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فهرست
دبیرســتان فرزانــگان بــا داشــتن مســتعدترین جوانــان نخبــه کشــور 
ــتیاقات  ــخ در اش ــی راس ــان و عزم ــن، ایم ــا اراده ای پوالدی ــه ب ک
ــای  ــتر نهضت ه ــه بس ــتند همیش ــی هس ــرد و دانای ــای خ ــح قله ه فت
دانــش بنیــان بــوده لــذا تکلیــف غنــای تدویــن اهــداف آموزشــی 
و ســرمایه گــذاری در پروژه هــای پژوهشــی بایــد باشــد. لــذا ایــن 
مجموعــه کــه سرشــار از معلمــان خــوش ذوق، بــا انگیــزه و خــاق 
اســت؛ تــاش وافــری در جهــت رشــد تعلیــم و تربیــت همــه جانبــه 
ــرای  ــتری ب ــه بس ــن خبرنام ــوم دارد و ای ــرز و ب ــن م ــدان ای فرزن
ــا  ــه ب ــت ک ــیار مطلوب اس ــه بس ــت؛ اگرچ ــن تاش هاس ــکاس ای انع
ــان  ــز خودش ــکاران عزی ــان و هم ــتن معلم ــگ نوش ــترش فرهن گس
ــی  ــازند ول ــوب س ــش رامکت ــمند خوی ــای ارزش ــارب روش ه تج
ــر  ــه منظــور حمایــت از گســترش ایــن فرهنــگ و ایجــاد رشــد ب ب
ــا  ــم ت ــه ایــن ســبک اختصــاص دهی آن شــدیم کــه خبرنامه ایــی ب

دســتاوردهای خــود را تقدیــم شــما عزیــزان کنیــم.
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-برگــزاری جشــن برتریــن هــای آمــوزش بــا همــکاری واحــد فرهنگــی و پژوهــش 
روز شــنبه 15 اردیبهشــت

ــا  ــکی ب ــه پزش ــی مدرس ــی و آموزش ــوق علم ــت کارس ــام جه ــت ن ــی و ثب -طراح
ــد از  ــوژی و بازی ــون ،نفرول ــازی ، خ ــریح ، داروس ــروق ، تش ــب و ع ــن قل عناوی

ــتان بیمارس
ــی و  ــت طراح ــی جه ــی و پژوهش ــد فرهنگ ــا واح ــف ب ــات مختل ــزاری جلس -برگ

ــتانی ــگاه تابس ــزی پای ــه ری برنام
ــوز  ــذ مج ــت اخ ــمپاد جه ــه س ــال ب ــتان و ارس ــای تابس ــه ه ــی برنام ــن نهای -تدوی

ــگاه پای
-برگزاری جلسات گروه های درسی ریاضی ، زبان و فیزیک

-برگزاری اردوی مطالعاتی ریاضی و کامپیوتر در ایام امتحانات
-پیگیری نقاط ضعف دانش آموزان کم تاش با همکاری مشاوره

ــی  ــام ســال تحصیل ــت دوم و ثبــت ن ــه نوب ــه کارنام ــزی چگونگــی ارائ ــه ری -برنام
ــتانی ــگاه تابس 98-97 و پای

-طراحــی برگــه هــای نظرســنجی دروس مختلــف بــا همــکاری مشــاور و ارائــه آن 
در هــر جلســه امتحانــی بــه دانــش آمــوزان و اســتخراج اطاعــات نظرســنجی پــس 

از پایــان امتحانــات 

-برگــزاری امتحانــات میــان نوبــت دوم محــدود بــه مــوارد آزمونــی مرحلــه دوم 
پیشــرفت تحصیلــی شــامل دروس ریاضی،علــوم و ادبیــات

-برگزاری آزمون مرحله دوم پیشرفت تحصیلی روز دوشنبه 97/1/27
-برگزاری کارسوق تشریح در تاریخ 7 اردیبهشت از ساعت 9 الی 16:30

ــذت همــکاری و همفکــری  ــدف ل ــا ه ــدرم ب ــن و پ ــزاری اندیشــه هــای م -برگ
پــدر و دختــر و دنبــال کــردن یــک هــدف مشــترک و بــه وجــود آوردن روزی 

شــاد و لــذت بخــش بــرای پــدر و دختــر
-برگزاری کاس ریاضی پایه هفتم در روزهای دوشنبه هرهفته 

