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سخن مدیر

دبیرســتان فرزانــگان بــا داشــتن مســتعدترین جوانــان نخبــه کشــور
کــه بــا اراده ای پوالدیــن ،ایمــان و عزمــی راســخ در اشــتیاقات
فتــح قلههــای خــرد و دانایــی هســتند همیشــه بســتر نهضتهــای
دانــش بنیــان بــوده لــذا تکلیــف غنــای تدویــن اهــداف آموزشــی
و ســرمایه گــذاری در پروژههــای 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
فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم دارد و ایــن خبرنامــه بســتری بــرای
انعــکاس ایــن تالشهاســت؛ اگرچــه بســیار مطلوباســت کــه بــا
گســترش فرهنــگ نوشــتن معلمــان و همــکاران عزیــز خودشــان
تجــارب روشهــای ارزشــمند خویــش رامکتــوب ســازند ولــی
بــه منظــور حمایــت از گســترش ایــن فرهنــگ و ایجــاد رشــد بــر
آن شــدیم کــه خبرنامهایــی بــه ایــن ســبک اختصــاص دهیــم تــا
دســتاوردهای خــود را تقدیــم شــما عزیــزان کنیــم.
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واحد آموزش
برگــزاری امتحانــات میــان نوبــت دوم محــدود بــه مــوارد آزمونــی مرحلــه دومپیشــرفت تحصیلــی شــامل دروس ریاضی،علــوم و ادبیــات
برگزاری آزمون مرحله دوم پیشرفت تحصیلی روز دوشنبه 97/1/27برگزاری کارسوق تشریح در تاریخ  7اردیبهشت از ساعت  9الی 16:30برگــزاری اندیشــه هــای مــن و پــدرم بــا هــدف لــذت همــکاری و همفکــریپــدر و دختــر و دنبــال کــردن یــک هــدف مشــترک و بــه وجــود آوردن روزی
شــاد و لــذت بخــش بــرای پــدر و دختــر
برگزاری کالس ریاضی پایه هفتم در روزهای دوشنبه هرهفتهبرگــزاری کالس فــوق العــاده آزمایشــگاه بــرای برگزیــدگان جشــنواره نوجــوانخوارزمــی انتخابــی بــرای مرحلــه اســتانی
برگــزاری اردوهــای مطالعاتــی ریاضــی و فیزیــک بــا حضــور دبیــران مربوطــه بــاتوجــه بــه نیــاز دانــش آمــوزان و در جهــت حــل تمرینــات گروهــی
برگــزاری دومیــن جلســه دبیــران زبــان منطقــه  2و تدریــس عملــی اقــدامپژوهــی توســط اســتاد دکتــر میــری
طراحــی و تدویــن برنامــه امتحانــی نوبــت دوم و تصویــب در شــوراید ا نشآ مــو ز ی
برگــزاری کارســوق آموزشــی کاشــی کاری در پایــه هشــتم بــا هــدف آمــوزشترســیم هندســی در روز دوشــنبه  24اردیبهشــت
برگــزاری کالســی متفــاوت در فضایــی متفــاوت بــا مجــوز آمــوزش و پــرورش وبــا حضــور دبیــر ریاضــی پایــه نهــم در پــارک نهــج البالغــه
برگــزاری جلســات انجمــن اولیــاء و مربیــان در مــاه هــای فروردین و اردیبهشــتجهــت پیگیــری کارهــای مالــی مدرســه و چگونگــی برگــزاری جشــن روز معلم
برگــزاری جلســات گــروه هــای درســی در فصــل بهــار بــا هــدف جمــع بنــدیمطالــب ســالیانه و طراحــی و تدویــن ســواالت میــان نوبــت دوم و پایانــی
برگــزاری مجمــع عمومــی انجمــن اولیــاء ومربیــان در پایــه هفتــم و هشــتم درروزهــای یکشــنبه و دوشــنبه  9و  10اردیبهشــت
اعــزام تیــم والیبــال مدرســه بــه مســابقات والیبــال مــدارس ســمپاد و کســب رتبــهدوم در ایــن مســابقات
-برگزاری مسابقات والیبال و بسکتبال درون مدرسه ای
