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 گذرد؟تقوا هچ می دبیرستانرد 
 دو هفته انهم -اهجواهن

 7/6/99 ات جمعه  24/5/99 از جمعه
شفیق، این گزارش به منظور   صلی چرخه    اطالعرفیقان  ضای ا سانی به اع آموزان( در رابطه با دانش -مربیان -تربیت )والدینر

 گیرد.ها و سایت مدرسه قرار میهای مدرسه به صورت هفتگی در کانالاهم فعالیت

 

 

 ها:مناسبت -1

 داریم.قمری و ماه شورانگیز محرم را اپس می 1442رمداد آغاز سال  31روز جمعه 
 ها مهه پروانه اوستست که جاناین چه مشعی  تــــامل مهه دویانه اوســـــت که عاین حسنی کیس

 تـــــــــه اوســـــوه مستانــــــگذرم جلهر کجا یم  گر استنگرم رنگ رخش جلوههر کجا یم
 تـــــــه عزا و چه مامت اســه و چــــباز این چه ونح  تــباز این چه شورش است که در خلق عامل اس

 تـــــته تا عرش اعظم اســــــور خاســــــیب نفخ ص  ز زمنیـــــت کـــــز عظمی اســـــــــــباز این چه رستخی
 تـــــــــان مجله در مه اســـان و خلق جهــــــاکر جه  د از کجا کزوــــــــــاز دمیــــــــــره بـــــــــاین صبح تی

 تـــــــامل اســــــــایم ذرات عــــــــوب در متــــــــاکش  ابــــــــرب آفتـــــــــکند از مغیموع ـــــــــا طلـــــگوی
 

  امور مربوط به آموزش: -2
ف
دی
ر

 

 تاریخ اجرا پشتیبان فنی نام مدرس موضوع درس

 نوع اجرا

ی
ور
ض
ح

 

مه
نی

ی
ور
ض
ح

 

ن
الی
آن

ی 
یق
تلف

 

 پهلوانخانم  خانم خواجوی فیزیک دهم 1
     1/6 – 25/5شنبه 

     3/6 – 27/5دوشنبه 

 " آقای رنجبر زیست دهم 2
     1/6 – 25/5شنبه 

     4/6 – 28/5شنبه سه

 " خانم موسویان شیمی دهم 3
     1/6 – 25/5شنبه 

     3/6 – 27/5دوشنبه 

 " آقای معنوی حسابان یازدهم 4
     1/6 – 25/5شنبه 

     3/6 – 27/5دوشنبه 

 " خانم موسویان شیمی یازدهم 5
     1/6 – 25/5شنبه 

     3/6 – 27/5دوشنبه 

 هب انم انمی دوست
 هک آغاز و رسانجام کار ما با اوست.
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ف
دی
ر

 

 تاریخ اجرا پشتیبان فنی نام مدرس موضوع درس

 نوع اجرا

ی
ور
ض
ح

 

مه
نی

ی
ور
ض
ح

 

ن
الی
آن

ی 
یق
تلف

 

