خ
رب ان

م
ه

س
ه
ما

ه
ه
ا
ول

دبیر س
ا
ل
ت
س
ح
ت
ا
ص
ن فرزا یل
ی
6
ن
9
گ
ا
5
ن
9
5
3
(
دوره 1
ا
و
ل
)

واحدآموزش

				
فهرست
واحد آموزش3 .............................................................................................
آزمایشگاه7........................................................................................................
سایت9......................................................................................................................
واحد فرهنگی10.....................................................................................
بهداشت15........................................................................................................
کتابخانه16.........................................................................................................
واحد پژوهش19......................................................................................
تربیت بدنی22..........................................................................................

آمــاده منــودن تقویــم اجرایــی و تقویــم ســاالنه مدرســه بــا همــکاری ســایر واحدهــا واعــام بــه واحــد ســمعی بــری
 همــکاری و برنامهریــزی بــا دبیــر ورزش در برگـزاری کالسهــای فــوق العــاده متریــنتیمهــای ورزشــی حهــت اعـزام بــه مســابقات منطقــه
 بازدید از کالس درس دبیران مختلف با همراهی مشاورین محرتم برنامهریــزی و برگــزاری کالس ورزشــی یــوگا بــرای همــکاران اداری و آموزشــی درمدرســه
 پیگیــری جــدی در رابطــه بــا چگونگــی اجــرای جشــنواره خوارزمــی بــا همــکاریگــروه هــای درســی آزمایشــگاه ادبیات،زبــان ،مطالعات،پژوهش،هــرو فـنآوری و اعالم
اســامی برگزیــده مدرس ـهای بــه اداره منطقــه 2
 برنامهریــزی آزمــون میــان نوبــت اول و اعــام آن بــه دانشآمــوزان بــه همــراهبودجهبند یآزمو نهــا
 پیگیری دریافت طرح درسها و محتوای دروس مختلف برگـزاری آزمــون تســتی پایــه نهــم در دروس ریاضــی -فیزیــک -ادبیــات و پیــام هــایآســان در تاریــخ  13آذر و اعــام نتیجــه آن بــه دبیـران و مشــاور و تحلیــل آزمــون
 برگــزاری جلســه مالقــات اولیــاء بــا دبیــران و ارائــه کارنامــه میــان نوبــت اول درتاریخهــای یکشــنبه  95/9/14پایــه نهــم روز ســه شــنبه  95/9/16پایــه هشــتم و هفتــم
 برگــزاری جلســه مشــرک اعضــای انجمــناولیــاء و مربیــان بــا اولیــای پایــه نهــم در تاریــخ
 95/9/14در رابطــه بــا انتخــاب رشــته تحصیلــی
بــا ســخرنانی آقــای دکــر رفیعــی و آقــای دکــر
شــکوهی
 مشــورت بــا گــروه هــای درســی ریاضــی وفیزیــک و دیگــر دروس جهــت شناســایی دانــش آمــوزان کم تــاش درســی و برنامهریزی
کالس هــای فــوق العــاده و حــل مســئله جهــت ایــن دانــش آمــوزان
ادامه در صفحه6
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 تشــکیل کالسهــای مختلــف آموزشــی ب ـرای دانشآمــوزانمنتخــب مدرســهای محــور آزمایشــگاه جشــنواره نوجــوان
خوارزمــی در بخشهــای شــیمی و فیزیــک
 برگـزاری کارســوق محیــط زیســت در پایــه هفتــم بــا هــدفآمــوزش حفــظ محیــط زیســت و گونــه هــای جانــوری بــه
صــورت کارگاه علمــی و اج ـرای آن بــه صــورت ایســتگاهی
 اجــرای طــرح میــز صبحانــه دانشآمــوزی در روزهــایچهارشــنبه هــر هفتــه بــرای کل دانشآمــوزان بــا هزینــه
شــخصی اشــخاص متقاضــی اجــرای ایــن طــرح.
 برگ ـزاری جلســه انجمــن بــا حضــور آقــای مهنــدس ســید رضایــی در ترشیــح مســابقهفــرزکاپ در جلســه انجمــن و صحبــت هــای مفصــل رسکار خانــم دیهیــم در رابطــه بــا
کارســوق انتخــاب و چگونگــی اج ـرای آن در پایــه نهــم و حضــور جنــاب آقــای قربانــی
مســئول ســمپاد شــهر ته ـران در جلســه انجمــن اولیــاء و مربیــان مدرســه.