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برگــزاری جشــن برتریــن هــای آمــوزش بــا همــکاری واحــد فرهنگــی و پژوهــشروز شــنبه  15اردیبهشــت
طراحــی و ثبــت نــام جهــت کارســوق علمــی و آموزشــی مدرســه پزشــکی بــاعناویــن قلــب و عــروق  ،تشــریح  ،داروســازی  ،خــون ،نفرولــوژی و بازیــد از
بیمارســتان
برگــزاری جلســات مختلــف بــا واحــد فرهنگــی و پژوهشــی جهــت طراحــی وبرنامــه ریــزی پایــگاه تابســتانی
تدویــن نهایــی برنامــه هــای تابســتان و ارســال بــه ســمپاد جهــت اخــذ مجــوزپایــگاه
برگزاری جلسات گروه های درسی ریاضی  ،زبان و فیزیکبرگزاری اردوی مطالعاتی ریاضی و کامپیوتر در ایام امتحاناتپیگیری نقاط ضعف دانش آموزان کم تالش با همکاری مشاورهبرنامــه ریــزی چگونگــی ارائــه کارنامــه نوبــت دوم و ثبــت نــام ســال تحصیلــی 97-98و پایــگاه تابســتانی
طراحــی برگــه هــای نظرســنجی دروس مختلــف بــا همــکاری مشــاور و ارائــه آندر هــر جلســه امتحانــی بــه دانــش آمــوزان و اســتخراج اطالعــات نظرســنجی پــس
از پایــان امتحانــات
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آزمایشگاه

برگــزاری جلســۀ هــم اندیشــی بــا حضــور همــکاران علــوم پایه(شــیمی،فیزیک وزیســت) بــا همراهــی خانــم حبیبــی معاونــت محتــرم دبیرســتان دربــاره چگونگــی
آمــاده کــردن دانشآمــوزان برگزیــده جشــنواره خوارزمــی ( بخــش آزمایشــگاه)
بــرای شــرکت در مرحلــه دوم ایــن جشــنواره
همــکاری و همراهــی بــا دبیــران محتــرم شــیمی و زیســت شناســی جهــت آمــادهکــردن دانشآمــوزان منتخــب بــرای شــرکت در مرحلــه دوم جشــنواره خوارزمــی
در بخــش آزمایشــگاه
آماده سازی فضاهای آزمایشگاهی جهت برگزاری نمایشگاه اورنگهمکاری و همراهی با دانشآموزان در هنگام برگزاری نمایشگاه اورنگسفارش و خرید مواد و وسایل الزم برای آزمایشگاههابرگزاری کالسهای آزمایشگاهی علوم پایه ( زیست شناسی،فیزیک و شیمی)برگزاری جلسات گروه آزمایشگاه با حضور همکاران آزمایشگاه-برگزاری کالسهای پژوهش در روزهای دوشنبه هر هفته
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واحد پژوهش

*برگــزاری کالسهــای فوقالعــاده رباتیــک جهــت آمــاده ســازی دانشآمــوزان
بــرای شــرکت در مســابقات جهانــی ایــران ُا ِپــن و کســب مقــام بهتریــن کار گروهی
در ایــن مســابقات
*شــرکت دانشآمــوزان رشــته هــوا فضــا گرایــش گالیــدر در مســابقات دانشــگاه
امیــر کبیــر و کســب مقــام اول در ایــن مســابقات
*تکمیــل پروژههــای پژوهشــی دانشآمــوزان ،برنامــه ریــزی و آمادهســازی
محیــط مدرســه جهــت برقــراری پنجمیــن نمایشــگاه اورنــگ
*پنجمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی اورنــگ در روز پنجشــنبه مــورخ 20
اردیبهشــت  97برگــزار شــد .
در راســتای برنامــه ریــزی و زمانبنــدی ایــن نمایشــگاه جلســات متعــددی از آذرمــاه بــا مســئولین و دبیرهــای پژوهــش و همچنیــن دانــش آمــوزان جهــت فعالیــت
عالقهمنــدان برگــزار گردیــد  .طــی ایــن جلســات دبیــران محتــرم بــا توجــه بــه
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.
