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* ارائــه برنامــه ی امتحانــات نوبــت اول بــا تصویــب شــورای دانــش آمــوزی و دریافــت مجــوز از اداره جهــت تعطیلی 

ســاعتی و بــا لحــاظ منــودن مــدت زمــان امتحانــات بــه اولیــا و دانــش آمــوزان

* برگزاری امتحانت نوبت اول در بازه ی زمانی دو هفته با مجوز تعطیلی ساعتی از اداره ی منطقه 2

ــو جــوان خوارزمــی بعــد از برگــزاری امتحــان در محــور هــای  * برگــزاری کالس هــای فــوق العــاده جشــنواره ی ن

ــان و آزمایشــگاه زب

* برگزاری اردوهای مطالعاتی دروس ریاضی -فیزیک و شیمی  قبل از برگزاری امتحانات این دروس

* برگزاری آزمون های متفاوت در دروس فیزیک و مطالعات به صورت عملی تئوری و گروهی

* برگزاری آموزش خانواده دکرت بنی هاشمی روز 5شنبه 16 دی

ــرت  ــم دک ــا رسکار خان ــازی ب ــای مج ــط ه ــا محی ــه ب ــجادی در رابط ــرت س ــم دک ــخرنانی خان ــه ی س ــزاری جلس * برگ

ــم ــه ی نه ــوزان پای ــش آم ــرای دان ــجادی ب س

ــاد  ــاد ریاضــی مبتکران-املپی ــه املپی ــف علمــی از جمل ــد در مســابقات مختل ــه من ــوزان عالق ــش آم ــام دان ــت ن * ثب

ــی کانگــورو ــا  IMC مســابقات هفــت ســنگ حل ــگ علمــی پای هندســه- لی

* برگزاری اولین مرحله ی آزمون پیرشفت تحصیلی  مدارس سمپاد در تاریخ یکشنبه 3 بهمن

ــا هــم در پایــه هفتــم بــه  * برگــزاری اردوی علمــی درس مطالعــات از 2 بــازار ســنتی و مــدرن و قیــاس ایــن دو ب

تاریــخ ســه شــنبه 5 بهمــن

ــی  و ســپس  ــوم دوره ی اول آقــای خلیل ــاب عل ــا مولــف کت ــه هشــتم  ب ــرای دانــش آمــوزان پای * برگــزاری کالس ب

جلســه ی مشــرتک بــا گــروه فیزیــک و نقــد و بررســی مبحــث فیزیــک کتــاب علــوم بــه تاریــخ یکشــنبه 10 بهمــن 95 

ارائه کارنامه کیفی در دروس مطالعات هفتم و کامپیوتر هفتم و نهم

* بازدید دانش آموزان پایه هفتم از منایشگاه کتاب مدرسه روشنگر در ساعت درسی مهارت های نوشتاری 

* برگزاری جلسات انجمن در فصل زمستان با موضوعات آموزشی و پرورشی و پژوهشی و مشاوره ای

ــت از  ــس از دریاف ــوزان پ ــش آم ــات دان ــل اطالع ــه کام ــا هــدف ارائ ــت اول در 5 روز کاری ب ــه نوب ــه کارنام * ارائ

ــه  ــا حضــور مشــاورین پای ــش آمــوزان ب ــری مســائل و مشــکالت دان ــا و پیگی ــه اولی ــران  ب دبی

* برگزاری املپیاد ورزشی درون مدرسه ای به تاریخ دوشنبه 18 بهمن

* برگزاری کالس ضمن خدمت فرهنگیان در مدرسه با عنوان مدیریت کالس درس در 5 هفته به مدت 32 ساعت

* برگــزاری کالس بــرای دانــش آمــوزان نهــم جهــت متهیــد دانــش آمــوزان در برگــزاری کارســوق اقتصــاد و بهــره وری 

در اســفند مــاه بــا موضــوع اقتصــادی بــا حضــور کارشــناس اقتصــادی

* برگزاری املپیاد هندسه شهر تهران در مدرسه فرزانگان 5 با حضور 213 نفر از داوطلبان دخرت رشکت کننده

