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- برگزاری کارگاه گیاهی پایه نهم در فروردین 
- برگزاری آزمون میان ترم نوبت دوم درفروردین و هفته اول اردیبهشت

- برگزاری آزمون جامع مشابه آزمون پایه در هر سه پایه
- راهیابی دو گروه از دانش آموزان شرکت کننده درجشنواره نوجوان خوارزمی به مرحله استانی در 
رشته های زبان و آزمایشگاه و تمهید جهت برگزاری کالس های فوق العاده برای این دانش آموزان

- برگزاری مرحله دوم آزمون سمپاد در فروردین 96
- برگزاری اردوی مطالعاتی درس ریاضی پایه هفتم با حضور دبیران ریاضی در خردادماه

- تنظیم برنامه امتحانی خرداد پایه هفتم و هشتم باتوجه به برنامه امتحانات نهایی نهم
- تنظیم مراقبت همکاران در جهت برگزاری بهتر امتحانات نوبت دوم 

- ارائه برنامه امتحانی به اولیاء و دانش آموزان و مدت زمان برگزاری امتحانات
تا  مرحله  در سه  اول خرداد  تاریخ  در  و هشتم  هفتم  پایه  اجتماعی  مطالعات  امتحان  برگزاری   -

ساعت13
- برگزاری جلسات گروه های درسی در سه ماهه بهار به مدت 40 ساعت جهت تدوین سواالت 

امتحانی و ارزیابی ساالنه گروه های درسی و نمرات میان نوبت دوم 
- تنظیم برنامه های تابستان و گرفتن مجوز از اداره کل آموزش وپرورش جهت برگزاری کالسهای 

تابستان
- ارائه کارناه های دانش آموزان به صورت پایه ای و ثبت کالس های دانش آموزان 

- جلسه با اولیای دانش آموزان پایه هفتم و هشتم به صورت جداگانه جهت توجیه کالسهای تابستانی 
و اهداف آموزشی و فرهنگی و پرورشی مدرسه و در پایه هشتم و نهم و توجیه دانش آموزان نهم 

جهت هدایت تحصیلی و چگونگی مراحل هدایت تحصیلی و انتخاب رشته تحصیلی
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از  تقدیر  مراسم  در  حضور  جهت  خوارزمی  نوجوان  جشنواره  برگزیده  دانش آموزان  با  همراهی   -
برگزیدگان این جشنواره

- برگزاری جلسات گروه های آزمایشگاه با حضور مربیان آزمایشگاه های زیست شناسی، شیمی و 
فیزیک

- برگزاری جلسات گروه آزمایشگاه و گروه های درسی علوم پایه
- دریافت و تصحیح گزارشات کار آزمایشگاه ها

- همکاری و همراهی با دانش آموزان جهت انجام تکالیف آزمایشگاهی درس شیمی و فیلمبرداری از 
فعالیت های انجام شده

- سفارش و خرید مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه
- برگزاری کالس های آزمایشگاهی دروس علوم پایه )فیزیک، شیمی و زیست(

- همکاری با مربیان پژوهش در برگزاری کالس های پژوهشی در روزهای چهارشنبه
- مرتب کردن و سازماندهی کلیه ی فضاهای آزمایشگاهی )زیست، شیمی و فیزیک( جهت شروع 

ترم تابستانه

آزمایشگاه
بخش اول: کالس ها و کارگاه های پژوهشی

به  را  خود  وقت  پژوهشی  کالس های  پژوهشی،  دستاوردهای  نمایشگاه  تا  باقی مانده  هفته های  در 
جمع بندی و تکمیل پروژه های دانش آموزی اختصاص دادند. از جمله این فعالیت ها می توان به نهایی 
در  نتایج  وثبت  آزمایش ها  انجام  مداوم،  تمرین های  آغاز  و  تهیه  دست  در  نمایش  سه  متن  شدن 
کالس های علوم پایه، نگارش گزارش ها و مقاالت پایانی و ساخت  و تکمیل دست سازه ها اشاره نمود. 

