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سخن مدیر

در جهــان تنهــا یــک فضیلــت وجــود دارد و آن آگاهــی اســت 
و تنهــا یــک گنــاه و آن جهــل اســت.  )موالنــا(

خداونــد بــزرگ را شــاکریم در پنجمیــن ســال فعالیــت 
ــوان  ــه در ت ــه را ک ــرو و انگیزه،آنچ ــام نی ــا تم ــگان5 ، ب فرزان
داشــتیم جهــت پیشــرفت اهــداف واالی آموزشــی، پژوهشــی و 
فرهنگــی بــه کار بســتیم و ایــن ممکــن نبــود مگــر بــا تــاش و 
صمیمیــت و همــکاری همــکاران زحمتکش در تمــام واحدهای 

ایــن مجموعــه.
ــام دختــران عزیزمــان در مســابقات منطقــه ای،  درخشــیدن ن
اســتانی و.. بارقــه ی امیــدی اســت بــرای ادامــه ایــن راه خطیــر.

فرشته آصفی          

دست حق به هراهتان

فهرست
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- تهیــه و تدویــن برنامــه هفتگــی بــا توجــه بــه ثبــت نــام بــا تأخیــر پایــه هفتــم در آخــر 
ــال  ــق وب ســایت مدرســه و کان ــوزان و همــکاران از طری ــه دانش آم شــهریور و اعــام آن ب

دبیــران
ــه کتاب هــای  ــون و تهی ــوزان توســط آزم ــش آم ــه دان ــان انگلیســی کلی - تعییــن ســطح زب

تکمیلــی 
ــا شــرح توضیحــات الزم از اهــداف آموزشــی  - آماده ســازی دفاتــر ثبــت نمــرات دبیــران ب

ــر ــوزان و درج در دفات ــای دانش آم ــودن عکس ه ــاده نم ــه و آم مدرس
- برگــزاری جلســات مــداوم و مســتمر گروه  هــای درســی در طــول ســال تحصیلــی، جهــت 

تدویــن برنامه هــای آموزشــی و فــوق برنامــه هــر گــروه درســی
ــای  ــر از اعض ــاله و تقدی ــر س ــم ه ــه رس ــران ب ــاء و دبی ــن اولی ــات انجم ــزاری انتخاب - برگ

ــر 97 ــنبه 12 مه ــته روز پنجش ــال گذش ــن س ــرم انجم محت
ــنایی  ــدف آش ــا ه ــران ب ــا دبی ــم ب ــه هفت ــای پای ــه اولی ــه معارف ــزاری جلس ــد برگ - تمهی
ــوق  ــای ف ــر درس و کاس ه ــه ه ــی مطالع ــی و چگونگ ــای درس ــداف گروه ه ــا اه ــاء ب اولی

ــی ــی و فرهنگ ــی، پژوهش ــم از آموزش ــه اع ــه مدرس برنام
ــه  ــه ب ــا توج ــیمی ب ــر و ش ــی ،کامپیوت ــان انگلیس ــاده زب ــوق الع ــای ف ــزاری کاس ه - برگ
ــن  ــه پایینتری ــی ک ــت دانش آموزان ــی جه ــای درس ــن گروه ه ــطح در ای ــن س ــون تعیی آزم

ــد. ــذ نمودن ــن دروس اخ ــرات را در ای نم
ــتر  ــاد بس ــدف ایج ــا ه ــام ب ــن و باب ــه های م ــی اندیش ــوق ریاض ــرای کارس ــن و اج - تدوی
همفکــری و تعامــل میــان دختــران مدرســه بــا پدرانشــان و آشــنایی بــا بازیهــای فکــری بــه 

ــم ــه هفت ــر 97 در پای ــنبه 26 مه ــخ پنجش ــه تاری ــازنده ب ــت س ــوان فعالی عن
ــای  ــریح فعالیت ه ــدف تش ــا ه ــه ب ــورت ماهان ــران بص ــورای دبی ــات ش ــزاری جلس - برگ

ــاه 97 ــر م ــران در مه ــده دبی ــاب نماین ــه و انتخ ــی مدرس ــی و فرهنگ ــی، پژوهش آموزش
- ارائــه کارنامــه مــاه مهــر از طریــق وب ســایت و میــان نوبــت اول همــراه بــا دیــدار اولیــاء 

بــا دبیــران هــر پایــه بــه صــورت جداگانــه
- برگــزاری آزمــون جامــع شــماره 1  و 2 پایــه نهــم بــا هــدف مــرور دروس و آمادگــی بــرای 
آزمــون پیشــرفت تحصیلــی ســمپاد و آشــنایی بــا ســواالت تســتی در ماه هــای آبــان وآذر و 

اعــام نتایــج آنهــا از طریــق وب ســایت مدرســه
- ثبــت نــام در مســابقات نوجــوان خوارزمــی و المپیادهــای معرفــی شــده از طــرف ســمپاد 

