
 پیش بینی برنامهبرنامهمناسبتقمریتاریخروز ردیف

(س)و حضرت فاطمه (ع)روز ازدواج حضرت علی ذی الحجه1397/06/0111پنجشنبه1
1397/06/0212جمعه2
بررسی تزیینات مدرسه1397/06/0313شنبه3
1397/06/0414یكشنبه4
جلسه پرورشیبیان فضایل امام هادی ع(ع)والدت امام هادی 1397/06/0515دوشنبه5
1397/06/0616شنبه سه6
جشن عید غدیر1397/06/0717چهارشنبه7
عید غدیر خم1397/06/0818پنجشنبه8
1397/06/0919جمعه9
بیان فضایل امام کاطم ع(ع)والدت امام موسی کاظم 1397/06/1020شنبه10
1397/06/1121یكشنبه11
جلسه پرورشی ذکر چگونگی شهادت میثمشهادت میثم تمار1397/06/1222دوشنبه12
1397/06/1323شنبه سه13
توضیحاتی پیرامون مباهلهروز مباهله1397/06/1424چهارشنبه14
1397/06/1525پنجشنبه15
1397/06/1626جمعه16
صبحگاه مشترک1397/06/1727شنبه17
جلسه پرورشی موضوع محرم1397/06/1828یكشنبه18
سیاه پوش کردن مدرسه1397/06/1929دوشنبه19
شروع ماه حزن و اندوه اهل بیت عمحرم1397/06/201شنبه سه20
8:00 الی 7:20عزاداری محرم 1397/06/212چهارشنبه21
1397/06/223پنجشنبه22
1397/06/234جمعه23
صحبت با مسجد جهت عزاداری8:01 الی 7:20عزاداری محرم 1397/06/245شنبه24
8:02 الی 7:20عزاداری محرم 1397/06/256یكشنبه25
(دفاع مقدس- محرم )جلسه پرورشی 8:03 الی 7:20عزاداری محرم 1397/06/267دوشنبه26
11:30دسته عزاداری به سمت مسجد 1397/06/278شنبه سه27
(ع)تاسوعای حسینی 1397/06/289چهارشنبه28
(ع)عاشورای حسینی 1397/06/2910پنجشنبه29
1397/06/3011جمعه30
عزاداری - (ع)بیان فضایل امام سجاد (ع)شهادت امام سجاد- ورود اسیران کربال به کوفه - آغاز هفته دفاع مقدس 1397/06/3112شنبه31

شهریور ماه 
باسمه تعالی

98-97تقویم پرورشی سال تحصیلی 



 پیش بینی برنامهبرنامهمناسبتقمریتاریخروز ردیف

پخش فیلمبرنامه دفاع مقدس1397/07/0113یک شنبه1
(گزارش عملکرد شهریورماه)حلسه پرورشی(آقای قرائیان)بیان خاطره 1397/07/0214دوشنبه2
پخش فیلم1397/07/0315شنبه سه3
شناخت فرماندهان جنگ1397/07/0416چهارشنبه4
1397/07/0517پنجشنبه5
1397/07/0618جمعه6
صبحگاه مشترکروز آتش نشانی و ایمنی- حرکت اسرای کربال به سمت شام 1397/07/0719شنبه7
مانور زلزلهروز بزرگداشت مولوی1397/07/0820یک شنبه8
جلسه پرورشیروز همدردی با کودکان فلسطینی1397/07/0921دوشنبه9
1397/07/1022شنبه سه10
1397/07/1123چهارشنبه11
1397/07/1224پنجشنبه12
روز نیروی انتطامی - (ع)شهادت امام سجاد 1397/07/1325جمعه13
صبحگاه مشترک1397/07/1426شنبه14
1397/07/1527یک شنبه15
جلسه پرورشیبرنامه ای کوتاه برای دوره اوّلروز جهانی کودک1397/07/1628دوشنبه16
1397/07/1729شنبه سه17
1397/07/1830چهارشنبه18
صفر1397/07/191پنجشنبه19
روز بزرگداشت حافط1397/07/202جمعه20
 جشن والدت8:00 الی 7:20نمازخانه از ساعت (ع)والدت امام محمد باقر 1397/07/213شنبه21
1397/07/224یک شنبه22
جلسه پرورشی7:45 الی 7:20عزاداری کوتاه (س)شهادت حضرت رقیه 1397/07/235دوشنبه23
1397/07/246شنبه سه24
8:00 الی7:20عزاداری از ساعت(ع)شهادت امام حسن مجتبی 1397/07/257چهارشنبه25
1397/07/268پنجشنبه26
1397/07/279جمعه27
صحبت راجع به شورای دانش آموزی- صبحگاه مشترک 1397/07/2810شنبه28
1397/07/2911یک شنبه29
جلسه پرورشی1397/07/3012دوشنبه30