-برگــزاری کاس فــوق العــاده آزمایشــگاه بــرای برگزیــدگان جشــنواره نوجــوان 
خوارزمــی انتخابــی بــرای مرحلــه اســتانی

-برگــزاری اردوهــای مطالعاتــی ریاضــی و فیزیــک بــا حضــور دبیــران مربوطــه بــا 
توجــه بــه نیــاز دانــش آمــوزان و در جهــت حــل تمرینــات گروهــی

ــدام  ــی اق ــس عمل ــه 2 و تدری ــان منطق ــران زب ــه دبی ــن جلس ــزاری دومی -برگ
ــری ــر می ــتاد دکت ــط اس ــی توس پژوه

نوبــت دوم و تصویــب در شــورای  امتحانــی  برنامــه  -طراحــی و تدویــن 
ی ز مــو نش آ ا د

-برگــزاری کارســوق آموزشــی کاشــی کاری در پایــه هشــتم بــا هــدف آمــوزش 
ترســیم هندســی در روز دوشــنبه 24 اردیبهشــت

-برگــزاری کاســی متفــاوت در فضایــی متفــاوت بــا مجــوز آمــوزش و پــرورش و 
بــا حضــور دبیــر ریاضــی پایــه نهــم در پــارک نهــج الباغــه

-برگــزاری جلســات انجمــن اولیــاء و مربیــان در مــاه هــای فروردین و اردیبهشــت 
جهــت پیگیــری کارهــای مالــی مدرســه و چگونگــی برگــزاری جشــن روز معلم 

-برگــزاری جلســات گــروه هــای درســی در فصــل بهــار بــا هــدف جمــع بنــدی 
مطالــب ســالیانه و طراحــی و تدویــن ســواالت میــان نوبــت دوم و پایانــی

-برگــزاری مجمــع عمومــی انجمــن اولیــاء ومربیــان در پایــه هفتــم و هشــتم در 
روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه 9 و 10 اردیبهشــت 

-اعــزام تیــم والیبــال مدرســه بــه مســابقات والیبــال مــدارس ســمپاد و کســب رتبــه 
دوم در ایــن مســابقات

-برگزاری مسابقات والیبال و بسکتبال درون مدرسه ای 
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ــا حضــور همــکاران علــوم پایه)شــیمی،فیزیک و  -برگــزاری جلســۀ هــم اندیشــی ب
زیســت( بــا همراهــی خانــم حبیبــی معاونــت محتــرم دبیرســتان دربــاره چگونگــی 
آمــاده کــردن دانش آمــوزان برگزیــده جشــنواره خوارزمــی ) بخــش آزمایشــگاه( 

بــرای شــرکت در مرحلــه دوم ایــن جشــنواره 
-همــکاری و همراهــی بــا دبیــران محتــرم شــیمی و زیســت شناســی جهــت آمــاده 
کــردن دانش آمــوزان منتخــب بــرای شــرکت در مرحلــه دوم جشــنواره خوارزمــی 

در بخــش آزمایشــگاه
-آماده سازی فضاهای آزمایشگاهی جهت برگزاری نمایشگاه اورنگ

-همکاری و همراهی با دانش آموزان در هنگام برگزاری نمایشگاه اورنگ
-سفارش و خرید مواد و وسایل الزم برای آزمایشگاه ها

-برگزاری کاس های آزمایشگاهی علوم پایه ) زیست شناسی،فیزیک و شیمی(
-برگزاری جلسات گروه آزمایشگاه با حضور همکاران آزمایشگاه

-برگزاری کاس های پژوهش در روزهای دوشنبه هر هفته

آزمایشگاه
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*برگــزاری کاس هــای فوق العــاده رباتیــک جهــت آمــاده ســازی دانش آمــوزان 
بــرای شــرکت در مســابقات جهانــی ایــران ُاِپــن و کســب مقــام بهتریــن کار گروهی 

در ایــن مســابقات
ــدر در مســابقات دانشــگاه  *شــرکت دانش آمــوزان رشــته هــوا فضــا گرایــش گای

امیــر کبیــر و کســب مقــام اول در ایــن مســابقات
*تکمیــل پروژه هــای پژوهشــی دانش آمــوزان، برنامــه ریــزی و آماده ســازی 

