استان زید  -شهرستان تفت  -دبیرستان دختراهن شهید دهقانی  /متوسطه اول
دمری  :رسکار خانم ذارکین

معاون رپورشی :رسکار خانم علیزاده

دبیرستان شهید دهقانی  051دانش آموز دارد که در در ابتدای برنامه همه پاسخنامه گرفتند و
هفتگی بطور مستمر  01نفر در مسابقه شرکت می کنند
ابتکارات دبیرستان در باره جذب دانش آموزان و اجرای مسابقه هفتگی درسهایی از قرآن :

هف
چش
 -0رد بدو ورود هب سالن دبیرستان اتبلوی بسیار زیبا هب م می خورد هک هب طور تگی ربانهم ردسهایی از رقآن را

پخ
اطالع رسانی می کنند ( .ساعت ش ربانهم و)....

-2رد این اتبلو عالوه رب راهنمایی دانش آموزان ره هفته اسامی ربندگان را روی آن نصب می شود.

ش
هف
رد کنار این اتبلو صندقی مکعب کل با عکس استاد رقائتی تبعیه شده هک دانش آموزان اپخسنناهم تگی خود را رد

خ
دا ل آن می اندازند .
 -1رد کنار صندوق مطالب
ردسهایی از رقآن رد چند

صفحه  A4رد معرض دید
دانش آموزان رقار

رگفته هک چنانچه دانش

آموزی موفق هب مشاهده

ربانهم از تلوزییون نشده
از آن استفاده نماید.

 -2رد وسط سالن یک نماد بسیار زیبا رطاحی شده هک گل اه و ماکت مسجد زتیین شده و رد آن با خط زیبا ارثات

همچ
عک
ن
ئت
ی
ردسهایی از رقآن رد کارداهی زبرگ نوشته شده  .ن فضای ربای س استاد رقا ی و کتاب  17ربانهم

هم رد آن تعبیه شده است

صب مخ
صب
ی
رد دمرهس ره هفته یک روز ح گاه صوص ردسهایی از رقآن انمگذاری شده  .رد رماسم این ح گاه موارد ذ ل
انجام می شود:
پخ
 یاد آوری زمان ش ردس استاد رقائتی از تلوزییون

هف
ت
 شکر از رشکت کنندگان رد مسابقه  ،اهدای جوازئ تگی

خسخ
 نرانی ریپامون ارثات ردس اهیی از رقآ ن رب رفتار و گفتار دانش آموزان

تقس
رد این دمرهس دانش آموزان مجری ربزگار کننده مسابقه هستند و کاراه رابین خود یم رکدند و این ارم موجب تالش

بیش
تر و راقبت آانن می شود