باسمه تعالی
98-97تقویم پرورشی سال تحصیلی مهر ماه 



 پیش بینی برنامهبرنامهمناسبتقمریتاریخروز ردیف

شروع تبلیغات شورای دانش آموزی1397/08/0113شنبه سه1
1397/08/0214چهارشنبه2
1397/08/0315پنجشنبه3
1397/08/0416جمعه4
صحبت با مسجدرای گیری شورا- صبحگاه مشترک 1397/08/0517شنبه5
(گزارش مهرماه. روز دانش آموز )جلسه پرورشی1397/08/0618یک شنبه6

 ربیع االول17برنامه ریزی جشن عزاداری و حرکت دسته سینه زنی1397/08/0719دوشنبه7
روز نوجوان(ع)اربعین حسینی 1397/08/0820شنبه سه8
1397/08/0921چهارشنبه9
1397/08/1022پنجشنبه10
1397/08/1123جمعه11
صبحگاه مشترک1397/08/1224شنبه12
 آبان13سپردن مدرسه به دانش آموزان و آغاز مسابقات روز دانش آموز1397/08/1325یک شنبه13
(هفته ی وحدت و جشن والدت)جلسه پرورشی1397/08/1426دوشنبه14
(8:00 الی7:20)عزاداری و بیان فضایل1397/08/1527شنبه سه15
(ع)و امام حسن مجتبی (ص)شهادت حضرت رسول اکرم 1397/08/1628چهارشنبه16

(ع)شهادت امام رضا 1397/08/1729پنجشنبه17
 (ص)هجرت رسول اکرمربیع االول1397/08/181جمعه18
نمایشگاه فروش کتاب- صبحگاه مشترک 1397/08/192شنبه19
1397/08/203یک شنبه20
(پیشرفت برنامه جشن)جلسه پرورشی1397/08/214دوشنبه21
1397/08/225شنبه سه22
1397/08/236چهارشنبه23
روز کتاب و کتابخوانی1397/08/247پنجشنبه24
(ع)شهادت امام حسن عسکری 1397/08/258جمعه25
تزئین مدرسهصبحگاه مشترک  (عج)آغاز امامت امام زمان 1397/08/269شنبه26
1397/08/2710یک شنبه27
جلسه ی پرورشی1397/08/2811دوشنبه28
بزرگداشت هفته ی وحدتآغاز هفته ی وحدت (ص)والدت پیامبر اکرم1397/08/2912شنبه سه29
1397/08/3013چهارشنبه30

باسمه تعالی
98-97تقویم پرورشی سال تحصیلی آبان ماه 



 پیش بینی برنامهبرنامهمناسبتقمریتاریخروز ردیف

1397/09/0114پنجشنبه1
1397/09/0215جمعه2
(ع)امام جعفر صادق  - (ص)جشن والدت پیامبر اکرم - صبحگاه مشترک 1397/09/0316شنبه3

(ع)و امام جعفر صادق  (ص)والدت حضرت رسول اکرم1397/09/0417یک شنبه4
(گزارش آبان ماه)جلسه پرورشی 1397/09/0518دوشنبه5
1397/09/0619شنبه سه6
1397/09/0720چهارشنبه7
1397/09/0821پنجشنبه8
غزوه بنی نضیر1397/09/0922جمعه9
صبحگاه مشترک1397/09/1023شنبه10
1397/09/1124یک شنبه11
(اردوی حضرت عبدالعظیم ره)جلسه ی پرورشی 1397/09/1225دوشنبه12