بخش دوم: اورنگ 4 )نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دبیرستان فرزانگان 5 تهران(
اهداف و رویکردهای کلی معاونت پژوهش در برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از ابتدای 

کار عبارت بوده است از:
 تاکید بر مشارکت صفر تا صدی دانش آموزان و تقویت مسولیت پذیری، پاسخ گویی، اعتماد به نفس 
و همکاری و همدلی آنان، توجه به آموزش تعاملی در مسیر برگزاری نمایشگاه، تقویت مهارت های 
ساخت و اجرا، توجه عملی و روزمره به ارزش های زیست محیطی، نمایش کاربردی و تجاری بودن 

پروژه ها.
نیم سال دوم  آغاز  با  نمایشگاه  برگزاری  و  برپایی  اهداف مسیر  و  اصول  بر همین  توجه  و  تاکید  با 

تحصیلی طی جلسات متعدد آغاز شد.

گروه های اجرایی:
با مشارکت و همفکری دانش آموزان و دبیران پژوهش، گروه های اجرایی نمایشگاه متشکل از گروه های 
گرافیک و فضاسازی و شورای اجرایی اورنگ 4 تشکیل شد. این گروه های دانش آموزی در زمان 
مقتضی طراحی لوگو، پوستر و سایر اقالم تبلیغاتی را به پایان رساندند و دست به کار تهیه ملزومات و 
اقالم مصرفی شدند. تیم فضاسازی نمایشگاه با تاکید بر صرفه جویی و همچنین دعوت دانش آموزان، 
خانواده ها و بازدیدکنندگان به ارزش های زیست محیطی، بر فضاسازی و تزئیات با مواد بازیافتی و 
روزنامه های باطله متمرکز شد و این تصمیم را با ساخت چند هزار اریگامی بدون استفاده از اقالم نو و 
ارزشمند از جمله کاغذ، مقوا و یونولیت و ... )به استثنای چسب و مفتول( تمام و کمال به انجام رساند.

غرفه ها:
پروژ های دانش آموزی که در رشته ها و غرفه های مختلف داوری اولیه را پشت سر گذاشتند و موفق 

به حضور در نمایشگاه شدند بدین شرحند: 
هوافضا: 3 گروه متشکل از دو تیم هاورکرافت و یک تیم گالیدر به همراه ساخت موشک های آبی 

در هر 3 گروه. 

پژوهش
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سازه: 3 گروه در رشته های سازه های بالسایی، سازه های ماکارونی راندمانی و سازه های هدفمند
رباتیک مقدماتی )پایه هفتم(: 3 گروه ساخت رباتیک های تعقیب خط 

برنامه نویسی: 6 گروه برنامه نویسی اندروید با زبان پایتون
مکاسیستم: 1 گروه

رفتارشناسی و تکامل )زیست شناسی(: 5 گروه رفتارشناسی با آزمایش های تقریبًا شش ماهه بر روی 
موش ها و 1 گروه در حوزه عصب شناسی

آی. وای. پی. تی. )مسابقه بین المللی فیزیکدانان جوان(: 3 گروه که هر گروه بر روی 2 پرسش از 
مجموعه سواالت مطرح شده متمرکز شد

نجوم: 2 گروه در حوزه کیهان شناسی، 1 گروه در حوزه منظومه شمسی
آگاهی و هوش مصنوعی: 4 گروه در حوزه علوم شناختی و 2 گروه در حوزه هوش مصنوعی

آی.ارن: 2 گروه با موضوع صلح )یک گروه  برای ارائه پروژه در همایش بین المللی برگزیده شد(
کارگاه غذا )پایه هفتم(: برنامه ریزی و برگزاری جمعی کافه تریای نمایشگاه 

محیط زیست: 2 گروه در حوزه تنوع زیستی، 1 گروه در حوزه فضای سبز مدرسه و 1 گروه در حوزه  
فرهنگ سازی و فعالیت داوطلبانه برای نگهداری از نیمکت های مدرسه

و  اجتماع  هنر،  فرهنگ،  علم،  تاریخ  زمان  خط  اجرای  و  طراحی  تاریک(:  )داالن  تاریخ  گاهشمار 
سیاست بر روی پارچه به طول 15 متر

ادبیات داستانی: 8 پروژه در حوزه های نقد کتاب، ترجمه ی ادبیات داستانی و ترجمه و تالیف داستان 
مصور