ــگ ــگاه اورن ــن نمایش ــراری پنجمی ــت برق ــه جه ــط مدرس محی
ــورخ 20  ــنبه م ــگ در روز پنجش ــی اورن ــتاوردهای پژوهش ــگاه دس ــن نمایش *پنجمی

اردیبهشــت 97 برگــزار شــد . 
ــن نمایشــگاه جلســات متعــددی از آذر  ــدی ای ــزی و زمانبن ــه ری -در راســتای برنام
مــاه بــا مســئولین و دبیرهــای پژوهــش و همچنیــن دانــش آمــوزان جهــت فعالیــت 
ــه  ــا توجــه ب ــرم ب ــران محت ــن جلســات دبی ــد . طــی ای ــدان برگــزار گردی عاقه من
پــروژه هــای دانــش آمــوزان فضــای الزم جهــت غرفــه مــورد نیــاز را اعــام وایــن 
عزیــزان را در تمــام مراحــل همراهــی کردنــد و دانــش آمــوزان عــاوه بــر فعالیــت 
در راســتای بــه نمایــش گذاشــتن پــروژه ی خــود  در گــروه هــای مختلــف لیــدر، 
فضاســازی ، لوگــو، تــدارکات، انتظامــات ، کافــه ، مســتند ســازی اعــام همــکاری 

کردنــد وشــروع بــه فعالیــت کردنــد. 
ــه  ــط مدرس ــازی محی ــاده س ــرای آم ــی را ب ــه ی گلکس ــازی زمین ــش فضاس - بخ
انتخــاب وگــروه مربوطــه  شــروع بــه اجــرا طــرح نمودنــد . در بخــش لوگــو نمــاد 
اورنــگ 5 و همچنیــن کارت هــای دانــش آمــوزان و پوســتر نمایشــگاه طراحــی و 

اجــرا گردیــد .
ــش  ــاز دان ــاده ســاختن وســایل مــورد نی ــدارکات وظیفــه هماهنگــی و آم - بخــش ت
ــات مســئول نظــم  ــر عهــده داشــتند. انتظام ــه هــا را ب ــوزان جهــت طراحــی غرف آم
بخشــیدن گــروه هــا در روزنمایشــگاه بودنــد و بخــش کافــه با توجــه به منــوی طراحی 
ــازی در  ــروه مستندس ــن گ ــتند . همچنی ــن را داش ــی ازمدعوی ــئولیت میزبان ــده مس ش

واحد پژوهش
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تمامــی مراحــل از روزهــای ابتدایــی جلســات گــروه هــای مختلــف تــا روز نمایشــگاه 
در حــال جمــع آوری مســتندات در قالــب فیلــم و عکــس بودنــد و در نهایت مســئولیت 
لیدرهــا همراهــی میهمانــان عزیــز از هنــگام ورود بــه نمایشــگاه و توضیــح بخــش هــای 

مختلــف و نمایــش تمامــی دســتاوردهای پژوهشــی دانــش آمــوزان بــود .
*برگزاری نمایشگاه اورنگ5

ــک در  ــوزان هری ــش آم ــه دان ــود ک ــورت ب ــن ص ــگاه بدی ــزاری نمایش ــوه برگ -نح
ــورد  ــی در م ــن توضیحات ــور مدعوی ــا حض ــتند و ب ــور داش ــود حض ــای خ غرفه ه
پژوهــش خــود ارائــه دادنــد . در میــان برنامــه ، گــروه ســازه ماکارانــی ، ســازه خــود 
را بــا حضــور بازدیدکننــدگان در حیــاط مدرســه بارگــذاری کردنــد همچنیــن هوافضا 
راکــت آبــی ، راکتهــای خــود را النــچ کردنــد. گــروه شــیمی ابــر حبــاب بــه ســاخت 

حبــاب پرداختنــد .
الزم بــه ذکراســت دکتــر کوهســتانی مدیریــت محتــرم آمــوزش و پــرورش منطقــه دو 
و همچنیــن معــاون پژوهشــی ســمپاد ســرکار خانــم دکتــر میرهــادی از بازدیدکنندگان 

ــن نمایشــگاه بودند. ای
ــگان 5 جهــت ثبــت وقایــع  همچنیــن گزارشــگران صــدا و ســیما در دبیرســتان فرزان
ایــن نمایشــگاه حضــور یافتــه و بازتــاب آن در اخبــار شــبانگاهی ســاعت 22 دیــده شــد.

