


3 2

فهرست
آموزش........................3
آزمایشاگه.......................6
پژوهش.......................8
فرهنگی........................10
کتابخانه........................15
مشاوره........................18
بهداشت.....................20
تربیت بدنی..................22

ــت  ــم جه ــوزان هفت ــش آم ــرای دان ــی  ب ــان انگلیس ــاده زب ــوق الع ــای ف ــزاری کالس ه *برگ
ــد ــی جدی ــال تحصیل ــروع س ــی در ش ــازی آموزش ــان س همس

ــال  ــای س ــه ه ــن برنام ــدف تدوی ــا ه ــی ب ــای درس ــروه ه ــف گ ــات مختل ــزاری جلس *برگ
ــد ــی جدی تحصیل

*برنامه ریزی و تدوین تقویم اجرایی ساالنه با همکاری گروه های دیگر
*برگزاری انتخابات و اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان جهت تعیین هیئت مدیره   انجمن

*ثبت نمرات ماهانه و میان ترم در سیستم مدبر و تهیه کارنامه فردی
*برگــزاری جلســه شــورای دبیــران شــهریور و مهــر مــاه بــا هــدف آمــوزش دبیــران و بررســی 

مشــکالت کالس درس 
*آموزش اطفاء حریق در حیاط مدرسه به مناسبت روز آتش نشان

ــا پیشــنهادات  ــه تاریــخ 19 مهــر مــاه در رابطــه ب ــی ب ــا جنــاب آقــای دکتــر قربان *جلســه ب
مدرســه )همــکاری بــا مــدارس همجــوار ، چگونگــی برگــزاری کالس ها ، گــروه های درســی و..(

*برگزاری آزمون میان ترم اول در دو هفته
*برنامه ریزی آزمون نوبت اول با تایید نمایندگان شورای دانش آموزی

ــا  ــوری ب ــا مالقات حض ــراه ب ــاء هم ــه اولی ــل ب ــرم و تحوی ــای میان ت ــازی کارنامه ه *آماده س
دبیــران 

*برگــزاری مســابقه ماراتــن ریاضــی بــرای هــر ســه پایــه بــا طــرح ســواالت خالقانــه و منطقــی 
ریاضــی در هشــت مرحلــه

*برگزاری کالس های فوق العاده ریاضی برای دانش آموزان ضعیف
ــی در  ــران و همــکاران اجرای ــرای دبی ــان انگلیســی ب ــه زب *برگــزاری کالس آموزشــی مکالم

روزهــای دوشــنبه
*برگــزاری آزمــون جامــع 1و2 پایــه نهــم و تصحیــح پاســخ نامــه و اعــالم نتایــج بــه اولیــاء از 

طریــق وب ســایت مدرســه
*برگــزاری اولیــن جلســه دبیــران زبــان انگلیســی منطقــه 2 آمــوزش و پــرورش روز چهارشــنبه 
ــا موضــوع طراحــی ســواالت اســتاندارد و توضیــح چگونگــی برگــزاری جشــنواره  96/9/22 ب

نوجــوان خوارزمــی
*برگزاری کارسوق گراف توسط گروه کامپیوتر

ــای  ــای آق ــرورش جن ــوزش و پ ــه 2 آم ــس منطق ــا حضــور رئی ــران ب ــزاری شــورای دبی *برگ
ــو ــم صلح ج ــط خان ــران توس ــوزش دبی ــراه آم ــه هم ــتانی ب کوهس

*برگــزاری اردوی مطالعاتــی ریاضــی پایــه هشــتم و نهــم جهــت آمادگــی در امتحــان ریاضــی 
نیــم تــرم اول

واحد آموزش
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ــت پژوهــش زیســت محیطــی و  ــا محوری ــه هشــتم ب *برگــزاری کالس آموزشــی ریاضــی پای
ــارک نهــج البالغــه ریاضــی در پ
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 آزمایشگاه
*ساماندهی فضاهای آزمایشگاه ها برای شروع سال تحصیلی جدید

*تعییــن لیســت مــواد و وســایل مــورد نیــاز آزمایشــگاه ها توســط دبیــران و بــا همراهــی مربــی 
آزمایشگاه

*سفارش و خرید مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه
*برگزاری کالس های آزمایشگاهی شیمی، فیزیک و زیست شناسی

