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 واهلل خیر حافظا و هو ارحم الراحمین

وند بهترین حافظ و مهربان»  «رتین مهرباانن است خدا
 



 داوند بخشنده مهربانخبه نام 

 پدر و مادر گرامی؛

 آموز عزیز؛ دانش

ها برای شما، نظر به اینکه فرزند شما در اردوی اصفهان حضوور دارد   با تقدیم سالم و آرزوی بهترین

 شود. یادآوری برخی موارد جهت اطالع و اقدام تقدیم می

، یآموز های دانش ایم که از آن جمله عمق بخشیدن به دوستی برای اردو اهدافی را تعریف کرده -1

آموزان، ایجاد روحیه تعواون، همکواری، فوداکاری بورای      ارتباط و شناخت بیشتر مربیان و دانش

زیبایی و آثار نظم و انضباط، صداقت با دوستان و مربیوان، اسوتقالف فوردی، تفکور     درک گروه، 

. امیدواریم این اهودا  بوا راهنموایی    باشد میهای پیدا و پنهان دیگر  و بسیاری از آموزهگروهی 

 آموز و توجه مربیان همراه به خوبی محقق گردد. همکاری عزیزان دانش شما،

رود، مسوافرین و اردوهوای    این روزها به دلیل جاری بودن آب رودخانه زاینوده  با توجه به اینکه -2

گردند، در زمینوه تهیوه بلویه بوه ایون تعوداد بوا         این دیار هنر، تاریخ و زیبایی می زیادی راهی

سوحرگاه روز پنجشونبه و    23:2مشکالتی مواجه بودیم که در نهایت بلیه حرکت برای سواعت  

 روز شنبه تهیه گردید. 11351بلیه بازگشت برای ساعت 

باشد کوه زموان    می 11/12/79روز شنبه  22آموزان به مدرسه حدود ساعت  زمان رسیدن دانش -:

 نزدیک شدن به تهران به اطالع والدین خواهد رسید.تر آن با  دقیق

خواهد بوود   2:3:2قبل از حرکت، چهارشنبه شب ساعت  ،آموزان در مدرسه زمان حضور دانش -5

ها، مقوررا  و قووانین صوحبت     که تا قبل از حرکت در جلسه توجیهی اردو شامل اهدا ، برنامه

 خواهد شد.

 ( خواهد بود.ملت بلوار پل، وسه سی اصفهان،) هتل پنج ستاره کوثر ،آموزان محل اسکان دانش -1

آموزان است،  از آنجا که یکی از اهدا  اردو داشتن تعامال  اجتماعی، گفتگو و با هم بودن دانش -6

اه بوا  از تلفن همراه و سوایر وسوایل الکترونیکوی هوشومند کوه همور      استفاده بیش از حد یقیناً 

تحت هور  سازد لذا  ای و فضای مجازی باشند این هد  را مخدوش و محدود می های رایانه بازی

آموزان خواهد رسید بوا همواهنگی معواونین مدرسوه      شرایطی که کتباً به اطالع والدین و دانش

 همراه بالمانع است. همراه داشتن تلفن

 مدرسه استفاده خواهند نمود. آموزان در فضاهای عمومی اردو حتماً از لباس فرم دانش -9

های هتل قبول از حرکوت در یوک     قطار و اتاق های آموزان در کوپه ریز برنامه اردو، اسامی دانش -8

 برگه به آنها تحویل خواهد شد.

الزم اسوت مرور    آموزان کار  شناسایی، دفترچه بیمه و داروهایی را که  گردد دانش تأکید می -7

ن چنانچه فرزندتان به بیماری خاصی مبتال و یوا بوه اوذایی    ه باشند، همچنینمایند همراه داشت

 حساسیت دارد حتماً معاون مدرسه )خانم شجاعی( را مطلع فرمایید.



آموزان از گروه اردو و احیاناً دیدار با بستگان و آشنایان بوه هویو وجوه     امکان جدا شدن دانش -12

 باشد. مجاز نمی

شام( با بهترین کیفیوت و بوه حودا کوافی انجوام       آموزان )صبحانه، ناهار و کامل دانشپذیرایی  -11

هوای   و خووراکی  ها آموزان از خریدن اذاها و ساندویو شود دانش خواهد شد لذا اکیداً توصیه می

 اجتناب نمایند. متفرقه

ساعت بیدار شدن، صبحانه، حرکت به سمت اهدا  برنامه، بازگشت، پوذیرایی ناهوار و شوام،     -12

رود  نامه تدارک دیده شده است و از عزیزان دانش آموز انتظار میاستراحت و خواب کامالً در بر

 کامالً طبق برنامه و هماهنگ با سایرین عمل نمایند.