* جلسه آشنایی با نانوتکنولوژی برای دانش آموزان عالقه مند و اولیای آنان به صورت جداگانه

ــه  ــک در پای ــم و حــل مســئله فیزی ــم و نه ــه هفت ــه صــورت گروهــی در پای ــی ریاضــی ب ــزاری اردو مطالعات * برگ

ــاه ــران مربوطــه در اســفند م ــا حضــور دبی ــم ب هشــتم و نه
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* برگــزاری آزمــون جامــع بــرای پایــه هــای هفتــم و هشــتم بــه صــورت تســتی و ترشیحــی در دروس علــوم انســانی  

و در پایــه نهــم بــه صــورت پیرشفــت تحصیلــی 

* درخشش و موفقیت دانش آموزان  در املپیاد ریاضی مبتکران و حضور در مرحله دوم این آزمون 

* برگــزاری اردوی شــبانه تفریحــی دانــش آمــوزان پایــه هفتــم در مدرســه بــا هــدف رفــع خســتگی 6 ماهــه تحصیلــی 

و بــا حضــور مســئول فرهنگی-مشــاورین و معــاون پایــه و مســئول ســمعی و بــری و معــاون آموزشــی 

* برگــزاری کارســوق اقتصــاد و پــول در پایــه ی نهــم بــا هــدف آشــنایی دانــش آمــوزان بــا قوانیــن اقتصــادی و پولــی 

بــا توجــه بــه رس فصــل درس مطالعــات اجتامعــی در روز دوشــنبه 23 اســفند  

* برگــزاری کارســوق پروانگــی مختــص دانــش آمــوزان پایــه هفتم بــه تاریــخ 4 شــنبه 25/12/95 به صــورت کارگاههای 

حــل مســئله بــا روان شــناس ،فرهنــگ گــپ بــا هدایــت  مســئولین فرهنگــی مدرســه و حضــور خانــم  دکــرت برجیــس 

و خانــم دکــرت حســینی متخصــص پوســت در رابطــه بــا بلــوغ و مســائل و مشــکالت دوران بلــوغ
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* فراهم کردن متهیدات الزم)سواالت، مواد و وسایل مورد نیاز و.. ( جهت برگزاری جشنواره خوارزمی

* همکاری و تعامل با دبیران علوم پایه جهت آمورش دانش آموزان منتخب جشنواره خوارزمی

* حضــور مربیــان آزمایشــگاه در جشــنواره خوارزمــی در تاریــخ هــای 25 و 26 بهمــن مــاه جهــت داوری و مناینــده 

از اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 2  شــهر تهــران

* معرفــی دانــش آمــوزان منتخــب جشــنواره خوارزمــی در مرحلــه اول بــه اداره توســط خانــم حســینی )مناینــده اداره 

آمــوزش و پــرورش منطقــه 2 تهــران(

* آمــاده کــردن فضــای آزمایشــگاهی مدرســه در تاریــخ 95/12/8 جهــت برگــزاری مرحلــه دوم جشــنواره خوارزمــی 

درتاریــخ 95/12/9 

* معرفــی دانــش آمــوزان برتــر جشــنواره خوارزمــی در مرحلــه دوم مســابقات توســط مســئول مربوطــه بــه اداره 

آمــوزش و پــرورش منطقــه

* برگزاری کالس های آزمایشگاهی دروس علوم پایه )فیزیک، شیمی و زیست شناسی(

* سفارش و خرید مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه 

* برگزاری جلسات گروه آزمایشگاه و جلسات گروه آزمایشگاه و دبیران علوم پایه

آزمایشگاه
* نصــب نــرم افــزار pygame سیســتم عامــل Ubuntu بــر روی سیســتم هــای ســایت 3 و نصــب مجدد سیســتم عامل 

وینــدوز و متامــی نــرم افــزار هــا از جملــه photoshop-illustrator-after effect-indisign و نــرم افزارهــای مربــوط 

بــه رباتیــک و نــرم افزارهــای معمــول همچــون مجموعــه office ,adobe acrobat reader و ســپس آنتــی ویــروس و 