 " آقای معنوی ریاضی یازدهم 6
     1/6 – 25/5شنبه 

     3/6 – 27/5دوشنبه 

 " آقای رنجبر زیست یازدهم 7
     1/6 – 25/5شنبه 

     4/6 – 28/5شنبه سه

     2/6 – 26/5یکشنبه  " خانم قنبری عربی دهم 8

 " دوستیالهخانم ریاضی دهم 9
     2/6 – 26/5یکشنبه 

     4/6 – 28/5شنبه سه

 " شریعتیآقای  فیزیک یازدهم 10
     2/6 – 26/5یکشنبه 

     4/6 – 28/5شنبه سه

 " خانم کاظمی هندسه یازدهم 11
     2/6 – 26/5یکشنبه 

     4/6 – 28/5شنبه سه

     2/6 – 26/5یکشنبه  " خانم قنبری عربی یازدهم 12

     4/6 – 28/5شنبه سه " خانم اعرابی هندسه دهم 13

     4/6 – 28/5شنبه سه " خانم ابدال دهمدینی  14

     4/6 – 28/5شنبه سه " دوستیالهخانم آمار یازدهم 15

     4/6 – 28/5شنبه سه " خانم ابدال دینی یازدهم 16

     5/6 – 29/5چهارشنبه  " خانم مالیی ادبیات دهم 17

     5/6 – 29/5چهارشنبه  " خانم مالیی ادبیات یازدهم 18

     5/6 – 29/5چهارشنبه  " خانم انورپور انگلیسی دهم 19

      5/6 – 29/5چهارشنبه  " خانم انورپور انگلیسی یازدهم 20
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 امور مربوط به والدین و انجمن اولیاء و مربیان: -3
   
   

  

 

 امور مربوط به مراجعین: -4

  تحصیلی جدید در جریان است.آموزان برای سالنام دانشثبت 
  های جدید در حال انجام است.امور مربوط به مصاحبه و گزینش ورودی 
  باشد.جلسات گفتگوهای خانوادگی فعال می 

 
 

 های اختصاصی:اخبار و پیام -5

 «تربیت اعضای اصلی چرخه -مثلث طالیی» 

 آموزاندانش همکاران والدین

- 
همکاران محترم، مطابق دعوت خانم شریف، به 

 آموزان تشریف بیاورید.جلسه دانش

 کنیم.از حضور گرم شما در این جلسات استقبال می

در  آموزانبرنامه حضور دانش

، آشنایی با دبیران جهت مدرسه

در کانال مربوطه اعالم  شنبهروز 

 گردد.می
 

 

 ها و خبرهای تازه:برنامه -6

 گذشتههفته  هفته آینده

- - 

 

 آورد تربیت:ره -7

 زنیم:آورد تربیت را روی سایت مدرسه ورق میره

 «مثلث طالیی تربیت»

این رسانه رسمی، زیرنظر اداره مطبوعات، با هفده سال پیشینه درخشان، به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین اعضای اصلی 

آموزان( در مجتمع آموزشی تقوا تدوین و باتوجه به مالحظات کرونا از دانش -مربیان -تربیت )والدینمثلث طالیی و یا چرخه

 گیرد.های مختلف در اختیار عالقمندان قرار میطریق سایت مدرسه در بخش

  باشد.هرگونه پیشنهاد و یا مطالب ارسالی شما از طریق آدرس الکترونیکی مورد استقبال مسئولین می

 نژادناهید ناصری
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 تربیتآورد رَه   

 فرهنگی –ادبی  –اجتماعی  –تربیتی  –آموزشی                       

 سال بیستم و یکم                       

  99 و تابستان  و بهار 98زمستان   -82و  81و  80شماره                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  خودمان، از خدایمان، از دیگران.پیوسته در حالتی از تشکّر باشیم؛ از 

 .به نجات زمین و مهربانی با طبیعت بیندیشیم 

 .زیاد مطالعه کنیم، بیشتر بشنویم، کمتر بگوییم 

 هایمان از کرونا را فراموش نکنیم.آموخته 
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 ای که با نامت جهان آغاز شد
 دفرت ما مه به نامت باز شد

 دفرتی کز نام وت زویر گرفت
 چرخ باالتر گرفتاکر آن از 

  سردبیر سخن

 بال و پر کندن ها،انستتان خون ریختن جانوران، کشتتتن ها،کوه تخریب ها،درخت قطع استتت  آلوده جنایت به بشتتر دستتت

 دیگر ... جرم هزاران آبی وآسمان کردن سیاه زباله، از زمین سطح کردن پر ها،سنگ پیکره کردن ذره-ذره پرندگان،

 ها،فشان آتش شدن فعال ها،اقیانوس در سونامی  ها،رودخانه طغیان است،  داده نشان  دندانی و چنگ طبیعت نیز کرونا از قبل

