اولیای محترم
با سلم و تبریک آغاز سال تحصیلی  ،96-97خلصاهای از برنامههای آموزشی و پرورشی سللال جللاری و همچنیللن اطلعاللات کلللی
مربوط به دبیرستان  ،حضورتان تقدیم میشود .امیدواریم در سال تحصیلی جدید بتوانیم فضللایی امللن ،شللاد و پللر از یللادگیری را بللرای
دانشآموزان فراهم کنیم؛ فضایی که دانشآموزان تمایل به تلشا و پشتکار بیشتر داشته باشند .بدیهی است بللرای نایللل شللدن بلله ایللن
اهداف به پشتیبانی وهمفکری شما اولیای گرامی نیاز داریم.
ساعات کار دبیرستان
ساعات کار دبیرسللتان،شللنبه تللا سهشللنبه سللاعات  7:۰۵الللی  ۱۵:۰۰و چهارشللنبه سللاعات  7:۰۵الللی ۱۵:۱۵اسللت .آزمونهللای جللامع،
کلسهای المپیاد ،برخی فعالیتهای فوقبرنامه ،اردوها و بازدیدها روزهای پنجشنبه برگزار میشوند.
کلسهای زبان انگلیسی برای پایه دهم دبیرستان ،بللا اسللتفاده از سللری کتابهللای  American English Fileروزه ای
دوشنبه و چهارشنبه در متن برنامهی آموزشی برگزار میشود .دانشآموزانی که تسلط نسللبی بلله زبللان انگلیسللی دارنللد ،بللا تأییللد گللروه
انگلیسی میتوانند در کلسهای زبان فرانسه یللا زبللان آلمللانی کلله همزمللان بللا کلسهللای انگلیسللی برگللزار میشللود ،شللرکت کننللد.
درصاورتیکه دانشآموزان پایهی یازدهم یا پایههای دیگر مایل به استفاده از کلسهای مدرسهی زبان هسللتند بایللد بلله دفللتر مدرسللهی
زبان واقع در دفتر دبیرستان مراجعه کنند.
تاریخ آزمو نهای جامع
در پایان کلسهای تابستانی یک آزمون جامع و در طول سال تحصیلی ،چهار آزمون جامع برگزار می شود .عاملکللرد دانشآمللوزان
در هر یک از این آزمون ها بخشی از نمرهی مستمر دانش آموزان را در هر نیمسال تشکیل میدهد.
نام آزمون

پایهها

زمان اجرا

آزمون جامع )(۱

دهم و یازدهم

چهارشنبه

96/6/۸

آزمون جامع )(۲

دهم و یازدهم

پنجشنبه

96/۸/۴

آزمون جامع )(۳

دهم و یازدهم

پنجشنبه

 96/9/۲۳ساعات 7:۲۰

آزمون جامع )(۴

دهم و یازدهم

پنجشنبه

 96/۱۲/۳ساعات 7:۲۰

آزمون جامع )(۵

دهم و یازدهم

پنجشنبه

ساعات 7:۲۰

96/۲/6

ساعات 7:۲۰

جلسات اولیا
کارگاههای آموزشی با هدف هماهنگی روشاهای تربیتی در طول سال برگزار میشللود .امیللدواریم بتللوانیم از همفکللری شللما در ایللن
برنامهها برخوردار شویم.
اطمینان داریم اولیای محترم در مراجعه به مدرسه با ظاهری متناسب با محیط فرهنگی حضور خواهند یافت.

