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  تربیتی نوائی یماهنامه آموزش

  88مهرماه        16شماره 

  مدرسه راهنمایی حاج سید حسین نوائی

  مدیریت آموزش و پرورش برخوار

  

  یلاعت همساب

 دوستان مهربان سالم

دیوار و شور و شوق آمدن ماه مهر و بازگشایی مدارس از در و 

بوي مهر می آید، بوي مهربانی . شود کوچه و بازار مشاهده می

باز بوي صبحهاي زود، بوي . ها بوي دیدارها و دوستی.  و لبخند

روزهاي . رسد دفتر و کتاب و مشق و تمرین به مشام می

. ماندگار مهر و بازگشایی مدارس را به شما تبریک می گوییم

با خود عهد بندیم که بیاییم در سرآغازین روزهاي مهر 

هایمان اهتمام ورزیم  قبل به درس هاي تر از روزها و سال کوشا

  .   و در راه کسب علم و دانش از پاي منشینیم

  حکایتی از ابوسعید

                       این ح سن شهرت را از کجا : پرسیدنداز ابوسعید ابوالخیر 

  ردي؟وآ

از من آب خواست دقایقی طول  مشبی مادر: ابوسعید گفت

مادر را در  ،خواب ،وقتی به کنارش رفتم .آب آوردمکشید تا 

 .گاه                   ِبه کنارش نشستم تا پ  ، دلم نیامد که بیدارش کنم. بود ر 

ي آب را در  مادر چشمان خویش را باز کرد و وقتی کاسه

فرزندم امیدوارم که : دستان من دید پی به ماجرا برد و گفت

   .نامت عالمگیر شود

  همکار گرامی جناب آقاي رضوي

نصراهللا جناب استاد ضایعه درگذشت پدر خانم شما 

را به شما و خانواده محترمتان ) استاد خوشنویسی(الکتاب  معین

و براي  تسلیت عرض نموده، براي آن مرحوم غفران الهی

  .نماییم بازماندگان صبر مسألت می

  2سوم کالس  حسینی رسولسید آقاي دانش آموز عزیز 

به شما و خانواده محترمتان تسلیت در گذشت مادربزرگتان را 

   .عرض می نماییم

 توصیه هایی براي اصالح الگوي مصرف

قیمت برق مصارف خانگی در چهار ساعت اولیه شب در  - 1

براي . شود کنتورهاي سه تعرفه برابر قیمت روز محاسبه می

هاي برق از وسایل پر مصرف مانند ماشین  کاهش هزینه

... ماشین ظرفشویی چرخ گوشت و  لباسشویی، اتو، جارو برقی،

  .در ساعات اولیه شب استفاده نکنید

  .هاي اضافی را خاموش کنید هنگام ترك اتاق المپ - 2

در موقع خرید لوازم خانگی به بر چسب انرژي آن توجه  - 3

  .کنید

هایی که کمتر احتیاج به روشن و خاموش کردن  در محل - 4

فلورسنت استفاده  هاي کم مصرف یا باشد از المپ المپ می

  .کنید

 2آموزان عزیز یونس داوري و مهدي داوري کالس اول  دانش

ي گرامیتان  مصیبت درگذشت پدربزرگتان را  به شما و خانواده

تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براي روح آن 

  .مرحوم طلب مغفرت و براي بازماندگان تسلی خاطر خواهانیم
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 کادر آموزشگاه نوائی

  

 
 رشته مدرك نام و نام خانوادگی

 مدیر لیسانس محمد داوري 1

 معاون فوق دیپلم حسن ربیعی 2

 مربی پرورشی لیسانس عباس حیدریان 3

 علوم اجتماعی لیسانس مصطفی آقاجانی 4

 تجربیعلوم  فوق دیپلم احمد احمدي 5

 ادبیات لیسانس سید محمد حسینی 6

 دینی لیسانس منصور خوشبخت 7

 زبان لیسانس علیرضا داوري 8

 دینی لیسانس علی رازمنش 9

 ریاضی فوق دیپلم فریبرز رحیمی 10

 هنر لیسانس علیرضا رستمی 11

 ریاضی سلیسان سیدمرتضی رضوي 12

 حرفه و فن لیسانس مظاهر رمضانیان 13

 فیزیک لیسانس احمدرضا سماوي 14

 علوم اجتماعی فوق دیپلم علیرضا رنجکش 15

 تربیت بدنی لیسانس مسعود عزب دفتران 16

 زبان لیسانس عادل فتوحی نیا 17

 ادبیات لیسانس کرمانیاصغر  18

 علوم اجتماعی فوق دیپلم داود لک 19

 عربی فوق دیپلم رضا محقق 20

 حرفه و فن لیسانس ابراهیم مرادمند 21

  خدمات  دیپلم  محسن عرب  22

  واتی را 100فقط یک المپ دانید اگر هر خانوار ایرانی  یا میآ

از مصارف روشنایی خود حذف نماید در طول یک سال برابر 

  .جویی خواهد شد میلیارد ریال در مصرف برق صرفه 440

شوال مصادف با شهادت رئیس مذهب امام جعفر صادق  25

  .السالم  را به شما تسلیت می گوییم علیه

  اخبار آموزشگاه

3
1

/
6

/
8

8
  

به منظور آشنایی بیشتر دانش  برگزاري جشن شکوفه ها

بندي و  ، کالسآموزان پایه اول با محیط آموزشگاه

   آشنایی با مقررات بهمراه پذیرایی

9/
7/

8
8

  