همچنیــن سیســتم عامــل یونیکــس روی سیســتم هــا نصــب شــد و تحــت شــبکه درآمــدن مجــدد سیســتم ها

* تعویض ویندوز و نصب نرم افزارهای مورد نیاز برای لپ تاپ پژوهش

* نصب فتوشاپ بنا به درخواست واحد پژوهش برای سیستم های سایت 3

* آماده سازی و نصب نرم افزار برای هر سه سایت جهت مسابقه علمی 

* تعویــض وینــدوز و نصــب کلیــه نرم افزارهــای سیســتم معلــم ســایت یک-سیســتم شــامره 4 ســایت1 و سیســتم 

 B4A شــامره 8 ســایت 2  بــه دلیــل از کار افتــادن

* نصب نرم افزار B4A برای لپ تاپ شخصی دانش آموز و تعویض ویندوز و نصب نرم افزار برای همکار

* تعویض کابل و کالس 703  و تالش برای رفع نویز موجود. 

* تعویض کابل ویدیو پروژکتور سالن اجتامعات و داکت کشی اتاق رسور و واحد فرهنگی

* نگهــداری رسور و تنظیــامت شــبکه بررســی سیســتم هــای غریبــه کــه بــه شــبکه نفــوذ مــی کننــد جهــت اســتفاده  

غیــر مجــاز از اینرتنــت

ــوع  ــی ن ــرای بررس ــی روز ب ــت و در ط ــت اینرتن ــت رسع ــورت اف ــا در ص ــایت و کالس ه ــتم های س ــرتل سیس * کن

ــر ــتفاده کارب اس

* تعویض مجدد ویندوز و نصب نرم افزارهای تخصصی گرافیکی واحد فرهنگی

* مکامله با رشکت اینرتنتی در طول ماه به جهت تداوم تسهیالت اینرتنتی

* همکاری با دبیران آموزشی و پژوهشی که موجب تسهیل در امر آموزش کالس درس گردیده است .

* گرفــن پرینــت در زنــگ هــای تفریــح بــرای دانــش آمــوزان و کمــک بــه ایشــان در بهبــود اســتفاده از نــرم افزارهــا 

در صــورت پرســیدن ســوال از طــرف ایشــان

ــه و  ــای موجــود در مجموع ــه سیســتم ه ــت هم ــایت، آپدی ــر 3 س ــا در ه ــه سیســتم ه ــب دادن ب * نظــم و ترتی

ــا. ــارژ پرینرته ــر ش ــرتل ب ــی کن ــروز خراب ــورت ب ــا در ص ــر آنه ــود و تعمی ــای موج ــخت افزاره ــداری س نگه

* مراجعــه بــه واحدهــای اجرایــی و آزمایشــگاه و کالس هــای درســی جهــت برطــرف منــودن مشــکالت پیــش آمــده 

ســخت افــزاری و نــرم افــزاری و نصــب نــرم افــزار 

سایت
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* سفر زیارتی مشهد مقدس در دی ماه 95 

دادن نقشــه ی آداب زیــارت حــرم و اخــالق ســفر ، اهــداء تســبیحهای دســت ســاز واحــد فرهنگــی بــه عنــوان یــادگار 

ســفر ، قبــل از اولیــن مرتبــه حضــور در حــرم ، بازدیــد از آرامــگاه فردوســی و خریــد ر املــاس رشق و ویــالژ توریســت 

طرقبــه، حضــور در حــرم بــرای منــاز صبــح و حــرم گــردی تــا طلــوع آفتــاب در  هــر دو روز اقامــت،  حضــوور در 

ــوالد  ــا، ســقاخانه ، پنجــره ف ــور عرف ــوری ، قب ــدن ســاعت خورشــیدی صحــن جمه ــای  ثامــن االمئــه و دی آرامگاهه

دیــدن مراســم تعویــض گلهــای رضیــح، مهــامن شــدن بــر ســفره ی  امــام رضــا )ع( در مهامنــرای حــرم مطهــر

* آغاز دهه فجر

- فجر صبحگاه: با  برنامه ا ی کامل  که در طول دهه با محتوای  تقویت غرور ملی دانش آموزان برنامه ریزی شد.