*برگزاری کالس های پژوهش و تعامل و همکاری با مربیان مربوطه در روزهای دوشنبه
*برگزاری جلسات گروه  آزمایشگاه

*برگــزاری جلســات گــروه  آزمایشــگاه بــا گروه هــای درســی 
علــوم پایــه

کاری  حــوزه  بــه  مربــوط  بخشــنامه  *پیگیــری 
آزمایشــگاه)دوره های آزمایشــگاهی مربــوط بــه پژوهــش 
ســرای جــوان، فعالیت هــای بنیــادی مرتبط بــا بزرگداشــت روز 
ــوزی( ــگاه های دانش آم ــز آزمایش ــت تجهی ــگاه، حمای آزمایش

*برگزاری دموی پژوهش و معرفی کالس های پژوهش به دانش آموزان در مهرماه
ــرای شــرکت در جشــنواره خوارزمــی در  ــه گزینــش دانش آمــوزان ب *برگــزاری اولیــن مرحل

بخــش آزمایشــگاه
*برگــزاری آزمــون عملــی آزمایشــگاه بــرای دانش آمــوزان منتخــب مرحلــه اول در روزهــای 
دوشــنبه و سه شــنبه 21 و 22 آذرمــاه جهــت حضــور در بخــش آزمایشــگاه جشــنواره خوارزمــی
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واحد پژوهش
ــه  ــورت ک ــه اینص ــد. ب ــزار ش ــاه برگ ــه ی اول مهرم ــی در هفت ــای پژوهش ــوی کالس ه *دم
ــه شــد و  ــش آمــوزان از طــرف مدرســه درنظــر گرفت ــرای دان تعــداد 18 دوره ی آموزشــی ب
هــر دبیــر بــه انــدازه ی 25 دقیقــه فرصــت ارائــه ی ســرفصل هــای دروس و معرفــی آن درس 
بــرای دانــش آمــوزان را داشــت. هــر دانــش آمــوز بنابــر عالقــه ی خــود، در هــر کالس شــرکت 
ــرای  ــدی را ب ــه من ــت عالق ــاب و عل ــه انتخ ــای عالق ــود را برمبن ــت خ ــا اولوی ــرد و نهایت می ک

ــرد. ــت می ک ــش یادداش ــد پژوه واح
پــس از جمــع آوری تمامــی اوراق اولویــت بنــدی دانــش آمــوزان، بســته بــه ظرفیــت هــرکالس 
کــه از ابتــدا تــا ســقف حداکثــری 15 نفــر درنظــر گرفتــه شــده بــود، آن هــا را طبــق دالیــل 
و عالقــه منــدی و ظرفیــت هــر کالس دســته بنــدی کــرده و درانتهــا کالس بندی هــای واحــد 

پژوهــش را اعــالم کردیــم.

*در نتیجه درحال حاضر:
ــر  ــه شــرح زی ــه شــده ب ــوز، 6 کالس ارائ ــش آم ــر دان ــرای تعــداد 56 نف ــه ی نهــم، ب  در پای

اســت :
مکاسیستم، زیست، شیمی، هوافضا، بازی سازی و سوم شخص حاضر

که حداقل اعضای کالس ها 8 نفر بوده و حداکثر تعداد، 11 نفر،
در پایه ی هشتم، برای تعداد 87 دانش آموز، 9 کالس ارائه شده به شرح زیر است:

زیست، شیمی، بازی سازی، هوافضا، سازه، معماری، IYPT ، برنامه نویسی و روباتیک
که حداقل اعضای کالس ها 5 نفر و حداکر آن ها، 13 نفر،

در پایه ی هفتم، برای تعداد 114 دانش آموز، 8 کالس ارائه شده به شرح زیر است:
IYPT مکاسیستم، بازی سازی، هوافضا، معماری، زیست، شیمی، سازه و

که حداقل اعضای کالس ها 10 نفر و حداکثر آن ها، 13 نفر است.
ــوای  ــا محت ــی ب ــر درس گزارش ــران ه ــه از دبی ــورت دو ماهان ــا، بص ــکیل کالس ه ــداز تش بع
آنچــه تدریــس شــده،گروه بنــدی دانــش آمــوزان و پــروژه هــای تعریــف شــده  دریافــت شــد.
بصــورت ماهانــه، عملکــرد هــر دبیــر و نحــوه ی آمــوزش را طبــق طــرح درس ارائــه شــده چــک 
شــده و بازدیــد چرخشــی از هــر کالس انجــام می شــود. ایــن بازدیــد بــه اینصــورت اســت کــه 
اعضــای واحــد پژوهــش از هــر کالس بازدیــد و بــه مــدت یــک ربــع، در آن کالس بــه بررســی 

