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طی جلسه مشترک گروه علمی ادبیات و زبان فارسی با همکاران محترم شورای مدرسه ، 22/8/5931تاریخ در با عنایت خداوند تعالی 

برنامه ریزی جهت  اجرای مراسم روز کتاب و کتاب خوانی  با همکاری معاونت پرورشی اداره کل و معاونت پرورشی ناحیه یک انجام 

.در محل این دبیرستان برگزار گردد 22/8/31دوشنبه مورخ رر گردید مراسم روز قم شد  

:برخی از اهداف برگزاری این مراسم   

ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان و اولیا -   

تجلیل از اولیای مولف -  

ترویج فرهنگ اهدای کتاب -  
 

:عبارتند ازخالصه ای از فعالیتهای این مراسم   

.جایگاه و نصب بنرهای مناسب تبریک و خوش آمد گوییتمهید مقدمات و تنظیم -5   
.ورودی حیاط و کتابخانه هایگروه فرزانگان در درب مراسم استقبال از میهمانان توسط دانش آموزان-5  
.شروع برنامه با تالوت آیاتی از قرآن کریم-2  
اجرای سرود ملی-9  
.خیر مقدم آقای عباسی، معاون پرورشی اداره کل -4  
آموزش و پرورش زنجان کل سخنرانی آقای تمجیدی، رئیس اداره -1  

بی و مسئولین کتابخانه سال گذشته که از تجلیل از برگزیدگان المپیاد اد تجلیل از نماینده دانش آموزان و نماینده انجمن ادبی خانم زهرا ژاله رفعتی --2

.میان اولیا انتخاب شده اند  

نگین شریفی پایه دهم  رمنداجرای موسیقی توسط دانش آموز هن-7  

.اولیای مولف این آموزشگاه و تجلیل از همکاران فرهنگی مدعو اداره هفت نفر ازتجلیل از-8  

  .مولف آقای محمد وفا به زبان ترکی سرودن شعر توسط یکی از اولیای-3

  .در سال تحصیلی گذشته کتابخانه امر اداره ی اولیای مشارکت جو درتجلیل از  -51

.و پوستر کتابخوانی برگزاری نمایشگاه کتاب -55  

..برپایی ایستگاه اهدای کتاب توسط دانش آموزان و اولیا در محل قفسه هایی که بدین منظور تهیه گردیده بود -52  

.برپایی ایستگاه تهیه عکس یادگاری و ایستگاه مُهر مِهر در محل درب ورودی سالن پایین -59  

.استقرار درخت های پویایی ودانایی در سالن دبیرستان -54  

با همکاری طراحی سئوال توسط  خانم مسعودی از کتاب قانون شفا اثر کاترین پاندر ترجمه گیتی خوشدل  سابقه کتابخوانی بین همکاران آموزشگاهبرگزاری م -51  

با همکاری طراحی سئوال توسط  خانم ژاله رفعتی  .قالیباف خانه اثر هوشنگ مرادی کرمانی برگزاری مسابقه کتابخوانی در بین دانش آموزان از کتاب بچه های-52  

تهیه شده توسط خانم عطائی .پخش پاور پوینت جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی در سالن مدرسه-57  

ذیرایی از دانش آموزان و مدعوینپ-58  
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.تبریک و خوش آمد گوییتمهید مقدمات و تنظیم جایگاه و نصب بنرهای مناسب -5  

 

 

.توسط دانش آموزان گروه فرزانگان در دربهای ورودی حیاط و کتابخانهاز میهمانان  مراسم استقبال– 2   

                                   

 

 

.شروع برنامه با تالوت  آیاتی از قرآن کریم  -2   
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اجرای سرود ملی-3  

 
 

 

                                

.خیر مقدم آقای عباسی، معاون پرورشی اداره کل -4  

 

 
 

 

 

 

آموزش و پرورش زنجان کل سخنرانی آقای تمجیدی، رئیس اداره -5   
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و تجلیل از برگزیدگان المپیلد ادبی و مسولین کتابخانه  زهرا ژاله رفعتیتجلیل از نماینده دانش آموزان و نماینده انجمن ادبی خانم  -6 

.سال گذشته که از میان اولیا انتخاب شدند  

 

 
 

                           
    

  101اجرای موسیقی توسط دانش آموز هنرمند نگین شریفی از کالس  -7
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ز همکاران فرهنگی مولف مدعو ادارهو تجلیل ا اولیای مولف  این آموزشگاه  هفت نفر از یل ازتجل -8   

 