گردشگری: 5 پروژه طراحی یک سایت گردشگری در یکی از روستاهای ایران و ساخت ماکت 
طرح ها

ماکت  ساخت  و  تهران  سیروس  محله  عمومی  فضاهای  بازطراحی  و  طراحی  پروژه   3 شهرسازی: 
طرح ها

طراحی صنعتی: 3 پروژه طراحی ایده های دانش آموزی و ساخت ماکت طرح ها
گرافیک: طراحی انفرادی لوگو، پوستر و جلد کتاب و طراحی محیطی به دست تمامی دانش آموزان 

کالس )7 نفر(
طراحی لباس: طراحی تی شرت و مانتو توسط همه ی دانش آموز کالس )4 نفر(

عکاسی: چاپ و نمایش 1 تا 10 عکس از هر دانش آموز کالس )7 نفر(
هنرهای تجسمی: 5 گروه طراحی و ساخت مجسمه، چاپ دستی و ... با موضوع تهران )با تمرکز بر 

آسیب های اجتماعی(
نمایش: نگارش متن، طراحی صحنه و لباس و اجرای 3 نمایش )1 گروه در پایه هشتم و 2 گروه در 

پایه نهم(

آماده سازی: 
دانش آموزان هر سه پایه با تالش شبانه روزی و با شور و حرارت طی روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و 
جمعه غرفه های خود را برپا کردند و فضای مدرسه را برای برگزاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهشی شان )اورنگ 4( آماده نمودند. 

9 اردبیشهت 1396، اورنگ 4:
شنبه نهم اردیبشهت 1396 دانش آموزان از 9 صبح تا 5 عصر پذیرای بازدیدکنندگان چهارمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی خود بودند. همکالسی ها، اولیا و خانواده ها، مدیران مسئوالن وزارت 
آموزش و پرورش، دبیران  و مسئوالن مدرسه، معاونان و مسئوالن پژوهش مدارس سمپاد، دانش آموزان 
تعدادی دبیرستان های شهر تهران از جمله فرزانگان 7، حلی 2،  فرزانگان 4 و ... از اورنگ 4 بازدید 
کردند و پروژه های پژوهشی یکساله دانش آموزان را مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار دادند. همچنین 
برنامه های جنبی از جمله اجرای نمایش ها، شلیک موشک های آبی، بارگذاری سازه های ماکارونی و 

بالسایی و ...در حاشیه نمایشگاه اجرا شد. 
اختتامیه اورنگ 4 با حضور دانش آموزان، خانواده ها و مسئوالن مدرسه در سالن اجتماعات با سخنرانی 
مدیریت دبیرستان و نمایش گزارش های تصویری و ویدئویی از روند یکساله فعالیت های پژوهشی 

برگزار شد. 

بخش سوم: مسابقات دانش آموزی
دانش آموزان دبیرستان دوره اول فرزانگان 5 تهران در فروردین و اردیبهشت ماه 1396 در مسابقات 

دانش آموزی باقی مانده شرکت کردند و موفق به کسب رتبه های زیر شدند. 
مقام اول و دوم در رشته ی هوافضا )هاورکرافت( برای 2 گروه در مسابقات پژوهش سرای منطقه 2 

آموزش و پرورش تهران 
مقام دوم )تقدیری( در رشته طراحی صنعتی برای 2 گروه جشنواره پروژه های دانش آموزی )تبیان(

اینکه مسابقه  پایه ی هفتم در کارگاه آگاهی و شناخت، به رغم  همچنین 1 گروه از دانش آموزان 
علوم اعصاب شناختی )پژوهشگاه علوم بنیادی( به دانش آموزان دوره ی دوم اختصاص دارد، موفق 

به شرکت در این مسابقه شدند و در حال حاضر مشغول پاسخ دادن به مسائل مرحله اول هستند.
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- به مناسبت مبعث، دوشنبه 4 اردیبهشت 3 کارگاه موازی  برای شناخت پیامبر و اسالم در نظر 
گرفته شد  با عناوین:

خانم صائمی کارگاه تصویر پیامبر در قاب نقره ای  
خانم توکلی کارگاه  فراز کلمات  

کارگاه تاریخ را مرور کنیم   خانم وظیفه
هدف از برگزاری این کارگاه ها  ایجاد شناخت   برای بچه ها  نسبت به  پیامبر و اسالمی که در 
روز مبعث بر او نازل شده است بود، با  زاویه نگاههایی از البالی کتاب و عکس و فیلم و نشریه و ...