دبیــر و نحــوه ی عملکــرد دانــش آمــوز مــی پردازنــد.
هــدف واحــد پژوهــش ارتقــای ســطح تفکــر و بینــش دانــش آمــوزان در جهــت دروســی کــه 

تدریــس مــی شــود اســت و اینکــه بتواننــد بــا تفکــر واگــرا، فراخنــای علــم را تجربــه کننــد.
نگــرش ایــن واحــد درمــورد مســابقاتی کــه در ایــن حیطــه برگــزار مــی شــود بــه ایــن صــورت 

ــد  ــک بعــدی مســابقات بتوان ــوز مســتقل از فضــای اســترس زا و ت ــش آم اســت کــه هــر دان
پــروژه و محصــول عملکــرد خــود را بــه گونــه ای ارائــه دهــد کــه تمــام دانــش آمــوزان از آن 

بهــره ببرنــد.
ولــی بــا تمامــی ایــن تفاســیر دانــش آمــوزان در مســابقات مرتبــط بــا پــروژه هــای خــود، نظیــر 

تبیــان، مســابقات فیزیــک، Iran Open ، خوارزمــی و IPM شــرکت خواهنــد کــرد.
ــه و  ــرم ارائ ــین محت ــه بازرس ــد ب ــزارش بازدی ــراه گ ــه هم ــش ب ــد پژوه ــی واح ــم اجرای تقوی

ارســال شــد.
کالس هــای المپیــاد، روانشناســی و IPM بــه عنــوان کالس هــای فــوق برنامــه تشــکیل شــدند 
ــا  ــوزان ی ــش آم ــنجی دان ــه نیازس ــا ب ــی بن ــای آموزش ــوق ه ــد. و کارس ــه کار کردن ــاز ب و آغ

ــا برگــزار خواهــد شــد. درخواســت آن ه
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واحد فرهنگی
*مراسم آغاز سال تحصیلی 97- 1396 

قرائــت ســوره قلــم،  طبــل زنــی میــان برنامــه هــا، قرائــت ســوگند پرچــم ، خــوش آمــد گویــی 
معاونــت آموزشــی و مدیریــت دبیرســتان،

قرائــت دعوتنامــه ی هیئــت دانــش آمــوزی دبیرســتان در دهــه ی اول  محــرم، ســخنرانی حــاج 
آقــا نظــری در مــورد محــرم و هفتــه دفــاع مقــدس شــروع تمریــِن دم پایانــی ِهیئــت دانــش 

آمــوزِی دبیرســتان فرزانــگان5
اهدای گل و دعوتنامه ی هیئت

*اولین یادواره شهید دبیرستان فرزانگان 5
*مراسم دهه ی اول محرم هیئت دانش آموزی دبیرستان فرزانگان 5

ــا  ــاج آق ــخنرانی ح ــورا، س ــارت عاش ــت زی ــه، قرائ ــرآن، ترجم ــت؛ ق ــر روز هیئ ــه ه ریزبرنام
ــوزان ــش آم ــط دان ــذورات توس ــش ن ــی، پخ ــی، دم پایان ــری، مداح نظ

*دومین یادمان بوی سیب فرزانگان5
بــا حضــور دانــش آمــوزان خــادم الحســین اجــراء و مدیریــت شــد؛ فضاســازی مراســم بــوی 
ســیب، اقامــه نمــاز جماعــت  بــه امامــت حــاج آقــا نظــری، قرائــت زیــارت عاشــورا، دلنوشــته ی 
ــی  ــری، دم پایان ــا نظ ــاج آق ــخنرانی ح ــتم، س ــال هش ــوز س ــش آم ــدی دان ــی صم ــم ضح خان
هیئــت، مداحــی آقــای احمــدی پــور، توزیــع غــذای نــذری شــهادت امــام ســجاد )ع(، طبــل و 

