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رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله

ود، هر کس از خانه خویش به جستجوی علمی برون ش

.خداوند برای وی راهی بسوی بهشت بگشاید



رهبر معظم انقالب اسالمی
وانان عزیز با دانش، خودتان را مجهّز کنید؛ من به همه ی شما ج

.که درس خواندن را جدّی بگیریدمی کنم توصیه 
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1401-1402سالتحصیلی/لوازمالتحریرپایهیچهارملیست
تعدادنوع لوازمردیف
جلد1(اده کنیدبهتر است از دفاتر سال گذشته ی خود استف)برگ 40دفتر کوشش 1
به تعداد مورد نیازA4کاغذ 2
برگ1از هر رنگ (رنگ5)رنگی  A4کاغذ 3
عددA46پوشه دکمه دار 4
عدد1(ساده و بدون طرح کارتونی)ای جامدادی پارچه5
به تعداد مورد نیازمداد مشکی و قرمز6
به تعداد مورد نیازپاک کن7
به تعداد مورد نیازمداد تراش8
به تعداد مورد نیازخودکار مشکی، آبی، قرمز9
عدد1سانتی متری20یا 30خط کش 10
عدد1قیچی کوچک11
به تعداد مورد نیاز(استیک، مایع، نواری)چسب 12
بسته1رنگ12مداد رنگی بیش از 13
عددA43سایز طلق شفاف 14
به تعداد مورد نیازماژیک وایت برد 15
عدد2کاغذ شطرنجی نیم یا یک سانتی متری16
به تعداد مورد نیاز(هایی که باالی آن چسب داردکاغذ)استیک 17
عددb61و b2مداد طراحی  18
عدد1رنگ یا بیشتر12آبرنگ افرا یا آقا میری 19
عدد1از هر کدام 0و 6و 2های قلم موی آبرنگ شماره20
عدد1دفتر نقاشی بزرگ 21
به تعداد مورد نیازمخصوص آبرنگ                                                                         مقوای دفتر یا 22
عدد5کدام هر از (A4ابعاد در هر دو )های رنگی متنوع کاغذ و مقوا23
تعداد کم(های دلخواهرنگ)کشی و وسایل تزیینی نمد و کاغذ24
عدد1(ویژه ی ورزشگاه و استخر)لباس و کفش ورزشی مناسب 25
عدد1(نیدمی توانید از دفاتر سال گذشته ی خود استفاده ک)برگ 60دفتر دو خط 26



1401-1402سالتحصیلی/لیستلوازمالتحریرپایهیپنجم
تعدادنوع لوازمردیف
جلد1(یدبهتر است از دفاتر سال گذشته ی خود استفاده کن)برگ 40دفتر کوشش 1
به تعداد مورد نیازA4کاغذ 2
عدد1از هر رنگ (رنگ5)رنگی  A4کاغذ 3
به تعداد درس هاA4پوشه دکمه دار 4
عدد1(ساده و بدون طرح کارتونی)ای جامدادی پارچه5
به تعداد مورد نیازمداد مشکی و قرمز6
به تعداد مورد نیازپاک کن7
به تعداد مورد نیازمداد تراش8
به تعداد مورد نیازخودکار مشکی، آبی، قرمز9
عدد1سانتی متری20یا 30خط کش 10
عدد1قیچی کوچک11
به تعداد مورد نیاز(استیک، مایع، نواری)چسب 12
عدد1پرگار13
عدد1گونیا و نقاله14
بسته1رنگ12مداد رنگی بیش از 15
عددA45سایز طلق شفاف 16
به تعداد مورد نیازماژیک وایت برد 17
برگه2کاغذ شطرنجی نیم سانتی متری18
بسته1(هایی که باالی آن چسب داردکاغذ)استیک 19
عدد1از هر کدام b6و b2مداد طراحی  20
بسته1رنگ یا بیشتر12آبرنگ افرا یا آقا میری 21
عدد1از هر کدام 0و 6و 2های قلم موی آبرنگ شماره22
عدد1( برای درس هنر)دفتر نقاشی بزرگ 23
عدد1(برای درس قرآن و هدیه)برگ 40دفتر نقاشی 24
به تعداد مورد نیازدفتر یا مقوای مخصوص آبرنگ                                                                         25
تایی10از هر کدام یک بسته (A4در ابعاد )های رنگی متنوع کاغذ و مقوا26
به تعداد کم(های دلخواهرنگ)کشی و وسایل تزیینی نمد و کاغذ27
عدد1(ویژه ی ورزشگاه و استخر)لباس و کفش ورزشی مناسب 28
عدد1(می توانید از دفاتر سال گذشته ی خود استفاده کنید)برگ 60دفتر دو خط 29



