
إنَّ طـالَِب الِعلِم تَـبُسُط لَـُه الـَمالئَکُة «اکرم (ص) فرمودند:   پیامرب
 ی یندههاى خـود را براى جو ، بـال فـرشتگان» أجـِنَحتَها وتَستَغِفُر لَهُ 
                                         طلبند. آمرزش مى یشگسرتانند و برا دانش مى

  ۳۹۸الحکمة:  یزانمنتخب م ۲۸۷۴۵العّ�ل:  کنز

  93مهر  34شماره  گاهنامه نوایی

  دبیرستان حاج سید حسین نوایی

  آباد برخوار دولت

  تعــــــــالی باسمه

  گـرم تـابـستـان گـذشـت يروزهـا

نخلستان گذشت يبو یشرج يبو  

  شده یناش رنـگ جـامه یعتهـم طبـ

شـده یـنشهر عطرآگ يهم هوا  

  دگـر آغـاز شــد                          یـبـايفـصـل ز

  بـاز شـد یبـا شادمان مدرسـه

  در شـور و حـالِ مـدرسـه                   کـودکـان

  مـشـق و حـساب و هندسه دفترِ

  خـاطـرات خـوب و نـاب                       روزهـاي

  و کتـاب یفدفتر و ک یـدخر بـا

  ال کـودکـان                   شـور و ح یدمکـه د تـا

  زمان ینزنده شد در ا خـاطراتم

  ما                  یـادو امـال هـمـچنـان در  مـشـق

  شاد  مـا يها تـخـته لحظه پـايِ

                         یـمهـا آمـوخـتـ مـعلّـم درس از

  یـمچراغ معرفـت افـروخـت تـا

                     یاو مـهـر و صـفـا و سـادگـ درس

  یو  آزادگـ یکالمـش پـاکـ در

یمداشـتـ یانـشا شـور و حـالـ زنـگ                 

  یـمپـنـداشتـ یها را زنده م واژه

  و سـاده بـود                 یـفمـا لـطـ يهـا واژه

  ها در ذهنِ ما آماده بـود جمله

  نواییاخبار آموزشگاه 

اولین روز بازگشایی آموزشگاه با سخنرانی 

 اه پیرامونـــــــــآقاي داوري مدیر آموزشگ

  بهار تعلیم و تربیت و هفته دفاع مقدس

وراي ــــــــن جلسه شـــــــزاري اولیـــبرگ

  ران آموزشگاهـدبی

اه ــــــــی آموزشگــــع عمومــــاولین مجم

  و برگزاري انتخابات انجمن اولیاء و مربیان

خم با  رــــــــیغد دــــیجشن ع يزارــبرگ

  و برنامه متنوع و شاد يرضو يآقا یسخنران

اء و مربیان ـــي انجمن اولی ن جلسهــــاولی  -

  ت رئیسه انجمنئجهت انتخاب هی

اي ــــــــات نامزدهــــــــــاز تبلیغـــــآغ -

آموزي با نصب پالکارد و  وراي دانشـــــش

  سخنرانی در مراسم صبحگاه
  

براي مشاهده تصاویر و توانند  آموزان محترم می اولیاء و دانش

در هاي صورت گرفته  ها و فعالیت هاي مربوط به برنامه فیلم

آموزشگاه و همچنین دریافت نمونه سواالت دروس مختلف و 

به تارنماي آموزشگاه ها و نکات تربیتی ، آموزشی  مطالعه داستان

  مراجعه فرمایید. www.navaeeschool.irنوایی  به نشانی 

نظرات ،  یافتآماده در 10003125823540 یامکسامانه پهمچنین 

  .باشد یمموزشگاه آ یرامونو انتقادات ارزشمند شما پ یشنهاداتپ

  لطفاً با ما در ارتباط باشید.

