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در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یک گناه و آن فهرست
جهل است.  )موالنا(

خداونــد بــزرگ را شــاکریم در پنجمیــن ســال فعالیــت فرزانــگان 5 ، بــا تمــام 
نیــرو و انگیزه،آنچــه را کــه در تــوان داشــتیم جهــت پیشــرفت اهــداف واالی 
آموزشی،پژوهشــی و فرهنگــی بــه کار بســتیم و ایــن ممکــن نبــود مگــر بــا 
ــای  ــام واحده ــکاران زحمتکــش در تم ــکاری هم ــت و هم ــاش و صمیمی ت

ایــن مجموعــه.
ــتانی و..  ــه ای، اس ــابقات منطق ــان در مس ــران عزیزم ــام دخت ــیدن ن درخش

ــر. ــن راه خطی ــه ای ــرای ادام ــت ب ــدی اس ــه ی امی بارق

فرشته آصفی          

دست حق به هراهتان

سخن مدیر
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دوین برنامه امتحانی نوبت اول و تصویب در شورای دانش آموزیت
روز  از  قبــل  هشــتم  پایــه  ریاضــی  مطالعاتــی  اردوی  -برگــزاری 

آزمــون   برگــزاری 
-تدوین و برنامه ریزی مراقبت همکاران برای روزهای امتحان

ــات  ــزاری جلس ــات و برگ ــام امتحان ــروه در ای ــات گ ــزی جلس ــه ری -برنام

- حضــور بازرســین محتــرم از اداره منطقــه 2 جهــت 
ــوزش ،  ــم ازآم ــه اع ــای مدرس ــه فعالیت ه ــد از کلی بازدی

ــی ــش و فرهنگ پژوه
واحد آموزش

ــت دوم ــرای نوب ــه راه ب ــیم نقش ــت ترس ــی جه ــای درس ــروه ه گ
ــوم  ــران عل ــرای دبی ــتاندارد ب ــت طراحــی ســواالت اس ــزی کالس ضمــن خدم ــه ری - برنام

ــرای آن در دو روز ــمپاد و اج ــدارس س م
- برگزاری کالس های فوق العاده آموزشی خوارزمی محور آزمایشگاه و زبان

- آماده نمودن کارنامه های کمی و کیفی جهت ارائه به اولیاء
- برگزاری آزمون پوستر سازی پژوهش علوم در پایه هفتم و هشتم

- برگــزاری جلســه انجمــن اولیــاء و مربیــان در رابطــه با مســائل مختلف آموزشــی، پژوهشــی 
و فرهنگــی ومســائل جاری مدرســه

- برگزاری آزمون جامع داخلی جهت آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد در تاریخ 30 دی ماه
- برگزاری مرحله اول آزمون مدارس سمپاد روز سه شنبه 24 بهمن

ــور  ــا حض ــخ 96/11/29 ب ــوم در تاری ــش عل ــوزی در پژوه ــش آم ــه دان ــزاری ارائ - برگ
ــمپاد ــی و س ــب درس ــف کت ــر تالی ــئولین دفت مس

- برگــزاری جلســه شــورای دبیــران در بهمــن مــاه بــا حضــور اســتاد تربیــت معلــم از آلمــان 
و بیــان تجربــه آموزشــی در آلمــان 

- برگــزاری جلســه داوران مســابقه نوجــوان خوارزمــی منطقه 2 در مدرســه جهــت هماهنگی 
روز مســابقه وآشــنایی بــا فضــای آزمایشــگاه ها و تعیین وســایل مورد نیــاز روز برگزاری مســابقه 

- برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی منطقه 2 محور آزمایشگاه درروزهای 8 و 9 اسفند
- برگزاری آزمون پایا در روز پنج شنبه 3 اسفند

- برگزاری کارسوق اسکرچ همراه با جشن روز جهانی اسکرچ و شرکت 
دانش آموزانی از مدارس فرزانگان 1 و حضرت معصومه