(ع)صلح امام حسن مجتبی 1397/09/1326شنبه سه13
1397/09/1427چهارشنبه14
1397/09/1528پنجشنبه15
1397/09/1629جمعه16
صبحگاه مشترک1397/09/1730شنبه17
ربیع الثانی1397/09/181یک شنبه18
(برنامه دهه فجر)جلسه پرورشی 1397/09/192دوشنبه19
(ره)اردوی حرم حضرت عبدالعظیم 1397/09/203شنبه سه20
(ره)والدت حضرت عبدالعظیم حسنی1397/09/214چهارشنبه21
1397/09/225پنجشنبه22
1397/09/236جمعه23
صبحگاه مشترک1397/09/247شنبه24
(ع)بیان فضایل امام حسن عسکری روز پژوهش - (ع)والدت امام حسن عسکری 1397/09/258یک شنبه25
(برنامه دهه فجر)جلسه پرورشی1397/09/269دوشنبه26
(س)وفات حضرت فاطمه معصومه 1397/09/2710شنبه سه27
1397/09/2811چهارشنبه28
1397/09/2912پنجشنبه29
صبحگاه مشترکشب یلدا1397/09/3013جمعه30

باسمه تعالی
98-97تقویم پرورشی سال تحصیلی آذرماه 



 پیش بینی برنامهبرنامهمناسبتقمریتاریخروز ردیف

صبحگاه مشترک1397/10/0114شنبه1
1397/10/0215یک شنبه2
(گزارش آذرماه و برنامه دهه فجر)جلسه پرورشی 1397/10/0316دوشنبه3

(ع)بیان فضایل حضرت عیسی (ع)میالد حضرت عیسی مسیح 1397/10/0417شنبه سه4
2مانور زلزله روز ایمنی در برابر زلزله1397/10/0518چهارشنبه5
1397/10/0619پنجشنبه6
1397/10/0720جمعه7
صبحگاه مشترک1397/10/0821شنبه8
1397/10/0922یک شنبه9
(برنامه دهه فجر )جلسه پرورشی1397/10/1023دوشنبه10
آغاز سال جدید میالدی1397/10/1124شنبه سه11
1397/10/1225چهارشنبه12
1397/10/1326پنجشنبه13
1397/10/1427جمعه14
صبحگاه مشترک1397/10/1528شنبه15
1397/10/1629یک شنبه16
(والدت حضرت زینب)جلسه پرورشی1397/10/1730دوشنبه17
جمادی االولی1397/10/181شنبه سه18

بیان داستانی از امیرکبیر1397/10/192چهارشنبه19
شهادت امیرکبیر1397/10/203پنجشنبه20
1397/10/214جمعه21
(7:50 الی 7:20)برنامه مولودی حضرت زینب(س)والدت حضرت زینب 1397/10/225شنبه22
1397/10/236یک شنبه23
(شهادتت حضرت زهرا س)جلسه پرورشی1397/10/247دوشنبه24
1397/10/258شنبه سه25
فرار شاه از ایران1397/10/269چهارشنبه26
1397/10/2710پنجشنبه27
1397/10/2811جمعه28
سیاه پوش کردن مدرسهصبحگاه مشترک1397/10/2912شنبه29
(8:00 الی 7:20)عزاداری  روز75نقل  (س)شهادت حضرت فاطمه زهرا 1397/10/3013یک شنبه30