تاریخ جلسات اولیا

ر

زمان و مکان

عانوان جلسه

 ۱انتخابات انجمن اولیا و مربیان

سهشتبه

 ۲کارگاه اولیاء و دانش آموزان پایهی دهم انسانی و تجربی

شنبه

96/7/۲9

 ۳کارگاه اولیاء و دانش آموزان پایهی دهم ریاضی و هنر

دوشنبه

96/۸/۱

یکشنبه

96/۸/۲۱

ساعات  ۱۵:۳۰تا ۱۸

 ۵کارگاه اولیاء و دانش آموزان پایهی یازدهم ریاضی

شنبه

96/9/۴

ساعات  ۱۵:۳۰تا ۱7

 6کارگاه اولیاء و دانش آموزان پایهی یازدهم تجربی

سه شنبه

96/9/7

ساعات  ۱۵:۳۰تا ۱7

شنبه

96/9/۱۱

۴

کارنامه نیمه اول

و ملقات با اولیای پایهی دهم و یازدهم دبیرستان و هنرستان

 7کارگاه اولیاء و دانش آموزان پایهی یازدهم انسانی و هنر
ارائهی کارنامه پایان ترم

 ۸و ملقات با اولیای پایهی دهم و یازدهم با حضور دبیران و
معاونان پایه

یکشنبه

ساعات  ۱۵:۳۰تا ۱7

96/7/۱۱

ساعات  ۱۵:۳۰تا ۱7
ساعات  ۱۵:۳۰تا ۱7

96/۱۱/۸

ساعات  ۱۵:۳۰تا ۱7
ساعات  ۱۵:۳۰تا ۱۸

درصاورت هر نوعا تغییر احتمالی در تاریخ جلسات ،مراتب به طور کتبی و از طریق سایت مؤسسه به اطلعا اولیا خواهد

رسید .تاریخ برگزاری کارگا ههای آموزشی نیمسال دوم تحصیلی متعاقب اا اعالم خواهد شد.

مناسب تها
با هدف آشنایی دانشآموزان و ایجاد انس در آنان نس بت بله رویللدادهای ملذهبی و ملللی ،برنامههلایی در مناسللبتهای مختلللف اجللرا

میشللود .بللدیهی اسللت افزایللش ظرفیللت یللادگیری ،توسللعهی مهارتهللای اجتمللاعای از جمللله کللارتیمی ،تللوان تصللمیمگیری و
مسئولیتپذیری و همچنین ایجاد فرصاتهای مناسب برای رشد خلقیت و ابتکللار دانشآمللوزان ،از جمللله اهللداف جللانبی اجللرای ایللن

برنامههاست .اطلعا اولیای محترم از چند برنامهی زیر ضروری است .همچنین صامیمانه تقاضا میکنیللم اولیللای گرامللی در جشللنوارهی

پروژههای دانشآموزان و بازارچهی خیریه حضور یابند.
ر

زمان احتمالی

۱

شنبه

۲

چهارشنبه

96/7/۱
96/7/۵

مناسبت
مراسم بازگشایی مدارس ،دهه محرم و هفته دفاعا مقدس
معرفی انجمنها ،غذای نذری موسسه

۳

سهشنبه

96/7/۱۱

انتخابات انجمن اولیا و مربیان

۴

پنجشنبه

96/7/۲۰

جشن فارغالتحصیلی

۵

دوشنبه

96/۸/۱

6

پنجشنبه

7

سه شنبه

۸

شنبه

انتخابات شورای دانشآموزی

96/۸/۱۱

اردوی روز دانشآموز

96/۸/۱6

شله زرد نذری

96/۸/۲۰

آغاز هفته نمایشگاه کتاب

ر

زمان احتمالی

مناسبت

9

پنجشنبه 96/9/۲

کلسهای جبرانی پایههای دهم و یازدهم دبیرستان از ساعات  7:۲۰تا

۱۰

سهشنبه

96/9/7

۱۱

شنبه

96/9/۲۵

۱۲

چهارشنبه 96/9/۲۲

جشن شب یلدای یازدهم

۱۳

سه شنبه  96/۱۰/۲6تا جمعه 96/۱۰/۲9

اردوی بینترم

۱۴

پنجشنبه

۱۵

پنحشنبه

۱6

سهشنبه

۱7
۱۸

96/۱۱/۱9
96/۱۲/۱۰
96/۱۲/۱۵

چهارشنبه  96/۱۲/۲۳و پنجشنبه
96/۱۲/۲۴
97/۲/۱۲
چهارشنیه

۱۳:۰۰
مانور زلزله

ارزیابی پروژهها در روز ملی پژوهش

مسابقات د هه فجر
بازارچه خیریه خرد
روز درختکاری
جشنوارهی پروژههای دانشآموزی
روز معلم