- برگزاری آزمون المپیاد ریاضی مبتکران در تاریخ 4 اسفند    

- برگزاری آزمون IMC  روز پنج شنبه 17 اسفند
- برگزاری شورای دبیران به همراه اهدای هدیه های نوروزی و برگزاری 

مراسم چهارشنبه سوری توسط گروه شیمی در روز 20 اسفند
- ثبت نام کارسوق ریاضی مهرگان و برگزاری آزمون در تاریخ 23 اسفند
- برگزاری کالس فوق العاده ریاضی در پایه هفتم برای دانش آموزان کم تالش

- برگزاری کالس فوق العاده برای دو گروه دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره نوجوان 
خوارزمی محور زبان انگلیسی و ضبط فیلم و ارسال آن به منطقه
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- حضــور مســئوالن برگــزار کننــده بخــش آزمایشــگاه جشــنواره خوارزمــی در مدرســه و 
انتخــاب مدرســه فرزانــگان 5 جهــت برگــزاری جشــنواره خوارزمــی

- برگــزاری جلســه ای بــا حضــور مدیریــت محتــرم مدرســه ســرکار خانــم آصفــی و معاونت  
آموزشــی، دبیــر شــیمی و بــا همراهــی مربــی آزمایشــگاه دربــاره چگونگــی برگــزاری بهینــه 

بخــش آزمایشــگاه جشــنواره خوارزمی
- برگــزاری جلســه داوران بخــش آزمایشــگاه جشــنواره خوارزمــی و بازدیــد مجــدد 
آزمایشــگاه ها بــرای ســاماندهی مناســب فضاهــا جهــت برگــزاری آزمــون جشــنواره خوارزمی

ــرای برگــزاری آزمــون  ــرار دادن مــواد و وســایل الزم ب - آمــاده کــردن آزمایشــگاه ها و ق
جشــنواره خوارزمــی

ــا  - برگــزاری جشــنواره خوارزمــی در بخــش آزمایشــگاهی در روزهــای 8 و9 اســفند مــاه ب
حضــور مــدارس متوســط دوره اول منطقــه 2 در محــل آزمایشــگاه های دبیرســتان فرزانــگان5

- برگزاری جلسات گروه آزمایشگاه با حضور مربیان آزمایشگاه
ــه در  ــان مربوط ــا مربی ــکاری ب ــنبه و هم ــای دوش ــش روزه ــای پژوه ــزاری کالس ه - برگ

ــا ــزاری کالس ه برگ

ــگان 5 ب ــوزان فرزان ــور دانش آم ــی حض ــای آمادگ ــزاری کالس ه رگ
ــی ــنواره خوارزم ــگاه  جش ــش آزمایش ــور در بخ ــرای حض ب

- انتخــاب دانش آمــوزان برگزیــده جهــت شــرکت در بخــش آزمایشــگاهی 
جشــنواره خوارزمــی

آزمایشگاه
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داشــت. هــر دانــش آمــوز بنابــر عالقــه ی خــود، در هــر کالس شــرکت مــی کــرد و نهایتــا 
اولویــت خــود را برمبنــای عالقــه انتخــاب و علــت عالقــه منــدی را بــرای واحــد پژوهــش 

یادداشــت میکــرد.
ــت  ــه ظرفی ــته ب ــوزان، بس ــش آم ــدی دان ــت بن ــی اوراق اولوی ــع آوری تمام ــس از جم پ
هــرکالس کــه از ابتــدا تــا ســقف حداکثــری 15 نفــر درنظــر گرفتــه شــده بــود، آن هــا را 
ــا کالس  ــدی کــرده و درانته ــر کالس دســته بن ــت ه ــدی و ظرفی ــه من ــل و عالق ــق دالی طب

ــم. ــالم کردی ــش را اع ــد پژوه ــای واح ــدی ه بن
نتیجه درحال حاضر:

 در پایه ی نهم، برای تعداد 56 نفر دانش آموز، 6 کالس ارائه شده به شرح زیر است:
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.
بعــداز تشــکیل کالس ها، بصــورت دوماهانــه از دبیران هر درس گزارشــی دریافت شــد با محتوی 

آنچــه تدریــس شــده،گروه بندی دانــش آمــوزان و پروژه های تعریف شــده بــرای آن ها.
بصورت ماهانه، عملکرد هر دبیر و نحوه ی آموزش را طبق طرح درس

 ارائه شده چک می کنیم و بازدید چرخشی از هرکالس انجام شد.