 و ... زلزله سیل،

 آید.می تنگ به زادآدمی انصافیبی و رحمیبی از هرزگاهی صبوری، متانت، مهربانی، همه با کائنات

 و آستتمان در پرندگان شتتمارش، غیرقابل تنوع با گیاهان مختلف گونه هزاران با جانوران بشتتر نیستتت  به متعلق فقط زمین

 .دارند سهمی آن از هااقیانوس در زیانآب

 بریممی لذت آن هایزیبایی از کنیم،می تغذیه آن از گیریم،می آرام آن روی ایمشده  متولد آن روی ماست   همه مادر زمین

 .برآریم سر خاک از باید دوباره و بازگردیم زمین به باید نهایتاً و

 دور که اندشده  محصور  هاییقفس در اندشده  اربابشان  که هاییانسان  دست  به صنعتی  هایدامداری در هاخوکماده امروزه 

 به برسد  چه ندارند، پهلو آن به پهلو این از چرخیدن برای فضایی  حتی است. آنها  بتنی آن کف و فلزی هایمیله دورشان  تا

منتقل  تربزرگ کمی هایقفس به نیم و ماه ستته از بعد هاخوکماده .استتت باروری مخصتتو  هاقفس این .بروند راه اینکه

 دیگری محل به و کنندمی جدا مادر از گیرند،می شتتیر از زور به را آنها بیاورند. دنیا به آنجا در را هایشتتانبچه که شتتوندمی

 دوباره چرخه این تا گردانندمی بر قفس به مصنوعی  تولیدمثل برای دوباره را مادر و شوند  کشتار  آماده و تا پروار فرستند می

شتارگاه  به را مادر هایخوک آنگاه و شود می تکرار مرتبه 5 تا جریان این شود.  تکرار  خوکماده میلیون هاسپارند. ده می ک

گراید. چه کستتی این می ناامیدی به امیدهایشتتان برند و پیوستتتهمی پایان به را زمین روی زندگی عظیم رنج این با دنیا در

 حق و حقوق را برای بشر ایجاد کرده است؟ مگر پاسخگویی به خودخواهی، به ادعای سروری و ...

 بار انسان بر روی زمین است.تر از ویروس کرونا از رفتار خشونتاین یک نمونه بسیار کوچک، حتی کوچک

دوا گیرد و درد بیکند. اما اگر کاسه صبرش لبریز شود به سختی انتقام می    عمل میکائنات هوشمند است  صبورانه و لطیف    

 سازد.می

 سرنوشت اقوام پیشین، افسانه نیست، تاریخ را ورق بزنیم و همه چیز را باور کنیم.

 صدا را نداها آید ما سوی   ندا ما فعل و کوه است جهان این

 دمان را در آن پیدا خواهیم کرد.را خوب بررسی کنیم پس خو ویروس کرونااگر 

 ساز.بارالها! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و راه نجاتی برایمان فراهم

 «سند این دعا، که انگار برای امروز نوشته شده، کجاست؟ » 

 آن را بیابیم و به آن بیندیشیم
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 رد مکتب تجرهب!
 «نمره شما از بیست چند است؟ » 

تواند کند که مفهوم آن اتکای متقابل است. مدیر مییافتن به نتایج موردنظر با سایر افراد همکاری میدستمدیر، کسی است که برای 

 تواند با رعایت نکات زیر کارهای خود را بهتر پیش ببرد.با تفویض اختیار به دیگران تولید یا نتایج را چندین برابر نماید. مدیر می

 و عالقمندی بین همکاران تقسیم کنید.کارها را مطابق استعداد، توانمندی  -1

 کارها را بر اساس ترکیب تیمی انجام دهید؛ در این حالت نتیجه کار مدیر، نتیجه کار تیم او خواهد بود. -2

 تر کار کنید و دیرتر کار را تعطیل کنید.زودتر سرکارتان بیایید، سخت -3

 انجام آن فقط از عهده شما ساخته است.های خود را بشناسید و کارهایی را انتخاب کنید که توانایی -4