 بخــش فضاســازی زمینــه ی گلکســی را بــرای آمــاده ســازی محیــط مدرســهانتخــاب وگــروه مربوطــه شــروع بــه اجــرا طــرح نمودنــد  .در بخــش لوگــو نمــاد
اورنــگ  5و همچنیــن کارت هــای دانــش آمــوزان و پوســتر نمایشــگاه طراحــی و
اجــرا گردیــد .
 بخــش تــدارکات وظیفــه هماهنگــی و آمــاده ســاختن وســایل مــورد نیــاز دانــشآمــوزان جهــت طراحــی غرفــه هــا را بــر عهــده داشــتند .انتظامــات مســئول نظــم
بخشــیدن گــروه هــا در روزنمایشــگاه بودنــد و بخــش کافــه با توجــه به منــوی طراحی
شــده مســئولیت میزبانــی ازمدعویــن را داشــتند  .همچنیــن گــروه مستندســازی در
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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
نحــوه برگــزاری نمایشــگاه بدیــن صــورت بــود کــه دانــش آمــوزان هریــک درغرفههــای خــود حضــور داشــتند و بــا حضــور مدعویــن توضیحاتــی در مــورد
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
ایــن نمایشــگاه بودند.
همچنیــن گزارشــگران صــدا و ســیما در دبیرســتان فرزانــگان  5جهــت ثبــت وقایــع
ایــن نمایشــگاه حضــور یافتــه و بازتــاب آن در اخبــار شــبانگاهی ســاعت  22دیــده شــد.
 در انتهــا ســرودهای ســمپاد توســط کلیــه دانــش آمــوزان اجــرا و فیلــم تولیــدشــدهی 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 خالقیــت و هنــر بــه بــازی ســازی گرایــش اتــاق فــرار.
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کتابخانه
 عضوگیری ،امانت و تحویل کتاب خدمات مرجع تهیه مطالب هفتگی برای بارگذاری در سایت و نصب در پنل کتابخانه تهیه روزنامه همشهری توزیــع مجــات رشــد و پیونــد بیــن دانــش آمــوزان و تکنولــوژی آموزشــی،برهــان ،مشــاوره ،ادب فارســی ،زیســت شناســی ،شــیمی ،علــوم اجتماعــی ،فیزیــک
بــرای دبیــران
 ارسال آمار مسابقه کتابخوانی کتاب «جاناتان مرغ دریایی» به منطقه برگــزاری مســابقه کتابخوانــی کتــاب «جاناتــان مــرغ دریایــی» روز یکشــنبه 19اردیبهشــت،تصحیح و اعــام اســامی برنــدگان بــه منطقــه
 توزیع بن های تخفیف نمایشگاه بین المللی کتاب بین دانش آموزان تهیــه رضایــت نامــه بازدیــد از نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب ،توزیــع بیــن  57نفــراز دانــش آمــوزان همیــار و فعــال و برنــدگان مســابقه کتابخوانــی ،همراهــی  40نفــر
ازآنهــا روز دوشــنبه  17اردیبهشــت و پیگیــری دریافــت کتــاب هــای اهدایــی از
طرف آموزش و پرورش
 تقدیــر از دانــش آمــوزان برتــر مســابقهکتــاب خوانــی ،همیــاران و فعــاالن
 تهیــه فایــل معرفــی ســه کتــاب هدایــتتحصیلــی ارســال شــده از اداره و اطــاع
رســانی از طریــق ســایت
 ارســال پــول  6نســخه کتــاب بــرایبرنــدگان مســابقه کتابخوانــی بــرای
شــرکت در مســابقه کتابخوانــی منطقــه
 تهیــه گــزارش ماهانــه و تهیــه فــرم ســیرمطالعاتی
 بررسی دفاتر امانت کتاب برای معرفی فعاالن کتابخانهتهیــه نمــودار ســاالنه تعــداد اعضــاء کتابخانــه  ،کتابهــای امانتگرفتــه شــده درهــر کالس ،درهرمــاه و بــر اســاس موضوع
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واحد فرهنگی
*برگزاری کارگاه دوستی در کارسوق پروانگی بر مبنای کالم اهلبیت ع؛
بنابــر حســاس بــودن گروههــای دوســتی و قواعــد انتخــاب دوســت در ایــن نقطــع
حســاس نوجوانــی بــر آن شــدیم از کالم گهربــار امیرالمومنیــن ع در نهــج البالغــه
و در ســایر متــون شــیعه از کالم 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
از تولیــد کاالی ایرانــی کلیپــی بــا عنــوان «نوتــا یــا فرمنــد «از گــروه کبریــت
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 سمپاداهدای یادبود روز سمپادپخش کلیپهای نیمه شعبان و سمپاد ساخته ی دانش آموزانســینی شــیرینی هــا بــه عالمــت ســمپاد در حیــاط چیــده شــدند و بعــد از خوانــدنســرود ملــی فرزانــگان  5از دانــش آمــوزان بــا شــربت زعفــران پذیرایــی شــد.