ــت. د ــورت گرف ــاه ص ــه ی اول مهرم ــی در هفت ــای پژوهش ــوی کالس ه م
بــه اینصــورت کــه تعــداد 18 دوره ی آموزشــی بــرای دانــش آمــوزان از 
طــرف مدرســه درنظــر گرفتــه شــد و هــر دبیــر بــه انــدازه ی 25 دقیقــه فرصت 
ــوزان را  ــرای دانش آم ــی آن درس ب ــای دروس و معرف ــرفصل ه ــه ی س ارائ

واحد پژوهش

 این بازدید به اینصورت بود که اعضای واحد پژوهش  
از هر کالس بازدید میکردند و به اندازه ی یک  

 ربــع، در آن کالس بــه بررســی دبیــر و نحــوه ی عملکــرد 
دانــش آمــوز مــی پرداختنــد.

هــدف واحــد پژوهــش ارتقــای ســطح تفکــر و بینــش 
ــه  ــت و اینک ــود اس ــی ش ــس م ــه تدری ــی ک ــت دروس ــوزان در جه دانش آم

ــد. ــه کنن ــم را تجرب ــای عل ــرا، فراخن ــر واگ ــا تفک ــد ب بتوانن
نگــرش ایــن واحــد درمــورد مســابقاتی کــه در ایــن حیطــه برگزار می شــود 
بــه ایــن صــورت اســت کــه هــر دانــش آمــوز مســتقل از فضــای اســترس 

زا و تــک بعــدی مســابقات بتوانــد پــروژه و محصــول عملکــرد خــود را بــه گونــه ای ارائــه 
دهــد کــه تمــام دانــش آمــوزان از آن بهــره ببرنــد.

ــروژه هــای خــود،  ــا پ ــط ب ــوزان در مســابقات مرتب ــش آم ــن تفاســیر دان ــا تمامــی ای ــی ب ول
نظیــر تبیــان، مســابقات فیزیــک، Iran Open ، خوارزمــی و IPM شــرکت خواهنــد کــرد.

تقویم اجرایی واحد پژوهشی به بازرسین محترم ارائه شد.
کالس هــای المپیــاد، روانشناســی و IPM بــه عنــوان کالس هــای فــوق برنامه تشــکیل شــدند 
ــه نیازســنجی دانــش آمــوزان یــا  ــا ب ــد و کارســوق هــای آموزشــی بن ــه کار کردن و آغــاز ب

درخواســت آن هــا برگــزار خواهــد شــد.
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برهــان، مشــاوره، ادب فارســی، زیســت شناســی، شــیمی، علــوم اجتماعــی، فیزیک بــرای دبیران
ــروش  ــگاه ف ــده از نمایش ــداری ش ــرورش و خری ــوزش و پ ــی  آم ــای اهدای ــت کتابه - ثب

ــخه( ــران )214 نس ــران و ناش ــوزان، دبی ــش آم ــی دان ــر و اهدای ــه فج ــاب ده کت
- آماده سازی کتابهای ثبت شده

- اطــالع رســانی  مســابقه کتابخوانــی دانــش آمــوزان کتــاب »جاناتــان مــرغ دریایــی« و ثبــت 
ــه اتوماســیون واحــد فرهنگــی،  ــد ب ــداد 112 جل ــاب تع ــرم درخواســت کت ــام و ارســال ف ن