یادآوری برخی مقررات مدرسه

انتظار داریم برای اجرای مقررات مدرسه که هنگام ثبتنام ملحظه کردهاید از حمایت شما بهرهمنللد باشللیم .فقللط بللرای یللادآوری برخللی از

مهمترین مقررات مدرسه مجدداا بلله اطلعاتللان میرسللد .لزم بلله تللوجه اسللت کلله رعاللایت نکللردن مقللررات ،مللوجب کسللر نمللرهی انضللباط

دانشآموزان خواهد شد.

 -غیبت و تأخیر :حضور منظم و بهموقع دانشآموزان ،برای رسیدن به اهداف موردنظر ضروری است .لزم به ذکر اسلت کلله ایلن عالادت

در اثر تکرار ،تقویت خواهد شد و بهعانوان یک الگوی موفق در طول زندگی به آن عامل میشود.

در صاورت هرگونه تأخیر ،دانشآموزان فقط با اجازهی کتبی معاون ،مجاز به ورود به کلس هستند و بدیهی است در اینگونه موارد ،مطابق

با مقررات انضباطی مدرسه که هنگام ثبتنام ملحظه و امضا کردهاید ،برخورد خواهللد شلد .تللأخیر در زنللگ اول فقللط بللا اطلعا تلفنلی یللا

حضوری اولیا موجه خواهد بود.

* در صاورت غیبت فرزندتان ،تا قبل از ساعات  ، 9مورد را به معاون اجرایی دبیرستان )خانم خوانساری ل داخلی  ۱۰۱یللا ۱۰۲

و یا تلفن مستقیم  ( ۲۲۱7۱۵۴۸اطلعا دهید .

 -روال ورود و خروج  :برای حفللظ امنیللت دانشآمللوزان و رعاللایت حللال همسللایگان ،ورود دانشآمللوزان از طبقهی  -۳و خللروج کلیهی

دانشآموزان از درر دبیرستان صاورت میگیرد .از اولیای محترم تقاضا میشود چنانچه بههر دلیللل از خیابللان گلسللتان یکللم مللراجعه میکننللد،

برای مراعاات حال همسایگان و پیشگیری از بروز مشکلت بعدی برای خود و مدرسه ،از توقف وسللیلهی نقلیلله درایللن خیابللان جللداا پرهیللز

کنند.

* در صاورتی که فرزند شما از سرویس استفاده م یکند و در بعضی از روزها پس از مدرسه ،مقصدی غیر از منللزل دارد و یللا

باید برای برگشت به منزل از آژانس استفاده کند ،اطلعا قبلی شما به معاون پایه )تلفنی یا به صاورت کتبی( الزامی است.

* در صاورت نیاز ضروری به خروج دان شآموز قبل از ساعات تعطیلی نیز اطلعا قب لللی بلله م عللاون پللایه ضللروری ا سللت .ضللمن اا
سپاسگزار خواهیم شد اگر خروج دان شآموز همراه ولی باشد.

 رعاایت اونیفورم و شکل ظاهری دانشآموزی هنگام حضور در مدرسه ضروری است .اصالحا ابللرو ،آرایللش داشللتن و نللاخن بلنللد ممنللوعااست و در صاورت مشاهده ،مطابق با مقررات برخورد میشود.