1401-1402سالتحصیلی/ششملیستلوازمالتحریرپایهی
تعدادنوع لوازمردیف
جلد3برگ40دفتر 1
جلد4برگ60دفتر 2
به تعداد مورد نیازA4کاغذ 3
عدد2از هر رنگ (رنگ10)رنگی  A4کاغذ 4
به تعداد درس هاA4پوشه دکمه دار 5
عدد1(ساده و بدون طرح کارتونی)ای جامدادی پارچه6
به تعداد مورد نیازمداد مشکی و قرمز7
به تعداد مورد نیازپاک کن8
به تعداد مورد نیازمداد تراش9
به تعداد مورد نیازخودکار مشکی، آبی، قرمز10
رنگ2هایالیتر 11
عدد1سانتی متری20یا 30خط کش 12
عدد1قیچی کوچک13
به تعداد مورد نیاز(استیک، مایع، نواری)چسب 14
عدد1پرگار15
عدد1گونیا و نقاله16
بسته1رنگ12مداد رنگی بیش از 17
عددA41سایز طلق شفاف 18
برگه10کاغذ شطرنجی 19
بسته1(هایی که باالی آن چسب داردکاغذ)استیک 20
عدد1از هر کدام b2b6مداد طراحی  21
بسته1رنگ یا بیشتر12آبرنگ افرا یا آقا میری 22
عدد1از هر کدام 0و 6و 2های قلم موی آبرنگ شماره23
عدد1بزرگ نقاشی دفتر 24
به تعداد مورد نیازدفتر یا مقوای مخصوص آبرنگ                                                                         25
تایی20از هر کدام یک بسته (A4در ابعاد )های رنگی متنوع کاغذ و مقوا26
به تعداد کم(های دلخواهرنگ)کشی و وسایل تزیینی نمد و کاغذ27
رنگ6رنگ ویترای پایه آب28
عدد1(ویژه ی ورزشگاه و استخر)لباس و کفش ورزشی مناسب 29
عدد1(دمی توانید از دفاتر سال گذشته ی خود استفاده کنی)برگ 60دفتر دو خط 30