 برگ ـزاری جلس ـهی آمــوزش خانــواده بــا عنــوان جایــگاه خانــواده و ســبک زندگــی درارتبــاط بــا نوجــوان بــا حضــور جنــاب آقــای دکــر بنــی هاشــمی
 تدویــن برنامــه امتحانــی نوبــت اول بــا مشــورت شــورای دانشآمــوزی و دبیــران وارســال برنامــه بــه اداره جهــت دریافــت مجــوز تعطیلــی ســاعتی ،نــگارش برنامــه مراقبت
همــکاران در نوبــت اول
 برنامهریــزی و اج ـرای اردوهــای مطالعاتــی دروس ریاضــی -فیزیــک و شــیمی قبــل ازبرگـزاری امتحانــات ایــن دروس جهــت رفــع اشــکال و حــل مترینــات درســی بــه صــورت
گروهــی و رفــع اشــکال دانشآمــوزان از همدیگــر و در نهایــت جمعبنــدی دبیــر در
اردوی مطالعاتــی
 برگزاری جلسه شورای دبیران با دستور جلسه تجلیــل از خانــم رضایــی بــه عنــوان همــکار بازنشســتهمدرســه
 آمــوزش  One Noteو نــرم اف ـزار تحــت وب مدیــر بــهدبی ـران توســط رسکار خانــم دلیــر
 تبــادل نظــر در رابطــه بــا کالسهــای درس و جمعبنــدی ســه ماهــه مشــاور مدرســه ازرونــد آمــوزش کالسهــا
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آزمايشگاه

برگـزاری جلسـهای بــا حضــور مدیریــت و مربیــان آزمایشــگاه و بحــث و تبــادل نظــردربــاره نحــوهی تعامــل و همــکاری مربیــان آزمایشــگاه و دبیـران دروس علــوم پایــه و
همچنیــن رشح وظایــف هــر یــک از مربیــان آزمایشــگاه
در جلســه برگ ـزار شــده در مقــدر گردیــد هــر یــک از آزمایشــگاهها توســط مربــیهــان آزمایشــگاه فعالیــت منــوده و مربیــان در جلســات گروههــای مربوطــه رشکــت
مناینــد .برهمیــن اســامی مربــی آزمایشــگاه شــیمی ،آزمایشــگاه فیزیــک و آزمایشــگاه
زیستشناســی تعییــن گردیدنــد.
ســازماندهی آزمایشــگاهها توســط مربیــان مربوطــهبــرای رشوع ســال تحصیلــی جدیــد
اختصــاص قســمتی از فضاهــای اتــاق پشــت آزمایشــگاهبــه هــود مخصــوص مــواد شــیمیایی
پیگیــری موضــوع رنــگ کــردن دیوارهــای آزمایشــگاهانجــام گردیــد.
پیگیــری موضــوع کمــد آســیب دیــده آزمایشــگاه دراثــر نشــت مــواد شــیمیایی در انجــام گردیــد.
ســازماندهی مــواد و وســایل خریــداری شــده در قفســههــای مربوطــه آزمایشــگاهها
سفارش و خرید مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشگاهبرگـزاری آزمایشــگاه شــیمی جنــگ بــا حضــور خانمهــاسزاده
عفــاف ،محمــدی و عبــا 
برگزاری کالسهای آزمایشگاهی شیمی ،فیزیک و زیستشناسیبرگزاری کالسهای پژوهش روزهای چهارشنبهبرگ ـزاری جلســات گروههــای درســی زیستشناســی ،فیزیــک و شــیمی بــا حضــوراندبی ـران و مربیــان آزمایشــگاهها
دریافــت بخشــنامه مربــوط بــه مســابقه آزمایــش برتــر ،اطالع رســانی بــه دانشآموزانو دبی ـران علــوم پایــه ،هامهنــگ کــردن بــا مســئوالن مدرســه ،آمــاده کــردن فضــای
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آزمایشــگاه هــا برگـزاری آزمایــش هــای مربــوط بــه دروس شــیمی و زیســت شناســی و
تهیــه فیلــم از رونــد انجــام آزمایــش و ارســال فیلــم هــای تهیــه شــد در قالــب پنــح لــوح
فــرده بــه گــروه هــای آمــوزش منطقــه  2آمــوزش و پــرورش تهـران
برگـزاری جلســه بــا مدیریــت محــرم مدرســه و همراهــی مربیــان آزمایشــگاه و بحــثو تبــادل نظــر پیرامــون نحــوهی آمــاده کــردن گزارشــات آزمایشــگاهی و مستندســازی.