- کلیپهــای مختلفــی هــر صبــح بعــد از رسود ملــی و قــرآن بــه منایــش گذاشــته میشــد بــر مبنــای پیرشفتهــای ایــران 

اســالمی بعــد از انقــالب

- زنگ تفریح های اول :در طول دهه فجر آوای انقالب به همراه موزیک های انقالبی 

- زنــگ تفریــح هــای دوم :رادیــو انقــالب برقــرار بــود  کــه هــر روز روایــت آن روز در دهــه فجــر ســال ۵۷ بــا ابتــکار 

بچــه هــا  و جذابیتهــای بیانــی ارائــه میشــد

- گالری عکس انقالب هم در زنگهای تفریح پخش می شد بطور مثال؛روز اول دهه فجر عکس های سال۵۷ رو 

دیدن، روز دوم عکسهای تطبیقی سال ۵۷با ۹۵ رو دیدن  از کارهای آقای هادی و روز سوم عکسهای ما می توانیم 

مرحوم حسین سخا  دیده شد

- روز چهارشــنبه هــم زنــگ آخرجشــن انقــالب بــا تــم پرچــم  برقــرار بــود کــه؛ اعــم از ;رسود ملــی، کلیــپ  قــرآن 

خوانــدن محمــد اصفهانــی در لحظــه ورود امــام در12بهمــن ســال1357، گــروه رسود کالس  701، کلیــپ  ”  بپاخیــز ”

تئاتــر نــدای درون، کلیــپ ایســتاده ایــم تــا آخریــن قطــره خــون، نوازندگــی موســیقی ای ایــران ای مــرز پــر گهــر ، 

کلیــپ و موزیک هــای میــان برنامــه، پذیرایــی بــا شــکالت های جرقــه ای کــه بــا آنهــا  پرچــم ســاخته شــد و دســته ی 

پرچــم از جمــالت بــزرگان دنیــا در رابطــه بــا امــام و انقــالب اســالمی ســاخته شــده بــود.

* مراســم ایــام فاطمیــه دهــه اول و دوم بــا محوریــت فعالیت هــای هیئــت دانــش آمــوزی در تاریخ هــای23 و 9تــا11 

اســفند 95 از ســاعت 7 تــا 7:45 دقیقــه در منازخانــه دبیرســتان برگــزار گردیــد... بــرای دعــوت از دانش آمــوزان مــن 

زیبایــی از کتــاب خــدا خانــه دارد انتخــاب گردیــد و بــا اصــول اوریگامــی بــه صــورت پروانــه ای ســفید، شــکل داده 

شــد و در ســبدی بــه دانــش آمــوزان تقدیــم گردیــد. 

ریــز برنامــه هــر روز هیئــت بــه رشح ذیــل بــود: پخــش قــرآن کریــم، کلیپ هــای مرتبــط بــا ایــام فاطمیــه، ســخرنانی 

بــا محوریــت تاریــخ اســالم، زیــارت حــرت زهــرا )س(، مداحــی ، پذیرایــی )چــای و خرمــا، شــیربرنج و ...(

* روز احسان و نیکوکاری در روز 14 اسفند ماه

-انجمــن همــراه در فرزانــگان، یــک انجمــن دانــش آمــوزی اســت کــه هدفــش کمــک رســانی بــه دانــش آمــوزان 

مســتمند و قرشهــای آســیب پذیــر اســت . بعــد از مرحلــه اول برگــزاری خیریــه در مــاه آذر و جمــع آوری شــال های 

دســتباف بچــه هــا در کالس هــرن و فنــاوری و ارســال آن بــرای بچــه هــای روســتاهای اطــراف نیــک شــهر سیســتان و 

واحد فرهنگی
بلوچســتان و توزیــع آرد و اقــالم و دمپایــی و کفــش، مرحلــه دوم جمــع آوری ایــن کمــک هــا بــا برگــزاری خیریــه ای 