داخلی روزوساعت سمت ینامونامخانوادگ
210 11تا 9دوشنبه  مدیریت خانم بخشیان

222 10تا 9هر روز  معاونت اجرایی خانم نعیمی

225 10تا 9هر روز  معاونت آموزش خانم ساالروندی

410 9:15تا 8:30یکشنبه و سه شنبه  معاونت فرهنگی خانم بنفشه

221 15تا 9هر روز  ITدفترداری و  خانم ربیعی

225 9تا 8چهارشنبه ها  معلم پایه چهارم الله خانم عسگری

225 9تا 8سه شنبه ها  امعلم پایه چهارم مین خانم نصیری

225 8:30تا 7:30سه شنبه ها  معلم پایه پنجم  خانم شیخی

225 10تا 9شنبه و یکشنبه  شمسرپرست پایه ش خانم ذوالفقاری



واحد مشاوره مقطع

باا مشااور محتارم ی قبلشما اولیای گرامی می توانید در صورت تمایل از طریق وقت 

.مالقات حضوری داشته باشید، (حسینیخانم سرکار )مقطع 

.رماییدسرکار  خانم نعیمی تماس حاصل ف222داخلی هماهنگی های الزم با جهت 



نوععنوانساعتروز و تاریخکالس
حضوریمادران با معلمین پایهجلسه9تا 1401/7/168شنبه الله و مینا
مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/7/2310شنبهالله و مینا
حضوریجلسه عمومی مادران با حضور سرکار خانم دکتر اختری و سرکار خانم ایرانمنش 9:30تا 1401/7/268سه شنبه الله و مینا
حضوریجلسه عمومی پدران12تا 1401/7/2810پنجشنبه الله و مینا
مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/7/3010شنبه الله و مینا
حضوریاستخر مادر و دختریدر دو سانس صبح تا ظهر1401/8/5پنجشنبه الله و مینا
مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/8/710شنبه الله و مینا
حضوریاردوی خانوادگی باغ پرندگانصبح تا ظهر1401/8/12پنجشنبه الله و مینا
مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/8/1410شنبه الله و مینا
حضوریاستخر مادر و دختریدر دو سانس صبح تا ظهر1401/8/19پنجشنبهالله و مینا
حضوریمادران با حضور سرکار خانم فرج پور با موضوع بهداشت و سالمتجلسه9:30تا 1401/8/238دوشنبه الله و مینا

مجازیجلسهمادرانباخانمحسینیباموضوعتعاملبانوجوان11:15تا 1401/8/2810شنبه الله و مینا

مجازیمادران با معلمین پایهجلسه11:20تا 1401/9/210:20چهارشنبه الله و مینا
مجازیخانمحسینیباموضوعتعاملبانوجوانمادرانباجلسه11:15تا 1401/9/1210شنبه الله و مینا
حضوریهیاتفاطمیوجلسهمادران16تا 1401/10/314شنبه الله و مینا

حضوریاردویخانوادگیامامزادهعلیاکبرصبح تا ظهر1401/10/6پنجشنبه الله و مینا

حضوریجلسهمادرانباخانمحسینیباموضوعآشناییباخطاهایشناختی9:30تا 1401/11/108دوشنبهالله و مینا

حضوریجلسه عمومی پدران17تا 1401/11/1115سه شنبه الله و مینا
حضوریاستخر مادر و دختریدر دو سانس صبح تا ظهر1401/11/13پنجشنبهالله و مینا
حضوریمادران با معلمین پایهجلسه9:30تا 1401/12/68شنبهالله و مینا
حضوریجلسهمادرانباخانمحسینیباموضوعآشناییباخطاهایشناختی9:30تا 1402/1/288دوشنبهالله و مینا
حضوریمادران با معلمین پایهجلسه9:30تا 1402/2/98شنبه الله و مینا
حضوری...جلسهپدرانوکارنامهوبروندادومی گرددمتعاقباً اعالم هفته سوم خردادالله و مینا

8تا 7:30ساعت  شنبه ها چهار ایرانی -صبحگاه با خانم فرج پور با موضوع سبک زندگی اسالمی

برنامه جلسات پایه چهارم 

.میگرددرسانیدراسرعوقتدرکانالبلهاطالعبرنامههااحتمالیتغییرات



نوععنوانساعتروز و تاریخکالس

حضوریمادران با معلمین پایهجلسه11تا 1401/7/1610شنبه پامچال
مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/7/2310شنبه پامچال
حضوریجلسه عمومی مادران با حضور سرکار خانم دکتر اختری و سرکار خانم ایرانمنش 9:30تا 1401/7/268سه شنبه پامچال
حضوریجلسه عمومی پدران12تا 1401/7/2810پنجشنبهپامچال
مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/7/3010شنبه پامچال
حضوریاستخر مادر و دختریدر دو سانس صبح تا ظهر1401/8/5پنجشنبهپامچال
مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران1:15تا 1401/8/710شنبه پامچال
حضوریاردوی خانوادگی باغ پرندگانصبح تا ظهر1401/8/12پنجشنبهپامچال

مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/8/1410شنبه 
حضوریاستخر مادر و دختریدر دو سانس صبح تا ظهر1401/8/19پنجشنبهپامچال
حضوریمادران با حضور سرکار خانم فرج پور با موضوع بهداشت و سالمتجلسه9:30تا 1401/8/238دوشنبه پامچال

مجازیجلسهمادرانباخانمحسینیباموضوعتعاملبانوجوان11:15تا 1401/8/2810شنبه پامچال

مجازیمادران با معلمین پایهجلسه12:15تا 1401/9/111:15سه شنبه پامچال
حضوریبهداشتدورانبلوغمادران با حضور سرکار خانم فرج پور با موضوع جلسه9:30تا 1401/9/58شنبه پامچال
مجازیخانمحسینیباموضوعتعاملبانوجوانبامادرانجلسه11:15تا 1401/9/1210شنبه پامچال
حضوریهیاتفاطمیوجلسهمادران16تا 1401/10/414یکشنبهپامچال

حضوریاردویخانوادگیامامزادهعلیاکبرصبح تا ظهر1401/11/6پنجشنبه پامچال

حضوریجلسهمادرانباخانمحسینیباموضوعآشناییباخطاهایشناختی9:30تا 1401/11/108دوشنبهپامچال

حضوریجلسه عمومی پدران17تا 1401/11/1115سه شنبه پامچال
حضوریاستخر مادر و دختریدر دو سانس صبح تا ظهر1401/11/13پنجشنبهپامچال
حضوریمادران با معلمین پایهجلسه9:30تا 1401/12/78یکشنبه پامچال
حضوریجلسه مادران با خانم حسینی با موضوع آشنایی با خطاهای شناختی9:30تا 1402/1/288دوشنبهپامچال
حضوریمادران با معلمین پایهجلسه9:30تا 1402/02/108یکشنبهپامچال
حضوری...جلسهپدرانوکارنامهوبروندادومی گرددمتعاقباً اعالم هفته سوم خردادپامچال

8تا 7:30ساعت  شنبه ها ایرانی چهار -اسالمیصبحگاه با خانم فرج پور با موضوع سبک زندگی 

برنامه جلسات پایه پنجم 

.میگرددرسانیدراسرعوقتدرکانالبلهاطالعبرنامههااحتمالیتغییرات



برنامه جلسات پایه ششم

نوععنوانساعتروز و تاریخکالس

حضوریمادران با معلمین پایهجلسه9:30تا1401/7/178یک شنبه ارغوان و اقاقیا

مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/7/2310شنبهارغوان و اقاقیا

حضوریجلسه عمومی مادران با حضور سرکار خانم دکتر اختری و سرکار خانم ایرانمنش 9:30تا1401/7/268سه شنبه ارغوان و اقاقیا

حضوریجلسه عمومی پدران12تا 1401/7/2810پنجشنبهارغوان و اقاقیا

مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/7/3010شنبهارغوان و اقاقیا

حضوریاستخر مادر و دختریدر دو سانس صبح تا ظهر1401/8/5پنجشنبهارغوان و اقاقیا

مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/8/710شنبه ارغوان و اقاقیا

حضوریاردوی خانوادگی باغ پرندگانصبح تا ظهر1401/8/12پنجشنبه ارغوان و اقاقیا

مجازیوالدگریباخانمحسینیباموضوعفرزندپروریوجدیدالورودجلسهمادران11:15تا 1401/8/1410شنبهارغوان و اقاقیا

حضوریاستخر مادر و دختریدر دو سانس صبح تا ظهر1401/8/19پنجشنبهارغوان و اقاقیا

حضوریمادران با حضور سرکار خانم فرج پور با موضوع بهداشت و سالمتجلسه9:30تا 1401/8/238دوشنبهارغوان و اقاقیا