باسمه تعالی
98-97تقویم پرورشی سال تحصیلی دی ماه 



 پیش بینی برنامهبرنامهمناسبتقمریتاریخروز ردیف

(برنامه شهادت حضرت زهرا س. گزارش دی ماه  )جلسه پرورشی 1397/11/0114دوشنبه1

(ع)بیان فضایل امام سجاد به قولی (ع)والدت امام سجاد 1397/11/0215شنبه سه2
1397/11/0316چهارشنبه3
1397/11/0417پنجشنبه4
1397/11/0518جمعه5
صبحگاه مشترک1397/11/0619شنبه6
1397/11/0720یک شنبه7
(برنامه والدت حضرت زهرا س)جلسه پرورشی1397/11/0821دوشنبه8
 گانه دهه فجر4شروه مسابقات 1397/11/0922شنبه سه9
1397/11/1023چهارشنبه10
1397/11/1124پنجشنبه11
آغاز دهه مبارک فجر1397/11/1225جمعه12
صبحگاه مشترک1397/11/1326شنبه13
1397/11/1427یک شنبه14
(برنامه والدت حضرت زهرا س )جلسه پرورشیعزاداری شهادت حضرت فاطمه س1397/11/1528دوشنبه15
عزاداری شهادت حضرت فاطمه س1397/11/1629شنبه سه16
عزاداری شهادت حضرت فاطمه س1397/11/1730چهارشنبه17
جمادی الثانیه1397/11/181پنجشنبه18

1397/11/192جمعه19
 روز95شهادت حضرت زهرا س بنا به قول 1397/11/203شنبه20
عصرمانی تمرین جشن- عزاداری حضرت فازمه زهرا س 1397/11/214یک شنبه21
1397/11/225دوشنبه22
جشن پیروزی انقالب اسالمی1397/11/236شنبه سه23
1397/11/247چهارشنبه24
1397/11/258پنجشنبه25
1397/11/269جمعه26
صبحگاه مشترک1397/11/2710شنبه27
1397/11/2811یک شنبه28
(جلسه پرورشی برنامه والدت حضرت زهرا س1397/11/2912دوشنبه29
(س)بیان فضایل حضرت ام البنین (س)سال روز وفات ام البنین 1397/11/3013شنبه سه30

باسمه تعالی
98-97تقویم پرورشی سال تحصیلی بهمن ماه 



 پیش بینی برنامهبرنامهمناسبتقمریتاریخروز ردیف

1397/12/0114چهارشنبه1
1397/12/0215پنجشنبه2
1397/12/0316جمعه3
صبحگاه مشترک1397/12/0417شنبه4
1397/12/0518یک شنبه5
((ع)والدت امام علی  )جلسه پرورشیعصرمانی تمرین جشن1397/12/0619دوشنبه6
جشن والدت حضرت زهرا س با حضور مادرانوالدت حضرت فاطمه زهرا س1397/12/0720شنبه سه7
1397/12/0821چهارشنبه8
1397/12/0922پنجشنبه9
1397/12/1023جمعه10
صبحگاه مشترک1397/12/1124شنبه11
1397/12/1225یک شنبه12
((ع)والدت امام علی )جلسه پرورشی 1397/12/1326دوشنبه13
روز احسان و نیکوکاری1397/12/1427شنبه سه14
برنامه روز درختکاریروز درختکاری1397/12/1528چهارشنبه15
1397/12/1629پنجشنبه16
(ع)والدت امام محمد باقررجب1397/12/171جمعه17
صبحگاه مشترک1397/12/182شنبه18
(ع)بیان فضایل امام هادی (ع)شهادت امام هادی 1397/12/193یک شنبه19
((ع)والدت امام علی)جلسه پرورشی1397/12/204دوشنبه20
1397/12/215شنبه سه21
1397/12/226چهارشنبه22
1397/12/237پنجشنبه23
1397/12/248جمعه24
صبحگاه مشترک1397/12/259شنبه25
عصرمانی تمرین جشن- (ع)بیان فضایل امام جواد(ع)والدت امام محمد تقی 1397/12/2610یک شنبه26
(ارائه برنامه محفل انس باقرآن )جلسه پرورشیبا حضور پدران (ع)جشن والدت امام علی 1397/12/2711دوشنبه27
1397/12/2812شنبه سه28
روز ملی شدن صنعت نفت - (ع)والدت امام علی 1397/12/2913چهارشنبه29

