
 هدیریت آهوزش و پرورش هنطقه.....

 89-89سال تحصیلی  -تقوین اجرایی برناهه ویژه هدرسه

 نفر89 تعداد دانص آهوزان:          2/9پایه/کالس:                              نام هعلن:                                   جنسیت:                                نام هدرسه: 

 خروجی ارائه کننده هوضوع/ ههارت/ فعالیت هیدانی ساحت زنگ روز هفته هاه
 عولی هعلن آهَشش خسید با کازت اعتبازی ٍ دستگاُ کازت خَاى )هْازت( اقتصادی ٍ حسفِ ای چْازم دٍضٌبِ اٍل  هْس

 عولی هسبی ٍالیبال آهَشش ٍیژُ ٍالیبال )هْازت( شیستی ٍ بدًی سَم ضٌبِ دٍم

 دست ساشُ هعلن کاز ٍ فٌاٍزی سفالگسی ٍ ساخت کَشُ )هْازت( شیباضٌاختی ٍ ٌّسی اٍل جْازضٌبِ سَم

 عولی قازی )هَضَعی( کازگاُ تالٍت سَزُ ًباء ٍ آضٌایی با هعٌی آى اعتقادی ٍ عبادی سَم دٍضٌبِ چْازم

       اٍل  آباى

 گصازش ّا هعاٍى پسٍزضی )هیداًی( با ازائِ آهَشضْای باشیافت ضْسحضَز دز ضَزای  اجتواعی ٍ سیاسی ّوِ شًگ ّا سِ ضٌبِ دٍم

       سَم

 دست ساشُ اٍلیا )خاًن احودی( هْازت(آهَشش کازدستی ًودی ) اقتصادی ٍ حسفِ ای چْازم یکطٌبِ چْازم

 کتاب هعلن تَلید کتاب داستاى )هَضَعی( علوی ٍ فٌاٍزی دٍم ضٌبِ اٍل  آذز

 دست ساشُ اٍلیا )خاًن زضایی( ازیگاهی )هْازت( هْازتْای تَسعِ فسدی ٍ عوَهی اٍل دٍضٌبِ دٍم

 دست ساشُ اٍلیا )خاًن صابسی( )هْازت( آهَشش پَلک دٍشی ٍ بافتٌی علوی ٍ فٌاٍزی سَم یکطٌبِ سَم

 غرا (اٍلیا )خاًن هَحد آهَشش آضپصی )ساالد اٍلَیِ( شیستی ٍ بدًی سَم چْازضٌبِ چْازم

 گصازش ّا هعاٍى پسٍزضی )هیداًی( تویص ًگِ داضتي طبیعت با آهَشش پاکساشی هٌاطق جٌگلی ٍ شیستی ٍ بدًی/ اجتواعی ٍ سیاسی دٍم یکطٌبِ سَم دی

       چْازم

 ًگسضی زٍحاًی هسجد هحل پاسخ بِ ضبْات دیٌی دزبازُ اهام دٍاشدّن )هَضَعی( اعتقادی ٍ عبادی دٍم دٍضٌبِ اٍل  بْوي

 عولی هعاٍى پسٍزضی هْازت ّای هطالعِ )هْازت( ٍ تَسعِ فسدی هْازتْای عوَهی دٍم چْازضٌبِ دٍم

 دست ساشُ (خاى جَادیاٍلیا ) آهَشش پاٍزپَئیٌت )هْازت( علوی ٍ فٌاٍزی چْازم ضٌبِ سَم

 دست ساشُ اٍلیا )خاًن صدٍزی( فعالیت ٌّسی )هْازت( شیباضٌاختی ٍ ٌّسی اٍل یکطٌبِ چْازم

 ًگسضی هعلن ًوایص فیلن سیٌوایی )هَضَعی( هْازتْای عوَهی سَم دٍضٌبِ اٍل  اسفٌد

 ًْال باغباى ضْسدازی کاضت دزخت یا بَتِ سیس دز باغچِ هدزسِ )هیداًی( شیستی ٍ بدًی  چْازمسَم  ضٌبِ دٍم

 دست ساشُ آکَازیَمکازضٌاس  )هْازت( (ًگِ دازی اش هاّی عید )آهَشش سفسُ ّفت سیي  شیباضٌاختی ٍ ٌّسی دٍم سِ ضٌبِ سَم

       چْازم

 