پیگیــری بخشــنامه مربــوط بــه آزمایــش برتــر و معرفــی دانشآمــوزان منتخــب جهــتمعرفــی بــه اداره.
برگ ـزاری مرحلــه عملــی آزمایشــگاه جشــنواره خوارزمی(مرحلــه امتحــان کتبــی قب ـاًبرگ ـزار و تعــدادی از دانشآمــوزان برتــر انتخــاب گردیدنــد) و معرفــی اف ـراد برگزیــده
جهــت حضــور در جشــنواره خوارزمــی( کالسهــای هفتــم)
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سايت

 راه انــدازی و ایجــاد ســایت ( )3ب ـرای بهبــود رونــد آموزشــی وپژوهشــی مجموعــه ســوئیچ و َرک و راکــت و موارد مــورد نیاز برای
ایجــاد ســایت در نظــر گرفتــه شــد کــه در حــال حــارض مجموعــه 3
ســایت کامپیوتــری مجهــز بــه  40عــدد سیســتم کــه دارای ســخت
اف ـزارو نــرم اف ـزار بــروز هســتند میباشــد.
 تجهیز سخت افزارهای مورد نیاز واحدهای اداری مرکــز بــه اینرتنــت وایرلــس مجهــز و بــا ســوئیچ  ciscoو روتــرمناســب راه انــدازی گردیــد.
 اضافــه منــودن  5عــدد دوربیــن مــدار بســته کــه در حــال حــارضمجموعــه توســط  26عــدد دوربیــن قابــل کنــرل میباشــد و
 DVRserverموجــود قابلیــت ذخیــره و منایــش دوربینهــا از راه
دور را میــر ســاخته اســت.
 سیســتمهای مجموعــه تحــت Domainبــود و بــا بــه کارگیــری Domain Serverو  share Serverاز مزایــای اکتیــو دایرکتــوری و فولدرهــای share
بیــن واحدهــا -دبی ـران -همــکاران و دانــش آمــوزان بهــره منــد میباشــیم.
 سیســتمهای موجــود ب ـرای ســال تحصیلــی جدیــد از نظــر تعویــض وینــدوز و نصــبنــرم افزارهــای بــه روز و مــورد نیــاز در رشوع ســال تحصیلــی آمــاده شــده و در طــی 3
ماهــه گذشــته تدابیــر نگهــداری از نظــر ســخت اف ـزاری -نــرم اف ـزاری و شــبکه اعــال
گردیــد.
 کارهــای داکتکشــی شــبکه و تنظیــات دایرکتــوری رسور  DOMAINبــا اضافــهشــدن  USERهــای جدیــد در شــبکه بــا وجــود سیســتمهای جدیــد اضافــه شــده بــه
مرکــز صــورت پذیرفــت.
 ویدئــو پروژکتورهــای مرکــز بـرای ســال تحصیلــی  95-96آمادهســازی شــدند و برخــیمــورد تعمیــر قـرار گرفتنــد.
در طــی روز کارهــای نــرم افـزاری ،ســخت افـزاری مربــوط بــه دانشآمــوزان ،دبیـران وهمــکاران انجــام میپذیــرد.
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واحد فرهنگی

 بازگشایی مدارس:بازگشــایی دبیرســتان در روز ســوم مهــر در حالــی انجــام شــد کــه مدرســه با
گلهــای کاغــذی و دیــوار نوشــته هایــی خــاص در انتظــار دانشآمــوزان بــود
و صبحگاهــی پــر شــور و نشــاط ،بــا حضــور دانشآمــوزان اهــل ذوق ادبــی
برگـزار شــد و عزیـزان دانشآمــوز بــا صبحانــه ســامت پذیرایــی شــدند.
معارفه واحد فرهنگی:واحــد فرهنگــی دبیرســتان جهــت ســاماندهی و رشــد اســتعدادهای
دانشآمــوزان ،اقــدام بــه ایجــاد انجمنهــای دانشآمــوزی منــود.