 باشد3 های اردو و بازدید به شرح زیر می برنامه -:1

محلوه  -سوتون  کاخ چهل-بازار قیرریه-قاپو کاخ عالی-میدان نقش جهان-پل خواجو-پل وسه سی

 باغ پرندگان-منارجنبان-وانککلیسای -جلفا

 طبق برنامه دایر خواهد بود. 12/12/79های درس از روز یکشنبه  کالس -15

کوار    - لبواس گورم و مناسوب    - داروهای ضروری - دفترچه بیمه - اصل شناسنامه وسایل الزم:

 تنقال ، آجیل و ... - خرید یا پوف در حد نیاز

 کارنامه سفر به اصفهان
 پایه: ............              خانوادگی: ................................ نام و نام

 مالحظات معنوی
هوای   م مراقبتبینی و ناگهانی است ضمن انجا نظر به اینکه در سفر بسیاری از مسائل ایرقابل پیش

 و مقررا  موارد زیر را در نظر داشته باشیم. قوانین یت دقیقالزم و رعا
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       برای نیازمندان کنار گذاشتن مبلغی به عنوان صدقه 1

       الرحیم الرحمان اهلل گفتن بسمآااز کار با  2

: 
3 اهلل خیور حافظوا و هوو ارحوم الوراحمین     فو تالو  آیوه ) 

 ترین مهربانان است( حافظ و مهربانخداوند بهترین 
      

       الکرسی در مواقع الزم تالو  آیه 5

1 
مبلغوی بوه عنووان شوکرانه     در بازگشت کنوار گذاشوتن   

 سالمتی برای نیازمندان
      



 مالحظات ایمنی
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 در هر نشست و برخاستی:
 ارزیابی مدرسه خودارزیابی
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       م.کن به دور و اطرافم توجه می 1

2 
و جیووو و داد پرهیووز  از هرگونووه شووتاب، حرکووا  ناگهووانی 

 م.کن می
      

: 
ک احتیاج داشتند حتماً کموک  به کم در صورتی که دوستانم

 م.کن می
      

       م.شو از گروه به هیو عنوان جدا نمی 5

1 
را  موراقبین و مسووولین   و دستورا  مسوووف گوروه،  تذکرا  

 م.کن فوراً اطاعت می
      

6 

 ؛که یکی از اهدا  این سفر تقویوت اسوتقالف اسوت    یاز آنجای

اخبوار جزئوی و   بوا  م و گیور  با خوانواده تمواس نموی    هر لحظه

 کنم. آنها را نگران نمیاهمیت  بی

      

9 
هوای   ها و آموخته بهتا تجردارم دفترچه یادداشت همراه حتماً 

 امتیاز دارد( 1)این دفترچه  م.خود را بنویس
      

       دارم.مراه لباس مناسب و داروهای احتمالی الزم را ه 8

       .شوم حاضر میتعیین شده  های رأس ساعت مقرر در قرارگاه 7

       م.کن میاحترام و نزاکت را رعایت  در کلیه موارد ادب، 12

11 
 رتب بوودن اتواق  زیست و م فت محیهنظا مراقب نظم محیه،

 هستم.
      

       م.گذار به حجاب احترام میدر اماکن عمومی  12

1: 
مودار و   قوانون ها، اماکن عمومی، معوابر و ...   ل، رستوراندر هت

 هستم.بانزاکت 
      

       ارم.جا و مکانی وسایل ممنوعه همراه ند در هیو 15

11 

اعوالم  به مقررا  استفاده از تلفن همراه که از طور  مدرسوه   

گونه اسوتفاده ایرمجواز   هرم )کن میشده است؛ به دقت عمل 

 از تلفن همراه پیگرد قانونی و انضباطی دارد(

      

بوه اضوافه   آموز از اردوها و سوفرهای بعودی    بدیهی است هرگونه تخلف از موارد فوق موجب محروم شدن دانش

 باشد. به ترویب شورای مدرسه می یا اخراج کسر نمره انضباط

شوم که با دقت به موارد فوق عمل کنم؛ در  آموز پایه .................... متعهد می اینجانب .................................... دانش

 باشد. به محروم کردن اینجانب از اردوهای بعدی و مروبا  شورای مدرسه می ایر اینرور  مدرسه مجاز

 اثر انگشت   امضا