*جشن و احیای نیمه شعبان 1397
برنامه در دو بخش مختلف اجرا شد 1.1بــرای عمــوم دانــش آمــوزان بصــورت پذیرایــی بــا توزیــع بســته شــکالت کــه
حــاوی پیــام وصلــوات بــود برگــزار شــد.
بــرای دانــش آمــوزان مشــتاقی کــه بــا رضایــت از اولیایشــان جهــت احیــا مانــده
بودنــد بــه شــرح ذیــل برگــزار گردیــد .دانشآمــوزان مشــغول فضاســازی وآمــاده
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کــردن حیــاط و نمازخانــه بــرای جشــن شــدند.
تــاوت قــرآن و کلیــپ امــام زمــان برنامــه را شــروع کردیــم وســپس خانــم رحمتی
دبیــر معــارف فرزانــگان  1شــروع بــه صحبــت در رابطــه بــا سرگشــتگی و راههــای
بــرون رفــت از سرگشــتگی کردنــد و بعــد گروهــی از بچههــای پایــه هفتم ســرودی
را کــه تمریــن کــرده بودنــد اجــرا کردنــد.
ســپس بچههــا بــرای گرفتــن عکــس یــادگاری و صــرف کیک بــا تصویرپوســتروجمله
کلیــدی بــه حیــاط آمدنــد و با شــربت ،شــکالت و کیــک از آنهــا پذیرایی شــد؛
ســپس حــاج آقــا نظــری بــرای اقامــه نمــاز مغــرب و عشــا آمدنــد و پــس از برگزاری
نمــاز جماعــت در حیــاط حــدود  15دقیقــه صحبــت کردند.
ســفره شــام توســط دانــش آمــوزان خــادم پهــن و غــذای نــذری بیــن بچــه هــا
توزیــع شــد .شــام ،نــذری خانــوادهی یکــی از دانــش آمــوزان پایــه هشــتم بــود که
ســال قبــل هــم تقبــل نمــوده بودنــد.
پــس از صــرف شــام بچــه هــا بــه نمــاز خانــه رفتنــد و بــا اجــرای نمایشــی بســیار
دیدنــی و قــوی از پایــه نهــم بــا موضــوع گمگشــتگی برنامــه ادامــه یافــت و بــا
پخــش کلیــپ و اجــرای پیــش گعــده توســط مربیــان (صحبــت هــای مســئوالن
هــر گعــده جهــت آشــنایی بچــه هــا بــا موضــوع محــوری دو گعــده) ،حلقــه هــای
بحــث در نمازخانــه و حیــاط شــکل گرفــت مهمانــان و دانــش آمــوزان یکــی از
حلقــه هــا را انتخــاب کــرده و بــه مباحــث مربــی گــوش دادنــد.
گعــده خانــم دانایــی :موضــوع گعــده تمامــی ســواالت و ابهامــات در رابطــه بــاشــنیده هــا ،دیــده هــا و تجربیــات پیرامــون خــود بــود و رونــد بحــث بــا طــرح
ســواالت هریــک از بچههــا درمــورد موضوعــات اطــراف پیــش رفــت و در ایــن
بیــن دو نتیجــه گیــری کلــی و خالصــه ســواالت توســط خانــم دانایــی گفتــه شــد.