بــا رشکــت گروههــای مختلفــی نظیــر

-گــروه پژوهشــی بیــامری ای بــی، گــروه تولیــدات داخلــی بنــام »خانــه ایرانــی«، گــروه حامیــان کــودکان کار »ترنــج«، 

گــروه خاتــون، گــروه  گل یــاس، گــروه کفشــدوزک، گــروه کالیــکا، گروههــای هــرنی نظیــر آثــار معــرق و نقاشــی روی 

ــوزان  ــت از دانش آم ــرای حامی ــازه های خــود را ب ــا دســت س ــن گروه ه ــد. ای ــزار ش ــاه و... برگ ــرورش گی چــوب و پ

ــادران  ــرای متامــی م ــه ب ــه خیری ــا دعوتنام ــد. ضمن ــرار دادن ــروش ق ــده در معــرض ف مســتمند و اقشــار آســیب دی

ارســال گردیــد و هزینــه جمــع آوری شــده در مــدارس منطقــه 19 بــرای دانــش آمــوزان محــروم هزینــه شــد.                 
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* عضوگیری، امانت و تحویل کتاب و خدمات مرجع

* تهیه مطالب هفتگی برای بارگذاری در سایت و نصب در پنل کتابخانه و تهیه روزنامه همشهری

* توزیع  مجالت رشد نوجوان و پیوند ماه بهمن

* آماده سازی و ثبت کتابهای اهدایی و خریداری شده )111 نسخه(

* تشکیل کالس های پژوهش تاریخ در کتابخانه

* به منایش گذاشن کتابهای جدید کتابخانه

* تحویــل  گرفــن کتابهــای جشــنواره یــاد یــار مهربــان، تفکیــک کالســی، توزیــع بین دانــش آمــوزان ، پیگیــری کتابهای 

ارســال شــده بــه خــود دانــش آمــوزان و متــاس بــرای حــل برخــی مشــکالت

* اطالع رسانی فعالیت های جشنواره یاد یار مهربان و نحوه رشکت در آن از طریق سایت و نصب در برد کتابخانه

* توزیع کتابهای زبان بین دانش آموزان

* فراخــوان مســابقه کتابخوانــی  دهــه فجــر و ثبــت نــام ازدانــش آمــوزان/ ســفارش و تهیــه کتاب هــای مســابقه کتابخوانی 

)یــک ســین و هفــت ســین( از کانــون پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان و توزیــع بیــن دانــش آمــوزان/ طراحــی ســوال و 

برگــزاری امتحــان / تصحیــح پاســخنامه هــا و اعــالم برنــدگان و ارســال بــه منطقــه همــراه بــا برگه هــای آزمــون

* تهیــه کتابهــای مســابقه منطقــه »قلــب زیبــای بابــور« از کانــون پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان و توزیــع بیــن 

دانــش آمــوزان برگزیــده و اطــالع رســانی روز و ســاعت رشکــت در مســابقه

* همراهی 3 نفر از  دانش آموزان منتخب مسابقه کتابخوانی مدرسه  در مسابقه کتابخوانی منطقه  

* انتخاب 67 عنوان کتاب جهت منایشگاه فروش کتاب برای اولیا و مربیان به مناسبت دهه فجر و برگزاری منایشگاه

* حساب مالی منایشگاه کتاب و انتخاب کتاب برای کتابخانه

* تهیــه جایــزه بــرای دانــش آمــوزان برنــده در مســابقه کتابخوانــی منطقــه و برتریــن عکــس در موضــوع مطالعــه و 

تقدیــم بــه آنهــا در روز برگــزاری جشــن انقــالب 

* بازدید دانش آموزان پایه هفتم از منایشگاه کتاب  دهه فجر، برگزارشده در مدرسه راهنامیی روشنگر 

* سفارش 47 نسخه  کتاب«دانستنیهای مدیران مدارس« برای جلسه مدیران مدارس استعدادهای درخشان

* برگزاری منایشگاه کتاب در موضوع فاطمه زهرا )س( در روز جلسه مدیران سمپاد

* تهیه گزارش ماهانه و تهیه فرم سیر مطالعاتی

* بررسی دفاتر امانت کتاب برای معرفی فعاالن کتابخانه

سایر فعالیتها:

