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 مدرسه راهنمايي حاج سيد حسني نوائي

 

  تربيتي نوائي –ماهنامه آموزشي 

  87آبان ماه     8شماره 

  مدرسه راهنمايي حاج سيد حسين نوائي

  مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

navaeeschool@yahoo.com 

www.navaeeschool.coo.ir 

  فكرت آموخت به نام آنكه جان را

  چراغ دل به نور جان بر افروخت

  ز فضلش هر دو عالم گشت روشن

  ز فيضش خاك آدم گشت گلشن

   العين ةطرفتوانايي كه در 

  ز كاف و نون پديد آورد كونين

  شيخ محمد شبستري

  

  

  

  دوستان خوب سالم

با فرا رسيدن آبان، مقاومت و ايستادگي و سر خم نكردن و 

جان گذشتگي و همه از زانو نزدن در مقابل استكبار ، ايثار و 

آري درست است . ارزشهاي مقدس انقالبي يادآور مي شود

آبان را مي گويم همان روزي كه دانش آموز و دانشجو و  13

رتان شرق همه آحاد ملت دست در دست هم دادند تا به ابرقد

  .و غرب بگويند كه آنها هميشه ايستاده اند

بان آ مناسبت هاي گوناگون اين ماه باعث شده است كه

  :از جمله نمايد وت تر از ماههاي ديگر جلوه گري امتف

  )ع(آبان ماه شهادت حضرت امام جعفر صادق  4

  )روز بسيج دانش آموزي(آبان ماه شهادت حسين فهميده  8

  )س(سعادت حضرت معصومه آبان والدت با  10

  آبان روز دانش آموز 13

  )ع(آبان ماه والدت با سعادت امام رضا  20

  آبان ماه روز كتاب و كتابخواني 24

 هر ماه منتشر  25دوست من ماهنامه نوائي مانند سال گذشته 

سفانه در اين شماره به علت مطالب فراوان از أمي شود كه مت

  .يمرمعذودرج تصاوير دانش آموزان ممتاز 

  مدير آموزشگاه.  موفق و پيروز باشيد

 اطالعات قرآني

  خت القرآن يعني خواهر قرآن معروف                  ُصحيفه سجاديه به ا  -

  .مي باشد

) ع(سوره كهف آيه اي است كه سر بريده امام حسين  9آيه  -

  .در شام تالوت فرمودند

و  بيشترين حرفي كه در قرآن بكار رفته است حرف الف -

  .حرف بكار رفته در قرآن حرف ظا مي باشدكمترين 

. بار در قرآن آمده است 5نام مبارك پيامبر گرامي اسالم  -

  .يك بار به نام احمد و چهار بار به نام محمد

بزرگترين عددي كه در قرآن بكار برده شده است عدد صد  -

  .آمده است 147هزار مي باشد كه در سوره صافات آيه 

  



  رسيد؟

  مبلغ به ريال

6000000  

9700000  

2400000  

7500000  

1820000  

420000  

1330000  

650000  

600000  

5500000  

35920000  

آموزشگاه در هفته كتاب 

  . و كتاخبواني به فرهنگ مطالعه كمك مناييد

  2   صفحه

A  به نقطهB رسيد؟

  

  آذرماه

  ماههزينه هاي صورت گرفته در اين 

مبلغ به ريال

6000000

9700000

00000

7500000

1820000

420000

1330000  تونر براي دستگاه زيراكس و چاپگر

650000

600000

5500000

35920000

  عزيز والدين گرامي و دانش آموزان 

آموزشگاه در هفته كتاب 

و كتاخبواني به فرهنگ مطالعه كمك مناييد

صفحه                   

  معماي اين شماره

Aبه نظر شما به چند طريق مي توان از نقطه 

  .دو طريق را در شكل مالحظه مي كنيد

آذرماه پنجمزمان پاسخ به معما تا 

هزينه هاي صورت گرفته در اين 

  نوع هزينه

  تجهيزات كارگاه

  تجهيزات آزمايشگاه

  ساخت كابينت آزمايشگاه

  ديتا شو

  پرداخت بيمه دانش آموزان

  ضبط صوت

تونر براي دستگاه زيراكس و چاپگر

  دستگاه پرس اسناد

  نصب شيشه 

  نوت بوك

  

والدين گرامي و دانش آموزان 

آموزشگاه در هفته كتاب كتاخبانه 

و كتاخبواني به فرهنگ مطالعه كمك مناييد
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معماي اين شماره