معرفی تشکلهای دانشآموزی بر فراز اندیشهانجمــن فانــوس (فعالیــت خالقانــه و هــری در راســتای مناســبتهای
مذهبــی) /انجمــن همــراه (کمــک بــه دانــش آمــوزان مســتحق حاشــیه
نشــین تهـران) /بســیج دانــش آمــوزی /شــورای دانشآمــوزی انجمــن تئاتــر/
انجمــن محیــط زیســت /انجمــن ادبــی (چــکاد اهــل قلــم)
کارسوق دفاع مقدس:ترویــج و پاسداســت فرهنــگ دفــاع مقــدس در میــان نوجوانــان و جوانــان
ایــن نســل ،نیــاز بــه خالقیــت و نــوآوری در ســبکهای ارائـهی ایــن فرهنــگ
دارد .بــر آن شــدیم تــا کارگاههــای علمی-عملــی ،مرتبــط بــا رشــته هایــی از
علــوم انســانی و علــوم پایــه برگـزار مناییــم.
بــر اســاس انتخابهایــی کــه دانــش آمــوزان مشــخص کــرده بودنــد در دو
کارگاه یــک ســاعت و نیمــه رشکــت منودنــد و هــر دانــش آمــوز یــک کارگاه
در زمینــه علــوم پایــه و یــک کارگاه در زمینــه علــوم انســانی را انتخــاب و
تجربــه منــود.
کارگاههای کارسوق دفاع مقدس سال  95به رشح ذیل میباشند:کارگاه فیزیــک و جنــگ /کارگاه آمادگــی دفاعــی /کارگاه ســینام و جنــگ/
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کارگاه امنیــت ملــی /کارگاه شــیمی و جنــگ /کارگاه کتــاب و جنــگ
 اولیــن یادمــان بــوی ســیب کــه در شــب شــهادت امــام ســجاد(ع) هیئــتدانــش آمــوزی دبیرســتان فرزانــگان 5مجلــس عــزاداری برگــزار منــود و از
خانــواده هــا و دبیــران و کادر مدرســه دعــوت بــه حضــور منــود.
مراسم ماه محرمهیئــت دانــش آمــوزی دبیرســتان فرزانــگان 5از ابتــدای مهــر رشوع بــه برنامــه
ریــزی ب ـرای برنامــه ی دهــه اول محــرم منــود .ایــن برنامــه ریــزی؛ منتــج بــه
برگـزاری مراســم دهــه اول محــرم بــه رشح ذیــل شــد:
برگـزاری مراســم هیئــت عـزاداری هر صبــح دهــه اول از در منازخانه دبیرســتان
کــه بــا آیاتــی از قــرآن و ترجمــه آن کــه مربــوط بــه امــام حســین(ع) بــود
رشوع و بــا ســخرنانی یکــی از دبیــران ادامــه مییافــت و زیــارت عاشــورا و
مداحــی و خوانــدن دم پایانــی نیــز جــزو روال برنامههــای صبــح بــود.
برنامههای روز هشتم محرمهیئــت صبــح بــا ســخرنانی مدیریــت دبیرســتان و پخــش چنــد کلیــپ و مداحی
روحانــی مدرســه برگـزار شــد .منــاز جامعــت در حیاط مدرســه و قرائــت زیارت
عاشــورا آغــاز و بــا اجـرای تعزیــه توســط دانــش آمــوزان ادامــه یافت.
دفرتچــه مداحــی از قبــل از محــرم بــا شــعرهای پرمحتــوا آمــاده شــده بــود و
هــر صبــح یــک مداحــی و دم پایانــی از روی آن خوانــده میشــد و در روز
آخــر دانــش آمــوزان بــا هــم مــداح اهلبیــت (ع) بودنــد /.قرائــت زیــارت
عاشــورا و رزقهــای عاشــورایی /کشــیدن و پخــش غــذای نــذری توســط کادر
دبیرســتان
اردوی اصفهان (ویژه پایه هفتم و هشتم )عــاوه بــر جلســات توجیهــی اردو کــه قبــل از آغــاز ســفر در دبیرســتان برگـزار
شــد ،هــر روز صبــح بعــد از صبحانــه برنامــه روز و نــکات خــاص در مــورد هــر
بازدیــد بــه دانشآمــوزان یــادآوری و اعــام میشــد.