- مراقبت امتحانات دی ماه 

- رشکت در جلسه مدیریت در رابطه با برنامه ریزی برگزاری چهارمین جلسه مدیران مدارس سمپاد شهر تهران

- رشکت در جلسه مدیریت در رابطه با برنامه های اول تا پایان اسفند 

- مراقبت و حضور در مسابقه املپیاد هندسه در ماه اسفند

کتابخانه
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ــا  ــت کارنامه ه ــات و دریاف ــول امتحان ــوزان در فص ــی دانش آم ــرات خلق ــاور، تغیی ــک مش ــاهده ی ی ــن مش * اولی

ــوز،  ــوی دانش آم ــت از س ــت موقعی ــدم مدیری ــی از ع ــات ناش ــرتس و هیجان ــش اس ــی کاه ــه ی علم ــک تجرب در ی

ــت اســت. ــی در موقعی ــن و ایجــاد همدل ــا والدی ــاط واحــد مشــاوره ب ــزان ارتب ــا می همبســتگی ب

ــه نســبت  ــق) ب ــوز، در ایجــاد ارتباطــات وســیع و عمی ــه هــر دانش آم ــر ب ــی مخت ــردن راهکار هــای عمل ــدا ک پی

حجــم فعالیت هــای مشــاور( بــا والدیــن دارد. راهکارهایــی کــه نتیجــه ی شــناخت خوبــی از دانــش آمــوز، شــناخت 

پایــه ی تحصیلی،رشایــط خانــواده و رابطــه ی کالس و دبیــر و دانــش آمــوز دارد. از ایــن و بــرای رســیدن بــه چنیــن 

راهــکار عملــی فراینــد زیــر جهــت نتیجه گیــری مثبــت پیــش گرفتــه شــد.

* مصاحبه هــای آغازیــن و تابســتان پیــش از ثبــت نــام دانش آمــوز بــه تفکیــک بــا والدین،دانش آمــوز و مصاحبــه ی 

توامــان- در ایــن مصاحبــه هــدف شــناخت بیشــرت از وضعیــت مطالعــه، عالیــق، آرزوهــا و تأثیــرات قبلــی دانش آمــوز 

از فراینــد تحصیــل و آموزشــی اســت.

از ســویی اهــداف خانــواده در آمــوزش، میــزان تاکیــد بــر منــره و رابطــه ی والدیــن بــا برچســب احتاملــی دانش آمــوز 

در مدرســه مــورد ســوال قــرار مــی گیــرد. در مصاحبــه ی توامــان بــا حضــور والدیــن و دانش آمــوز رابطــه ی عاطفــی 

ایشــان، توانایــی خانــواده در حــل مســاله مــورد توجــه اســت. تأثیــرات رســانه هــا، موبایــل، طبقــه  ی اجتامعــی، رفــاه 

ــه هــدف  ــن مصاحب ــه در ای ــواردی اســت ک ــایر م ــوز از س ــواده، ســالمت جســمی و روحــی دانش آم ــی خان عموم

ســوال و دریافــت اطالعــات اســت.

* جلســه ی اســتقبال از مهــر بــا دبیــران در ایــن جلســه بــا توجــه بــه مصاحبه هــای گســرتده در هــر پایــه رضورتهــای 

آموزشــی و تربیتــی بــا دبیــران در میــان گذاشــته خواهــد شــد و توجــه خــاص بــه دانش آموزانــی کــه در مصاحبه هــا 

مبتــال بــه مشــکالت ویــژه هســتند تــا حــد امــکان بــه دبیــر تذکــر داده خواهــد شــد.

* طراحی دفرت ارتباط مؤثر:

ــت می شــود و در  ــران مربوطــه ثب ــاره ی کالس هــای درس و دبی ــن درب ــوزان و والدی ــای دانش آم ــن دیدگاه ه در ای

پایــان هــر مــاه ابتــدا بــا رسگروه هــای آموزشــی و ســپس در شــوراهای دبیــران بــا خــود دبیــران در میــان گذاشــته 

می شــود.