و اداره منطقــه 
- برگــزاری جلســه آمادگــی IELTS بــرای دبیــران و همــکاران اداری بــا همــکاری مســئول 

گــروه زبــان ســرکار خانــم افشــار
ــا هــدف آمــوزش مبحــث گــراف در هندســه همــراه  - تدویــن و اجــرای کارســوق گــراف ب
ــه هشــتم توســط گــروه  ــا حضــور دانــش آمــوزان پای ــازی و فعالیــت هــای گروهــی ب ــا ب ب

ــان ــنبه  19 آب ــر در روز ش کامپیوت

واحد آموزش
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ــان  ــته زب ــتان در رش ــی تابس ــه علم ــده در ارائ ــوزان برگزی ــش آم ــه دان ــز ب ــدای جوای - اه
ــی انگلیس

- اهــدای لــوح و هدیــه و مــدال مرکــز اســتعدادهای درخشــان و دانــش پژوهــان شــهر تهران 
بــرای تیــم والیبــال مدرســه در صبحــگاه روز یکشــنبه 20 آبــان

ــازی جهــت  - طراحــی و برگــزاری کاس هــای تمریــن رشــته والیبــال، بســکتبال و طنــاب ب
آمــاده ســازی دانــش آمــوزان تیــم مدرســه بــه مســابقات منطقــه ای

- برگزاری آزمون های میان نوبت و نوبت اول ســال تحصیلی 97-98 
- برگــزاری المپیاد علوم و ریاضی مبتکران در ماه های آبان و آذر

- بازدیــد آقــای میرشــفیعی مدیریــت محتــرم آمــوزش و پــرورش منطقــه 2 بــه همــراه هیــات 
همــراه از مدرســه درتاریــخ چهارشــنبه 7 آذر 97

- برگــزاری آزمون هــای تئــوری و عملــی جهــت انتخــاب تیــم زبــان انگلیســی و آزمایشــگاه 
خوارزمــی در آذر مــاه

- بازدیــد تیــم آموزشــی مــدارس ســمپاد اســتان اصفهــان و شــهر اراک از مدرســه فرزانگان5 
ــن  ــات بی ــادل تجربی ــی و تب ــی و پژوهش ــترک آموزش ــه مش ــزاری جلس ــاه  آذر و برگ در م

مدرســه ایی
- حضــور جنــاب آقــای حــق شــناس در جلســه انجمــن اولیــاء و مربیــان مدرســه فرزانــگان 5 
بــا هــدف آشــنایی بــا مدرســه و حضــور در جمــع اعضــای انجمــن و اســتماع درخواســت های 

اعضــای انجمــن بــه تاریــخ چهارشــنبه 14 آذر 
ــه مســابقات منطقــه و  ــازی ب ــال و بســکتبال و طنــاب ب ــش آمــوزان تیــم والیب - اعــزام دان

ــازی در منطقــه ــاب ب ــال و طن ــه چهــارم در مســابقات والیب کســب رتب
- برگــزاری مرحلــه اول آزمــون انتخابــی کارســوق ریاضــی مهــرگان و ارســال پاســخنامه هــا 

بــه ســتاد برگــزاری در اصفهــان در تاریــخ 23 آذر
- طراحــی و تدویــن برنامــه امتحانــات نوبــت اول بــا تصویــب در شــورای دانــش آموزی و شــورای 

مدرســه و ارائــه بــه اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 2 جهــت صــدور مجــوز تعطیلی ســاعتی
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- ســاماندهی آزمایشــگاه های شــیمی،فیزیک و زیست شناســی  بــرای شــروع ســال 
ــد ــی جدی تحصیل

ــران  ــا دبی ــکاری ب ــل و هم ــه و تعام ــوم پای ــگاهی دروس عل ــای آزمایش ــزاری کاس ه - برگ
ــا ــن کاس ه ــزاری ای ــه در برگ مربوط

- برگــزاری جلســه بــا مدیریــت محتــرم دبیرســتان پیرامــون مســائل مربــوط بــه 
آزمایشــگاه ها و ارائــه رهنمودهــای الزم از جانــب ایشــان بــرای اســتفاده بهینــه از فضاهــای 

ــش رو ــی پی ــال تحصیل ــگاهی در س آزمایش
- برگزاری جلســات گروه آزمایشگاه و گروه های علوم پایه

- تهیه لیست مواد و وسایل مورد نیاز کلیه ی آزمایشگاه ها برای سال تحصیلی جدید
- تهیه  ی گزارشات کار مرتبط به آزمایشگاه ها

- ســفارش و خرید مواد و وسایل مورد نیاز دبیران دروس علوم پایه در هر ماه
- همراهــی و تعامــل بــا بازدیدکننــدگان محتــرم آزمایشــگاه ها )مدیریت و همراهــان آمــوزش و پرورش 
منطقــه2، مدیریــت و همراهــان محتــرم مــدارس ســمپاد تهــران، همــکاران آمــوزش و پرورش اســتان 