ســنج بدرقــه پایانــی مراســم
*مسابقات مشاعره مدرسه فرزانگان5-روز بزرگداشت  جناب حافظ20 مهر

 مرحله اول: شعر حفظی، فال حافظ
 مرحله دوم: مشاعره سنتی )متناوب(، دفترچه مشاعره

 مرحلــه ســوم: مشــاعره مشــروط، مراســم اربعیــن، پــاک کــردن ســبزی هــای لقمــه هــای نــان 
و پنیــر و ســبزی هیئــت صبــح اربعیــن توســط دانــش آمــوزان داوطلــب 

*ریز برنامه مراسم اربعین:
قــرآن، ترجمــه، قرائــت زیــارت اربعیــن، ســخنرانی، مداحــی، دم پایانــی، دمــام زنــی، صبحانــه 

نــذری )نــان و پنیــر و ســبزی  بــه همــراه چــای و خرمــا(، رادیــو اربعیــن و...
*کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

*خیریه انجمن همراه
دانــش آمــوزان انجمــن همــراه، زیــر شــاخه ی انجمــن تکاپــو، در راســتای کمــک بــه محرومین 
اســتانهای مــرزی و مخصوصــا محرومیــن سیســتان و بلوچســتان، خیریــه ای را تــدارک دیدنــد  
ــان روز فرهنــگ عمومــی برگــزار گردید.هــدف از ایــن برگــزاری ترویــج  کــه در روز 14 آب
نــوع دوســتی و کمــک بــه محرومیــن بــود کــه موضــوع ســوره ی مبارکــه ماعــون نیــز هســت.

)حفــظ ســوره ی آن هفته(

* انتخابات شورای دانش آموزی 
 فعالیتهــای کاندیداهــای انتخابــات شــورای دانــش آمــوزی، ســخنرانی کاندیداهــای انتخابــات 
ــوز، شــمارش  ــش آم ــات شــورای دان ــه ی برنامه هایشــان، انتخاب ــوزی وارائ ــش آم شــورای دان

آراء انتخابــات شــورای دانــش آمــوزی توســط دانــش آمــوزان
* شهادت پیامبر)ص( و امام رضا )ع(

 مراســم روز شــهادت امــام رضــا)ع( و حضــرت رســول)ص( توســط اعضــای هیئــت دانش آموزی 
در نمازخانــه ی دبیرســتان برگــزار شــد و بعــد از قــرآن و ترجمــه، زیــارت امیــن اهلل قرائــت 
ــا  ــنیدیم و در انته ــن را ش ــاده روی اربعی ــی از  پی ــم چراغعل ــرات خان ــه، خاط ــد و در ادام ش

مداحــی و ســینه زنــی داشــتیم و از دانــش آمــوزان بــا دونــات رضــوی پذیرایــی شــد.
*قرعه کشی مشهد در روز شهادت امام رضا )ع(

 ثبــت نــام بــرای اردوی مشــهد در دهــه ی کرامــت و میــالد امــام رضــا )ع( در تابســتان انجــام 
ــا اردوی مشــهد در پایــان  شــد و قرعــه کشــی آن در روز شــهادت ایشــان برقــرار شــد. ضمن

امتحــان نوبــت اول و بیــن دو تــرم برگــزار خواهــد شــد.  
*نتایج خیریه ی تکاپوی همراه، در روستاهای محروم سیستان و بلوچستان

 بــرای  35 دانــش آمــوزی کــه بخاطــر نداشــتن هزینــه ی تحصیــل در معــرض تــرک تحصیــل 
بودنــد پــک لــوازم التحریــر تهیــه شــد.

* خیریه ی انجمن دانش آموزی همراه برای زلزله زدگان کرمانشاه
ــراه-  ــو ی هم ــن تکاپ ــه ی انجم ــوزان درخیری ــت پخت های دانش آم ــازه ها و دس ــه دست س غرف
غرفه کارگاه هــای جانبــی خیریــه ی انجمــن دانش آمــوزی تکاپــوی همراه-غرفــه طراحــی چهــره 