 کارها را آسان کنید و آن را با سرعت و دقّت انجام دهید. -5

 کارهای مهم را سر موعد مقرر انجام دهید. -6

 انتظارات خود را از افراد به صراحت بیان کنید، در پایان دوره آن را ارزیابی کنید و پاداش را فراموش نکنید. -7

 ه باشید، عملگرا و پیگیر باشید.به نتایج کارها توجه داشت -8

 با افراد متخصص زیاد مشورت کنید اما تصمیم آخر را خودتان بگیرید و با صراحت عمل کنید. -9

 های اصلی یک مدیر است.های گوناگون از ویژگیگیری در صحنههیجانی و قدرت تصمیمهوش -10

 دهد.یری او را توسعه میگتوجه داشته باشید که اشراف یک مدیر به اطالعات الزم قدرت تصمیم -11

شود در این شرایط بر خودتان مسلط باشید و به خودتان تلقین کنید که برای حل     ها نمایان میشخصیت واقعی افراد در بحران   -12

 حلی وجود دارد که با استفاده از قدرت فکر آن را پیدا خواهید کرد.هر مشکل، راه

 باشد:تان میبودن صندوق عاطفی کلید موفقیت شما در رابطه با همکاران، پُرشاه -13

 کوچک و ساده هایانجام مهربانی 

 صداقت، راستگویی و صمیمیت 

 آنها از انتظارات تصریح و تشریح 

 غایبین و عدم صحبت راجع به کسی که حضور ندارد )غیبت( به نسبت وفاداری 

 دو رنگی( از پرهیز) وجود تمامیت 

 شرایطیفوری در هر  عذرخواهی و اشتباه به اقرار 

 های فوق، همکارانتان با دلشان برای شما کار خواهند کرد.با رعایت نکته

 گذارند نشانه میزان قابلیت شماست.رعایت اصل احترام متقابل را فراموش نکنید و بدانید میزان احترامی که کارکنان به شما می -14

 خود خدمات بهتری ارائه کنید. توانند به مشتریاندائماً در حال جستجو و مطالعه باشید که چگونه می -15

 گیری و نوع عملکرد هر روز باید از روز قبل بهتر باشید.به این قناعت نکنید که امروز مدیر خوبی هستید شما در تصمیم -16

 قبل از شروع هر کاری فکر کنید که برای انجام آن به چه دانش و مهارتی احتیاج دارید؟ -17

 دانید آن را فوراً یاد بگیرید.به روز استفاده کنید اگر نمیهای برای انجام کارهایتان از تکنولوژی -18

 کارهای روزانه خود را به ترتیب اولویت در فرمی بنویسید و حتماً به آن عمل کنید. -19

 گیرید.وظایف همکاران خود را همراه تاریخ تحویل بنویسید و در یک تابلو اعالم کنید، رأس موعد مقرر آن را تحویل می -20

 هایتان همیشه باید درست باشد.فرضکه پیشیادتان باشد  -21

 کاره رهایش نکنید.کنید، حتماً به پایان برسانید و نیمهکاری را که شروع می -22

 را در محیط کار خود اجرا کنید. S.5چکیده طرح  -23



7 
 

و نظام آراستگی استفاده    S.5های بزرگ و کوچک، محیط کار، فضای خانه و ... از طرح  امروزه برای برقراری نظم در سازمان 

 جویی محسوس در وقت و هزینه است.انگیز که موجب آرامش خاطر و صرفهکار شوقشود این راهمی

داری این طرح دارای ریشتته آمریکائی استتت اما برای اولین بار در ستتنگاپور و ستتپس در ژاپن تحت عنوان خانه   تاریخچه:

 اخیر برای برقراری نظم در مدارس از جمله مدرسه تقوا استفاده شده است. هایاز این طرح در سال صنعتی اجرا شده است.  

صل مسئله همان خانه   S.5به منظور معرفی بهتر طرح  که در تمام  با این تفاوت هاست تکانی نوروز ما ایرانیباید بگوییم که ا

 طول سال در حفظ و نگهداری آن کوشا هستیم.