گعــده خانــم قنبــری :بحــث بــا کلیپهــای کوتاهــی از گمشــدههای انســانها ازجملــه 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
اجــرا رســید و همزمــان بــا شــنیدن پادکســت آرزوهــا و جمــات خانــم قنبــری
بالنهــا 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 کالسهای برفراز اندیشه
کالســهای واحــد فرهنگــی بــا عنــوان برفرازاندیشــه مســبوق بــه ســابقه اســت و
امســال بــا  15تنــوع برگــزار مــی گــردد .بــرای آشــنایی دقیــق دانــش آمــوزان بــا
دبیــر و محتــوای کالس هــر دبیــر بــه مــدت ده دقیقــه کالس 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 کالسهــای برفــراز اندیشــه و کالسهــای
پژوهشــی مراســم افطــاری کــه بــه همــت دانشآمــوزان و خانوادههایشــان برقــرار
گردیــده بــود در حیــاط دبیرســتان برگــزار شــد.
والسالم
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مشاوره

*گفتگوی فردی،گروهی و کالسی توسط مشاور پایه
*بررسی سواالت امتحانات میان ترم و پایان ترم قبل از شروع امتحانات
*برنامه ریزی و ارائه برنامه درسی به دانش آموزان
*برگــزاری جلســات آمــوزش خانــواده پایــه هــای هفتــم و هشــتم بــا موضــوع
ســبک هــای فرزنــد پــروری
*گفتگوی حضوری و تلفنی با برخی از اولیا توسط مشاور پایه
*جلســات واحــد مشــاوره بــا واحــد آمــوزش بــا هــدف :عملکــرد دبیــران در ســال
تحصیلــی ، 96-97طراحــی فــرم هــای نظرســنجی و ...
*طراحی و برگزاری کاسوق پروانگی ویژه پایه هفتم
*همکاری با واحد آموزش جهت برگزاری کارسوق محیط زیست ویژه پایه هفتم
*همــکاری بــا واحــد آمــوزش جهــت برگــزاری اردوهــای مطالعاتــی بــه طــور
مثــال اردوی مطالعاتــی فیزیــک ،ریاضــی و ...
*حضور در جلسه اولیا و مربیان و گزارش فعالیت های انجام شده در این واحد
*جلسه توجیهی با دانشآموزان جهت کارسوق مدرسه پزشکی
*برگزاری کارسوق محیط زیست
*برنامــه ریــزی و همــکاری واحــد مشــاوره در اردوی تفریحــی پــارک شــهربانو،
احیــای نیمــه شــعبان ،افطــاری مدرســه ،اردوی آســمان نمــا ،نمایشــگاه کتــاب
*مشارکت و همکاری با واحد پژوهش قبل و در حین برگزاری نمایشگاه اورنگ
*تشکیل کالسهای جبرانی برای دانشآموزان نیاز به تالش
*تحلیل و اعالم 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 کالسهای تابستانی

24

25

بهداشت
*نظــارت بــر بوفــه تغذیــه ســالم و تذکــرات بهداشــتی الزم مربــوط بــه غذاهــای
گــرم و ســرد و تاریــخ انقضــاء و غیــره
*توزیــع قــرص آهــن و ویتامیــن د و بررســی دانشآموزانــی کــه مایــل به اســتفاده
قــرص نمیباشــند و گرفتــن رضایــت نامــه از خانوادههــا و یادداشــت اســامی آنهــا
نصب بروشورهای بهداشتی در بورد بهداشت
*رسیدگی به مصدومین آموزشگاه
*بررســی مــواردی کــه همچنــان مشــکوک بــه پدیلکــوز و مشــورت بــا خانوادههــا
و مســئولین آموزشــگاه و معرفــی بــه پزشــک پوســت و مــو
*هماهنگــی بــا پایــگاه بهداشــت ســجاد جهــت اجــرای طــرح وارنیــش و ارســال
رضایــت نامــه بــرای خانوادههــا
*اجــرای طــرح وارنیــش بــرای کلیــه دانشآمــوزان 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 دانشآموزانــی 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
کالسهــا
*موضــوع ســخنرانی اســترس و مقابلــه بــا آن و اعتمــاد بــه نفــس و مســائل مربــوط
بــه نوجوانــی
*خرید مجدد لوازم پانسمان
*گرفتــن گــزارش از ســفیران بهداشــت در مــورد
کالسهــا و محوطه
*تبــادل اطالعــات بــا پزشــکان و مســئولین پایــگاه
ســجاد و مســئولین بهداشــت منطقــه
*تکمیل و ارسال فرمهای گزارش به منطقه
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تربیت بدنی
*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 پروژههای دانش آموزان
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