*اردوی شب مانی پایه هفتم
 جلســه ی توجیهــی، مســابقه ی سرآشــپزها بــرای درســت کــردن شــام و میــان وعــده و دســر 
برگــزار کردیــد و یــک گــروه تــدارکات هــم کمــک کار بودنــد. آمــاده ســازی میــان وعــده، 
ــان وعــده  ــاده ســازی می ــی، آم ــی ذغال ــاده ســازی ســیب زمین ــدارکات در حــال آم گــروه ت
ــرا در  ــاط و سرس ــردن حی ــز ک ــری، تمی ــای نظ ــای آق ــت و صحبت ه ــنو، نمازجماع ــن و بش ببی

*اردوی شــب مانــی پایــه هفتــم       
*اردوی شب مانی پایه نهم

کالس حــل تمریــن ریاضــی- مســابقه ی سرآشــپزها  بــرای درســت کــردن  شــام و میــان وعــده 
ــدارکات  ــد. گــروه ت ــدارکات هــم کمــک کار  بودن و دســر  برگــزار کــردی و یــک گــروه ت
ــت  ــده- گــپ و گف ــان وع ــاده ســازی می ــی- آم ــی ذغال ــیب زمین ــاده ســازی س ــال آم در ح
دوســتانه- پهــن کــردن ســفره و جمــع کــردن آن توســط دانــش آمــوزان در اردوی شــب مانــی

*مسابقات مشاعره- مرحله ی منطقه
ــابقات  ــه در مس ــر پای ــای ه ــد و برترین ه ــزار ش ــه برگ ــاعره در مدرس ــه اول و دوم مش مرحل

منطقــه حضــور یافتنــد
خانمهــا ؛ غــزل صیادفــر پایــه هفتــم و مســیحا حســنی پایــه هشــتم بــا برترینهــای مــدارس بــه 

رقابــت پرداختنــد.
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*میالد پیامبر و امام صادق )ع(
 آمــاده ســازی دکــور و یادبــود میــالد حضــرت رســول بــر مبنــای دو روایــت؛ پیامبــر مهربانی هــا 
ــر چشــمانش گــذارد  ــد و ب ــرا ببوی ــرای یکــی از شــما گل آورده شــد آن ــد : هــرگاه ب فرمودن

زیــرا گل از بهشــت اســت.)مکارم االخــالق(
ــرا  ــود م ــر وج ــد عط ــد:  هرکــس بخواه ــه و ســلم فرمودن ــه و آل ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک پیامب

ــوار( ــار االن ــرخ را ببوید.)بح ــد گل س ببوی
ــا  ــان ب ــات ایش ــه جلس ــر)ص( و امــام صــادق)ع(، ب ــورد پیامب ــی در م ــد از صحبت های بع
شاگردانشــان و مباحــث و استداللهایشــان بــا تفکــرات مختلــف منکــر خــدا )از کتــاب توحیــد 
ــد و  ــده ش ــو خوان ــازده کوچول ــاب ش ــمتی از کت ــه  قس ــای برنام ــم و در انته ــل( پرداختی مفض

ــم. ــم کردی ــان تقدی ــش آموزم ــتان دان ــه دوس ــا ب یادبوده
فلسفه ی این یادبودها این بود که یادمان بماند؛

»همیشــه و همــه جــا، مراقــب گل وجودمــان )اعتقادمــون بــه خــدا و عزیزانــش( باشــیم« چــرا 
کــه پیامبــر عزیــز و امامــان دلســوزمان دو حــرف مهــم داشــتند؛ توجــه بــه خــدا و خودمــان و 

همــه ی حرفهایشــان بــرای توجــه مــا بــه بهتریــن مــدل زندگــی کــردن اســت.
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کتابخانه
*عضوگیری، تهیه دفاتر امانت و تکمیل آنها

*امانت و تحویل کتاب، خدمات مرجع
*تهیه مطالب هفتگی برای بارگذاری در سایت و نصب در پنل کتابخانه

*آشنایی دانش آموزان پایه هفتم با فعالیتهای کتابخانه
*سفارش کتابهای مورد نیاز برای دانش آموزان، دبیران و کتابخانه

*تهیه روزنامه همشهری
ــای؛  ــه ه ــان، فصلنام ــی، بره ــوژی آموزش ــوان، تکنول ــد )نوج ــه رش ــه مجل ــام  و تهی ــت ن *ثب
ــرای  ــد، ب ــاوره(/ پیون ــی، مش ــوم اجتماع ــی، عل ــی، ادب فارس ــت شناس ــیمی، زیس ــک، ش فیزی