مجازیجلسهمادرانباخانمحسینیباموضوعتعاملبانوجوان11:15تا 1401/8/2810شنبهارغوان و اقاقیا

مجازیمادران با معلمین پایهجلسه12:15تا 1401/9/511:15شنبه ارغوان و اقاقیا

مجازیخانمحسینیباموضوعتعاملبانوجوانبامادرانجلسه11:15تا 1401/9/1210شنبه ارغوان و اقاقیا

حضوریهیاتفاطمیوجلسهمادران16تا 1401/10/514دوشنبه ارغوان و اقاقیا

حضوریاردویخانوادگیامامزادهعلیاکبرصبح تا ظهر1401/11/6پنجشنبه ارغوان و اقاقیا

حضوریجلسهمادرانباخانمحسینیباموضوعآشناییباخطاهایشناختی9:30تا 1401/11/108دوشنبهارغوان و اقاقیا

حضوریجلسه عمومی پدران17تا 1401/11/1115سه شنبه ارغوان و اقاقیا

حضوریاستخر مادر و دختریدر دو سانس صبح تا ظهر1401/11/13پنجشنبهارغوان و اقاقیا

حضوریمادران با معلمین پایهجلسه9:30تا 1401/12/88دوشنبهارغوان و اقاقیا

حضوریجلسهمادرانباخانمحسینیباموضوعآشناییباخطاهایشناختی9:30تا 1402/1/288دوشنبهارغوان و اقاقیا

حضوریمادران با معلمین پایهجلسه9:30تا 1402/2/118دوشنبه ارغوان و اقاقیا

حضوری...جلسهپدرانوکارنامهوبروندادومی گرددمتعاقباً اعالم هفته سوم خردادارغوان و اقاقیا

8تا 7:30ساعت شنبه ها ایرانی چهار -اسالمیصبحگاه با خانم فرج پور با موضوع سبک زندگی 

.میگرددرسانیدراسرعوقتدرکانالبلهاطالعبرنامههااحتمالیتغییرات



پایهچهارم
مکان تاریخ

سینما کودک اواخر مهر ماه

باغ علم کودک اواخر آبان ماه

مرکز علوم و نجوم
و ستاره شناسی

نیمه دی ماه

موزه ایران باستان
(قبل از اسالم)

بهمن ماهنیمه

دارآبادموزه اسفند ماهنیمه

اردوگاه دانش آموزی نیمه اردیبهشت ماه

پنجمپایه
مکان تاریخ

سینما نوجوان اواخر مهر ماه

باغ علم نوجوان اواخر آبان ماه

هیومن پارک نیمه دی ماه

موزه استاد فرشچیان بهمن ماهنیمه

موزه ایران باستان
(بعد از اسالم)

اسفند ماهنیمه

اردوگاه دانش آموزی نیمه اردیبهشت ماه

ششمپایه
مکان تاریخ

گلخانه شهید فکوری اواخر مهر ماه

فناوری پردیس پارک اواخر آبان ماه

مرکز علوم و نجوم
و ستاره شناسی

نیمه دی ماه

موزه مردم شناسی بهمن ماهنیمه

افسانه هاسرزمین اسفند ماهنیمه

اردوگاه دانش آموزی نیمه اردیبهشت ماه

اردوهای دانش آموزی 

سرعوقتدرابرنامههااحتمالیتغییرات
.رددمیگدرکانالبلهاطالعرسانی



.نمایندمشارکتآندروباشندداشتهحضورصبحگاهزنگدردانش آموزانکلیه یاستالزم

.استضروریمدرسهدرظاهریآراستگیو(مدرسهفرمومقنعه)مناسبپوششداشتن

وباربیتصاویرازفادهاستوشودتهیهبازاردرموجودایرانیوسادهنمونه هایازآموزاندانشالتحریرلوازموکیفاستالزم