دریافــت کتابهــا و توزیــع بیــن دانــش آمــوزان
ــمی،  ــران رس ــرای دبی ــرآن« ب ــاب در ق ــاب »حج ــی کت ــابقه کتابخوان ــانی مس ــالع رس - اط
ــه  ــدگان ب ــامی برگزی ــال اس ــابقه و ارس ــزاری مس ــاب، برگ ــل کت ــراردادن فای ــار ق دراختی

ــی ــد فرهنگ ــیون واح اتوماس
- سفارش 8 نقشه تهران بزرگ برای درس جغرافیا
- برگزاری نمایشگاه کتاب در جلسه مدیران منطقه

- برگزاری نمایشگاه فروش کتاب به مناسبت دهه فجر
- تقدیر از دانش آموزان برتر مسابقه هفته کتاب، همیاران و فعاالن آذرماه در جشن انقالب

- انتقــال تحقیــق دانــش آمــوزان بــه انبــار بــه دلیــل کمبــود جــا در قفســه هــا ، جابــه جایــی 
کتابهــای قفســه هــا 

- به نمایش گذاشتن کتابهای ثبت شده و جاگذاری کتابهای قبلی در قفسه ها
- بررسی دفاتر امانت کتاب برای معرفی فعاالن کتابخانه

- تهیه گزارش ماهانه و فرم سیر مطالعاتی
       - سایر فعالیتها:  

       مراقبت امتحانات دی ماه

ضوگیری،  امانت و تحویل کتابع
- تهیه مطالب هفتگی برای بارگذاری در سایت و نصب در پنل کتابخانه

   - تهیه روزنامه همشهری
-  توزیــع مجــالت رشــد و پیونــد بیــن دانــش آمــوزان و تکنولــوژی آموزشــی، 

کتابخانه
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ــاه و  ــل از ش ــت متقاب ــاوت و داعش-روای ــورد قض ــر در م ــالمی ایران-تئات ــوری اس جمه
امام-تقدیــر از برترینهــا ی شــیمی و کتابخوانــی

- برگزاری جلسه ی توجیهی اردوی اصفهان  برای دانش آموزان و اولیا
- برگزاری اردوی اصفهان پایه هفتم در بهمن ماه که ریز برنامه به شرح ذیل می باشد:

تشــکیل جلســه توجیهــی در هــر روز از اردو کــه در حیــاط اردوگاه شهیدبهشــتی اصفهــان، 
ــار در  ــه چهارباغ،ناه ــد از مدرس ــا، بازدی ــی آق ــی قل ــی عل ــه ی تاریخ ــد از مجموع بازدی
مجموعــه ی 22 بهمــن) بــن اپتــی(، بازدیــد از میــدان نقــش جهان،بازدیــد از مســجد شــیخ 
ــازار قیصریــه، بازدیــد از مســجد امــام، درشــکه ســواری در میــدان  لطــف ا... ، خریــد در ب
ــد از کلیســای وانــک، نمــاز  ــدان نقــش جهــان، بازدی ــد در بازارچــه می نقــش جهــان، خری
در امامــزاده محســن، ســرودخوانی در اتوبــوس، بازدیــد از عمــارت چهــل ســتون، صــرف 
ناهــار در رســتوران شــهرزاد، صــرف شــام در رســتوران اردوگاه، بازدیــد از ســی و ســه پــل، 

بازدیــد از پــل خواجــو
-توزیع دعوتنامه ایام فاطمیه جهت دعوت از دانش آموزان و همکاران برای حضور در مراسم فاطمیه 

ــه و  ــم فاطمی ــگاه مراس ــت صبح ــا در هیئ ــالم اهلل علیه ــرا س ــرت زه ــارت حض ــت زی - قرائ
ــه ــام فاطمی ــت ای ــان هیئ ــی دو روزه ی پای پذیرای

- تمرین تئاتر احضار 
- اردوی درون شهری پایه نهم کارتینگ و پینت بال آزادی

- مرحله ی دوم قرعه کشی اردوی  مشهد

رگزاری مسابقات نماز و قرآن و عترت احکام، حفظ،ب
قرائت، نهج  البالغه، صحیفه سجادیه، مفاهیم  در سطح مدرسه

