپپئولیت و تپپپپالش در نگهپپپپداری تجهیپپپپزات

 و مدرسه مثل: میز و صندلی، تخته، وسایل ورزشی 

 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

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

 

 مراجعه نمایید.

 

 

 بازی حرکتی بازی حرکتی
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  : کانال پیش دبستان 

    :ایتا رساندر پیام 

ttps://eitaa.com/pish_banooaminh 
 

 

 

 

 

 

 

 پیش دبستان :  اینستاگرام 

banooamin.preschool   

 

 

 

 

 

 
| P a g e 
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 درس افزار بانو امین: 
ها را تحت تاثیر کرار در این روزها که شیوع ویروس منحوس کرونا بسیاری از مدارس و آموزشگاه

ایی ف  در نتیجه ما بهها با مشکالت جدی روبرو شده است، های آموزشی ح وری آنداده و فعالیت

و تعامل دهای ح وری آموزان 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 ف ا را آماده کرده بانوامین

 و ... استفاده خواهیم کرد.  تصویریهای آنالین 

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

 

  

کرار  "اطالع رسانی"درس در درس افزار در تمامی اطالعیه های پیش دبستان الزم به ذکر است 

خواهد گرفت و اولیاء ملزم به    روزانه و مدام این درس هستند.بدیهی است مسئولیت    

 مطلع نشدن از اطالعیه ها بر عهده اولیاء می باشد.نکردن و 
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