* طراحــی جلســه ی مشــرتک اولیــاء و رسگروه هــای آموزشــی پــر از برگــزاری آزمون هــای میــان تــرم در ایــن مرحلــه 

ــوز  ــروه، دانش آم ــر گ ــداف ه ــا و اه ــه ی دیدگاه ه ــی و ارائ ــای آموزش ــروه ه ــداف گ ــان اه ــن می ــا ضم رسگروه ه

موفــق در هــر رشــته ی آموزشــی را بــا پارامرتهــای نســبتا عینــی معرفــی می کننــد. ماننــد اینکــه دانش آمــوز موفــق 

در درس مطالعــات اجتامعــی در پایــان تــرم اول دانش آمــوزی خواهــد بــود کــه توانایــی نگارش،مقایســه،ایجاد ربــط 

منطقــی، ارائــه ی تعریــف از مفاهیــم و.. را داشــته باشــد. در ایــن جلســه منابــع آموزشــی و شــیوه های مطالعــه ی 

ــد  ــوزان قرارخواه ــاء و دانش آم ــار اولی ــه در اختی ــایت مدرس ــا آدرس س ــدون و ی ــای ب ــق دفرتچه ه دروس از طری

گرفــت.

* اســتمرار در ارتبــاط مشــاور و والدیــن در کاهــش هیجانــات دانش آمــوزان و رفــع نیازهــای رضوری ایشــان اهمیــت 

مشاوره
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ــر باشــد.  ــن اســتمرار بســیار موث ــد در ایجــاد ای ــام می توان ــه ارســال پیامک هــای راهن ــه طــوری ک بســیاری دارد ب

پیامکهایــی کــه ویژگی هــای نوجــوان، نیازهــا و رضورت هــای زندگــی و آمــوزش او را بــه خانــواده یــادآور می شــود.

* مرحله ی ارتباط مؤثر با والدین در پایان فصل آزمون ترم اول

توجه خاص به 

دانش آموزانی 

که در 

مصاحبه ها مبتال 

به مشکالت 

ویژه هستند 

تا حد امکان به 

دبیر تذکر داده 

خواهد شد.. استمرار در 

ارتباط مشاور 

و والدین 

در کاهش 

هیجانات 

دانش آموزان 

و رفع نیازهای 

رضوری ایشان 

اهمیت بسیاری 

دارد..

* بخش اول: کالس ها و کارگاه های پژوهشی

ــرای آموزش هــای عمومــی و  ــی ب ــت پژوهشــی نیم ســال اول تحصیل ــم معاون ــق تقوی -کالس هــای چهارشــنبه : مطاب

ــاز  ــا آغ ــت. ب ــده اس ــه  ش ــر گرفت ــوزان در نظ ــای دانش آم ــت پروژه ه ــاب و هدای ــرای انتخ ــال دوم ب ــی و نیم س کل

ــاه  ــن م ــان بهم ــا پای ــا ت ــاب پروژه ه ــث و انتخ ــدی مباح ــاه جمع بن ــوم دی م ــه س ــی از هفت ــال دوم تحصیل نیم س

ــدل شــد. در بعضــی از  ــی کالس هــای پژوهــش ب ــه اصل ــه برنام ــت پروژه هــای دانش آمــوزی ب انجــام شــد و هدای

ــخ  ــا گاه شــامر تاری ــش ی ــال خروجــی کارگاه هــای منای ــرای مث ــی جمعــی اســت. ب ــروژه پایان کالس هــای پژوهــش پ

)داالن تاریــخ( پــروژه واحــدی اســت کــه بــا تقســیم کار و تــالش جمعــی همــه دانش آمــوزان بــه نتیجــه می رســد. 