 باشد:ژاپنی به معنای ذیل میحروف اول پنج واژه "S" –این پنج 

 Seiri ساماندهی

 Seiton نظم و ترتیب

 Seiso پاکیزگی

 Seiketsun استاندارد سازی

 Shitsuke انضباط

Seiri-S1 –  ساماندهی 

 باشد.گیری در مورد آنها میساماندهی در این سیستم به معنای جداسازی وسایل ضروری و غیرضروری و تصمیم

 مرحله :اقدامات این 

 کنیم.اشیاء ضروری و غیر ضروری را از یکدیگر جدا می -1

  کنیم.ها را با برچسب قرمز مشخص میها و دور ریختنیبخشیدنی -2

 بخشیم.ها را میبخشیدنی -3

 ریزیم.ها را دور میدور ریختنی -4

 ساماندهی، هنرِ بخشیدن و یا دور ریختن اشیایی است که به آن احتیاج نداریم.

Seiton -S2-  نظم و ترتیب 

 نظم و ترتیب به معنای قراردادن هر چیز سرجای خودش است به طوری که به راحتی قابل دسترسی باشد.

 در این مرحله :

 تر استفاده نمود.دهیم که بتوان از آن بهتر و سریعمیهر چیز را تمیز و مرتب و در جائی قرار  .1

 
 

ای پارک شوند که هریک از آنها بتواند به راحتی محیط را ترک ها به گونهبرای مثال در یک پارکینگ بهتر است ماشین .2

 کند.

 داریم.اش از سر جایش بر نمیهیچ چیز را با جعبه .3

 کنیم.تر و سپس اقالم جدید را مصرف میدر مورد اقالم مصرفی، اول اجناس قدیمی .4

 کنیم.قانون ثانیه را در چیدمان رعایت می .5

 

 

Seiso -S3-  پاکیزه سازی 

 سازی به این معناست که باید اشیاء را همواره در بهترین وضعیت و کیفیت و پاکیزه نگهداری کنیم.پاکیزه

 همیشه طوری مرتب کن که هروقت به آن احتیاج داری در کمترین مدت ، قابل دسترسی باشد.
 

 ثانیه برداریم. 30نظم چیدمان باید طوری باشد که بتوانیم شی مورد نظر را در کمتر از 
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 باشد.سازی امری فراتر از پاکیزه نگه داشتن اقالم است و به نوعی، بازرسی و بازبینی دقیق اشیاء نیز میبنابراین پاکیزه

 در این مرحله:

 کنیم.، ابزار و مواد مرغوب استفاده میاز وسایل  -1

 دهیم.های فراگیر و در مدت کوتاه انجام میسازی را با مشارکت همگان، با طرحپاکیزه -2

سازی و مرتب کردن محدوده دقیقه قبل از پایان کار اداری با به صدا در آوردن زنگ مخصو ، به پاکیزه 5همه روزه  -3

 پردازیم.کار خود می

 کنیم.سازی، با سرعت عمل مییان پاکیزهدر جر -4

 دهیم؛ چه چیزی شکسته است؟ ها، کلید، پریز، جا لباسی و ... را مورد توجه قرار میسالمت بودن المپ -5

 کدام المپ سوخته است؟ کدام لوله نشتی دارد و ... -6

 کنیم.بعد از تعمیرات به خوبی از اشیاء نگهداری می -7

Seiketsun -S4- ندارد سازیاستا 

قبلی )ساماندهی، نظم و ترتیب و پاکیزگی(  ”S”استانداردسازی در این سیستم به این معنااست که: برای حفظ و نگه داری سه

 شود که عادات قبلی بازگشت نکند.ای تهیه میهای سادهدستورالعمل

 در این مرحله و برای هر قسمت، افراد باید این سوال را از خودشان بپرسند:

ای خواهد بود که باید در قبلی پایدار بماند؟ پاسخ این سؤال همان دستورالعمل ساده Sهای ما در سه چه کنیم که فعالیت

 افراد نهادینه گردد.