- جشن انقالب دهه فجر
اعم برنامه های اجرا شده در جشن انقالب به شرح ذیل می باشد:

برگــزاری فضــا ســازی مدرســه در دهــه ی فجــر بــا محوریــت پرچــم 

واحد فرهنگی

- 2جلسه ی توجیهی اردوی مشهد برای  دانش آموزان
- اردوی فرهنگــی زیارتــی و ســیاحتی بــه شــهر مشــهد مقــدس و اقامــت  در هتل 

آیــران صــرف صبحانــه و ناهــار و شــام بصــورت  بوفــه در رســتوران هتــل
ــه زوار  ــارت ب ــای زی ــم کیفه ــخنرانی و تقدی س

ــوف)ع( ــام رئ ام

 (1396 اسفند ) موضوع تفکیک به کالس هر شده گرفته امانت کتابهای تعداد

 

 (1396 اسفند) دانش آموزان هر کالس در پروسه امانتمطالعاتی سیر

 موضوع
 
 پایه

روانشناسی 
وتعلیم و 

 تربیت
کمک  کامپیوتر هنر فلسفه مطالعه

 آموزشی
داستان 

 ایرانی
داستان 
 خارجی

 داستان
بهداشت  علمی انگلیسی

 و تغذیه

تاریخ و 
جغرافی و 
 اجتماعی

 ادبیات
 جمع سرگرمی ورزش مذهبی و شعر

701 - - - - - 7 3 41 - 9 - - 1 - - - 61 
702 1 - - - - 8 - 45 - 7 - - 1 - - - 62 
703 - - - - - 1 3 15 - 2 - - - - - - 21 
801 1 - 2 - - 9 3 20 - 4 - 4 - - - - 43 
802 - - 2 - - 1 3 32 2 4 - 6 1 - - - 51 
803 3 - 1 - - 10 8 31 2 4 - 9 2 - - - 70 
901 - - - - - 6 - 5 - 1 - 3 - - - - 15 
902 - - - - - 5 4 14 - - - 1 - - - - 24 
 347 - - - 5 23 - 31 4 203 24 47 - - 5 - 5 جمع

 موضوع
 

روانشناسی 
وتعلیم و 

 تربیت
کمک  کامپیوتر هنر فلسفه مطالعه

 آموزشی
داستان 

 ایرانی
داستان 
 خارجی

 داستان
بهداشت  علمی انگلیسی

 و تغذیه

تاریخ و 
و  جغرافی

 اجتماعی

ادبیات و 
 سرگرمی ورزش مذهبی شعر

 - - - 6 5 - 3 7 1 4 2 - - 6 - 6 رتبه

 (1396 اسفند ) موضوع تفکیک به کالس هر شده گرفته امانت کتابهای تعداد

 

 (1396 اسفند) دانش آموزان هر کالس در پروسه امانتمطالعاتی سیر

 موضوع
 
 پایه

روانشناسی 
وتعلیم و 

 تربیت
کمک  کامپیوتر هنر فلسفه مطالعه

 آموزشی
داستان 

 ایرانی
داستان 
 خارجی

 داستان
بهداشت  علمی انگلیسی

 و تغذیه

تاریخ و 
جغرافی و 
 اجتماعی

 ادبیات
 جمع سرگرمی ورزش مذهبی و شعر

701 - - - - - 7 3 41 - 9 - - 1 - - - 61 
702 1 - - - - 8 - 45 - 7 - - 1 - - - 62 
703 - - - - - 1 3 15 - 2 - - - - - - 21 
801 1 - 2 - - 9 3 20 - 4 - 4 - - - - 43 
802 - - 2 - - 1 3 32 2 4 - 6 1 - - - 51 
803 3 - 1 - - 10 8 31 2 4 - 9 2 - - - 70 
901 - - - - - 6 - 5 - 1 - 3 - - - - 15 
902 - - - - - 5 4 14 - - - 1 - - - - 24 
 347 - - - 5 23 - 31 4 203 24 47 - - 5 - 5 جمع