نام و نام خانوادگی دانش  نام کتاب

 آموز

 ردیف نام و نام خانوادگی ولی محترم

نشر دانش زنجان-ایثار و شهادت از نگاه قرآن کریم 412فاطمه رفیعی            5 آقای دکتر علی رفیعی 

صداها و )آموزش زبانانگلیسی -انگلیسی با رنگ آمیزیآموزش الفبای زبان 
5988-انتشارات نیکان کتاب  -(امال،کاربرد حروف بزرگ-عالئم صوتی،قواعد  

 2 آقای حسین خالقی   411فائزه خالقی           

915مائده سعادتی          دانستنی ها و مهارتهای تشکیالتی پیشتازان و فرزانگان  9 آقای بهمن سعادتی 

915فاطمه سهرابی        نهج البالغه مصور برای نوجوانان و جوانان با ترجمه فارسی و انگلیسی  4 خانم صدیقه عباسی 

(مهندسی عمران)فرهنگ جامع مصور  511نگین موسوی            1 آقای سید شجاع موسوی 

 2 آقای محمد وفا   515مرجان وفا             سوزلر باغی

 

           

.سرودن شعر توسط یکی از اولیای مولف آقای محمد وفا به زبان ترکی -3   
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.تجلیل از اولیای مشارکت جو درامر اداره ی  کتابخانه در سال تحصیلی گذشته -51  

 

 ردیف نام و نام خانوادگی اولیای محترم نام و نام خانوادگی دانش آموز

 5 خانم سوسن گنج خانی سارا خیاطی

علیشاهینیلوفر   2 خانم زهره حصاری 

 9 خانم ماه منیر مرادی زهرا دویران

 4 خانم رویا حقیقت دیبا امیری

 

                  
  

  

.وپوستر کتابخوانی ببرگزاری نمایشگاه کتا -55  

     



 بسمه تعالی

کتاب و کتابخوانی هفتهگزارش مراسم   
69-69سال تحصیلی  -دوره دوم متوسطه   – 1دبیرستان فرزانگان   

7 

 

   

    
 

  

 

  

  

.منظور تهییه گردیده بود  دیندر محل قفسه هایی که ب کتاب توسط دانش آموزان و اولیا بر پایی ایستگاه اهدای55   
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.ایستگاه تهییه عکس یادگاری و ایستگاه مُهر مِهر در محل درب ورودی سالن پایین  پرپایی-52  

 
  

بهترین کتاب  و آخرین کتابی را که و درخواست از دانش آموزان که نام در سالن آموزشگاه  داناییاستقرار درختچه هایی با عنوان درخت پویایی و درخت  -59

.قابل ذکر است که دانش آموزان از این بخش استقبال بسیار خوبی نشان دادند. خوانده اند را بر روی کارت های کوچک نوشته و بر شاخه های درخت نصب کنند   

 
 

.وین در کتابخانه دبیرستانمراسم پذیرایی از دانش آموزان و مدع -54  
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اثر هوشنگ مرادی کرمانی -مسابقه کتابخوانی در بین دانش اموزان این دبیرستان از کتاب بچه های قالی باف خانه برگزاری-51  

    
 

:در جدول زیر آمده است اسامی برندگان این مسابقه  

 

 ردیف نام و نام خانوادگی دانش آموز رتبه  پایه و رشته تحصیلی

(304)سوم انسانی فردمریم غالمی  نفر اول   5 

(402)چهارم تجربی سیده معصومه خلیلی  نفر دوم   2 

(104)دهم تجربی  9 الناز محمدی نفر سوم 

(401)چهارم ریاضی  4 سپیده سامی نفر سوم 

(103)دهم تجربی  1 مائده کرمی نفر سوم 

 

.ترجمه گیتی خوشدل -کاترین پاندر اثر (( قانون شفا)) برگزاری مسابقه کتابخوانی در بین همکاران از کتاب-52  
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:اسامی نفرات برتر این مسابقه در جدول زیر درج شده است  

 ردیف نام و نام خانوادگی همکار محترم رتبه کسب شده

 5 معصومه عظیمیان نفر اول

 2 رقیه فرهادیان نفر دوم

 9 فرزانه رمضانی نفر سوم

 

 

همکاری صمیمانه خانم   و بودند دبیر اجرایی این مراسم خانم زهرا ژاله رفعتی  : با تشکر از  افرادی که در برگزاری این مراسم  همکاری فراوان کردند - 51

ایی قابل تقدیر میباشدعطرمضانی و خانم ایده لویی و خانم   

 

 

  