ــوزان ــش آم ــه و دان کتابخان
*آماده سازی کتابهای ثبت شده، ثبت کتابهای اهدایی و خریداری شده )402( کتاب

*تشکیل کالس های مطالعات و مهارت های نوشتاری در کتابخانه
*برگزاری نمایشگاه کتاب هفته دفاع مقدس و دهه محرم از اول تا 10 مهر

*برگزاری مسابقه مشاعره در ساعات تفریح در کتابخانه 19 مهر
*پــی گیــری و تحویــل کتابهــای تکمیلــی )علوم،ریاضــی، فارســی( هــر ســه پایــه و توزیــع بیــن 

دانــش آمــوزان
*تهیــه رضایــت نامــه بازدیــد از بــاغ کتــاب تهــران  و توزیــع بیــن دانــش آمــوزان و هماهنگــی 

ســرویس رفــت و برگشــت
*تهیه لیست کتاب برای نمایشگاه فروش، سفارش و چیدمان نمایشگاه

*تزییــن راهــرو بــرای هفتــه کتاب)جایــگاه اطــالع رســانی برنامــه هــای هفتــه کتــاب، جایــگاه 
ــاب، نصــب  ــه کت ــرد اطــالع رســانی هفت ــاب، نصــب ب ــاب و اهــدای کت ــروش کت نمایشــگاه ف
جایــگاه مســابقه زیباتریــن جملــه(/ اطــالع رســانی برنامــه هــای هفتــه کتــاب از طریــق بــرد 

کتابخانــه و ســایت مدرســه
* برنامه های هفته کتاب:

ــاب از  ــاب اهــدای اندیشــه: در طــول ســال اهــدای کت ــان: اهــدای کت ــی 24 آب -شــنبه 20ال
ــج بیشــتر و  ــرای تروی ــا ب ــرد، ام ــی گی ــران، ناشــران و.. انجــام م ــوزان/ دبی ــش آم ــق دان طری
یــادآوری مجــدد ایــن فرهنــگ پســندیده هــر ســاله در هفتــه کتــاب از اولیــن روز جایگاهــی 
تعبیــه می شــود کــه دانــش آمــوزان کتابهــای اهدایــی خــود را در آنجــا بگذارنــد تــا دیگــران 

هــم ببیننــد.
ــا  شــنبه 20 آبــان الــی چهارشــنبه 24 آبــان: نمایشــگاه فــروش کتــاب: هــر ســال همزمــان ب
آغــاز هفتــه کتــاب نمایشــگاه فــروش کتــاب در موضوعــات مختلــف و مــورد عالقــه نوجوانان از 
بهتریــن ناشــران کــودک و نوجــوان برگــزار مــی شــود، بــرای دبیــران نیــز بــه طــور جداگانــه 
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-نمایشــگاه فــروش کتابهــای حــوزه بزرگســال برگــزار شــد.
- شــنبه 20 آبــان الــی چهارشــنبه 24 آبــان: مســابقه زیباتریــن جملــه ای کــه از کتابــی خواندم: 
بــه ایــن صــورت برگــزار شــد کــه دانــش آمــوزان از کتابهایــی کــه تــا بــه حــال خوانــده انــد 
ــرای ایــن مســابقه طراحــی شــده مــی نویســند و بعــد از  زیباتریــن جملــه را در بــردی کــه ب

پایــان هفتــه کتــاب بــه بهتریــن جملــه جایــزه داده خواهــد شــد.
- یکشــنبه 21 آبــان: بازدیــد از بــاغ کتــاب تهــران: بــرای تشــویق دانــش آمــوزان هــر ســاله 
بازدیــدی از نمایشــگاههای فــروش کتــاب انجــام مــی گیــرد و امســال هــم در هفتــه کتــاب 19 