 موضوع
 

روانشناسی 
وتعلیم و 

 تربیت
کمک  کامپیوتر هنر فلسفه مطالعه

 آموزشی
داستان 

 ایرانی
داستان 
 خارجی

 داستان
بهداشت  علمی انگلیسی

 و تغذیه

تاریخ و 
و  جغرافی

 اجتماعی

ادبیات و 
 سرگرمی ورزش مذهبی شعر

 - - - 6 5 - 3 7 1 4 2 - - 6 - 6 رتبه
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          - برگــزاری میــالد حضــرت زینــب ســالم ا... علیهــا و پذیرایــی 
ــتانی ــور زمس ــار دک ــتانی در کن ــتنی زمس ــا بس ــوزان ب ــش آم از دان

- برگزاری  جشن میالد حضرت زهرا سالم ا... علیها
- روز درختکاری که با کاشت نهال برای هر پایه 

هدیه گلدان گل عیدی سال 97 به هرکالس برای شادابی فضای کالس
فضاســازی توســط گــروه محیــط زیســت تکاپــو و خانــه تکانــی عیــد توســط 

گــروه تکاپــو
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-بررســی ســواالت امتحانــی در دروس مختلــف در گــروه هــای آموزشــی بــا هــدف تعییــن 
ســطح دشــواری آزمــون و ...

- برگــزاری جلســات و اقدامــات اولیــه بــه منظــور آشــنایی دانــش آمــوزان با فضــای مجازی 
و طراحــی کارســوق من دوزیســت

- ســعی در آرام نمــودن جــو اضطــراب آزمــون پایــان تــرم اول از طریــق گفتگــوی فــردی، 
کالســی ،ارائــه روش مطالعــه و ...

- جلســات واحــد مشــاوره بــا آمــوزش: بــا هــدف تعییــن ســر فصــل هــای آزمــون هــا ، بــاز 
خــورد دبیــران در کالس ، اردوهــای علمــی آموزشــی در شــروع نیــم ســال دوم  و ...

- جلســات واحــد مشــاوره بــا فرهنگــی بــا هــدف رفــع خســتگی دانــش آمــوزان در قبــل و 
انتهــای امتحانــات پایــان تــرم

- برنامــه ریــزی و آمــاده ســازی معرفــی رشــته هــای تحصیلــی در ادامــه کارســوق انتخــاب 
انتخــاب رشــته.

- تصحیح و بررسی پاسخ نامه آزمون هالند )پایه نهم(
- برنامــه ریــزی جهــت ارائــه کارنامــه بــه صــورت فــردی و فرصــت دیــدار بــا مشــاور پایــه 

و ارزیابــی عملکــرد دانــش آمــوز در طــول تــرم اول.
- ایجاد جعبه نگرانی  ) اندیش با االباما ( جهت کاهش استرس در دانش آموزان. 

- ارســال پیــام هــای مشــاوره ای بــرای والدیــن در راســتای رفــع اســترس در زمــان آزمــون ، 
ارتقــای آمادگــی  جســمی و روحــی دانــش آمــوز در ایــام امتحانــات و ... .

- دسته بندی برگه های امتحانی هر دانش آموز بطور مجزا و ارائه جهت بررسی مشاور.
-گفتگو با نماینده ی موسسه سمپل

ــه توســط گ ــر پای ــوزان ه ــش آم ــا دان ــردی و کالســی ب فتگــوی ف
مشــاور پایــه قبــل از آزمــون هــای پایــان تــرم اول،حیــن آزمــون و 

بعــد از اتمــام آزمــون نوبــت اول.