این کارگاهها برای بچه های پایه هفتم و هشتم برگزار گردید
- روز میالد حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان و تقدیر از برترینهای فرهنگی هر سال  به بهانه ی روز 

سمپاد یک یادگاری برای  همه ی دانش آموزان ، توسط واحد فرهنگی تهیه می شود ...
امسال  این آینه های فانتزی  که در یک جیب زیبا قرار دارند  در روز میالد حضرت علی اکبر )ع(،  
با این فلسفه که  ایشان آینه ی تمام نمای حضرت رسول )ص( بودند و آرزوی اینکه عیوب خود را 

ببینیم نه دیگران، به تمامی دانش آموزان هدیه شد.
 ، قرآنی)قرائت  مسابقات  آفرینان  افتخار  به  تقدیرنامه  همراه  به  فرهنگی  واحد  تندیسهای  اهدای 
نمایشنامه خوانی، خوشنویسی و عکاسی( )تئاتر،  البالغه و صحیفه سجادیه و هنری  مفاهیم( و نهج 

تقدیم شد.
اولین سرود جمعی فرزانگان 5 در تاریخ 17 اردیبهشت 96 توسط خانم ها آیال آهنگی، مهسا   -

اسالمی، ستایش ملکی و خانم وظیفه سروده شد.
- میالد امام علی )ع(- روز پدر: نصب تابلویی با عنوان: اولین چیزی که از پدر به ذهنت میرسه رو 
بنویس، اجرای کلیپ پدر، سخنرانی مدیریت، متن ادبی و مولودی توسط خانم آزاد،مسابقه پانتومیم

- نصب تابلو جهت تسلیت برای شهادت امام کاظم )ع( 
- فضا سازی جشن و احیا ی نیمه شعبان، چراغانی حیاط با ریسه های رنگی و شمع و بادکنک، برنامه 
ریزی برای برنامه نیمه شعبان تقریبا از یک ماه قبل شروع شد و دانش آموزان هیئت و گروه فانوس 
در گیر برنامه ریزی و ایده پردازی  در زمینه ی پک و یادگاری و فضاسازی و محتواهای صوتی و 

تصویری برنامه شدند.
و از ظهر پنجشنبه 21/2/96 دانش آموزان برای فضا سازی و آماده سازی برنامه در مدرسه حضور 

داشتندو به لطف خدا و امام زمان )عج(  با همت خود بچه ها مراسم آغاز و انجام شد. 
پذیرش، پذیرایی، نماز جماعت با حضور حاج آقای نظری و استفاده از بیانات ایشان در خصوص 
کیفیت شب نیمه شعبان، میان وعده های هندوانه شیرینی و چای، بالن آرزو و رادیو فانوس، پذیرایی 
شام و سحری  از نذورات، مسابقه جدول او خواهد آمد، توسط دانش آموز فاطمه سعید طراحی شده 

بود و به 7 گروه 4 نفره داده شد و جوایزی هم به برندگان اهدا شد، مراسم احیاء
- برگزاری برنامه یک قاچ هندوانه

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

- توزیع مجالت رشد نوجوان و پیوند 
- ثبت کتابهای اهدایی و خریداری شده ) 74 نسخه( و آماده سازی کتابهای ثبت شده

- به نمایش گذاشتن کتابهای جدید کتابخانه
- اطالع رسانی نحوه  بارگذاری فعالیت های جشنواره یاد یار مهربان از طریق سایت و نصب در برد 

کتابخانه و حضور در تمامی کالسهای پایه های هفتم، هشتم و نهم و تشریح این فعالیت
- برگزاری مسابقه کتابخوانی  مهدویت از کتاب »سیری در سیره ائمه اطهار« اثر »شهید مطهری« بین 