جنــاب آقــای ابراهیــم پــور کــه مــدرس دانشــگاه و پژوهشــگر و کارشــناس
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میــراث فرهنگــی بودنــد در بازدیــد از اماکــن تاریخــی گــروه را همراهــی کردنــد و
توضیحــات مبســوط و جامعــی را در اختیــار دانــش آمــوزان قرادادنــد و از توضیحــات
ایشــان در دفرتچــه هایشــان نکتــه بــرداری مــی کردنــد.
برنامه های اردو به رشح ذیل :
تجربــه ی غــذای ســنتی اصفهــان ”بریونــی“ درســفره خانــه نقــش جهــان /درشــکه ســواری
و خریــد در میــدان امــام  /بازدیــد از کلیســای وانــک /روز دانــش آمــوز در رســتوران
شــهرزاد /بــاز دیــد از مدرســه چهــار بــاغ  /بازدیــد از حــام علــی قلــی آقــا /بازدیــد از
زورخانــه علــی قلــی آقــا  /حضــور در تخــت فــوالد  /زیــارت قبــور شــهدای اصفهــان در
تخــت فوالدقــر یوشــع نبــی
شهادت پیامرب (ص) و میالد امام صادق (ع)برنام ـهی هیئــت دانشآمــوزی دبیرســتان فرزانــگان 5ب ـرای  28صفــر بــه ترتیــب ذیــلبرگ ـزار شــد:
قرائــت آیه29ســوره فتــح توســط خانــم مثیــن امیربیگــی و قرائــت ترجمــه آن توســط خانم
تینــا اکــری /رسکار خانــم محمــدی از دبی ـران دینــی و قــرآن دبیرســتان ســخرنان برنامــه
بودنــد و قرائــت دعــای توســل و مداحــی مداحــان توســط گــروه دانشآمــوزی انجــام شــد
و در زنگهــای تفریــح ایســتگاه صلواتــی هــم یــه همــت دانــش آمــوزان برقراربــود.
هفته وحدت و میالد پیامرب (ص) و امام صادق (ع)فضا سازی ویژه میالد با عنوان ” فرشته نبود بال هم نداشت“...
ســاخت بچــه هــای ســمپاد ب ـرای حامیــت از پیامــر در برابــر هتاکــی هــای روزنام ـهی
شــارلی ابــد /صحبتهــای مدیریــت مدرســه و تربیــک عیــد  /پخــش کلیــپ ”فرشــته نبــود،
بــال هــم نداشــت امــا  “...ســاخت بچــه هــای پایــه نهــم  /پخــش قســمتهایی از فیلــم
محمــد رســول اللــه (ص)  /کلیــپ عاشــقانه هایــی بـرای حــرت رســول (ص)  /تقدیــر از
کتابخوانهــای برتــر توســط مســئول کتابخانــه  /پخــش پیامــر مهربانــی کاری از گــروه
همخوانــی و مدیحــه رسایــی مح ـراب  /پذیرایــی /اج ـرای مســابقهی
هیجــان انگیــز تشــخیص هویــت
برگزاری جشن آغاز والیت امام زمان(عج)شب یلدا و تولد انجمن ادبی فرزانگان5دادن خوراکیهــای متفــاوت بـرای ثبــت مناســبتهای مهــم در ذهــن
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دانشآمــوزان یکــی از برنامــه هــای ماســت و از ایــن دو رویــداد مهــم ایــن اتفــاق رشوع
شد .
واحــد فرهنگــی دبیرســتان فرزانــگان 5از ابتــدای ســال تحصیلــی 95از دانشآمــوزان
عالقهمنــد بــه فعالیتهــای ادبــی ،بــرای تشــکیل یــک انجمــن ادبــی ،ثبــت نــام بــه
عمــل آورد و رشوع رســمی فعالیــت ایــن انجمــن از شــب یلــدای ســال  95آغــاز گردیــد.
نشســت اول انجمــن ادبــی بــا همــکاری رسکار خانــم خلیقــی و خانــم حلمــی از اســاتید
ادبیــات دبیرســتان در منازخانـهی دبیرســتان برگـزار گردیــد.