 ای، روی دیوار نصب شود.(برای مثال: )روی کمدها نباید شیئ اضافی گذاشته شود استانداردها باید در قاب شیشه

 های این مرحله است.های مختلف و فلش برای نشان دادن جهت، از فعالیتی، استفتتاده از رنگگذارگذاری، نشانهعالمت 

  چسباندنtag )برچسب( 

 زننده، ارزش شئ و شماره پرونده چسبانیم که شامل: اسم، تاریخ، نام برچسبروی اشیاء مختلف برچسب مشخصات می

 باشد.آن می

Shitsuke –S5-  انضباط 

 سیستم به معنای آموزش و تمرین است تا افراد قادر باشند کارشان را درست انجام دهند.انضباط در این 

 بنابراین: 

 .تغییر عادات نادرست و ایجاد عادات مناسب هم جزء این بخش است 

 .منظورها باید به روشنی بیان شود 

 .گوش دادن فعال جزء این بخش است 

 لیست تهیه شده، مرتباً تکمیل شود و در فواصل معینی در اختیار  برای ارزیابی کار افراد در این مرحله باید چک

 مدیر قرار گیرد.

 :S.5هائی چند در امر رعایت نکته
 شناسی را تمرین کنند.همه افراد باید برای وقت 

 .رنگ وسایل بهتر است روشن باشد تا نظافت بهتر کنترل شود 

 ها باید بدون درب و قابل دیدن باشد.قفسه 

  ها باید تابلو داشته باشد.ها و اتاقمکانهمه 
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 .تا جائی که ممکن است اقالم از روی زمین برداشته شود 

 .هر قسمت یک مدیر داشته باشد 

  5برای اجرای طرح.S دهیم.در مدرسه یک کمیته سه نفره تشکیل می  

 رویم. برای نگهداری خوب اشیاء و وسایل، در حقیقت قربان صدقه آنها می 

  دهیم.های مختلف آن را روی یک تابلو در دیدرس همه قرار میمدرسه و بخشنقشه 

 داریم.همه چیز را در حد درخشندگی تمیز نگه می 

 باشد.نوع مدیریت طرح، دیداری می 

 .ضمانت اجرائی طرح برای افراد، تشویق و دلگرمی است 

 .نصب کارت مسئولیت بر سینه افراد ضروری است 

 5اخبار مربوط به.S  کنیم.ا روی یک تابلوی مخصو  اعالم میر 

 توانند در این رابطه روزنامه دیواری درست کنند.دانش آموزان می 

  5در طرح.S  اندیشیم.ها میپیوسته به علت 

 از غاز خودمان خوب نگهداری کنیم
شد. داد و او تخم را در بازار می فروخت و منتظر روز بعد میساعت یک تخم طالیی می 24گویند: مردی یک غاز داشت که هر می

کشم و ساعت صبر کند تا غازش یک تخم طالیی دیگر بگذارد. با خودش گفت غاز را می 24کم طمع کار شد و حوصله نداشت کم

 آورم، غافل از اینکه با این کار، فرایند تولید تخم طال را نابود خواهد کرد  به دست میجا های طالیی درون شکمش را یکتخم

 غاز، نماد عمر ما! سالمتی ما و شغل ماست!!

 تخم طال، نماد تولید ما و کار مفید ماست!!
 پس ما باید از غاز خود خوب نگهداری کنیم تا روزی یک تخم طال داشته باشیم.

5.S جا بدست آوری. تو باید ورزش کنی، به سفر کند، شکمش را پاره نکنی که تخم طالها را یکغاز صحبت می راجع به نگهداری

 24های بدنت خبر داشته باشی، از زندگی خوشحال باشی تا بتوانی هر بروی، مراقب تغذیه خودت باشی، از کارکرد خوب دستگاه

 ساعت یک تخم طال داشته باشی.