ــد  ــم تولی ــرا و فیل ــوزان اج ــش آم ــه دان ــط کلی ــمپاد توس ــرودهای س ــا س - در انته
شــده ی گــروه مستندســازی پخــش گردیــد  و ســپس بــه  پــروژه ی منتخــب  در هــر 
حــوزه و از دیــد بازدیدکننــدگان تندیــس یادبــودی اهــدا شــد کــه عبارتنــداز: بخــش 
فنــی مهندســی بــه ســازه هــای ماکارانــی و بالســایی ، بخــش علــوم انســانی بــه پــروژه 

مهدویــت، بخــش خاقیــت و هنــر بــه بــازی ســازی گرایــش اتــاق فــرار.
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 - عضوگیری، امانت و تحویل کتاب
-  خدمات مرجع

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

ــی،  ــوژی آموزش ــوزان و تکنول ــش آم ــن دان ــد بی ــد و پیون ــات رش ــع مج -  توزی
برهــان، مشــاوره، ادب فارســی، زیســت شناســی، شــیمی، علــوم اجتماعــی، فیزیــک 

بــرای دبیــران
- ارسال آمار مسابقه کتابخوانی کتاب »جاناتان مرغ دریایی« به منطقه

ــنبه 19  ــی« روز یکش ــرغ دریای ــان م ــاب »جانات ــی کت ــابقه کتابخوان - برگــزاری مس
ــه ــه منطق ــدگان ب اردیبهشــت،تصحیح و اعــام اســامی برن

- توزیع بن های تخفیف نمایشگاه بین المللی کتاب بین دانش آموزان
- تهیــه رضایــت نامــه بازدیــد از نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب، توزیــع بیــن 57 نفــر 
از دانــش آمــوزان همیــار و فعــال و برنــدگان مســابقه کتابخوانــی، همراهــی 40 نفــر 
ــی از  ــای اهدای ــاب ه ــت کت ــری دریاف ــت و پیگی ــنبه 17 اردیبهش ــا روز دوش ازآنه

طرف آموزش و پرورش
- تقدیــر از دانــش آمــوزان برتــر مســابقه 

کتــاب خوانــی، همیــاران و فعــاالن 
ــت  ــاب هدای ــه کت ــی س ــل معرف ــه فای - تهی
ــاع  ــده از اداره و اط ــال ش ــی ارس تحصیل

ــایت  ــق س ــانی از طری رس
- ارســال پــول 6 نســخه کتــاب بــرای 
بــرای  کتابخوانــی  مســابقه  برنــدگان 
ــه ــابقه کتابخوانــی منطق شــرکت در مس

ــیر  ــرم س ــه ف ــه و تهی ــزارش ماهان ــه گ - تهی
مطالعاتی

- بررسی دفاتر امانت کتاب برای معرفی فعاالن کتابخانه
 -تهیــه نمــودار ســاالنه تعــداد اعضــاء کتابخانــه ، کتابهــای امانت 

گرفتــه شــده درهــر کاس، درهرمــاه و بــر اســاس موضوع

کتابخانه
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*برگزاری کارگاه دوستی در  کارسوق پروانگی بر مبنای کام اهلبیت ع؛
بنابــر حســاس بــودن گروههــای دوســتی و قواعــد انتخــاب دوســت در ایــن نقطــع 
حســاس نوجوانــی بــر آن شــدیم از کام گهربــار امیرالمومنیــن ع در نهــج الباغــه 
و در ســایر متــون شــیعه از کام اهلبیــت علیهــم الســام اســتفاده کنیــم و مختصــات 
کاملــی از نــوع دوســت و مــاک دوســتی بــه دانــش آموزانمــان ارائــه دهیــم کــه 

مــورد اســتقبال بــی نظیــر ایشــان قــرار گرفــت.
*برگزاری اردوی پارک بانوان شهربانو

اردوی شناســایی توســط مدیریــت و واحــد فرهنگــی و مشــاوره انجــام شــد و گــروه 
بندیهــا ی بچــه هــا و جلســات  توجیهــی نیــز برقــرار گردیــد.