اصفهان(

آزمایشگاه
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- تشکیل کمیته پژوهش ماهانه
- برگــزاری جلســه توجیهــی و دمــوی کاس هــای پژوهشــی روزهــای چهارشــنبه  در هفتــه 

اول مهــر مــاه 
- برگــزاری نشســت بــا دبیــران پژوهــش کاس هــای روز هــای چهارشــنبه و تدویــن برنامــه 

زمانبنــدی هفتــه دوم مهــر مــاه
ــه هــای هفتــم ،هشــتم و نهــم در  ــرای اولیــای پای ــه ب - برگــزاری جلســه توجیهــی و معارف

خصــوص فعالیــت هــای پژوهشــی 
- ارائه برنامه ســاالنه واحد پژوهش در اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان 

ــای  ــی در حوزه ه ــا 8 کاس تخصص ــنبه ب ــای چهارش ــی روز ه ــای پژوهش ــروع کاس ه - ش
ــن ــای نوی ــکی و فناوری ه ــه ، پزش ــوم پای ــی ، عل ــوم مهندس عل

ــاخه های  ــر ش ــدن زی ــخص ش ــی و مش ــای پژوهش ــت در کارگروه ه ــای عضوی ــع فرم ه - توزی
هشی  و پژ

 - برگزاری جلســه دموی کاس های پژوهشی روزهای پنج شنبه 
- ثبت نام کاس های فوق برنامه پژوهشی در روزهای پنج شنبه ) هفته سوم مهر ماه(

- اطاع رســانی در خصــوص کاس هــای المپیــاد مرکــز المپیــاد مراکــز ســمپاد در دبیرســتان 
دوره دوم فرزانــگان 1 تهــران

- برگزاری آزمون کارســوق ژنتیک و انتخاب دو گروه برتر 
- تشکیل ســومین جلسه کمیته پژوهش با حضور معاونان و مدیریت محترم دبیرستان  

- برگزاری نشست و جلسه توجیهی با دبیران کاس های فوق برنامه روزهای پنج شنبه 
ــیا- ــابقات آس ــرای مس ــی ب ــت  آمادگ ــک جه ــاده رباتی ــوق الع ــای ف ــزاری کاس ه - برگ

ــران اپــن در کیــش  اقیانوســیه ای
- برگزاری کاس های فوق العاده آمادگی برای مســابقه بین المللی فیزیکدانان جوان  

- اطاع رســانی در خصوص مسابقات جشنواره  ابن سینا و دانش مغز 
- ثبت نام از دانش آموزان برای مســابقه دانش مغز و ثبت سفارش کتاب 

ــران و  ــوم پزشــکی ای ــا همــکاری دانشــگاه عل ــز ب ــش مغ ــن کارســوق دان - طراحــی و تدوی
ــناختی  ــاب ش ــوم اعص ــن عل انجم

ــای  ــر فعالیت ه ــارت ب ــرا و نظ ــوص اج ــوزی در خص ــت دانش آم ــن نشس ــروع اولی - ش
دانش آمــوزان در نمایشــگاه اورنــگ 
-برگزاری چهارمین جلسه کمیته پژوهش

-تدوین و بایگانی مســتندات و گزارش های فعالیت های پژوهشی 
-برگزاری پنجمین نشست کمیته پژوهش و برنامه ریزی جهت برنامه های هفته پژوهش  

-برگــزاری کاس هــای فوق العــاده رباتیــک جهــت  آمادگــی بــرای مســابقات آســیا -اقیانوســیه 
ــن در کیش  ــران اپ ای

-برگزاری کاس های فوق العاده آمادگی برای مســابقه بین المللی فیزیکدانان جوان  

واحد پژوهش
- برگزاری اولین مرحله آزمون مســابقه بین المللی فیزیکدانان جوان در دبیرستان 

ــز و  ــرد مغ ــر عملک ــناخت بهت ــتای ش ــز در دو روزدر راس ــش مغ ــوق دان ــزاری کارس - برگ
ــاتید  ــور اس ــا حض ــز ب ــش مغ ــی دان ــابقات بین الملل ــرای مس ــوزان ب ــازی دانش آم آماده س

ــران  ــگاه ته ــتی و دانش ــهید بهش ــران و ش ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل دانش
- اعزام و همراهی تیم های برتر کارســوق ژنتیک جهت شرکت در مسابقات قطبی 

- برگزاری  نشست های  دانش آموزی کمیته اجرا و نظارت بر فعالیت های نمایشگاه اورنگ 
- برگزاری نمایشگاه و اطاع رسانی هفته پژوهش 

ــرای  ــن و طراحــی کارســوق های آناتومــی، انفجــار و میکروآناتومــی و شــب  رصــدی ب -تدوی
بهمــن مــاه