   ها برگزاري جشن عاطفه

14
/

7/
8

8
  

و بیان نقطه نظرات  برگزاري شوراي دبیران آموزشگاه

در این شورا . ل جاري آموزشگاهئهمکاران پیرامون مسا

  . آقاي حسینی به عنوان نماینده دبیران انتخاب شدند

19/
7/

8
8

  

ل آموزشی، ئپیرامون مسا برگزاري مجمع عمومی

  فرهنگی و تربیتی ویژه مادران

2
4

/
7/

8
8

  

ویژه پدران پیرامون  عمومی مجمعبرگزاري دومین 

   لی و انضباطی ل مائمسا

2
8

/
7/

8
8

  

  برگزاري انتخابات انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه

  )ویژه مادران( گزارش برگزاري اولین مجمع عمومی

در روز ) ویژه مادران(مجمع عمومی آموزشگاه نوائی  اولین 

صبح در محل نمازخانه  9رأس ساعت  19/7/88یکشنبه مورخ 

آقاي داوري مدیر در این جلسه . آموزشگاه برگزار شد

 .آموزشگاه پیرامون موارد مختلف زیر توضیحاتی ارائه نمودند

 یافتیدر یهشهر یرامونپ یحاتیتوض -1

برگـزار   20/4/88 یخمدرسه کـه در تـار   يبه جلسه شورا باتوجه

جهـت   یـال ر یصدهزاراز دانش آموزان مبلغ س یدشد، مقرر گرد

ــناگــردد کــه  یافــتدر پرورشــی و یارائــه خــدمات آموزشــ  ی

 :باشد یم یرخدمات شامل موارد ز

مجـالت رشـد       - 3   یماهنامـه داخلـ   -2حوادث      یمهحق ب -1

ــوروز یــکپ -5   یمســابقه علمــ -4  -7نمونــه ســوال     -6   ين
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مـوارد متفرقـه      -9عکـس     يد یسـ  -8   یکتب کمک آموزشـ 