*اعیاد شعبانیه
روز میــاد  حضــرت ابالفضــل ع جشــنی در ســالن آمفــی تئاتر دبیرســتان با ســخنرانی 
حــاج آقــا نظــری  )و خداحافظــی ایشــان از مجموعــه بــه علــت هجــرت بــه مشــهد 

مقــدس ( ومولــودی خوانــی خانــم آزاد  برگــزار گردید .
بنــا بــه اعــام شــعار امســال توســط مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان ســال حمایــت 
ــت  ــد »از گــروه کبری ــا فرمن ــا ی ــوان »نوت ــا عن ــی  ب ــی کلیپ ــد کاالی ایران از تولی
پخــش شــد و در پایــان اســمارتیزهای فرمنــد بــه عنــوان پذیرایــی جشــن توزیــع 

گردیــد کــه مــورد اســتقبال کلیــه ی مدعویــن قــرار گرفــت.
 *جشن روز سمپاد  1397:

-اهدای  جوایز برترینهای  قرآنی - فرهنگی و آموزش - پژوهشی در روز سمپاد
-اهدای یادبود روز سمپاد 

-پخش کلیپ های نیمه شعبان و سمپاد ساخته ی دانش آموزان
-ســینی شــیرینی هــا بــه عامــت ســمپاد در حیــاط چیــده شــدند و بعــد از خوانــدن 

ســرود ملــی فرزانــگان 5  از دانــش آمــوزان بــا شــربت زعفــران پذیرایــی شــد.
*جشن و احیای نیمه شعبان 1397

-برنامه در دو بخش مختلف اجرا شد
 بــرای عمــوم دانــش آمــوزان بصــورت پذیرایــی بــا توزیــع بســته شــکات کــه . 1

حــاوی پیــام وصلــوات بــود برگــزار شــد.
ــا مانــده  ــا رضایــت از اولیایشــان جهــت احی ــرای دانــش آمــوزان مشــتاقی کــه ب ب
بودنــد بــه شــرح ذیــل برگــزار گردیــد. دانش آمــوزان مشــغول فضاســازی وآمــاده 

واحد فرهنگی
کــردن حیــاط و نمازخانــه بــرای جشــن شــدند.

تــاوت قــرآن و کلیــپ امــام زمــان برنامــه را شــروع کردیــم وســپس خانــم رحمتی 
دبیــر معــارف فرزانــگان 1 شــروع بــه صحبــت در رابطــه بــا سرگشــتگی و راه هــای 
بــرون رفــت از سرگشــتگی کردنــد و بعــد گروهــی از بچه هــای پایــه هفتم ســرودی 

را کــه تمریــن کــرده بودنــد اجــرا کردنــد. 
ســپس بچه هــا بــرای گرفتــن عکــس یــادگاری و صــرف کیک بــا تصویرپوســتروجمله 

کلیــدی بــه حیــاط آمدنــد و با شــربت ،شــکات و کیــک از آن هــا پذیرایی شــد؛
ســپس حــاج آقــا نظــری بــرای اقامــه نمــاز مغــرب و عشــا آمدنــد و پــس از برگزاری 

نمــاز جماعــت در حیــاط حــدود 15 دقیقــه صحبــت کردند.
ســفره شــام توســط دانــش آمــوزان خــادم  پهــن و غــذای نــذری بیــن بچــه هــا 
توزیــع شــد. شــام، نــذری خانــواده ی یکــی از دانــش آمــوزان پایــه هشــتم بــود که 

ســال قبــل هــم  تقبــل نمــوده بودنــد.
ــا  اجــرای نمایشــی بســیار  ــه رفتنــد و ب ــه نمــاز خان پــس از صــرف شــام بچــه هــا ب
ــا  ــت و ب ــه یاف ــه ادام ــتگی  برنام ــوع گمگش ــا موض ــم ب ــه نه ــوی از پای ــی و ق دیدن
ــئوالن  ــای مس ــت ه ــان )صحب ــط مربی ــده توس ــش گع ــرای پی ــپ و اج ــش کلی پخ
هــر گعــده جهــت آشــنایی بچــه هــا بــا  موضــوع محــوری دو گعــده(، حلقــه هــای 
ــی از  ــوزان یک ــش آم ــان و دان ــت مهمان ــکل گرف ــاط  ش ــه و حی ــث در نمازخان بح