ــت  ــک جه ــن و رباتی ــای سیمولیش ــوزان تیم  ه ــای دانش آم ــا اولی ــت ب ــه و نشس -جلس
هماهنگی هــای الزم قبــل از ســفر  

ــیه  ــک آسیا-اقیانوس ــابقات رباتی ــه مس ــتان ب ــن دبیرس ــک و سیمولیش ــم رباتی ــزام تی -اع
ایــران اپــن و کســب رتبــه چهــارم ربــات فوتبالیســت در بخــش ســوپرتیم و مقــام هفتــم در 

ــن ــته ی سیمولیش رش
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- آماده سازی دفاتر عضویت و فضای کتابخانه برای شروع فعالیت های سال تحصیلی
- اطاع رســانی در سایت مدرسه برای عضوگیری دانش آموزان در کتابخانه

- امانــت و تحویل کتاب و ارائه خدمات مرجع به دانش آموزان و دبیران
- پیگیــری و تهیــه روزنامــه همشــهری و مجــات رشــد ، مجــات آموزشــی دبیــران و مجلــه 

تربیــت و توزیــع مجــات پیونــد و رشــد 
- آماده ســازی کتاب های ثبت شده و ثبت کتاب های اهدایی

- طراحــی برد کتابخانه ، معرفی کتاب های جدید و تهیه جمات و متن برای برد
ــرای  ــات ب ــروه ادبی ــده گ ــی و نماین ــی و فرهنگ ــت آموزش ــا معاون ــاتی ب ــکیل جلس - تش

برنامه هــای هفتــه کتابخوانــی و برنامه هــای پیــش رو در کتابخانــه
ــرای  ــا دبیــران کاس هــای درســی و فرهنگــی و تشــکیل کاس هــای درســی ب - همــکاری ب

ــی ــث درس ــا مباح ــب ب ــع متناس ــای مرج ــوزان از کتاب ه ــتفاده دانش آم اس
- تزیین راهرو، طراحی و تزیین بورد برای برنامه های هفته کتاب و چیدمان نمایشــگاه

- برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی به شــرح ذیل می باشد:
برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب با همکاری دانش آموزان کتاب یار

 اجرای پادکســت معرفی برنامه های هفته کتاب با همکاری گروه پادکست 
 طراحی پوســتر مسابقه هایکو کتاب و جمع آوری عکس های دانش آموزان

- بررســی دفاتر امانت کتاب برای معرفی فعاالن کتابخانه
- اختصاص میزی برای معرفی کتاب های خوب خارج از قفســه

- برنامــه ریــزی بــرای اوقــات فراغــت مفــرح در محیــط کتابخانــه از جملــه ســاخت اوریگامــی، 
حــل جــدول ســودوکو و تهیــه مجلــه همشــهری داســتان تهیــه مطالــب و ســرگرمی بــرای زیــر 

میزی هــای کتابخانــه بــرای مطالعــه در زمــان انــدک زنگ هــای تفریــح در فضــای کتابخانــه
ــی دانایــی و توانایــی و تهیــه گــزارش ارســال اســامی  - برگــزاری آزمــون مســابقه کتابخوان

ــرار دادن در ســایت مدســه ــه اداره و ق ــدگان ب برن
- معرفی برندگان در مسابقات کتابخوانی منطقه و فعاالن کتابخانه در بورد کتابخانه و سایت 

ــرای  ــگان 5 ب ــه فرزان ــدا در کتابخان ــن یل ــژه جش ــه وی ــرای برنام ــرای اج ــزی ب - برنامه ری
ــار ــاب ی ــوان و کت ــوزان کتابخ دانش آم

ــی  ــن طراح ــال همچنی ــوزان فع ــای دانش آم ــرار دادن در الکره ــه و ق ــه دعوت نام - تهی
ــدا ــن یل ــتر جش پوس

- همکاری با دبیر و دانش آموزان گروه پادکســت برای اجرای برنامه ویژه یلدا
ــه  ــای کتابخان ــاه 97 در فض ــنبه 28 آذر م ــدا در روز چهارش ــن یل ــه جش ــرای برنام - اج

ــح  ــگ تفری ــال در زن ــوزان فع ــکاران و دانش آم ــور هم ــا حض ــگان5 ب فرزان
- پذیرایــی از دانش آمــوزان و مدعویــن محتــرم توســط دانش آمــوزان و ارائــه یادبــود جشــن 

ــازان ــدای کتاب ب یل

کتابخانه
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* مراسم بازگشایی سال تحصیلی  1397-98
- نصــب بنــر و فضــا ســازی حیــاط و درب ورودی مدرســه متناســب بــا اول مهــر،  مــاه محــرم و هفته 