 استفاده از تلفن همراه و وسایل صاوتی در محیط مدرسه ممنوعا است .در صاورت مشاهده ،تلفن همراه دانشآموز ،ضللبط و بلله مللدت یللکهفته در دفتر مدرسه میماند .ذر صاورت تکرار تخل ،عالوه بر ضبط تلفن همراه به مدت یک هفته ،از نمره انضباط دانشآموز هم یک نمره
کم میشود،
 -هر یک از دانش اموزان مدرسه در طول سال تحصیلی ،دو بللار بلله مللدت یللک هفتلله وظیفهی نماینللدگی کلسشللان را بهعاهللده دارنلد .در

صاورتی که وظایف نمایندگی را به خوبی انجام ندهند ،از نمرهی انضباطشان کسر خواهد شد.
ارتباط با اولیای دبیرستان

ملقات با اولیای دبیرستان

روزهای شنبه الی چهارشنبه با تعیین وقت قبلی میتوانید با مدیریت و یا معاونان دبیرستان ملقات داشته باشید.
ارتباط از طریق سایت مدرسه و اتوماسیون:

شما میتوانید اطلعاات مربوط به گروههای آموزشی و همچنیلن اخبلار مدرسلله و برگلزاری جلسلات را از طریلق سللایت دریللافت کنی د .در
شرایط خاص آب و هوایی یا سایر مواقع ضروری میتوانید آخرین اخبار مدرسلله را روی سللایت مشللاهده کنیلد .در بخللش تمللاس بللا مللا در
سایت مدرسه امکان ارتباط با مسئولن از طریق پست الکترونیکی نیز فراهم است.

گزارشا عاملکرد تحصیلی دانشآموزان هر دو ماه یکبار در سایت مؤسسه قرار میگیرد و اولیا میتوانند با استفاده از نام کاربری و
کلمهی عابور ،کارنامهی فرزندشان را رؤیت کنند .اولیای محترم میتوانند نام کاربری و کلمهی عابور خود را از دفتر  ITدریافت کنند.
همچنین امکان تغییر نام کاربری و کلمهی عابورنیز وجود دارد.
آدرس سایت مدرسهwww. kheradedu. ir :
آدرس اتوماسیون:

https:// automation. kheradedu.com

شماره تلفن و محل استقرار مسئولن کادر اجرایی و اداری دبیرستان و واحدهای دیگر مؤسسه
نوعا مسئولیت /معاونت

محل استقرار

شماره داخلی )مستقیم(

مدیر دبیرستان )خانم لیلی محمدحسین(

طبقهی همکف دبیرستان

۱۰۳

طبقهی اول

۱۰۵

معاون پایهی یازدهم )خانم سیما صاادقی(

طبقهی دوم

۱۰6

معاون اجرایی دبیرستان )خانم نسرین خوانساری(

طبقهی همکف

مشاور )مریم عاباسی(

طبقهی ۱ل  ،دبیرستان

۱۰7

معاون فوقبرنامه )مژده هنری(

طبقهی ۱ل  ،دبیرستان

۲۳6

معاون اجرایی مؤسسه /مسئول واحد ناهارخوری )خانم داوودزاده(

طبقهی ۲ل  ،مؤسسه

مسئول سرویس )خانم اشرف سعادت(

طبقهی  ، -۲مؤسسه

مدیر واحد ورزشا و معاون پشتیبانی مؤسسه )خانم مریم موسوی(

طبقهی  ، -۳واحد ورزشا

حسابداری

طبقهی  ، -۲واحد حسابداری

۲۲۴

مسئول امور اداری )خانم فریبا محمد(

طبقهی  ،-۲واحد اداری

۱۲۰ - ۲۱۰

معاون پایهی دهم تجربی و ریاضی)خانم رحیمیفر(،
معاون پایهی دهم و یازدهم انسانی )خانم شاهنوری(

۱۰۲ - ۱۰۱

)تلفن مستقیم (۲۲۱7۱۵۴۸

۱۳۴

)تلفن مستقیم (۲۲۱7۱۵۴۵
۱۳۱
۲۱۸

)تلفن مستقیم (۲۲۱7۱۵۴۳

