
 مسئول فعالیت تاریخ روز

 عسگری-جعفرزاده آغاز امامت امام زمان سازی+پوستر و فضاپایه یازدهمپخش غذا  5/8/99 دوشنبه

 بیات-فرشادیان مجازی پایه یازدهم-طرح طوبی +لیگ فکری 7/8/99 چهارشنبه

درگذشت -و فضاسازی)هفته وحدتپوستر کالس های پرورشی+ 8/8/99 پنجشنبه

 + چهره ماه علوم انسانیشهادت شهید فهمیده(-قیصر امین پور

 جعفرزاده-عسگری-فرشادیان

 جعفرزاده پایه دهمپخش غذا  12/8/99 دوشنبه

 بیات_فرشادیان پایه دهم طرح طوبی+لیگ فکری مجازی 14/8/99 چهارشنبه

 بیات-فرشادیان وهنوردیککالس های پرورشی+  15/8/99 پنجشنبه

 جعفرزاده شامگاه بسیج 17/8/99 شنبه

 جعفرزاده پخش غذا پایه نهم 19/8/99 دوشنبه

 بیات-فرشادیان پایه یازدهم طرح طوبی+لیگ فکری مجازی 21/8/99 چهارشنبه

+هیئت یاران حسین+پخش آزمون کتاب دوم +پرورشی های کالس 22/8/99 پنجشنبه

 سه نقطه 1شمار 

 عفرزادهج-عسگری-بیات-فرشادیان

تند معرفی مس-عالمه طباطبایی و روز کتابخوانیزرگداشت پوستر ب 24/8/99 شنبه

2 

 جعفرزاده-عسگری

پوستر شهید زین یه هشتم+بارگذاری مستند دوم+پخش غذا پا 26/8/99 دوشنبه

 سوسنگردسالروز آزاد سازی -الدین

 عسگری-عسگری-جعفرزاده

 فرشادیان 3معرفی کتاب  27/8/99 سه شنبه

 بیات-فرشادیان پایه دهم مجازی-طرح طوبی+لیگ فکری 28/8/99 چهارشنبه

+تحویل 2فرهنگ همدلی+امتحان مستندالس های پرورشی+ک 29/8/99 پنجشنبه

 چالش 1+انتشار شماره 3کتاب

 بیات-بیات-عسگری-جعفرزاده-فرشادیان

 جعفرزاده پخش غذا پایه هفتم 3/9/99 دوشنبه

 عسگری پوستر و آذین بندی میالد امام حسن عسگری 4/9/99 سه شنبه

+پوستر و فضاسازی پایه یازدهم مجازی -طرح طوبی+لیگ فکری 5/9/99 چهارشنبه

 آغاز هفته بسیج

 عسگری-اتبی-فرشادیان

ستر و سیاه پوشان کالس های پرورشی+هیئت یاران حسین+پو 6/9/99 پنجشنبه

 وفات حضرت معصومه به توپ بستن حرم امام رضا

 عسگری-عسگری-فرشادیان

 عسگری پوستر درگذشت مرحوم چایچیان و بزرگداشت شیخ مفید 9/9/99 یکشنبه

 عسگری-جعفرزاده یت اهلل مدرسش غذا پایه یازدهم+پوستر شهادت آپخ 10/9/99 دوشنبه

 عسگری پوستر شهادت میرزا کوچک خان 11/9/99 سه شنبه

پوستر تصویب قانون پایه دهم +  مجازی-طرح طوبی+ لیگ فکری 12/9/99 چهارشنبه

 نسیم 1+پخش شماره اساسی

 ملک ابادی-عسگری-بیات-فرشادیان

 جعفرزاده-فرشادیان های پرورشی+چهره ماه علوم انسانیکالس  13/9/99 پنجشنبه

 جعفرزاده شامگاه بسیج 15/9/99 شنبه

 عسگری پوستر روز دانشجو 16/9/99 یکشنبه

 جعفرزاده پخش غذا پایه دهم 17/9/99 دوشنبه

 عسگری پوستر شهید احمد کشوری 18/9/99 سه شنبه

 بیات-فرشادیان مجازی پایه یازدهم-طرح طوبی+لیگ فکری 19/9/99 چهارشنبه

بشری+آزمون کتاب 1+پخش شماره کاس های پرورشی+کوهنوردی 20/9/99 پنجشنبه

 +پوستر شهادت آیت اهلل دستغیبسوم

 عسگری-فرشادیان-عسگری-بیات-انفرشادی



 جعفرزاده 3معرفی مستند 22/9/99 شنبه

 +سخن سنجعسگری-جعفرزاده +شب شعر یلدای محبت3پخش غذا پایه نهم +بارگذاری مستند  24/9/99 دوشنبه

 عسگری پوستر روز پژوهش 25/9/99 سه شنبه

 بیات-فرشادیان مجازی-طرح طوبی+لیگ فکری 26/9/99 چهارشنبه

 +سه نقطه 2+فرهنگ همدلی+پخش شماره کالس های پرورشی 27/9/99 پنج شنبه

 +پوستر شهادت دکتر مفتح3مستند  زمونآ

 +عسگری+عسگریجعفرزاده+جعفرزادهفرشادیان+

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