ــاع مقدس دف
- مراســم صبحــگاه روز اول مهــر توســط تشــکل دانــش آمــوزی تکاپو و اعضــای هیئت دانــش آموزی 
برگــزار گردیــد. ریــز برنامه:پخــش آیه الکرســی- ســرود جمهــوری اســامی-خواندن ســوگند پرچم 
و نیمــه برافراشــته کــردن  پرچــم کشــورمان بــه احتــرام شــهدای اهــواز - قرائــت آیــات قرآنــی که 
امــام حســین ع بــر بــاالی نــی قرائــت نمودنــد همــراه بــا شــرح تاریخــی آن- ســخنرانی مدیریــت 
دبیرســتان ســرکار خانــم آصفی-معرفــی امــام جماعــت و ســخنرانی محرمی ایشــان-طبل و ســنج و 
خوانــدن دم پایانــی هیئــت دبیرســتان توســط دانش آمــوزان و رونمایــی از پوســترهای هیئــت دهــه 

دوم محــرم دبیرســتان و نشــریه فرزنگار
* در روز بزرگداشت جناب حافظ مسابقه مشاعره مرحله مدرسه برگزار شد.

- آماده سازی و توزیع فال حافظ توسط انجمن تکاپوی ادبی
* برنامه های ماه محرم 

- برنامــه هیئــت دانــش آمــوزی دبیرســتان در  دهه دوم محــرم :قــرآن و ترجمه- کلیپ-  ســخنرانی- 
ــی- دم پایانی ــورا- مداح زیارت عاش

- برگــزاری مجلــس ختــم بــرای شــهدای اهــواز در روز ســوم شــهادت اهــواز در مجلــس عــزاداری ابا 
عبــداهلل در دهــه دوم محرم

* برگزاری مراسم 28 صفر
هیئــت دانــش آمــوزی دبیرســتان مراســم شــهادت پیامبــر )ص(و امام حســن )ع( و امــام رضــا )ع( را 

از ســاعت7 تــا 8صبــح در نمازخانــه برگــزار نمود.
4-مداحی دانش آموزان  3- دعای توسل  ریز برنامه:  1- قرآن   2- سخنرانی  
ناهــار و  تفریــح  زنگ هــای  در  نــذری  آش  6-توزیــع  5-دم پایانی 

* برگزاری برنامه 13 آبان
- روز دانــش آمــوز در دبیرســتان بــا مراســم صبحــگاه مفصلــی آغــاز شــد ضمــن تبریــک روز دانش 
آمــوز بــه عقبــه ی ایــن روز در ســال های 1358 و 1397 پرداختــه شــد و بازگشــت تمامــی تحریم هــا 
ــای  ــا و بدعهدی ه ــا و خیانت ه ــه ی خباثت ه ــال و ادام ــن س ــان همی ــام 13 آب ــکا در ای ــط آمری توس
آمریــکا در مقابــل ملــت ایــران یــادآوری شــد . موشــن گرافی هــا و عکس هایــی از وقایع روز تســخیر 
النــه جاسوســی و دســتور ترامــپ بــرای بازگشــت تمــام تحریم هــا در ایــن روزهــا نیــز پخــش شــد.

- در روز دانــش آمــوز مدیریــت دبیرســتان ســرکار خانــم آصفی بــه همراه معــاون فرهنگــی مجموعه 
ســرکارخانم وظیفــه یــادگاری گردنبندهــای چوبــی را در میــان دانــش آمــوزان عزیز توزیــع کردند.

* اجرای مانور زلزله
*برگزاری اردوهای درون شهری

-اردوی کارتینــگ و پینت بال  مجموعه  آزادی پایه نهم
-اردوی اتاق فرار و شــهربازی مجتمع کوروش پایه  هشتم

واحد فرهنگی
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*پذیرایی در روز آغاز امامت امام زمان )عج(
*برگزاری خیریه تکاپوی همراه آبان 1397

*موکب اربعین سال  1397 دبیرستان فرزانگان5
-آماده سازی شله زرد  نذری اربعین توسط همکاران دبیرستان فرزانگان5 

-لــوازم نــذری و موکــب توســط مدیریــت و همــکاران مدرســه تهیــه شــده و از هزینــه های مدرســه 
ــود. ــرف نمی ش ص
* اربعین سال 1397

-اجرای گروه بحر طویل  با موضوع ورود کاروان اسرا به شام
-اجرای گروه بحر طویل به همراه موسیقی زنده گروه طبل و سنج نوازان

- قرائــت زیــارت اربعیــن بــا پاورپوینــت ســاخته شــده توســط دانــش آمــوزان و خوانــدن دم پایانــی 
توســط همــه ی دانش آمــوزان بــه همــراه گــروه مداحــی

* برنامه  شب مانی پایه هفتم و نهم به شرح ذیل  برنامه ریزی و برگزار شد:
جلســه توجیهی-کارگــروه ریاضــی- گــروه تــدارکات- گــروه شام-ســرگروهها- گــروه وعده دســر و 