ــد. ــی گــوش دادن ــه مباحــث مرب حلقــه هــا  را انتخــاب کــرده و ب
ــا  ــم دانایــی: موضــوع گعــده تمامــی ســواالت و ابهامــات در رابطــه ب -گعــده خان
ــا طــرح  ــد بحــث ب ــود و رون ــات پیرامــون خــود ب شــنیده هــا، دیــده هــا و تجربی
ــن  ــت و در ای ــش رف ــراف پی ــات اط ــورد موضوع ــا درم ــک از بچه ه ــواالت هری س
بیــن دو نتیجــه گیــری کلــی و خاصــه ســواالت توســط خانــم دانایــی گفتــه شــد. 
ــانها از  ــا کلیپ هــای کوتاهــی از گمشــده های انس ــری: بحــث ب ــم قنب ــده خان -گع

جملــه انســانیت شــروع شــد و بچــه هــا وارد بحــث شــدند.
پــس از اســتراحت کوتــاه و صرف بســتنی نذری یکــی از دبیــران برنامه صفرعاشــقی،  
بــا آمــاده ســاختن بالــن هــای آرزو و هماهنــگ نمــودن رادیــو فانــوس بــه مرحلــه 
ــری  ــم قنب ــا شــنیدن پادکســت  آرزوهــا  و جمــات خان اجــرا رســید و همزمــان ب

بالن هــا روشــن شــدند..
ســپس همــه جمع شــدند و نوبــت به توضیــح و توزیــع یادبودها رســید )جاســوییچی 

فانــوس دســت ســاز دانش آمــوزان انجمــن فانــوس+ مگنت یــا صاحــب الزمان(
پــس از آن مناجــات شــعبانیه و زیــارت امــام حســین )ع( بصــورت جمعــی در زیــر 
ســقف آســمان خوانــده شــدکه در ایــن بیــن مفاهیــم دعــا بــه زبــان فارســی نیــز 

بیــان مــی شــد.
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*ارائه کاسهای برفراز اندیشه 
ــت و  ــابقه اس ــه س ــبوق ب ــه مس ــوان برفرازاندیش ــا  عن ــی ب ــد فرهنگ ــهای واح کاس
امســال بــا 15 تنــوع برگــزار مــی گــردد. بــرای آشــنایی دقیــق دانــش آمــوزان بــا 
دبیــر و محتــوای کاس هــر دبیــر بــه مــدت ده دقیقــه کاس خــود را بــرای دانــش 
آمــوز تشــریح نمــود و در پایــان ســه زنــگ روز دوشــنبه مردادمــاه دانــش آمــوزان 

بــه انتخــاب خودشــان مشــخص شــد .
*برگزاری مراسم با ضیافت افطاری

در روز پایانــی امتحانــات بعــد از معارفــه کاس هــای برفــراز اندیشــه و کاس هــای 
پژوهشــی مراســم افطــاری کــه بــه همــت دانش آمــوزان و خانواده هایشــان برقــرار 

گردیــده بــود در حیــاط دبیرســتان برگــزار شــد. 

والسام
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*گفتگوی فردی،گروهی و کاسی توسط مشاور پایه 
*بررسی سواالت امتحانات میان ترم و پایان ترم قبل از شروع امتحانات

*برنامه ریزی و ارائه برنامه درسی به دانش آموزان
ــوع  ــا موض ــتم ب ــم و هش ــای هفت ــه ه ــواده پای ــوزش خان ــات آم ــزاری جلس *برگ

ــروری ــد پ ــای فرزن ــبک ه س
*گفتگوی حضوری و تلفنی با برخی از اولیا توسط مشاور پایه

*جلســات واحــد مشــاوره بــا واحــد آمــوزش بــا هــدف: عملکــرد دبیــران در ســال 
تحصیلــی 97-96 ،طراحــی فــرم هــای نظرســنجی و ...