  .به شكل زير توجه كنيد

به نظر شما به چند طريق مي توان از نقطه 

دو طريق را در شكل مالحظه مي كنيد

زمان پاسخ به معما تا 

هزينه هاي صورت گرفته در اين 

نوع هزينه

تجهيزات كارگاه

تجهيزات آزمايشگاه

ساخت كابينت آزمايشگاه

ديتا شو

پرداخت بيمه دانش آموزان

ضبط صوت

تونر براي دستگاه زيراكس و چاپگر

دستگاه پرس اسناد

نصب شيشه 

نوت بوككامپيوتر 

  جمع كل

والدين گرامي و دانش آموزان 

كتاخبانه به   كتاب

و كتاخبواني به فرهنگ مطالعه كمك مناييد
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به شكل زير توجه كنيد

به نظر شما به چند طريق مي توان از نقطه 

دو طريق را در شكل مالحظه مي كنيد

زمان پاسخ به معما تا 

هزينه هاي صورت گرفته در اين 

  رديف

1  

تجهيزات آزمايشگاه  2

ساخت كابينت آزمايشگاه  3

4  

پرداخت بيمه دانش آموزان  5

6  

تونر براي دستگاه زيراكس و چاپگر  7

8  

9  

10  

والدين گرامي و دانش آموزان 

كتاب با اهداء 

و كتاخبواني به فرهنگ مطالعه كمك مناييد

              ��	��
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اگر از يك تا يك ميليارد بشماريم و هر عدد را بتوانيم در 

يك ثانيه بگوييم و از بدو تولد شمارش را شروع نماييم در 

1000000000000000000 

400 

سال وقت نياز 

سال عمر 

كند و از اول زندگي رانندگي كند براي طي اين مسير به 

هم مانند تمام ستاره ها توده ي كروي شكل عظيمي 

مركز خورشيد بيش ترين دما را دارد و 

دماي سطح 

درجه 

ماي گرم ترين كوره 

  

درگذشت پدربزرگتان را تسليت عرض نموده بقاء عمر 

2  

گتان را تسليت گفته براي بازماندگان طول 

به شكل زير توجه كنيد

به نظر شما به چند طريق مي توان از نقطه 

دو طريق را در شكل مالحظه مي كنيد

رديف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

با اهداء 

  

�����              
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اگر از يك تا يك ميليارد بشماريم و هر عدد را بتوانيم در 

يك ثانيه بگوييم و از بدو تولد شمارش را شروع نماييم در 

1000000000000000000

400ير را با قطاري با سرعت 

سال وقت نياز  

سال عمر  100داريم تا طول كهكشان را بپيماييم و اگر هر فرد 

كند و از اول زندگي رانندگي كند براي طي اين مسير به 

  2داوري كالس سوم 

هم مانند تمام ستاره ها توده ي كروي شكل عظيمي 

مركز خورشيد بيش ترين دما را دارد و 

دماي سطح . ميليون درجه سلسيوس است

درجه  6000خورشيد از مركز آن كم تر مي باشد و به 

ماي گرم ترين كوره 

  1دانش آموز عزيز آقاي عليرضا داوري كالس دوم 

درگذشت پدربزرگتان را تسليت عرض نموده بقاء عمر 

  .بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسألت مي نماييم

2دانش آموز گرامي آقاي محمدعلي داوري كالس سوم 

گتان را تسليت گفته براي بازماندگان طول 
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  عدد يك ميليارد

اگر از يك تا يك ميليارد بشماريم و هر عدد را بتوانيم در 

يك ثانيه بگوييم و از بدو تولد شمارش را شروع نماييم در 

  .سالگي به عدد يك ميليارد مي رسيم

  طول كهكشان راه شيري

1000000000000000000طول كهكشان راه شيري برابر با 

ير را با قطاري با سرعت 

285388127900 

داريم تا طول كهكشان را بپيماييم و اگر هر فرد 

كند و از اول زندگي رانندگي كند براي طي اين مسير به 

  دماي خورشيد چقدر است؟

داوري كالس سوم 

هم مانند تمام ستاره ها توده ي كروي شكل عظيمي 

مركز خورشيد بيش ترين دما را دارد و 

ميليون درجه سلسيوس است

خورشيد از مركز آن كم تر مي باشد و به 

ماي گرم ترين كوره برابر د 25

دانش آموز عزيز آقاي عليرضا داوري كالس دوم 

درگذشت پدربزرگتان را تسليت عرض نموده بقاء عمر 

بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسألت مي نماييم

دانش آموز گرامي آقاي محمدعلي داوري كالس سوم 

گتان را تسليت گفته براي بازماندگان طول 
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عدد يك ميليارد يبزرگ