دبیران در روز شنبه 23 اردیبهشت و ارسال پاسخنامه ها به اداره همراه با برگه های آزمون
- همراهی کیمیا لیالز در مسابقه کتابخوانی استانی روزچهارشنبه 30 فروردین

- تهیه جایزه برای دانش آموزان برنده در مسابقه کتابخوانی  مدرسه، منطقه و استان و تقدیم به آنها 
در روز برگزاری جشن اعیاد شعبانیه  روز دوشنبه 18 اردیبهشت

- همراهی دو تن از دانش آموزان در برگزاری طرح مدام در کتابخانه روز چهارشنبه 13 اردیبهشت
- فراخوان دانش آموزان برای شرکت در جلسه بازدید نمایندگان جشنواره یادیار مهربان و حضور 

20 نفر از دانش آموزان و برگزاری جلسه روز دوشنبه 17 اردیبهشت
- تهیه مجوز و معرفی نامه برای  دریافت بن خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی

- همراهی دانش آموزان همیار و فعال و برندگان مسابقات کتابخوانی )43 نفر( در بازدید از نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران و تهیه لیست کتابهای کودک و نوجوان  به ارزش بن یک میلیون تومانی، روز 

چهارشنبه 20 اردیبهشت
- تهیه گزارش ماهانه و تهیه فرم سیر مطالعاتی

- بررسی دفاتر امانت کتاب برای معرفی فعاالن کتابخانه
سایر فعالیتها:

دبیرستان عالمه حلی 1 روز  پژوهشی  نمایشگاه  از  بازدید  هفتم  در  پایه  آموزان  دانش  - همراهی 
دوشنبه 21 فروردین

- همراهی دانش آموزان پایه نهم در بازدید از موزه دفاع مقدس روز سه شنبه 12 اردیبهشت
- ثبت تحصیالت و شغل اولیای دانش آموزان پایه نهم در پرونده مشاوره

- حضور در نمایشگاه پژوهش مدرسه روز شنبه 9 اردیبهشت

کتابخانه
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- اختتامیه المپیاد ورزشی که با پخش آیاتی از قرآن کریم، سرود ملی جمهوری اسالمی ایران، سرود 
ملی المپیاد ورزشی، پایین آوردن پرچم با احترام، خاموش کردن مشعل، سرود دسته جمعی المپیاد، 

نمایشنامه کوتاه، اجرای پروژه برتر بازی بومی-محلی
- برنامه ریزی وتمرین جهت شرکت در مسابقات والیبال منطقه ای همکاران وکسب مقام اول منطقه

- اهدا جوایز و احکام به مدال آوران منطقه و استان 
- مسابقات طناب کشی بین دبیران و دانش آموزان 

- اجرا جشنواره نرمش صبحگاهی و ارسال گزارش به منطقه 
- تهیه بنر برای مدال آوران

تربیت بدنی
- تسهیل رابطه ی دانش آموز و دبیر از طریق طراحی دفتر ارتباط موثر، جلسات مشترک وگروهی 

دانش آموزان و دبیر
با  - شناسایی دانش آموزان در معرض خطر، بررسی فرآیند حل مساله از طریق تشکیل جلسات 
دانش آموز، والدین و پیشگیری از اشاعه ی موضوع در پایه ی تحصیلی، شرکت مشاوردر انجمن اولیا و 
طرح مساله و ارجاع دانش آموز و خانواده به هسته ها و مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی آموزش 

و پرورش در صورت نیاز
- برنامه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان نهم )جلسات توجیهی دانش آموزان، والدین، دبیران(

- جلسات مشترک با سرگروه های آموزشی 
- مشاوره ی تحصیلی و برنامه ریزی درسی و آموزشی برای دانش آموزان پیش از آزمون جامع و 

پیشرفت تحصیلی 
- بارگذاری مطالب و پیام های هدایت تحصیلی در سایت

- حضور در جلسه انجمن اولیا جهت نحوه ی اجرای برنامه ی هدایت تحصیلی با حضور مدیریت 
مرکز خانم آصفی و جناب آقای دکتر قربانی رئیس اداره سمپاد

- برگزاری آزمونهای رغبت و توانایی

مشاوره
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