*طراحی و برگزاری کاسوق پروانگی ویژه پایه هفتم
*همکاری با واحد آموزش جهت برگزاری کارسوق محیط زیست ویژه پایه هفتم

ــور  ــه ط ــی ب ــای مطالعات ــزاری اردوه ــت برگ ــوزش جه ــد آم ــا واح ــکاری ب *هم
ــی و ... ــک، ریاض ــی فیزی ــال اردوی مطالعات مث

*حضور در جلسه اولیا و مربیان و  گزارش فعالیت های انجام شده در این واحد
*جلسه توجیهی با دانش آموزان جهت کارسوق مدرسه پزشکی

*برگزاری کارسوق محیط زیست 
ــهربانو،  ــارک ش ــی پ ــاوره در اردوی تفریح ــد مش ــکاری واح ــزی و هم ــه ری *برنام

ــاب ــای نیمــه شــعبان، افطــاری مدرســه، اردوی آســمان نمــا، نمایشــگاه کت احی
*مشارکت و همکاری با واحد پژوهش قبل و در حین برگزاری نمایشگاه اورنگ

*تشکیل کاس های جبرانی برای دانش آموزان نیاز به تاش
*تحلیل و اعام نتیج آزمون پیشرفت تحصیلی به دانش آموزان

*حضور و همراهی در دمو واحد های فرهنگی و پژوهش
*تشــکیل جلســات مشــترک بــا واحدهــای مالی،پژوهش،آمــوزش و مدیریــت جهــت 

برنامــه ریــزی روزهــای ثبــت نــام و مصاحبــه
*طراحی و تهیه فرم های ثبت نام متناسب با هر پایه

*ثبت نام و مصاحبه فردی با دانش آموز و اولیا
*تشکیل جلسات اعضای واحد مشاوره جهت برنامه ریزی کاس های تابستانی

مشاوره
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ــه غذاهــای  ــوط ب ــه ســالم و تذکــرات بهداشــتی الزم مرب ــه تغذی ــر بوف *نظــارت ب
گــرم و ســرد و تاریــخ انقضــاء و غیــره

*توزیــع  قــرص آهــن و ویتامیــن د و بررســی دانش آموزانــی کــه مایــل به اســتفاده 
قــرص نمی باشــند و گرفتــن رضایــت نامــه از خانواده هــا و یادداشــت اســامی آنهــا

نصب بروشورهای بهداشتی در بورد بهداشت
*رسیدگی به مصدومین آموزشگاه

*بررســی مــواردی کــه همچنــان مشــکوک بــه پدیلکــوز و مشــورت بــا خانواده هــا 
و مســئولین آموزشــگاه و معرفــی بــه پزشــک پوســت و مــو

ــا پایــگاه بهداشــت ســجاد جهــت اجــرای طــرح وارنیــش و ارســال  *هماهنگــی ب
ــا ــرای خانواده ه ــه ب ــت نام رضای

*اجــرای طــرح وارنیــش بــرای کلیــه دانش آمــوزان پایــه هفتــم کــه رضایــت نامــه 
در دســت داشــتند

*دعــوت از پزشــک متخصــص داخلــی خانــم دکتــر عروجی کــه از پایگاه بهداشــت 
بــرای معاینــه کامــل داخلــی- کــم خونــی-  راســت قامتــی و چاقــی انجام شــد 

*کلیــه دانش آموزانــی کــه دارای مشــکل خاصــی بودنــد در جریــان قــرار گرفتنــد 
و توصیــه پزشــکی دریافــت نمودنــد

*بــه مناســبت هفتــه بهداشــت دعــوت از دکتــر روانشــناس و ســخنرانی بــرای همــه 
کاس هــا

*موضــوع ســخنرانی اســترس و مقابلــه بــا آن و اعتمــاد بــه نفــس و مســائل مربــوط 
بــه نوجوانــی

*خرید مجدد لوازم پانسمان

بهداشت

*گرفتــن گــزارش از ســفیران بهداشــت در مــورد 
ــا و محوطه کاس ه

*تبــادل اطاعــات بــا پزشــکان و مســئولین پایــگاه 
ســجاد و مســئولین بهداشــت منطقــه

*تکمیل و ارسال فرم های گزارش به منطقه



2829

*اهدا تقدیرنامه وجوایز به مقام آوران المپیادهای درون مدرسه و منطقه
*شرکت در مسابقات والیبال مدارس سمپاد

*آزمون هماهنگ درس تربیت بدنی پایه نهم
*شرکت در مسابقات کوهپیمایی در سطح استان

*انتخاب مدرسه قهرمان در رشته تنیس روی میز وشطرنج
*شرکت در مسابقات استانی تنیس وشطرنج

*ارائه پروژه های دانش آموزان

تربیت بدنی
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