نفــر از دانــش آمــوزان فعــال و همیــار کتابخانــه از بــاغ کتــاب تهــران بازدیــد کردنــد.
- دوشــنبه 22 آبــان: مســابقه کتابخوانــی دبیــران: از کتــاب حماســه حســینی جلــد دوم بــرای 
ــه 5 نفــر از برگزیــدگان گواهــی حضــور داده  ــه برگــزار شــد ب همــکاران رســمی در کتابخان
خواهــد شــد. )اطــالع رســانی برگــزاری مســابقه و در اختیــار گذاشــتن فایل کتــاب برای همــکاران(
ــو  ــه: رادی ــاب در کتابخان ــو کت ــرای رادی ــان: اج ــنبه 24 آب ــی چهارش ــان ال ــنبه 22 آب - دوش
کتــاب برنامــه ای اســت بــرای آشــنایی بیشــتر دانــش آمــوزان بــا کتابهایــی کــه در نمایشــگاه 
فــروش کتــاب عرضــه شــده،  5 کتــاب انتخــاب شــد تــا دانــش آمــوزان بخشــی از آن را بــه 

صــورت حضــوری بــرای بقیــه اجــرا کننــد.
- تهیه گزارش مسابقه کتابخوانی همکاران فرهنگی و ارسال به واحد فرهنگی منطقه 

- تهیــه گــزارش هفتــه کتــاب و تکمیــل فــرم آمــاری اهــدای کتــاب و ارســال بــه اتوماســیون 
واحــد فرهنگــی

-  ارسال تصاویر و تکمیل فرم اطالعات کتابخانه در سایت همگام
- تهیه گزارش ماهانه و فرم سیر مطالعاتی

- بررسی دفاتر امانت کتاب برای معرفی فعاالن کتابخانه
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مشاوره
*  اهداف :

-شناخت و گفتگو با کلیه ی دانش آموزان
-پیگیری وضعیت دانش آموزان از لحاظ روانی و تحصیلی

-ارزیابی دبیران و دانش آموزان
-پیگیــری مســاله ی هدایــت تحصیلــی و بررســی ویژگــی هــای شــخصیتی و انتخــاب شــغل های 

ــا آن مرتبط ب
-ایجاد ساعاتی لذت بخش  با هدف افزایش مهارت های گروهی و ...

-آموزش سبک های فرزندپروری ، رشد نوجوان و ... در کارگاه های آموزش خانواده
* گزارش فعالیت ها :

-ایجاد سیستم ثبت اطالعات
-مالقات فردی با دانش آموزان 

-حضور در کالس های درس، ارزیابی کالس و دانش آموزان
-برگزاری اردوهای شب مانی پایه هفتم و نهم

ــه و  ــه ی کارنام ــرم، ارائ ــان ت ــرات می ــل نم ــی و تحلی ــان ترم،بررس ــات می ــزاری امتحان -برگ
ــا ــا اولی مالقــات ب

-جلسات مشترک با دبیران و بررسی دانش آموزان نیازمند به تالش و نظارت بیشتر
-برگزاری حداقل شش جلسه مشترک با واحدهای معاونت،فرهنگی،آموزش و مدیریت

-حضور در جلسه مشاوران مدارس سمپاد، مدارس موازی و خانه اندیشمندان
-برگــزاری کارگاه کنتــرل اســترس و کارگاه آمــوزش خانــواده بــه صــورت جداگانــه در هــر 

ســه پایــه 
-برگزاری آزمون هالند برای پایه نهم

-برگزاری دو آزمون جامع در پایه نهم
-تهیه و ارسال پیام های مشاوره ای در کانال تلگرام و سایت مدرسه فرزانگان 5

ــه و  ــک هفت ــدت ی ــوزان در م ــش آم ــی از دان ــی از برخ ــزی تحصیل ــه ری ــت برنام -درخواس
ــاور ــط مش ــی آن توس ارزیاب

-حضور در کارسوق گراف به منظور مشاهده و نحوه عملکرد دانش آموزان
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بهداشت
-نصب تراکت روی بردهای مدرسه به مناسبت هفته بهداشت روان

-حضور در جلسه آهن یاری منطقه در تاریخ 24 مهر 96
-دریافت قرص های آهن و ویتامین D از اداره

توزیع مرحله اول قرص های آهن و ویتامینD  در تاریخ 96/7/29
-ارائه گزارش و نکاتی که در جلسه آهن یاری منطقه بیان شده به مدیریت محترم

- معاینات پدیکلوز با حضور سرکار خانم دکتر فضلی از اولیای مدرسه
-تمــاس بــا پایــگاه ســالمت ســجاد و هماهنگــی جهــت معاینــه مجــدد دانش آمــوزان مشــکوک 
بــه پدیکلــوز توســط مرکــز بهداشــت ســجاد)خانم جعفــری( جهــت بررســی مجــدد و پیگیــری 