گــپ و گفــت دوســتانه- نمــاز جماعــت-  انجــام بــازی هــای گل یــا پوچ،پانتومیم 
والیبال و بازی فکری

* جلسه توجیهی اردوی اصفهان برای اولیاء و دانش آموزان به صورت مجزا برگزار شد .
* اردوی بــرون شــهری بــه شــهر زیبــا و تاریخــی اصفهــان بــرای پایــه هفتــم کــه بــا بدرقــه دانــش 

آمــوزان از مدرســه آغــاز شــد.
-اقامــت در اردوگاه شــهید بهشــتی شــهر اصفهــان- جلســات توجیهــی و برنامــه بازدیــد روزانه بعد 
از صبحانــه در محوطــه اردوگاه و بازدیــد ازآثــار باســتانی  ســی و ســه پــل- پــل خواجــو- حمــام، 
زورخانــه و بازارچــه علی قلی آقــا- مدرســه چهاربــاغ- عمــارت عالــی قاپــو- مســجد شــیخ لطــف 
اهلل- تخــت فــوالد- منارجنبان-کلیســای وانــک- میــدان نقــش جهــان و درشکه ســواری- خریــد از 
بــازار میــدان امــام  و همچنیــن صــرف وعــده هایــی در رســتوران ســنتی نقــش جهــان- رســتوران 

شــهرزاد و مجموعــه غذایــی زیتــون- بازدیــد و خریــد از خــط تولیــد گــز
* مسابقات احکام و نهج الباغه و مفاهیم و صحیفه سجادیه

* جشن میاد حضرت رسول )ص( و امام صادق )ع( به شرح ذیل برگزار گردید:
- همنــوازی جــان جانــان از پایــه هفتــم- قرائــت متــن »مــن پادشــاه نیســتم« از کتــاب »خــدا خانه 
دارد«- بخش هایــی از فیلــم محمــد رســول اهلل )ص(- گــروه تواشــیح »الســام علیــک یــا رســول 
اهلل« از پایــه هشــتم و نهــم- کاری از انجمــن تئاتــر تکاپــو )بــه کارگردانــی و نویســندگی دانــش آموز 

پایــه نهــم خانــم مریــم قطبــی(- گــپ و گفــت بــا خانــم توکلی 
 و در آخر پذیرایی از دانش آموزان
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*مشــاوره بــا دانــش آموزانــی کــه در مصاحبــه هــای هنــگام ثبــت نــام دچــار بیمــاری هــای 
خــاص و یــا اســترس بــاال بودنــد و تکمیــل گزارش هــای مشــاوره

* دیدار و صحبت با دانش آموزان هر پایه توسط مشاور مربوطه به صورت فردی و کاسی
*مصاحبــه و ثبت نام دانش آموزان انتقالی و جدیدالورود

ــش  ــکات دان ــا و مش ــجام کاس ه ــتگی و انس ــاهده ی همبس ــا و مش ــور در کاس ه *حض
ــری ــن یادگی ــوزان در حی آم

*مشــاهده ی ارتباط دبیران و دانش آموزان در کاس های درس
ــرای  ــت ب ــش  جه ــوزش و پژوه ــه و آم ــای پای ــت ه ــا معاون ــترک ب ــات مش ــکیل جلس *تش

ــه ــای کاری مدرس ــد فعالیت ه رون
*تهیه و برگزاری طرح صبحانه سامت،چهارشــنبه های هر هفته

*ایجاد سیســتم ثبت اطاعات  دانش آموزان،اولیا در واحد مشاوره
*ارتبــاط بــا دبیــران : گفتگــو بــا دبیــر ، پرســش از مشــکات دانــش آمــوزان و نظر ســنجی 
ــورد  ــا در درس م ــر از توانایی ه ــدی دبی ــع بن ــبندی و جم ــوه ی کاس ــاره ی نح ــران دب از  دبی

نظــر توســط مشــاور پایــه
*گفتگو و ماقات والدین با مشــاور پایه مربوطه

*برنامه ریزی و حضور در جلســه شورا و انجمن شورای دبیران و انجمن اولیا و مربیان
*حضور در همایش و گردهمایی مشــاورین منطقه دو 

*حضور در انتخابات انجمن و معارفه مدرســه با اولیا پایه هفتم
*برنامه ریزی و اجرای اردوی درون شــهری ویژه پایه های هفتم،هشتم و نهم

*برنامه ریزی و اجرای اردوی برون شــهری ویژه پایه هفتم
*برنامه ریزی درســی برای دانش آموزان پایه های هفتم،هشتم و نهم

*تهیه و ارســال پیام های مشاوره ای داخل سایت و کانال مدرسه
*اجرای صبحگاه ویژه هفته بهداشــت و سامت روان برای تمامی دانش آموزان