اگر از يك تا يك ميليارد بشماريم و هر عدد را بتوانيم در 

يك ثانيه بگوييم و از بدو تولد شمارش را شروع نماييم در 

سالگي به عدد يك ميليارد مي رسيم

طول كهكشان راه شيري

طول كهكشان راه شيري برابر با 

ير را با قطاري با سرعت اگر اين مس

285388127900كيلومتر در ساعت بپيماييم 

داريم تا طول كهكشان را بپيماييم و اگر هر فرد 

كند و از اول زندگي رانندگي كند براي طي اين مسير به 

  .راننده نياز داريم

دماي خورشيد چقدر است؟

داوري كالس سوم به كوشش مهدي 

هم مانند تمام ستاره ها توده ي كروي شكل عظيمي 

مركز خورشيد بيش ترين دما را دارد و . 

ميليون درجه سلسيوس است

خورشيد از مركز آن كم تر مي باشد و به 

25سلسيوس مي رسد كه اين دما 

دانش آموز عزيز آقاي عليرضا داوري كالس دوم 

درگذشت پدربزرگتان را تسليت عرض نموده بقاء عمر 

بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسألت مي نماييم

دانش آموز گرامي آقاي محمدعلي داوري كالس سوم 

گتان را تسليت گفته براي بازماندگان طول 

  .آرزومنديم
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بزرگ

اگر از يك تا يك ميليارد بشماريم و هر عدد را بتوانيم در 

يك ثانيه بگوييم و از بدو تولد شمارش را شروع نماييم در 

سالگي به عدد يك ميليارد مي رسيم 

طول كهكشان راه شيري

طول كهكشان راه شيري برابر با 

اگر اين مس. كيلومتر است

كيلومتر در ساعت بپيماييم 

داريم تا طول كهكشان را بپيماييم و اگر هر فرد 

كند و از اول زندگي رانندگي كند براي طي اين مسير به 

راننده نياز داريم 2853881279

دماي خورشيد چقدر است؟

به كوشش مهدي 

هم مانند تمام ستاره ها توده ي كروي شكل عظيمي  خورشيد

. از گاز سوزان است

ميليون درجه سلسيوس است 15              ً دماي آن تقريبا  

خورشيد از مركز آن كم تر مي باشد و به 

سلسيوس مي رسد كه اين دما 

  .هاي دنياست

دانش آموز عزيز آقاي عليرضا داوري كالس دوم 

درگذشت پدربزرگتان را تسليت عرض نموده بقاء عمر 

بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسألت مي نماييم

دانش آموز گرامي آقاي محمدعلي داوري كالس سوم 

گتان را تسليت گفته براي بازماندگان طول ردرگذشت مادربز

آرزومنديمعمر با عزت 

 

اگر از يك تا يك ميليارد بشماريم و هر عدد را بتوانيم در 

يك ثانيه بگوييم و از بدو تولد شمارش را شروع نماييم در 

 31سن 

طول كهكشان راه شيري برابر با 

كيلومتر است

كيلومتر در ساعت بپيماييم 

داريم تا طول كهكشان را بپيماييم و اگر هر فرد 

كند و از اول زندگي رانندگي كند براي طي اين مسير به 

2853881279

خورشيد

از گاز سوزان است

              ً دماي آن تقريبا  

خورشيد از مركز آن كم تر مي باشد و به 

سلسيوس مي رسد كه اين دما 

هاي دنياست

دانش آموز عزيز آقاي عليرضا داوري كالس دوم 

درگذشت پدربزرگتان را تسليت عرض نموده بقاء عمر 

بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسألت مي نماييم

دانش آموز گرامي آقاي محمدعلي داوري كالس سوم 

درگذشت مادربز

عمر با عزت 



 االسالم

  سوم 

دبيران  پيرامون 

  

آغاز برگزاري يك دوره مسابقه فوتبال به 

اين دوره مسابقه هنوز ادامه 

اهداء احكام اعضاء شوراي دانش آموزي 

پيرامون 

برگزاري اولين جلسه آموزش خانواده پيرامون 

روشهاي كاهش استرس در كودكان توسط سركار خانم 

توسط سركار 

مسواك براي دانش 

در راهپيمايي 

برگزاري سومين جلسه شوراي دبيران آموزشگاه 

پيرامون معرفي دانش آموزان خاص و توضيحاتي پيرامون 

  3   صفحه

  

