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رئیس آموزش و پرورش نوخندان موفقیت های به دست آمده 

از بدو مسئولیت پذیری خود را یادآور شد و افزود: با بهره گیری 

حداکثری از کلیه امکانات موجود و مشارکت های مردم و 

استفاده از توانمندی همکاران درسطوح مختلف موفقیت 

های چشمگیرو بی سابقه ای درسطح خراسان رضوی به 

دست آمده که در هر زمینه به شرح ذیل اعالم می گردد. 

حوزه آموزشی 	 
ــرورش و رتبه اول نرخ  ــوزش و پ  کسب رتبه برتر شــورا آم

گذردراستان 

موفقیت درکسب رتبه های اول استان  درصد قبولی در سال 

سوم متوسطه و رتبه اول استان در شاخص توسعه متوازن 

کسب رتبه استانی دراولین جشنواره مرکاپ )جشنواره 

کارآفرینی و اختراع دستگاه خشک کن جوانه گندم توسط 

یک دانش آموز این منطقه(

موفقیت همکاران د رجشنواره درس پژوهشی و الگوهای 

برتر تدریس درمقاطع متوسطه و ابتدایی 

کسب رتبه دوم استان در برنامه فراخوان ، معلم پژوهیده 

ورتبه سوم استانی د رجشنواره تولید محتوای الکترونیکی 

ــوزان متوسطه دوم به مرحله استانی ،  راهیابی دانــش آم

مسابقات آزمایشگاهی و راهیابی همکاران منطقه به مرحله 

استانی جشنواره ارزشیابی کیفی و توصیفی د رمقطع ابتدایی 

 برگزاری اولین همایش فاخر کارآفرینی با حضور نمایندگان 

استان و فرماندار معزز

 برگزاری نمایشگاه ، متمرکز هفته مشاغل درهنرستان 

کشاورز ی استقالل با حضور دیگر هنرستان های منطقه 

راهیابی هنرجوی هنرستان به مرحله کشوری جشنواره ، 

مهارت های هنری امسال و سال گذشته در واقع از سه نفر 

هنرجوی راه یافته دونفز از منطقه نوخندان بوده اند

کسب رتبه هفتم استان در قبولی پایه سوم نظری و رتبه اول 

استانی نسبت به سال گذشته 

قبولی 100 درصـــدی و کسب رتبه اول درپــایــه ششم 

درخردادماه 96 

قبولی 93/3 درصدی در پایه نهم و رشد بسیار قابل توجه 

نسبت به سال گذشته وفــارغ التحصیلی 100 درصدی 

دانش آموزان سال چهارم 

رشد 45 درصدی دانش آمــوزان پذیرفته شده در کنکور 

سراسری 96 در مراکز آموزش عالی 

کسب رتبه عالی درارزیابی پروژه مهر 96و کسب رتبه اول 

استان در ثبت نام مرحله اول سنجش تحصیلی کسب رتبه 

های برتر استانی توسط سرگروه های آموزشی 

حوزه پرورشی	 
کسب چهاررتبه قرآنی استانی درســی و ششمین دوره 

مسابقات قرآن ، عترت و نماز 

کسب رتبه دوم استانی در جذب و سازمان دهی پیشتازان 

سازمان دانش آموزی در سال 96 

 درج اخبار منطقه و مدارس برای اولین بار د رخبرگزاری پانا 

و سایت سازمان دانش آموزی 

اولین مرکز شهید پژوهی در دربیرستان شهید  ایجاد   

صیادشیرازی و برگزاری گفتمان های دینی واستفاده از 

مبلغان آستان قدس و برگزاری کارگاه های مشاوره 

تربیت بدنی 	 
تیم  توسط  نوخندان  بسیج  مسابقات  ســوم  مقام  کسب 

فوتسال همکاران فرهنگی 

 خرید اقالم ورزشی با کمک خیران و توزیع بین مدارس  

حوزه پشتیبانی 

و  منطقه  ــدارس  رمـ د  گرمایشی  سیستم  نصب  پیگری   

تجهیزخانه معلم نوخندان 

 تفکیک سرویس های بهداشتی مدارس مختلط و رفع نقص سالن 

ورزشی شهید سعیدی فر جذب اعتبارات وزارت درسال 96 و 95 

و لوله کشی آب آشامیدنی سالم آموزشگاه شهید بهشتی 

گزارشی از شگفتی آفرینی و برتری بی سابقه آموزش و پرورش نوخندان

شهردار نوخندان در گفت وگــوی اختصاصی مهم ترین 

برنامه های آینده سال جاری این شهرداری را اعالم کرد 

و گفت: با برنامه ریــزی انجام شده و همکاری بی شائبه 

اعضای محترم و پابه کار شورای اسالمی شهر نوخندان و 

همراهی خوب ومردم  فهیم نوخندان و با بهره مندی از تمام 

توانمندی ها ،تالش های مضاعفی برای توسعه همه جانبه 

ورفاه حال شهروندان نوخندان انجام گرفته است. آقای 

فرخ جواد پور طرح های مهم واثرگذارشهرداری رابه شرح 

ذیل اعالم نمود.احداث ساختمان آتش نشانی با90درصد 

پخش  مزارشهدا،  بهسازی  و  مرمت  فیزیکی،  پیشرفت 

4هزارتن آسفالت بصورت دستی و بافینشر ، سامان دهی 

کلیه دامداری های سطح شهر و فراهم نمودن زمینه انتقال 

آن ها به محدوده استحفاظی شهرداری متصل به زرین کوه 

،انجام اقدامات الزم برای احداث پمپ بنزین و نفت وگاز در 

محدوده شهری نوخندان. وی افزود: عالوه برموارد یادشده 

برنامه های مفیدوموثری دردست بررسی است که پس از 

هماهنگی و انجام اقدامات قانونی به مرحله ظهور خواهد 

رسید وبا همکاری که مردم عزیز نوخندان دارند ان شاء 

ا... نقش موثری برای رفاه حال آنان خواهد داشت شهردار 

نوخندان از همراهی و همکاری بی شائبه اعضای اسالمی 

شهر و مردم شریف نوخندان برای پیشبرد اهداف و برنامه 

های شهرداری تشکر و قدردانی کرد.

مهم ترین برنامه های آینده شهرداری نوخندان اعالم شد