ریز برنامه:
توضیــح در مــورد ســبک برنامــه هــای انجمــن ادبــی /شــعر خوانی+خوانــش متــون ادبــی
دانشآمــوزان پایــه نهــم /تکنــوازی «ای ای ـران» /کارگاه هایکــو و مترینهــای نگارشــی بــا
کتابهایــی کــه توســط مســئول کتابخانــه گزینــش شــده بــود برگ ـزار شــد /کلیــپ پاییــز/
تکنــوازی «جــان مریم»/تفــأل بــه حافــظ  /خوانــش غزلــی از حافــظ توســط دانشآموزان/
پذیرایــی ویــژه همـراه بــا فــال حافــظ /اعــام برنامـهی بعــدی انجمن؛ بزرگداشــت شــاعر
بــزرگ و افتخــار آفریــن “خانــم پرویــن اعتصامــی”
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بهداشت
معاینه پدیکلوز برای متامی دانش آموزان توسط اولیا دانشآموز مریم مصلحیتوضیع قرص آهن از مورخ  18آبان 95به مدت  16هفتهتوضیع ویتامین  Dاز مورخ  24مهر  95به مدت  9ماهانتخــاب بهداشــتیار محیــط مــواد غذایــی آموزشــیار بهداشــت انتخــاب آهــن یــار بـرایتوضیــع قــرص آهــن و ویتامیــن D
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کتابخانه

عضوگیری و تهیه دفاتر امانت و تکمیل آنها امانت و تحویل کتاب و خدمات مرجع تهیه مطالب هفتگی برای بارگذاری در سایت و نصب در پنل کتابخانه ســفارش کتــاب ادبیــات تیزهوشــان خیلــی ســبز بـرای کلیــه پایــه هــا /ریاضــی مبتکرانب ـرای کلیــه پایــه هــا  /گلســتان ســعدی ب ـرای پایــه هفتــم ،غمنامــه رســتم و ســهراب
پایــه هشــتم و آرایــه هــای ادبــی پایــه نهــم /عربــی گــردوی دانــش ب ـرای کلیــه پایــه
هــا /علــوم عالمــه (فیزیک،شیمی،زیســت) پایــه هفتــم و هشــتم و عالمــه فیزیــک و
شــیمی بــرای پایــه نهــم /زیســت خیلــی ســبز پایــه نهم/زبــان  Word Englishبــرای
دبی ـران زبــان
 تهیه روزنامه همشهری ثبــت نــام و تهیــه مجلــه رشــد (نوجــوان ،تکنولــوژی آموزشــی ،برهــان ،فصلنامــههــای؛ فیزیــک ،شــیمی ،زیســت شناســی ،ادب فارســی،
علــوم اجتامعــی ،مشــاوره) /پیونــد ،بــرای کتابخانــه
و نــام نویســی و تهیــه مجلــه رشــد نوجــوان و پیونــد
ب ـرای دانــش آمــوزان و توزیــع آنهــا درهــر مــاه
 ثبــت کتابهــای اهدایــی و خریــداری شــده (393نســخه)
 آماده سازی کتابهای ثبت شده تشــکیل کالس هــای پژوهــش تاریــخ و درســیتاریــخ و جغرافــی و قــرآن و برگــزاری مســابقه
مشــاعره در کتابخانــه
 -رشکــت در اختتامیــه
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جشــنواره یــاد یــار مهربــان بــه همـراه دانــش آمــوزان برگزیــده روز پنــج
شــنبه  8مهــر  /17رشکــت درجلســه هــم اندیشــی دبیـران در محــل نــر
شــهر مربــوط بــه جشــنواره یــاد یــار مهربــان روز پنــج شــنبه  20آبــان
 فراخــوان مســابقه کتابخوانــی هفتــه کتــاب و ثبــت نــام ازدانــشآمــوزان /ســفارش و تهیــه کتــاب هــای
مســابقه کتابخوانــی (مشــک آب 22 :عــدد/
قصــه زندگــی حــرت ابوالفضــل 23:عــدد/
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شــیرین تــر از عســل 16 :عــدد) و توزیــع بیــن دانــش آمــوزان /همراهــی  9نفــر از دانــش
آمــوزان منتخــب مســابقه کتابخوانــی مدرســه در مســابقه کتابخوانــی منطقــه