  

01/07/93 

12/07/93 

15/07/93 

20/07/93 

26/07/93 

 زاده یفاطمه سادات اشرف

http://www.navaeeschool.ir/


 يجلسه آقا ینمهر برگزار شد. در ا 15 یخانجمن در تار ینهمزمان با انتخابات ا ییآموزشگاه نوا یانو مرب یاءانجمن اول یجلسه عموم یناول

 زیو ن یتو ترب لیمبهار تع یدنفرارس یکو تبرحاضر در جلسه محترم  اولیاي هب یرمقدمآموزشگاه ضمن عرض خ یرمد يداور

  ارائه نمودند: یاتیحتوض یرموارد ز یرامونهفته دفاع مقدس پ

آموزان  جهت مشارکت و کمک به دانش یاءاول یهها و دعوت از کل جشن عاطفه برگزاري –آموزشگاه  یرامونپ یاطالعات ئهارا

 یلهنمرات بوس هفتگی ارسال –آموزشگاه  يها کوتاه و شماره تلفن یام، سامانه پ سایت –آموزشگاه  کاري ساعت – بضاعت یب

 یتبه وضع رسیدگی – یرمرتبطغ یلهمراه و وسا ینداشتن گوش همراه –آموزان  توسط دانشو لقمه  میوه داشتن همراه – یامکپ

  ....  و –زندان راشت و پوشاك فبهد

انجمن تشکر نموده و به  ینسال قبل ا يدر مدارس اشاره نمودند و از اعضا یانو مرب یاءنقش اول یتبه اهم يداور آقاي ادامه در

در این روز اولیاء محترم آراء خود را در صندوق اخذ رأي  .دپرداختن یدجد یلیانجمن در سال تحص ینا ينامزدها یمعرف

روند برگزاري انتخابات انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه نوایی توسط جناب آقاي بابایی مدیر محترم آموزش و پرورش  انداختند.

  شهرستان برخوار و جناب آقاي فواکهی کارشناس انجمن اولیاء و مربیان مورد بازدید قرار گرفت.

گیري ، رئیس  مهر با حضور منتخبین این انجمن برگزار شد و پس از رأي 26اي در تاریخ   ي انجمن اولیاء جلسه به منظور انتخاب هیئت رئیسه

  .ند، نایب رئیس و منشی انجمن طبق جدول زیر مشخص شد

1  2  3  4  

  عضو اصلی انجمن  منشی و رابط انجمن  نایب رئیس انجمن  رئیس انجمن

        
  هادي بستانی

   تحصیالت: لیسانس

  شغل: فرهنگی

  داوري عبدالرسول
  دیپلم تحصیالت: فوق

  شغل: فرهنگی

  فاطمه ترابی

  تحصیالت: لیسانس

  دار شغل: خانه

  مهدي عابدي
  تحصیالت: لیسانس

  شغل: کارمند
  

 آموزان اطالعات تکمیلی مربوط به دانش                                                           

 پایه
  تعداد

 آموزان دانش

تعداد 

 مردورین

تعداد 

 (اتباع)
 ایثارگر ایتام

تحت پوشش 

  کمیته

تحت پوشش 

  بهزیستی

  3  1 0 1 0 6 69 هفتم

  0  3 0 4 0 0 55 هشتم

 

  )1392-93اطالعات مربوط به نتایج امتحانات سال گذشته آموزشگاه (                               

  تعداد کل   کالس

  (به نفر)

قبول 

  خرداد

درصد 

قبولی 

  خرداد

قبول 

  شهریور 

درصد قبول 

  شهریور

مردود 

  شهریور

درصد 

مردودي 

  شهریور

  71/10  6  07/16  9  21/73  41  58  هفتم

  0  0  38/34  22  63/65  42  64  سوم

 

(ع) در نهج  یحضرت عل

: از آنچه یدفرمایالبالغه م

 یسخداوند نسبت به ابل

 یرید؛انجام داد عبرت بگ

اعمال فراوان و  یراز

مداوم او را با  يهاکوشش

 برد. ینتکبر از ب

شش هزار سال عبادت  او

از  یستکرد که مشخّص ن

از  یااست  یادن يهاسال

اما با ساعت  آخرت؛ يهاسال

کرد.  را نابود تکبر همه

است پس از  چگونه ممکن

همان  یگريفرد د یس،ابل

 تکرار کند و سالم اشتباه را

بماند؟ نه، هرگز! خداوند 

 يرا برا یگاه انسان یچه

 هک کندیوارد بهشت نم یعمل

را  ياهمان عمل، فرشته يبرا

محروم سازد. فرمان خدا در 

است  یکسان ینآسمان و زم

 یخدا و خلق، دوست ینو ب

وجود ندارد که به  یخاص

را که بر  یخاطر آن، حرام

ابالغ فرموده حالل  یانجهان

 البالغهنهج 192خطبه    بدارد.