 کمک به آموزشگاه -10

 :عملکرد سال قبل یرامونپ یحاتیتوض -2

 یراداتمشکالت و ا یانب -1

 یتاز ظرف یشب يوجود آمار باال و کالسها -الف

 وجود دانش آموزان خاص -ب

 عدم همکاري والدین با آموزشگاه -ج

 یو کمک آموزش یزاتیوجود مشکالت تجه -د

 بیان نقاط قوت -2

 انتشار ماهنامه نوائی -الف

 غنی سازي وبالگ آموزشگاه -ب

 ورزشی و کسب رتبه هاي برتر درسی -ج

 یآت يها اهداف و برنامه یرامونپ یحاتیتوض -3

  آمـوزش خـانواده   يو کالسـها  یمجـامع عمـوم   يبرگزار -الف

 یبه صورت تخصص

 یعلم یدهاياردوها و بازد يبرگزار -ب

-هـاي بـاز    پر کردن پنجره(هاي فوق برنامه  برگزاري کالس -ج

 )هاي فوق برنامه در نوبت بعدازظهر تشکیل کالس

 ینحد انتظارات آموزشگاه از والد یرامونپ یحاتیتوض -4

دانـش آمـوزان و توجـه بـه      یتوجه به امـر نظافـت شخصـ    -الف

کوتـاهی   –پـاکیزگی در پوشـاك   (فرزنـدان   یظاهر و آراسـتگ 

 ...) موي سر و ناخن و

 دوشنبه و جمعه ينظارت بر استحمام فرزندان در روزها -ب

 مشخصدرسی در ساعات  یفتوجه به انجام تکال -ج

 يارتباط با آموزشگاه به صورت دوره ا -د

 آموزش خانواده يو کالسها یحضور فعال در مجامع عموم -ر

 هاي داخلی مطالعه ماهنامه -ز

 یانو مرب یاءانجمن اول یرامونپ یحاتیتوض -5

تردید انجمنهـاي اولیـا و مربیـان بـه عنـوان بـازوان پرتـوان         بدون

ــر     ــالوه ب ــد ع ــی توانن ــرورش م ــوزش و پ ــیل  آم ــیم و تحص تعل

آموزان نقش مهمی در تربیت دینی و فرهنگی آنان داشـته   دانش

و نیـز در حـل بسـیاري از مشـکالت و معضـالت مـدارس نقــش       

و  مکـاري والدین و مربیـان مـدارس بـدون ه   . بسزایی ایفا نمایند

ــش   ــرورش دان ــوزش و پ ــر آم ــاري یکــدیگر در ام ــوزان  همی آم

 .موفقیتی نخواهند داشت

 Aرامون آنفوالنزاي نوع توضیحاتی پی -6

آغـاز شـده    H1N1  یـروس با آلوده شدن فرد به و یماريب این

 : و شامل  یباشدم یفصل يو عالئم آن مشابه آنفوالنزا

بـدن درد، سـردرد، سـرفه و      ینی،ب یزشسرفه، گلودرد، آبر تب،

 .               است یکوفتگ

 . مشاهده شده است یزاسهال و استفراغ ن یماراناز ب دربعضی

 يگروههـا  یـز ن Aنوع  يدر آنفوالنزا ی،فصل يآنفوالنزا همانند

سـال، کودکـان بـا سـن      65از  یشدر معرض خطر افراد با سن بـ 

 یـر مـزمن نظ  یماریهـاي سال، زنـان بـاردار و افـراد بـا ب     5کمتر از 

بـدن آنـان    یمنیسطح ا یکهو افراد یقلب یماریهايب یابت،آسم، د

 . میباشند HIVبه   یانمبتال است مانند یینپا

 افراد سالم يبرا ییها توصیه

ــراد دارا   -1 ــا اف ــاس ب ــاط و تم ــرماخوردگ  ياز ارتب ــم س  یعالئ

 یـت متـر رعا  یـک اجتناب و در صورت ضرورت حداقل فاصله 

 یمـار مدت زمان و تعداد موارد تماس و ارتبـاط بـا افـراد ب   و  شود

 .یابدبه حداقل ممکن کاهش 
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بـه حـداقل    یعمـوم  يخود را در مکانهـا مدت زمان حضور  -2

 . یدممکن کاهش ده

و تـا   یدکار خود بهبود بخش یا یهوا را در محل زندگ یانجر -3

 . یدحد امکان پنجره ها را باز نگه دار

خـود را بـا آب    يدر طول شبانه روز و بصورت مکرر دستها -4

دستها پس از  کف آلـود شـدن   . ییدبشو یندهشو یعما یاو صابون 

دسـتها   یـاي شده و تمام زوا یدهبهم مال یهثان 20حداقل  یدل باکام

 .شستشو شود

مایعات از جملـه آب و دیگـر نوشـیدنی هـا فـراوان اسـتفاده         -5

  . دنشو

  )ویژه پدران(مجمع عمومی  دومینبرگزاري گزارش 

روز جمعــه ) ویــژه بــرادارن(دومـین مجمــع عمــومی آموزشــگاه  

محـــل نمازخانـــه صـــبح در  10رأس ســـاعت  24/7/88مـــورخ 

در این مجمـع مـوارد زیـر توسـط آقـاي      . آموزشگاه برگزار شد

  .داوري مدیر آموزشگاه بیان شد

 –هـاي انجـام شـده     هزینـه (بیان  مسـائل مـالی آموزشـگاه    ) الف

  )ه دولتواریز سران  –هاي مردمی  کمک

  :تربیتی و انضباطی از جمله  –بیان مسائل آموزشی ) ب

ــی   -1 ــتن گوش ــراه نداش ــه هم ــاز و    ب ــر مج ــایل غی ــراه و وس هم

  .غیرمرتبط توسط دانش آموزان

  .پرهیز از غیبت و تأخیر غیر موجه توسط دانش آموزان -2 

آوردن دوچرخه به آموزشـگاه ممنـوع بـوده و مسـئولیت آن      -3

  .متوجه خود دانش آموز می باشد

  .رفت و آمد دانش آموزان به دقت کنترل شود -4

  .تفاده شوده بجا اسیاز تشویق و تنب -5

  .وضعیت درسی فرزندان به دقت رسیدگی شود -6

فرزندان زمان زیـادي را صـرف تماشـاي تلویزیـون و رایانـه       -7

  .نکنند

به فرزنان بیاموزیـد کـه از پیـاده روهـا جهـت عبـور و مـرور         -8

  .استفاده نمایند

خودتان با مطالعـه کتـاب، لـذت کتـابخوانی را در فرزنـدتان       -9

  .تقویت کنید

  .ه مسایل دینی فرزندتان از جمله نماز دقت فرماییدب -10

  بیان مسایل مربوط به انجمن اولیاء و مربیان) ج

پیرامون اهمیـت و لـزوم انجمـن اولیـاء و مربیـان صـحبت هـایی        

انجام شد و از داوطلبین انجمـن اولیـاء و مربیـان ثبـت نـام بعمـل       

  . آمد

تـی زیـر را   در ادامه آقاي ربیعی معاونـت آموزشـگاه مـوارد تربی   

  :مطرح نمودند

  کنترل دانش آموزان در انتخاب دوست -1

  داشتن برنامه منظم در انجام امور مربوط به دانش آموزان -2

پرورشـی   –ارتباط و همکاري  با آموزشگاه در امور درسـی   -3

  ...و 

  نظارت بر بهداشت فردي فرزندان -4

در پایان آقاي روکا عضو انجمـن اولیـاء و مربیـان سـال گذشـته      

پیشنهاداتی پیرامون فعال نمودن کتابخانـه ، رسـیدگی بـه مسـائل     

آمــوزان و برگــزاري اردوهــاي علمــی   دینــی و اخالقــی دانــش

  .تفریحی آموزشی ارائه نمودند
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