االسالم ةحجبرگزاري كالس معارف توسط 

سوم   پايهشيخ مهدي داوري براي دانش آموزان 

دبيران  پيرامون برگزاري دومين جلسه شوراي 

  برگزاري انتخابات انجمن اولياء و مربيان 

  برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي 

آغاز برگزاري يك دوره مسابقه فوتبال به 

اين دوره مسابقه هنوز ادامه 

اهداء احكام اعضاء شوراي دانش آموزي 

پيرامون تشكيل اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان 

برگزاري اولين جلسه آموزش خانواده پيرامون 

روشهاي كاهش استرس در كودكان توسط سركار خانم 

توسط سركار  فرزندان

مسواك براي دانش 

  آموزان پايه اول توسط سركار خانم دكتر صفا 

در راهپيمايي دانش آموزان نوائي 

برگزاري سومين جلسه شوراي دبيران آموزشگاه 

پيرامون معرفي دانش آموزان خاص و توضيحاتي پيرامون 

صفحه                   

  فعاليت هاي اين ماه

برگزاري كالس معارف توسط 

شيخ مهدي داوري براي دانش آموزان 

برگزاري دومين جلسه شوراي 

  صحيح از دفاتر كالسي

برگزاري انتخابات انجمن اولياء و مربيان 

برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي 

آغاز برگزاري يك دوره مسابقه فوتبال به 

اين دوره مسابقه هنوز ادامه (مناسبت هفته بسيج دانش آموزي 

اهداء احكام اعضاء شوراي دانش آموزي 

  آموزشگاه در مراسم صبحگاه 

تشكيل اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان 

برگزاري اولين جلسه آموزش خانواده پيرامون 

روشهاي كاهش استرس در كودكان توسط سركار خانم 

فرزندان مؤيدي و نقش اولياء در تعليم و تربيت

مسواك براي دانش ه از آموزش طريقه استفاد

آموزان پايه اول توسط سركار خانم دكتر صفا 

دانش آموزان نوائي 

برگزاري سومين جلسه شوراي دبيران آموزشگاه 

پيرامون معرفي دانش آموزان خاص و توضيحاتي پيرامون 
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فعاليت هاي اين ماه

برگزاري كالس معارف توسط 

شيخ مهدي داوري براي دانش آموزان 

برگزاري دومين جلسه شوراي 

صحيح از دفاتر كالسينحوه ي استفاده 

برگزاري انتخابات انجمن اولياء و مربيان 

برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي 

آغاز برگزاري يك دوره مسابقه فوتبال به   

مناسبت هفته بسيج دانش آموزي 

اهداء احكام اعضاء شوراي دانش آموزي  

آموزشگاه در مراسم صبحگاه 

تشكيل اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان 

  انتخاب هيئت رئيسه

برگزاري اولين جلسه آموزش خانواده پيرامون 

روشهاي كاهش استرس در كودكان توسط سركار خانم 

مؤيدي و نقش اولياء در تعليم و تربيت

آموزش طريقه استفاد

آموزان پايه اول توسط سركار خانم دكتر صفا 

دانش آموزان نوائي حضور فعال 

برگزاري سومين جلسه شوراي دبيران آموزشگاه 

پيرامون معرفي دانش آموزان خاص و توضيحاتي پيرامون 

 ��	���    �	��  �	�

 مدرسه راهنمايي حاج سيد حسني نوائي

برگزاري كالس معارف توسط  25/7/87

شيخ مهدي داوري براي دانش آموزان  والمسلمين

برگزاري دومين جلسه شوراي  29/7/87

نحوه ي استفاده 

برگزاري انتخابات انجمن اولياء و مربيان   30/7/87

برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي   1/8/87

آغاز برگزاري يك دوره مسابقه فوتبال به   5/8/87 

مناسبت هفته بسيج دانش آموزي 

  )  دارد

 6/8/87  

آموزشگاه در مراسم صبحگاه 

تشكيل اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان  6/8/87

انتخاب هيئت رئيسه

برگزاري اولين جلسه آموزش خانواده پيرامون  12/8/87

روشهاي كاهش استرس در كودكان توسط سركار خانم 

مؤيدي و نقش اولياء در تعليم و تربيت

   خانم براتي

آموزش طريقه استفاد 12/8/87

آموزان پايه اول توسط سركار خانم دكتر صفا 

حضور فعال  13/8/87

  آبان   13

برگزاري سومين جلسه شوراي دبيران آموزشگاه  14/8/87

پيرامون معرفي دانش آموزان خاص و توضيحاتي پيرامون 

  انواع بيمه

              ��	��

مدرسه راهنمايي حاج سيد حسني نوائي

پس از شمارش آراء انتخابات شوراي دانش آموزي كه مورخ 

زير با كسب اكثريت آراء به 

عنوان عضو اصلي اين شورا انتخاب گرديدند و احكام اين 

  