باسمه تعالی
98-97تقویم پرورشی سال تحصیلی اسفند ماه 



 پیش بینی برنامهبرنامهمناسبتقمریتاریخروز ردیف

تعظیالت عید نوروز1398/01/0114پنجشنبه1
1398/01/0215جمعه2
1398/01/0316شنبه3
1398/01/0417يكشنبه4
1398/01/0518دوشنبه5
1398/01/0619شنبه سه6
1398/01/0720چهارشنبه7
1398/01/0821پنجشنبه8
1398/01/0922جمعه9
1398/01/1023شنبه10
1398/01/1124يكشنبه11
1398/01/1225دوشنبه12
1398/01/1326شنبه سه13
(ص)مبعث رسول اکرم 1398/01/1427چهارشنبه14
1398/01/1528پنجشنبه15
1398/01/1629جمعه16
صبحگاه مشترک1398/01/1730شنبه17
شعبان1398/01/181يكشنبه18
(نیمه شعبان)جلسه پرورشی1398/01/192دوشنبه19
راه اندازی دسته شادی (ع)والدت امام حسین 1398/01/203شنبه سه20
8:00 الی 7:20صبح  (ع)بیان فضايل حضرت عباس (ع)والدت حضرت ابوالفضل العباس 1398/01/214چهارشنبه21
(ع)والدت امام سجاد 1398/01/225پنجشنبه22
1398/01/236جمعه23
صبحگاه مشترک 1398/01/247شنبه24
روز بزرگداشت عطار نیشابوری1398/01/258يكشنبه25
(نیمه شعبان روز معلم و انس با قرآن)جلسه پرورشی1398/01/269دوشنبه26

عصرمانی تمرين جشن1398/01/2710شنبه سه27
(ع)والدت علی اکبر 1398/01/2811چهارشنبه28
1398/01/2912پنجشنبه29
1398/01/3013جمعه30

جشن والدت قائم عج- صبحگاه مشترک 1398/01/3114شنبه31

باسمه تعالی
98-97تقويم پرورشی سال تحصیلی فروردين ماه 



 پیش بینی برنامهبرنامهمناسبتقمریتاریخروز ردیف

(عج)والدت حضرت قائم 1398/02/0115یک شنبه1
جلسه ی پرورشیکالس دوم- هفته قرآن و شروع مسابقات1398/02/0216دوشنبه2
کالس سوم1398/02/0317شنبه سه3
کالس چهارم1398/02/0418چهارشنبه4
غزوه بنی مصطلق1398/02/0519پنجشنبه5
1398/02/0620جمعه6
کالس پنجم1398/02/0721شنبه7
کالس ششم1398/02/0822یک شنبه8
جلسه ی پرورشی1398/02/0923دوشنبه9
1398/02/1024شنبه سه10
محفل انس با قرآن بهمراه روز معلم1398/02/1125چهارشنبه11
روز معلّم1398/02/1226پنجشنبه12
1398/02/1327جمعه13
صبحگاه مشترک1398/02/1428شنبه14
روز بزرگداشت شیخ صدوق1398/02/1529یک شنبه15
رمضان1398/02/161دوشنبه16
1398/02/172شنبه سه17
1398/02/183چهارشنبه18
روز بزرگداشت شیخ کلینی1398/02/194پنجشنبه19
1398/02/205جمعه20
صبحگاه مشترک1398/02/216شنبه21
1398/02/227یک شنبه22
1398/02/238دوشنبه23
1398/02/249شنبه سه24
1398/02/2510چهارشنبه25
1398/02/2611پنجشنبه26
1398/02/2712جمعه27
صبحگاه مشترک1398/02/2813شنبه28
1398/02/2914یک شنبه29
(ع)بیان فضان امام حسن (ع)والدت امام حسن مجتبی 1398/02/3015دوشنبه30

1398/02/3116شنبه سه31

باسمه تعالی
98-97تقویم پرورشی سال تحصیلی اردیبهشت ماه 
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