*حضور و مشارکت در کارسوق اندیشه های من و بابام، ویژه دختران و پدران پایه هفتم
*تهیه و آماده ســازی فرم ساعت مطالعه و اطاعات درسی از دبیران هر درس

*به روز رسانی و ثبت کامپیوتری اطاعات والدین
*برنامه ریــزی موضوعــات هفتــه ی ســامت روان و اجــرای طرح هــای مشــاوره ای در راســتای 

ایــن طــرح ملــی
ــات  ــی در جلس ــت تحصیل ــا هدای ــاط ب ــای الزم در ارتب ــرای آموزش ه ــزی و اج *برنامه ری

ــم ــا نه ــرای اولی ــاوره ب مش
*بررســی نمرات مهرماه توسط مشاور پایه و پشتیبان تحصیلی

*تشــکیل جلســات آمــوزش خانــواده پایــه  هشــتم بــا موضــوع افــت تحصیلــی نیــاز ســنجی 
و نظــر ســنجی جلســات آمــوزش خانــواده

ــا موضــوع نحــوه شناســایی احساســات  ــه نهــم ب ــواده پای ــوزش خان *تشــکیل جلســات آم

مشاوره
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نوجــوان و برخــورد مناســب بــا آن و نیــاز ســنجی و نظــر ســنجی جلســات آمــوزش خانــواده
ــی مشــاورین منطقــه دو در محــل ســالن  برگــزاری و حضــور در دومیــن همایــش و گردهمای

اجتماعــات مدرســه
ــوزش و  ــن پایه،آم ــاوره،گروه کامپیوتر،معاونی ــد مش ــن واح ــترک بی ــات مش ــکیل جلس *تش

ــراف ــوق گ ــزاری کارس ــت برگ ــت جه مدیری
*تحویــل کارنامه میان ترم هر پایه و دیدار با اولیا مختص هر پایه

*برگزاری دومین آزمون جامع پایه نهم 
*تحلیل و بررســی نتایج آزمون جامع پایه نهم
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ــوزان و  ــامت دانش آم ــت س ــی وضعی ــات و ارزیاب ــه معاین ــرم خاص ــع ف ــر و توزی - تکثی
ــی ــع آوری و بایگان جم

- جلســات متعدد روزانه و دوره ای با مدیریت و معاونین محترم
- دعــوت از پزشــک جهــت معاینــات دوره ای و بررســی عائــم کــم خونــی گواتــر و اختــال 

ســتون فقــرات و قــد و وزن و دنــدان ...
- نظارت بر بهداشــت فردی دانش آموزان و متصدیان خدمات مدرسه و بوفه

- نظارت بر بهداشــت محیط مدرسه )دستشویی ها و حیاط ...(
- تعیین بهداشتیار کاس، بهداشتیار مواد غذایی و فراهم آوردن آموزش  همسال به همسال

- رســیدگی و تشــکیک بــه عائــم و احتمــال وجــود بیماری هــای مســری و محــدود کــردن 
آن ماننــد: آبلــه مرغــان ،پدیلکــوز و غیــره

- پیگیری و درخواســت گواهی سامت برای پرسنل خدماتی 
ــتی و  ــی بهداش ــطح آگاه ــردن س ــاال ب ــور ب ــه منظ ــه ب ــذاران مدرس ــه خدمتگ ــوزش ب - آم

ــه ــد آبدارخان ــًا کارمن ــان مخصوص ــتی آن ــرل کارت تندرس ــد روز و کنت ــات جدی موضوع
وضعیت ســاختمان مدرسه و ایمنی و حفاظت محیط مدرسه

- بهداشت مواد غذایی و نظارت بر بوفه
- مبارزه با حشرات و حیوانات موذی

ــتون  ــنوایی- س ــی و ش ــا- بینای ــش موه ــامل: بخ ــه ش ــوزان ک ــامت دانش آ م ــنجش س - س
ــه ای و اختــاالت آن ــی تغذی ــرات- گــودی پشــت- ارزیاب فق

- مســائل مربوط به گرم کردن  غذا و آموزش فساد  غذایی
- معاینات ســامت دهان و دندان که توسط دندانپزشک انجام می شود.

- ارزیابی اختاالت روانی و رفتاری و همکاری با قســمت مشاوره در این زمینه
- رســیدگی به بیماری های واگیر و غیر واگیر و مصدومیت ها

- خرید وســایل کمک های اولیه و قرار دادن ان در هر دو طبقه برای دسترسی بهتر
- کنتــرل شناســنامه های ســامت دانش آمــوزان و قــرار دادن لیســت افــرادی کــه موردهــای منــع 

ورزشــی و تحــرک زیــاد دارنــد و در صــورت وجــود اختــال گــزارش بــه والدیــن و پیگیــری آن
- تشــکیل پرونده های بهداشتی و ثبت نتایج معاینات

- تکمیل واکسیوناسیون ورودی مدرسه
- آموزش و توصیه به همکاران مدرســه در زمینه تشکیل پرونده سامتی الکترونیکی