  

  

  

  

  
       

- 25

والمسلمين

- 29

نحوه ي استفاده 

- 30

- 1

- 

مناسبت هفته بسيج دانش آموزي 

دارد

- 

آموزشگاه در مراسم صبحگاه 

- 6

انتخاب هيئت رئيسه

- 12

روشهاي كاهش استرس در كودكان توسط سركار خانم 

مؤيدي و نقش اولياء در تعليم و تربيت

خانم براتي

- 12

آموزان پايه اول توسط سركار خانم دكتر صفا 

- 13

13

-4

پيرامون معرفي دانش آموزان خاص و توضيحاتي پيرامون 

انواع بيمه

�����              

مدرسه راهنمايي حاج سيد حسني نوائي

پس از شمارش آراء انتخابات شوراي دانش آموزي كه مورخ 

زير با كسب اكثريت آراء به 

عنوان عضو اصلي اين شورا انتخاب گرديدند و احكام اين 

  .به آنان تقديم شد

  

       عاقل ترين مردم خوش 

 ������ ��	
�	��  �����  ���

مدرسه راهنمايي حاج سيد حسني نوائي

  شوراي دانش آموزي

پس از شمارش آراء انتخابات شوراي دانش آموزي كه مورخ 

زير با كسب اكثريت آراء به 

عنوان عضو اصلي اين شورا انتخاب گرديدند و احكام اين 

به آنان تقديم شد 6/8/87

عاقل ترين مردم خوش : مي فرمايند

  . خلق ترين آنهاست

 ������ ��	
�	�

شوراي دانش آموزي

پس از شمارش آراء انتخابات شوراي دانش آموزي كه مورخ 

زير با كسب اكثريت آراء به  دانش آموزان

عنوان عضو اصلي اين شورا انتخاب گرديدند و احكام اين 

6عزيزان در مراسم صبحگاه مورخ 

  

  قرباني ل

  1كالس دوم 

  رأي 126

  

  امير داوري

  2كالس سوم 

  رأي 10

  

  محسن محقق

  2كالس سوم 

  رأي 

  

  حميد ربيع

  1كالس سوم 

  رأي 

  

  علي داوري

  1كالس سوم 

  رأي 

مي فرمايند) ع(

خلق ترين آنهاست

 ������ ��	
�	�

شوراي دانش آموزي

پس از شمارش آراء انتخابات شوراي دانش آموزي كه مورخ 

دانش آموزانانجام شد  87

عنوان عضو اصلي اين شورا انتخاب گرديدند و احكام اين 

عزيزان در مراسم صبحگاه مورخ 

لابوالفض

كالس دوم 

126

امير داوري

كالس سوم 

102

محسن محقق

كالس سوم 

90 

حميد ربيع

كالس سوم 

90 

علي داوري

كالس سوم 

72 

( امام جعفر صادق

 

پس از شمارش آراء انتخابات شوراي دانش آموزي كه مورخ 

1/8/87

عنوان عضو اصلي اين شورا انتخاب گرديدند و احكام اين 

عزيزان در مراسم صبحگاه مورخ 

  
  

1  

  
  

  
  

2  

  

  

  

  

3  

  
  

  

  

4  

  

  

  

  

5  

  
  

امام جعفر صادق



ء افراد زير به عنوان اعضاء اصلي اين انجمن 

  

  

  

  

در اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان با حضور اعضاء منتخب 

در . انتخاب هيئت رئيسه تشكيل شد

اين جلسه آقاي داوري به عنوان رئيس انجمن، آقاي طاهري به 

عنوان نايب رئيس و آقاي حسيني به عنوان منشي انتخاب 

 .است ي

  خدانگهدار

  4   صفحه

ء افراد زير به عنوان اعضاء اصلي اين انجمن 

  

اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان با حضور اعضاء منتخب 

انتخاب هيئت رئيسه تشكيل شد

اين جلسه آقاي داوري به عنوان رئيس انجمن، آقاي طاهري به 

عنوان نايب رئيس و آقاي حسيني به عنوان منشي انتخاب 

يهمراه با نادان 

خدانگهدار –موفق باشيد 

صفحه                   

ء افراد زير به عنوان اعضاء اصلي اين انجمن 

  فوق ليسانس

  

  

  

  

  فوق ديپلم

  بازنشسته فرهنگي

  

اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان با حضور اعضاء منتخب 

انتخاب هيئت رئيسه تشكيل شد

اين جلسه آقاي داوري به عنوان رئيس انجمن، آقاي طاهري به 

عنوان نايب رئيس و آقاي حسيني به عنوان منشي انتخاب 

 يارعمل اندك همراه با دانش، بهتر از عمل بس

موفق باشيد                      

 �	���                    

 

ء افراد زير به عنوان اعضاء اصلي اين انجمن 

  محمد داوري

  كارمند: شغل

فوق ليسانس: تحصيالت

  رأي 110

  سيد محمد حسيني

  كارمند: شغل

  ديپلم: تحصيالت

  رأي 99

  علي طاهري

  بازنشسته: شغل

  سيكل: تحصيالت

  رأي 94

  سياوش روكا

  كتابفروش: شغل

فوق ديپلم: تحصيالت

  رأي 50

  خانم براتي

بازنشسته فرهنگي

  ديپلم: تحصيالت

  رأي 46

اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان با حضور اعضاء منتخب 

انتخاب هيئت رئيسه تشكيل شد به منظور

اين جلسه آقاي داوري به عنوان رئيس انجمن، آقاي طاهري به 

عنوان نايب رئيس و آقاي حسيني به عنوان منشي انتخاب 

عمل اندك همراه با دانش، بهتر از عمل بس

                         )ص

 ��	���    �	��  �	�

 مدرسه راهنمايي حاج سيد حسني نوائي

ء افراد زير به عنوان اعضاء اصلي اين انجمن شمارش آرا

  .انتخاب شدند

  
  

1  

محمد داوري

شغل

تحصيالت

110

  

  

2  

سيد محمد حسيني

شغل

تحصيالت

  

  

3  

  

علي طاهري

شغل

تحصيالت

  

  

4  

  

سياوش روكا

شغل

تحصيالت

  

5  

  

خانم براتي

بازنشسته فرهنگي: شغل

تحصيالت

اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان با حضور اعضاء منتخب 

به منظور 6/8/87تاريخ 

اين جلسه آقاي داوري به عنوان رئيس انجمن، آقاي طاهري به 

عنوان نايب رئيس و آقاي حسيني به عنوان منشي انتخاب 

  . شدند

عمل اندك همراه با دانش، بهتر از عمل بس

ص(حضرت محمد 

              ��	��

مدرسه راهنمايي حاج سيد حسني نوائي

تشكيل دومين جلسه انجمن اولياء و مربيان 

پيرامون تأييد هزينه هاي انجام شده و طرح مشكالت جاري 

پايه اول 

پيرامون موارد جاري آموزشگاه و بررسي مسائل تربيتي و 

 در اين مجمع

به اولياء 

معرفي شدند و در مورد مباحث مختلفي بحث و گفتگو 

) ع

دانش آموزان 

بدون ترديد انجمنهاي اوليا و مربيان به عنوان بازوان پرتوان 

آموزش و پرورش مي توانند عالوه بر تعليم و تحصيل 

آموزان نقش مهمي در تربيت ديني و فرهنگي آنان 

داشته و نيز در حل بسياري از مشكالت و معضالت مدارس 

والدين و مربيان مدارس بدون 

مكاري و همياري يكديگر در امر آموزش و پرورش 

آموزشگاه نوپاي نوائي نيز موفقيت خود را مرهون زحمات  و 

از 

اين رو بر خود  واجب مي داند  تا  بدينوسيله از  زحمات  

و المسلمين 

  -علي طاهري 

ين آموزشگاه در سال جاري 

پس از 

شمارش آرا

انتخاب شدند

  
  

  

1

  

  

2

  

  
  

  

3

  
  

  
  

  

4

  
  

  

5

  

اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان با حضور اعضاء منتخب 

تاريخ 

اين جلسه آقاي داوري به عنوان رئيس انجمن، آقاي طاهري به 

عنوان نايب رئيس و آقاي حسيني به عنوان منشي انتخاب 

شدند

عمل اندك همراه با دانش، بهتر از عمل بس

حضرت محمد 

�����              

مدرسه راهنمايي حاج سيد حسني نوائي

تشكيل دومين جلسه انجمن اولياء و مربيان 

پيرامون تأييد هزينه هاي انجام شده و طرح مشكالت جاري 

پايه اول برگزاري دومين مجمع عمومي اولياء 

پيرامون موارد جاري آموزشگاه و بررسي مسائل تربيتي و 

در اين مجمع. 

