
  

  91خرداد  29شماره   نوائی گاهنامه

  آموزشگاه حاج سید حسین نوائی

  آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  

  

  یتعال باسمه

  مهــربان  يخدا گویــم یحمـــد م

  روان داده است روح و را ما آنکه

  است  یــدهبخش یزندگ را ما آنکـه

    است  یدهبخش یرخشندگ هر را م 

    یـــدکــنــ یاري دارم مــرا آرزو

    یـدکـن يارک گفتـن مـدد سخـن در

    رگ  ُتـ       ِکار سـ  یـنانـدر یالهـ یا

  بزرگ یکن که تو هست دستگیري

    کشـورم يکنـم خـدمت برا تـا

  یاورم یب و کس یب       ِبهرخلق 

    ام یــاريرم کن     َاز ک  یالهــ یا

  یمآه و فغان و زار یدم بین

    من یادفر ینبشنو ا! یاله یا

  گــردان خاطــر ناشــاد من شــاد

  )افغان( شبنم یالل م خانم  شعر از 

  اخبار آموزشگاه

  اولین جلسه شوراي دبیران                        

  اولین مجمع عمومی آموزشگاه                        

  اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان                        

  اولین جلسه آموزش خانواده                         

  دومین جلسه شوراي دبیران                        

  آموزي انتخابات شوراي دانش                        

  دومین مجمع عمومی آموزشگاه                        

  سومین جلسه شوراي دبیران                        

  جلسه شوراي دبیران چهارمین                        

پیروزي تیم والیبال آموزشگاه در مقابل  -                         

شکست تیم والیبال آموزشگاه در مقابل  -مدرسه شهید مدرس

  مدرسه ادیب 

مشارکت (اجراي مرحله اول طرح مدام                            

  )آموزان در اداره مدرسه دانش

تیم پیروزي تیم والیبال آموزشگاه در مقابل  -                           

شکست تیم والیبال  - حاج محمد رفیعی ، جواداالئمه و مفتح

  ادیب و کسب مقام دوم در شهرستان تیم  آموزشگاه در مقابل

آموزان در همایش نماز و  حضور اولیاء دانش                          

   آباد اده در تاالر شهرداري دولتخانو

آموزان سال اول آموزشگاه   ي دانش معاینه                        

  توسط کارشناس بهداشت

   برگزاري مراسم سوگواري شهادت امام حسین                        

  پیرامون سالمت روانجلسه آموزش خانواده                         

پیروزي تیم هندبال آموزشگاه مقابل                           

  آموزشگاه داورپناه
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  و مربیان برگزاري جلسه انجمن اولیاء                         

 پیروزي تیم هندبال آموزشگاه  در برابر                           

  وکسب عنوان قهرمانی شهرستان شهید سجادي مدرسه 

  پنجمین جلسه شوراي دبیران                        

  آموزش خانوادهبرگزاري جلسه                          

  و مربیان برگزاري جلسه انجمن اولیاء                         

مشارکت (طرح مدام مرحله دوم اجراي                            

  )آموزان در اداره مدرسه دانش

ویژه اولیاء پیرامون برگزاري کالس توجیهی                            

  نظام آموزشی سال آینده 

  شوراي دبیرانششمین جلسه برگزاري                          

 و امام صادق) ص(جشن والدت نبی اکرم                           

  اسالمی و جشن پیروزي انقالب ) ع(

   پیرامون مسائل روز سخنرانی سرهنگ رضایی                        

  برگزاري هفتمین جلسه شوراي دبیران                        

  برگزاري جشن نیکوکاري                        

   اردوي باغ ابریشم                        

  اردوي باغ ابریشم                        

  اردوي باغ ابریشم                        

  کوه اردوي خوانسار و گلستان                        

  کوه اردوي خوانسار و گلستان                        

اردوي علمی تفریحی دبیران آموزشگاه به                           

  برگزاري هشتمین جلسه شوراي دبیرانمقصد چادگان و 

  آموزان بسیجی اردوي کوه صفه ویژه دانش                       

  برگزاري نهمین جلسه شوراي دبیران                        

هاي برتر مسابقات  اهداء جوایز به رتبه                          

  و علمی هنري ، فرهنگی

  پرورشی  محقق معاون محترمهمکار گرامی جناب آقاي 

مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده و از 

درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي 

  .عزت خواهانیمبازماندگان طول عمر با 

  همکار گرامی جناب آقاي انالویی

از خداوند . غم از دست دادن عزیزان سخت و جانکاه است

بزرگ برایتان آرزوي صبر و براي مرحوم پدرتان غفران الهی 

  .آرزومندیم

  )ع(حدیثی از امام علی 

   شود یمراقب افکارت باش که گفتارت م

  شود یمراقب گفتارت باش که رفتارت م      

  شود یمراقب رفتارت باش که عادتت م           

  شود یم یتتمراقب عادتت باش که شخص                

  شود یم باش که سرنوشتت یتتمراقب شخص                     

  سفر حج در به همسرش )ره(انه حضرت امام قنامه عاش

تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتالي به 

جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم متذکر شما 

عزیزم، . هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است

امیدوارم خداوند شما را به سالمت و خوشی در پناه خودش 

گذرد ولی به  من با هر شدتی باشد می] حال. [حفظ کند

حمداهللا تاکنون هرچه پیش آمد خوش بوده و االن در شهر 

فقط براي . جاي شما خالی است       ًحقیقتا . یباي بیروت هستمز

صد حیف که . تماشاي شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد

 محبوب عزیزم همراهم نیست که این منظره عالی به دل بچسبد

  .اهللا قربانت؛ روح. تصدقت. ایام عمر و عزت مستدام  ...