 در ژاپن  S.5 جع بههای پراکنده رادانستنی
 کنند.در ژاپن نظافت چی وجود ندارد، افراد یک اتاق خودشان اتاقشان را تمیز می 

 نویسند تا عوض شود، زیرا نظافت فقط تمیزی ظاهر اشیاء نیست بلکه در حین نظافت اگر چیزی شکسته و یا کهنه است می

 بازدید باید به موازات همدیگر انجام شود.باشد. نظافت، کنترل و تشخیص به موقع مشکالت آینده نیز می

 ها، کشوها و همه زیر و باالها جزء برنامه است.ها، المپکنند. چراغها را با برچسب قرمز مشخص میدر نظافت، خرابی 

 ها باید مثل روز اول تمیز و درخشان باشد.در انجام نظافت همه سهیم هستند، شیشه 

 گیرد. این یک استاندارد ای قرار میوقت است در تابلو اعالنات و اگر دائمی است در قاب شیشههر گونه پوستر، کاغذ و ... اگر م

 باشد.کس نباید از آن تخطی کند. چسباندن کاغذهای پراکنده روی دیوار ممنوع میاست و هیچ

 معموالً آنها را به دیوار نصب دانندشود که همه جای آن را میای گذاشته میوسایل نظافت مانند: تی، جارو و ... به طریقه( .

 کنند(می

 مسابقه و جایزه

( را با مشارکت فرزندان خود مطالعه نموده و راجع به چگونگی انجام آن در خانه گفتگو 9-11)صفحات  S.5والدین محترم، طرح 

 گزار خواهد شد.آموزان برای بر اساس این موضوع با جوایز متنوع بین دانشکنید. در پایان هفته آینده مسابقه
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 ما زنده از آنیم هک آرام نگیریم
 موجیم هک آسودگی ما عدم ماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22820196 - 22820197 – 22820198 – 4پالک  –کوچه شیبانی  –کامرانیه شمالی )شهید بازدار(  دبستان )دوره او ل و دوم(:

 22811886 - 22824637 – 6پالک  -خیابان تنگستان یکم -خیابان شهید عسگریان -فرمانیه شرقی )شهید لواسانی(  دبیرستان )دوره اول و دوم(:

 schooltaghva@yahoo.com آدرس الکترونیکی:

 
 
 

 زنیم:آورد تربیت را روی سایت مدرسه ورق میره

 «مثلث طالیی تربیت»

این رسانه رسمی، زیرنظر اداره مطبوعات، با هفده 

سال پیشینه درخشان، به منظور ایجاد هماهنگی 

طالیی و یا بیشتر بین اعضای اصلی مثلث 

آموزان( در دانش -مربیان -تربیت )والدینچرخه

مجتمع آموزشی تقوا تدوین و باتوجه به مالحظات 

های مختلف در کرونا از طریق سایت مدرسه در بخش

 گیرد.اختیار عالقمندان قرار می

هرگونه پیشنهاد و یا مطالب ارسالی شما از طریق 

 باشد.می آدرس الکترونیکی مورد استقبال مسئولین

 نژادناهید ناصری

mailto:schooltaghva@yahoo.com
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 اه متشکریم!بچه
 آموزان کالس دوازدهم رد امتحاانت نهایی امسال بسیار خوش ردخشیدند!دانش

تالش، والدین رگانقدر و دانشاهی عالی! رد امتحاانت نهایی کالس دوازدهم را هب کسب معدل آموزان ساعی تبریک و تهنیت دمرسین محترم، مشاور ُپر
 گوییم.می

 معدل آموزخانوادگی دانشانم و انم
 35/19 نک رضاییارف

 27/19 زادهنیلورف زریان
 18/19 کیاان رکمانی

 02/19 مهفام رضوانی
 97/18 ردسا عظیمیان
 89/18 شهرزاد عبدلی

 56/18 رعافتیریحاهن 
 با آرزوی موفقیت رد کنکور رسارسی

 