به اولياء  آقايان سرتاج، سماوي، محمدي و آقاي جعفري

معرفي شدند و در مورد مباحث مختلفي بحث و گفتگو 

ع(در همين روز به مناسبت والدت با سعادت امام رضا 

دانش آموزان زيارت عاشورا برگزار گرديد و در پايان برنامه 

  

بدون ترديد انجمنهاي اوليا و مربيان به عنوان بازوان پرتوان 

آموزش و پرورش مي توانند عالوه بر تعليم و تحصيل 

آموزان نقش مهمي در تربيت ديني و فرهنگي آنان 

داشته و نيز در حل بسياري از مشكالت و معضالت مدارس 

والدين و مربيان مدارس بدون 

مكاري و همياري يكديگر در امر آموزش و پرورش 

آموزشگاه نوپاي نوائي نيز موفقيت خود را مرهون زحمات  و 

از  مي داندتالشهاي صادقانه اعضاء انجمن اولياء و مربيان خود 

اين رو بر خود  واجب مي داند  تا  بدينوسيله از  زحمات  

و المسلمين  االسالم

علي طاهري 

  .محمد طاهري و علي داوري   تقدير  و تشكر  نمايد

ين آموزشگاه در سال جاري 

پس از . مهرماه همزمان با سراسر كشور برگزار شد

 ������ ��	
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مدرسه راهنمايي حاج سيد حسني نوائي

تشكيل دومين جلسه انجمن اولياء و مربيان 

پيرامون تأييد هزينه هاي انجام شده و طرح مشكالت جاري 

   آموزشگاه از جمله مشكل پكيج حرارتي

برگزاري دومين مجمع عمومي اولياء 

پيرامون موارد جاري آموزشگاه و بررسي مسائل تربيتي و 

. ي با دبيران

آقايان سرتاج، سماوي، محمدي و آقاي جعفري

معرفي شدند و در مورد مباحث مختلفي بحث و گفتگو 

در همين روز به مناسبت والدت با سعادت امام رضا 

زيارت عاشورا برگزار گرديد و در پايان برنامه 

  اهميت انجمن اولياء و مربيان

بدون ترديد انجمنهاي اوليا و مربيان به عنوان بازوان پرتوان 

آموزش و پرورش مي توانند عالوه بر تعليم و تحصيل 

آموزان نقش مهمي در تربيت ديني و فرهنگي آنان 

داشته و نيز در حل بسياري از مشكالت و معضالت مدارس 

والدين و مربيان مدارس بدون 

مكاري و همياري يكديگر در امر آموزش و پرورش 

  . آموزان موفقيتي نخواهند داشت

آموزشگاه نوپاي نوائي نيز موفقيت خود را مرهون زحمات  و 

تالشهاي صادقانه اعضاء انجمن اولياء و مربيان خود 

اين رو بر خود  واجب مي داند  تا  بدينوسيله از  زحمات  

االسالم ةحجسال گذشته  آقايان  

علي طاهري  -حاج اكبر طغياني  

محمد طاهري و علي داوري   تقدير  و تشكر  نمايد

ين آموزشگاه در سال جاري 

مهرماه همزمان با سراسر كشور برگزار شد

 ������ ��	
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تشكيل دومين جلسه انجمن اولياء و مربيان 