ن درما
- هماهنگــی بــا خانــم حســینی مســئول بهداشــت و ســالمت، ســرای محلــه ایوانــک و انتخــاب 
ــوز درســا عباســیان؛ جهــت شــرکت در جلســات خــارج از مدرســه،  ــت، دانش آم ســفیر دیاب

ــوزان ــه دانش آم ــانی ب ــالع رس ــرای اط ب
- دریافت کارت سالمت متصدیان بوفه و آبدارخانه

- فایل بندی بخشنامه ها
- بازدید از بوفه مدرسه

- به سفیران سالمت کالس ها توصیه جهت بهداشت انجام شد.
- پوسترهای ارسالی از اداره در تابلوها و راهروها نصب شد.

- به دانش آموزان بیمار و مصدوم رسیدگی شد.
-جدول اقالم مجاز و غیر مجاز در معرض دید دانش آموزان نصب گردید.

- در رابطه با تغذیه سالم تراکت هایی در تابلوها نصب شد.
-وسایل کمک های اولیه و ضروری خریداری شد.

- قد و وزن دانش آموزان گرفته شد.
ــتند  ــی داش ــاری خاص ــه بیم ــی ک ــی و دانش آموزان ــوزان بررس ــالمت دانش آم ــنامه س - شناس

بــه دبیــر ورزش اطــالع رســانی شــد.
- معاینه مجدد پدیلکوز دانش آموزان توسط پایگاه بهداشت سجاد

- اطالع رسانی مربوط به تغذیه مناسب و استفاده از ماسک در هنگام آلودگی هوا
- نصب تراکت های رعایت بهداشت در سرویس های بهداشتی

- نظارت دقیق تر بر مواد غذایی بوفه در ارتباط با بیماری وبا
- رسیدگی به مواردی که جهت پدیلکوز به پایگاه سالمت معرفی شده بودند.

ــد  ــرض دی ــرار دادن آن در مع ــور( و ق ــا ) الت ــا وب ــاط ب ــی در ارتب ــب تراکت های ــه نص - تهی
دانش آمــوزان

- شستن دست ها با صابون قبل از خوردن خوراکی
- آمــاده نمــودن تراکــت همــراه بــا تصویــر رنگــی در مــورد بیمــاری و بــا در ســایت و قــرار 

ــوزان ــرد دانش آم دادن آن در ب
- نصب اطالعیه مربوط به آهن یاری در کالس ها

D توزیع قرص های آهن و ویتامین  -
- نصب تراکت هایی در مورد جلوگیری از افسردگی

ــن  ــه مصدودیــت دانش آمــوزان کــه 7 مــورد ضــرب دیدگــی در ورزش، چندی - رســیدگی ب
مــورد ســردرد، ســرماخوردگی، دل درد و پانســمان

- اطالع رسانی به همکاران گرامی در مورد تشکیل پرونده الکترونیکی از طریق سایت
- آماده نمودن برد بهداشت

- بازدیــد از طــرف پایــگاه بهداشــت و مصاحبــه بــا دانش آمــوزان در مــورد قرص هــای مکمــل 
ــاری آهن ی
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تربیت بدنی
*نرمش صبحگاهی

*برگــزاری مســابقه طنــاب کشــی بیــن دانــش آمــوزان و دبیــران و همچنیــن برگــزاری مســابقه 
هاورکرافــت در هفتــه تربیــت بدنــی

*افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی
تالوت قرآن، پخش سرود ملی

پخش سرود ملی المپیاد و رژه کلیه دانش آموزان و برافراشتن پرچم
قرائت سوگند نامه داوران و ورزشکاران

روشن کردن مشعل
سخنرانی سرکار خانم آصفی 

نمایشنامه خوانی 803، نمایش طنز  902و903، رژه پیرامید 701، رژه پیرامید 801
نمایش نمادین وحرکات نمایشی شطرنج

نوازندگی سرود ملی المپیاد توسط خانم ها انتشاری وصالحی منش با سازهای قانون و تمبک
برش کیک تولد چهار سالگی المپیاد

حرکات نمایشی اسکیت با پرچم المپیاد توسط خانم قاسمی
* برپایی نمایشگاه سازه های دستی تربیت بدنی
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