  ساز علوم تجربی  آموزان برگزیده در وسایل دست دانش

  مهدي محقق  محمدرضا داوري  وحید جعفري

رتبه اول در ساخت 

  کولر آبی

رتبه اول در ساخت 

  کولر آبی

رتبه سوم در ساخت 

  سنتور
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  آموزان برتر آموزشگاه در امتحانات نوبت اول دانش

  پایه اول

  2اول   1اول 

  مهدي داوري  ایمان عاموچی  امیرحسین رضایی  محمدحسین حیدریان  حسین نریمانی  احمدرضا ربیع

  65/19رتبه سوم با معدل   88/19رتبه دوم با معدل   97/19رتبه اول با معدل   15/19رتبه سوم با معدل   32/19رتبه دوم با معدل   35/19 رتبه اول با معدل
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  پایه دوم

  2دوم   1دوم 

  ابوالفضل داوري  سجاد داوري  علیرضا داوري  امیرحسین داوري  محمد عابدي  اشرفیحسین   وحید جعفري

  74/18 معدلرتبه سوم با   82/18رتبه دوم با معدل   79/19رتبه اول با معدل   90/18رتبه سوم   90/18رتبه سوم   44/19رتبه دوم   59/19 رتبه اول
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  پایه سوم

  2سوم   1سوم 

  سعید داوري  محمد داوري  محمدعلی درخشی  علیرضا داوري  علی وفا  عرفانیعلی 

  36/19رتبه سوم با معدل   39/19رتبه دوم با معدل   50/19رتبه اول با معدل   14/18رتبه سوم با معدل   36/18رتبه دوم با معدل   86/18رتبه اول با معدل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  هاي برتر آموزشگاه عنوان

  راهنمایی پسرانه شهرستان مدارسمقام اول مسابقات هندبال 

  راهنمایی پسرانه شهرستان مدارسمقام دوم مسابقات والیبال 

  مقام چهارم مسابقات تنیس روي میز مدارس راهنمایی شهرستان

  آموزان آموزشگاه در سطح شهرستان مقام سوم سرود توسط دانش

  ایمان عاموچی  بگلیعلیرضا قلی 

  رتبه سوم مسابقه علمی مرحله دوم شهرستان  مقام اول مسابقات کشتی نوجوانان استان

    

  در سطح شهرستان معارف وفرهنگی هنري  هاي برتر مسابقات رتبه

  علیرضا داوري  مهدي داوري  محمد داوري

  رتبه اول احکام  منبت رتبه اول  رتبه اول قالیبافی

      
      

  شایان زارعی  امیرحسین رضایی  حسین اشرفی

  البالغه رتبه دوم نهج  نمازانشاء رتبه دوم   رتبه اول انشاء نماز

      



  فرهنگی هنري در سطح شهرستانمعارف و  هاي برتر مسابقات رتبهادامه 

  علی حلوایی  احمدرضا جوکار  محمد کرباسی  علی حیدریان  مهدي محقق  امیرحسین رضایی  احمدرضا جوکار

 رتبه سوم نشریه رتبه سوم نشریه رتبه سوم نشریه  رتبه سوم نشریه  رتبه سوم داستان  رتبه دوم حفظ  رتبه دوم قرائت

              
              

  رضا زارعان  محسن باقري  علی نادري  حسین اشرفی  جواد فتاحی  محمدحسن داوري  محسن باقري

  رتبه سوم خوشنویسی  رتبه سوم اذان  رتبه سوم اذان  البالغه نهجرتبه سوم   رتبه سوم حفظ  رتبه سوم حفظ  انشاء نمازرتبه سوم 

              
  

  آموزان در مرحله اول ي علمی دانش در مسابقهآموزشگاه هاي برتر  رتبه

  اول پایه

  عاموچی ایمان  حیدریان محمدحسین  شایان زارعی  داوري مهدي  امیرحسین رضایی

  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه

1  1  2  2  3  3  4  6  5  24  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  دوم پایه

  میالد داوري  وحید جعفري  مسعود جوادي  حسین اشرفی  علیرضا داوري

  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  شهرستانرتبه   رتبه مدرسه

1  15  2  84  3  135  3  135  5  142  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  سوم پایه 

  احسان محقق  علیرضا داوري  محمد داوري حسین  احمدرضا جوکار  علی وفا

  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  رتبه شهرستان  رتبه مدرسه  رتبه شهرستان  مدرسهرتبه   رتبه شهرستان  رتبه مدرسه

1  10  2  12  3  15  4  23  5  59  
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