پيرامون تأييد هزينه هاي انجام شده و طرح مشكالت جاري 

آموزشگاه از جمله مشكل پكيج حرارتي

برگزاري دومين مجمع عمومي اولياء 

پيرامون موارد جاري آموزشگاه و بررسي مسائل تربيتي و 

ي با دبيرانآموزشي دانش آموزان و آشناي

آقايان سرتاج، سماوي، محمدي و آقاي جعفري

معرفي شدند و در مورد مباحث مختلفي بحث و گفتگو 

در همين روز به مناسبت والدت با سعادت امام رضا 

زيارت عاشورا برگزار گرديد و در پايان برنامه 

    .دبه صرف آش دعوت شدن

اهميت انجمن اولياء و مربيان

بدون ترديد انجمنهاي اوليا و مربيان به عنوان بازوان پرتوان 

آموزش و پرورش مي توانند عالوه بر تعليم و تحصيل 

آموزان نقش مهمي در تربيت ديني و فرهنگي آنان 

داشته و نيز در حل بسياري از مشكالت و معضالت مدارس 

والدين و مربيان مدارس بدون . نقش بسزايي ايفا نمايند

مكاري و همياري يكديگر در امر آموزش و پرورش 

آموزان موفقيتي نخواهند داشت

آموزشگاه نوپاي نوائي نيز موفقيت خود را مرهون زحمات  و 

تالشهاي صادقانه اعضاء انجمن اولياء و مربيان خود 

اين رو بر خود  واجب مي داند  تا  بدينوسيله از  زحمات  

سال گذشته  آقايان  

حاج اكبر طغياني   –شيخ مهدي داوري 

محمد طاهري و علي داوري   تقدير  و تشكر  نمايد

ين آموزشگاه در سال جاري اانتخابات انجمن اولياء و مربيان 

مهرماه همزمان با سراسر كشور برگزار شد

 ������ ��	
�	�

تشكيل دومين جلسه انجمن اولياء و مربيان   8/87

پيرامون تأييد هزينه هاي انجام شده و طرح مشكالت جاري 

آموزشگاه از جمله مشكل پكيج حرارتي

برگزاري دومين مجمع عمومي اولياء  8/87

پيرامون موارد جاري آموزشگاه و بررسي مسائل تربيتي و 

آموزشي دانش آموزان و آشناي

آقايان سرتاج، سماوي، محمدي و آقاي جعفري

معرفي شدند و در مورد مباحث مختلفي بحث و گفتگو 

  .صورت گرفت

در همين روز به مناسبت والدت با سعادت امام رضا 

زيارت عاشورا برگزار گرديد و در پايان برنامه 

به صرف آش دعوت شدن

اهميت انجمن اولياء و مربيان

بدون ترديد انجمنهاي اوليا و مربيان به عنوان بازوان پرتوان 

آموزش و پرورش مي توانند عالوه بر تعليم و تحصيل 

آموزان نقش مهمي در تربيت ديني و فرهنگي آنان 

داشته و نيز در حل بسياري از مشكالت و معضالت مدارس 

نقش بسزايي ايفا نمايند

مكاري و همياري يكديگر در امر آموزش و پرورش 

آموزان موفقيتي نخواهند داشت

آموزشگاه نوپاي نوائي نيز موفقيت خود را مرهون زحمات  و 

تالشهاي صادقانه اعضاء انجمن اولياء و مربيان خود 

اين رو بر خود  واجب مي داند  تا  بدينوسيله از  زحمات  

سال گذشته  آقايان    اعضاء انجمن

شيخ مهدي داوري 

محمد طاهري و علي داوري   تقدير  و تشكر  نمايد

انتخابات انجمن اولياء و مربيان 

مهرماه همزمان با سراسر كشور برگزار شد 
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پيرامون تأييد هزينه هاي انجام شده و طرح مشكالت جاري 

آموزشگاه از جمله مشكل پكيج حرارتي
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پيرامون موارد جاري آموزشگاه و بررسي مسائل تربيتي و 

آموزشي دانش آموزان و آشناي

آقايان سرتاج، سماوي، محمدي و آقاي جعفري

معرفي شدند و در مورد مباحث مختلفي بحث و گفتگو 

صورت گرفت

در همين روز به مناسبت والدت با سعادت امام رضا 

زيارت عاشورا برگزار گرديد و در پايان برنامه 

به صرف آش دعوت شدن

بدون ترديد انجمنهاي اوليا و مربيان به عنوان بازوان پرتوان 

آموزش و پرورش مي توانند عالوه بر تعليم و تحصيل 

آموزان نقش مهمي در تربيت ديني و فرهنگي آنان  دانش

داشته و نيز در حل بسياري از مشكالت و معضالت مدارس 

نقش بسزايي ايفا نمايند

مكاري و همياري يكديگر در امر آموزش و پرورش ه

آموزان موفقيتي نخواهند داشت دانش

آموزشگاه نوپاي نوائي نيز موفقيت خود را مرهون زحمات  و 

تالشهاي صادقانه اعضاء انجمن اولياء و مربيان خود 

اين رو بر خود  واجب مي داند  تا  بدينوسيله از  زحمات  

اعضاء انجمن

شيخ مهدي داوري 

محمد طاهري و علي داوري   تقدير  و تشكر  نمايد

انتخابات انجمن اولياء و مربيان 

 30در 