واحد مشاوره

ــا  ــوزان ب ــش آم ــرات دان ــل نم ــي و تحلی ــاي امتحان ــه ه ــي برگ -بررس
ــی. ــرفت تحصیل ــرفت و پس ــزان پیش ــت می ــدف ثب ه

             -ارائه برنامه ریزی تحصیلی برای دانش آموزان 
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-ارائه برنامه ریزی تحصیلی برای آزمون پیشرفت  تحصیلی.
-صحبت مشاوره با دانش آموزان در هر کالس و جمع آوری

 نتایج تحلیلی از آزمونهای پایان نوبت بصورت کتبی و ارزیابی
آنها در جلسات مشترک با واحد آموزش

-برگزاري آزمون رغبت و استعداد به صورت کالسي و مجزا در هر پایه
-اعالم نتایج آزمون هالند به صورت فردي با دانش آموزان

-ارائه نتایج آزمون جامع داخلی برای آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و تحلیل
 نتایج در کالس توسط مشاوره

-ارائــه کارنامــه پایانــي نوبــت اول و جلســه مشــاور بــا اولیــا بــه صــورت گروهــی و مجــزا در 
هــر پایــه و ارائــه توضیحــات مــورد نیــاز توســط مشــاور پایــه

-شــرکت در جلســات گروههــای آموزشــی و صحبتهــای فــردی مشــاوره بــا دبیــران قبــل از 
ارائــه کارنامــه جهــت ثبــت نــکات مدنظــر دبیــران

-مصاحبه با دانش آموزان و اولیای جدیدالورود
-برنامه ریزي جهت برگزاري کارسوق پروانگي و محیط زیست و مسابقه اسکرچ

-همراهي دانش آموزان در اردوهای خارج از شهر
-برنامه ریزی جهت جلسات آموزش خانواده

-برگزاری جلسات توجیهی آزمون پیشرفت تحصیلی برای اولیا
-تکمیل موارد طرح تعالی مرتبط با واحد مشاوره

-گفتگوي گروهي دانش آموزان پایه هفتم با مشاور پایه
-ارائه برنامه درسي براي تعطیالت نوروز

-برگزاري جلسات آموزش خانواده پایه هفتم و هشتم به صورت مستقل
-گفتگوي فردي با دانش آموزان نهم و دبیران پایه جهت انتخاب رشته 

- بررسي و اعالم نتایج آزمون پیشرفت تحصیلي به دانش آموزان به صورت فردي 
- جلسات مشترک با گروه کامپیوتر جهت برگزاري مسابقه اسکرچ

- ارسال پیام هاي مشاوره اي و معرفي کتاب براي والدین در کانال و سایت مدرسه 
 -گفتگوي تلفني و حضوري با تعدادي از والدین توسط مشاور مرتبط

 -دیدار با بازرسان منطقه
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ــوغ ــورد بل توضیحــات در م
- آمــوزش پیگیــری از آنفلونزا،پیشــگیری از ســوانح و حــوادث آتــش ســوزی و پیشــگیری 

از بیمــاری قلبی،چاقــی و تغذیــه از طریــق تراکــت.
- بازدید از بوفه مدرسه و بررسی خوراکی های مجاز و غیر مجاز

- تکمیل چک لیست برنامه مکمل یاری
- جمــع بنــدی و ارســال آمــار معاینــات هــر ســه پایــه بــه واحــد امــور تربیتــی جهــت شــرکت 

دانش آمــوزان در اردوهــا
- نصب تراکت به مناسبت  های مختلف در برد بهداشت

- رسیدگی به مصدومین مدرسه

رکت در جلسۀ تغذیه و بوفه مدارس در ادارهش
- انجــام معاینــات دانش آموزانــی کــه جهــت شــرکت در اردوی 

ــد. ــوده بودن ــام نم ــت ن ــهد ثب ــان و مش اصفه
ــش و  ــات طــرح وارنی ــگاه ســالمت ســجاد جهــت معاین ــا پای - هماهنگــی ب

مرینات و مسابقات درون مدرسه ایی جهت اعزام بهتواحد بهداشت
مسابقات منطقه ایی

- اعــزام تیم هــای والیبــال، هندبــال، بســکتبال، شــطرنج، بدمینتــون، 
کوهنــوردی و.. بــه مســابقات 

تربیت بدنی