ــه صــورت گروهــی و  ــد رفتارشناســی و تکامــل، برنامه نویســی و ...( پروژه هــای پایانــی ب در بیشــرت کالس هــا )مانن

در بعضــی کارگاه هــا )مثــالً هرنهــای تجســمی( خروجــی بــه صــورت پروژه هــای فــردی ارائــه خواهــد شــد. تــا پایــان 

ــای  ــی کالس ه ــا در متام ــاخت پروژه ه ــی و س ــاز طراح ــات و آغ ــام تحقیق ــا، انج ــت ایده ه ــاه 1395 تثبی ــفند م اس

ــت.  ــام شده اس ــش انج پژوه

-کارگاه هــای پنج شــنبه :کالس های علــوم پایــه و کارگاه هــای هــرنی مطابــق روال کالس هــای پژوهشــی چهارشــنبه از 

نیم ســال دوم وارد مرحلــه انتخــاب و راهنامیــی پروژه هــا شــدند.

کارگاه هــای فنــی در نیم ســال اول آمــوزش و ســاخت وســایل و ســازه ها را بــه امتــام رســاندند. بــا نزدیــک شــدن بــه 

ــط  ــه مقــاالت مرتب ــن و آماده ســازی و تهی ــر متری موعــد مســابقات پژوهشــی در بهمــن و اســفند، دانش آمــوزان ب

متمرکــز شــدند. در بهمــن و اســفند 95 دانش آمــوزان دبیرســتان دوره اول فرزانــگان 5 در مســابقات ســالم، رشیــف 

و فرزانــگان کاپ رشکــت کردنــد و موفــق بــه کســب رتبه هــای زیــر در مســابقات شــدند:

* مقام اول سازه بالسایی در مسابقات فرزانگان کاپ

* مقام چهارم سمینار زیست فرزانگان کاپ

* راهیابی به مرحله دوم مسابقات حلی نت

* برگــزاری مســابقات دانش آمــوزی باقی مانــده و امتــام پروژه هــا تــا اردیبهشــت 1396 )موعد منایشــگاه دســتاوردهای 

پژوهشــی( بــه طــول خواهــد انجامید. 

* بخش دوم: مسابقه علمی

هفت مرحله باقی مانده از مسابقه علمی بهمن و اسفند 1395برگزار شد:

مرحله 6- اکسیر )بهمن 1395(: انجام آزمایش هایی برای رفع فقر آهن خاک 

مرحله 7- فرازمینی ها )18 بهمن(:  رقابت یک روزه برنامه نویسی و مدار منطقی 

مرحله 8- نقاله )3 اسفند 1395(: طراحی مجدد محوطه و زمین های کشاورزی دهکده ای سوخته

مرحله 9- هچل بزرگ )16 اسفند 1395(: عبور از باتالقی با خواص محلول های غیرنیوتونی

مرحلــه 10- عجایب املخلوقــات )هفتــه ســوم اســفند( بررســی موجــودات باســتانی، رد پــا و اســکلت و آثــار بــه جــا 

مانــده از آن هــا

مرحله 11- کشتی نجات )18 اسفند(: ساخت فرستنده رادیویی 

مرحله 12- نشست مطبوعاتی )21 اسفند( مسابقه سخرنانی دو دقیقه ای

بــا امتــام مراحــل و نهایــی شــدن امتیــازات اختتامیــه و اعــالم نتایــج مســابقه در روز 24 اســفند برگــزار شــد. تیــم 

واحد پژوهش
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مستندســازی و گــزارش نویســی از مراحــل مســابقه ویدیــوی داســتانی کوتاهــی تهیــه کــرده بودنــد کــه در اختتامیــه 

منایــش داده شــد. در ایــن ویدیــو تــالش شــده بــود لحظــات دشــوار و لذت بخــش دانش آمــوزان و تجربه هــای آنــان 

ثبــت و در قالــب روایتــی خیالــی بــه دانش آمــوزان دیگــر و اولیــا انتقــال یابــد. 
* اعزام تیم های استانی شطرنج وتنیس رومیز 

* انتخاب مدرسه قهرمان توسط کارشناسی تربیت بدنی منطقه

* افتتاحیه املپیاد 

* برگزار کردن جشنواره نرمش صبحگاهی و ارسال به منطقه

* منایشگاه تربیت بدنی به مناسبت دهه فجر

* برگزار کردن مسابقات املپیاد ورزشی درون مدرسه ای

* تجلیل از قهرمانان ومدال آوران منطقه و استان

تربیت بدنی
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