- نظــارت بــر ســلف و طرحهــای در حــال اجــرای مدرســه ماننــد طرح شــیر، طــرح پدیلکــوز، طرح 
بلــوغ، طــرح آهــن یــاری ویتامیــن د ، طــرح بهســازی، بوفــه مدارس، طرح ســنجش ســامتی

- شــرکت در سمینارها و جلسات بهداشتی در اداره و مراکز دیگر
- شــرکت در کارگاههای اموزشی که در ضمن سال در اداره برگزار می شود

- تهیه و نصب پوســتر در مناسبت های مختلف بهداشت
- تهیه گزارش ماهانه

بهداشت
- رســیدگی به بخشنامه ها و گزارش هایی که باید به اداره ارسال گردد

- همکاری با دبیر محترم ورزش و نظارت بر فعالیت دانش آموزان در ســاعات ورزش
- قرار دادن اخبار مربوط به مســائل بهداشتی در سایت مدرسه

- تکمیل چک لیست برنامه مکمل یاری
- رســیدگی به مصدومین تمرینات ورزشی و پانسمان

- تکثیــر و توزیــع فــرم صحــت و ســامت و دســته بنــدی و توزیــع بیــن کاس هــا و جمع آوری 
و اســتخراج اســامی افــراد کــه مشــکل پزشــکی دارند.

- صحبت با دانش آموزان در مورد اســتحمام و بهداشت
- گفتگو با پایگاه بهداشــت و گرفتن نوبت جهت معاینات



34

35

خبرانهم هس ماهه اول

پاییز 97

- تکثیــر و توزیــع فــرم خاصــه معاینــات و ارزیابــی وضعیــت ســامت دانش آمــوزان و جمــع آوری 
بایگانی و 

- جلسات متعدد روزانه و دوره ای با مدیریت و معاونین محترم
- دعــوت از پزشــک جهــت معاینــات دوره ای و بررســی عائــم کــم خونــی گواتــر و اختال ســتون 

فقــرات و قــد و وزن و دنــدان ...
- نظارت بر بهداشت فردی دانش آموزان و متصدیان خدمات مدرسه و بوفه

- نظارت بر بهداشت محیط مدرسه )دستشویی ها و حیاط ...(
- تعیین بهداشتیار کاس، بهداشتیار مواد غذایی و فراهم آوردن آموزش  همسال به همسال

ــم و احتمــال وجــود بیماری هــای مســری و محــدود کــردن آن  ــه عائ - رســیدگی و تشــکیک ب
ماننــد: آبلــه مرغــان ،پدیلکــوز و غیــره

- پیگیری و درخواست گواهی سامت برای پرسنل خدماتی 
- آمــوزش بــه خدمتگــذاران مدرســه بــه منظــور بــاال بــردن ســطح آگاهــی بهداشــتی و موضوعات 

جدیــد روز و کنتــرل کارت تندرســتی آنــان مخصوصــاً کارمنــد آبدارخانه
وضعیت ساختمان مدرسه و ایمنی و حفاظت محیط مدرسه

- بهداشت مواد غذایی و نظارت بر بوفه
- مبارزه با حشرات و حیوانات موذی

- ســنجش ســامت دانش آ مــوزان کــه شــامل: بخــش موهــا- بینایــی و شــنوایی- ســتون فقــرات- 
گــودی پشــت- ارزیابی تغذیــه ای و اختــاالت آن

- مسائل مربوط به گرم کردن  غذا و آموزش فساد  غذایی
- معاینات سامت دهان و دندان که توسط دندانپزشک انجام می شود.

- ارزیابی اختاالت روانی و رفتاری و همکاری با قسمت مشاوره در این زمینه
- رسیدگی به بیماری های واگیر و غیر واگیر و مصدومیت ها

- خرید وسایل کمک های اولیه و قرار دادن ان در هر دو طبقه برای دسترسی بهتر
- کنتــرل شناســنامه های ســامت دانش آمــوزان و قــرار دادن لیســت افــرادی کــه موردهــای منــع 

ورزشــی و تحــرک زیــاد دارنــد و در صــورت وجــود اختــال گــزارش به 
ــن و پیگیری آن والدی

- تشکیل پرونده های بهداشتی و ثبت نتایج معاینات
- تکمیل واکسیوناسیون ورودی مدرسه

- آمــوزش و توصیــه بــه همــکاران مدرســه در زمینــه تشــکیل پرونــده 
ــامتی الکترونیکی س

- نظــارت بــر ســلف و طرحهــای در حــال اجــرای مدرســه ماننــد طــرح 
ــاری ویتامیــن د ،  شــیر، طــرح پدیلکــوز، طــرح بلــوغ، طــرح آهــن ی

طــرح بهســازی، بوفــه مــدارس، طــرح ســنجش ســامتی

تربیت بدنی
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