.می باشدمجازغیردستاینازنامناسبوخارجیکارتون هایسایر

.باشندکالسناموخانوادگینامنام،دارای(وغیرهالتحریرلوازممدرسه،فرممقنعه،)آموزاندانشوسایلتمامیاستالزم
دستکننده یضدعفونیککوچژلیااسپریشده،بندیبستهخوراکیشخصی،آببطرییاقمقمهمی تواننددانش آموزان

.نمی باشدمجازموزاندانش آسایرکننده یضدعفونیموادیاوخوراکیآب،بطریازاستفادهوباشندداشتههمراهبه

.می باشدمجازغیراردوهادرومدرسهدرنوبرانههایمیوهوپفکوصنعتیچیپسداشتنهمراهبه

(1)آئین نامه انضباطی



مسطح یا شیشه ای الزم است دانش آموزان یک وعده ناهار به صورت ساندویچ یا غذای  قابل گرم کردن در ظروف فلزی

.نشکن به همراه داشته باشند

. ود روی ظرف غاذا درج شاودلطفا نام و نام خانوادگی دانش آموز به صورت واضح با الک یا وسیله ای که به راحتی پاک نش

.همچنین به همراه داشتن قاشق و چنگال ضروری است

. به ممنوع می باشداستفاده از ساندویچ سوسیس و کالباس و غذاهایی که از این دو مورد  در آن استفاد شده و نوشا

.استاز سایر غذاها و نوشیدنی ها در تمام روزها بالمانع استفاده 

(2)آئین نامه انضباطی



کننده یمنتقلپایه،هرانجمنرممحتمادرانوباشندخودفرزندتربیتیوآموزشیمسائلپیگیرشخصاًگرامیاولیایازهرکداماستالزم

.بودخواهند،(باشدپایهخانواده هایاکثردغدغه یکهمواردی)کلیموارد

نام،ثبتهنگامهباستضروریویازمراقبتبرایآنازاطالعکهرادانش آموزخاصروحیوجسمیحساسیت هایموظفنداولیاء

.برسانندمدرسهاطالعبهکتباً
.حضور والدین در جلسات و برنامه هایی که از طرف مدرسه اعالم می گردد، راس ساعت مقرر الزامی است

زم اسات در اسارع وقات باه التغییار، جهت ارتباط با اولیای محترم، آدرس و شماره تلفن صحیح مورد نیاز است لذا در صاورت هرگوناه 
.مسئول اجرایی کتباً اطالع داده شود

(3)آئین نامه انضباطی



.استضروریزمینهایندریبهداشتپروتکل هایو اینامهآییننکاتتمامیرعایتمی نماییداستفادهمدرسهسرویسازچنانچه

مدرسهدر آموزدانشحضورازقرنطینهمواردرعایتباخانواده،اعضایازهریکدربیماریبروزمحضبهاستموظفخانواده

.برسانندمقطعاجراییمسئولاطالعبهوقتاسرعدررامواردونمودهجلوگیری

.دهیدقرارجریاندررامدرسهکالس،شروعازپسساعت2زمانیفاصله یتااستزمالآموز،دانشغیبتصورتدر

(4)آئین نامه انضباطی



رها)نارتباطمستقیمباموسسینمجتمعآموزشیمجتهدهبانوامی

09027453832:شماره یاز طریق واتساپ پیام رسان در

09902277260: پیامکی مقطع دبستان دو شماره 

09303384560: سرکار خانم نعیمیمعاونت اجرایی

09376390157:سرکار خانم ربیعیITمسئول دفترداری و 

22641035-22641034-22001284: تلفن مدرسه
banu_amin1374@yahoo.com ایمیل

5، پالک(رضا)بانوی مجتهده امین اصفهانیشریعتی، ابتدای دولت، بنبست خیابان :آدرس

mailto:banu_amin1374@yahoo.comایمیل