 اطــاع رســانی جشــنواره یــاد یــار مهربــان از طریــق حضــور در برنامــه صبحگاهــی ورشح ثبــت نــام و انتخــاب کتــاب -حضــور در کالســها و توضیــح از طریــق بــرد هوشــمند-
نصــب راهنــا در بــرد کتابخانــه -تهیــه لیســت کتابهــای منتخــب از میــان کتابهــای
جشــنواره و در اختیــار قـراردادن دانــش آمــوزان از طریــق ســایت و بــرد کتابخانــه /ثبــت
نــام  82نف ـراز دانــش آمــوزان در ســایت جشــنواره یــاد یــار مهربــان و انتخــاب کتــاب
بـرای  90نفــر /رفــع اشــکال ثبــت نامــی هــای کتــاب در ســایت جشــنواره یادیارمهربــان
 تعویض قفسه های کتابخانه و تهیه برچسب های موضوعی برنامه های هفته کتاب:یکشــنبه  23آبــان :مســابقه کتابخوانی/دوشــنبه  24آبــان :اهــدای کتــاب اهــدای دانایــی/
دوشــنبه  24آبــان الــی شــنبه  29آبــان  :منایشــگاه فــروش کتــاب
 مسابقه برترین کلیپ و عکس در موضوع کتاب و کتابخوانی حساب مالی منایشگاه کتاب و انتخاب کتاب برای کتابخانه تزئین کتابخانه با وسائل تهیه شده از منایشگاه کتاب تهیــه جایــزه ب ـرای دانــش آمــوزان همیــار ،فعــال و برنــدگان مســابقه کتابخوانــی وتقدیــم بــه آنهــا در روز برگ ـزاری جشــن میــاد حــرت محمــد(ص)
 نصــب قفســه منایــش مجــات در کتابخانــه و قفســه منایــش کتابهــای جدیــدی کــه بــهکتابخانــه اضافــه مــی شــود در درب ورودی کتابخانــه
 جداســازی چهــل عنــوان کتــاب در موضوعــات مختلــف ب ـرای مســابقه هایکــو کتــاببــه مناســبت شــب یلــدا
 بررسی دفاتر امانت کتاب برای معرفی فعاالن کتابخانه تنظیم تقویم اجرایی ساالنه ثبت اموال کتابخانه تهیه گزارش ماهانه -تهیه فرم سیر مطالعاتی
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واحد پژوهش
کالسها و کارگاههای پژوهشیبررســی فرآینــد و اهــداف کالسهــای پایــگاهتابســتانی ،کارگاههــا و کالسهــای ســال گذشــته
بررســی و انتخــاب عناویــن پیشنهــادی ومشــورت بــا همــکاران و دبیـران بخــش پژوهش
تهیــه و تالیــف طــرح درس ســاالنه و هامهنگیچارچــوب و اهــداف کالسهــای گوناگــون بــا یکدیگــر و برنامهریــزی هفتگــی (در هفتهی
پایانــی شــهریور) برنامهریــزی کالسهــای پژوهشــی
کالسهــای ویــژه هفتمیهــا هــوش مصنوعــی و آگاهــی ،محیــط زیســت ،گردشــگری،غــذا ،شهرســازی.
کالسهــای پایههــای هشــتم و نهــم :زیستشناســی (بــا مترکــز بــر رفتارشناســی وتکامــل) ،برنامهنویســی (بــا مترکــز بــر برنامهنویســی نرمافزارهــا و بازیهــای تلفــن
همـراه) ،کارگاه منایــش ،کارگاه ادبیــات داســتانی و کارگاه هرنهــای تجســمی بـرای ایــن
دو پایــه در نظــر گرفتــه شــد.
کارگاههــای فنــی و فعالیتهــای مشــارکتی و انجمنهــا کارگاههــای رباتیــک ،هوافضــا،ســازههای ماکارونــی و بالســایی ،مکاسیســتم ،آی .وای .پــی .تــی (مســابقات جهانــی
فیزیکدانــان جــوان) ،طراحــی صنعتــی ،طراحــی لبــاس ،نجــوم ،عکاســی و آی .ارن (شــبکه
جهانــی تعامــل آموزشــی)
معرفــی و انتخــاب در نخســتین جلســهی کالسهــای پژوهــش رشــتههای پژوهشــیبــا حضــور دبیــر هــر رشــته ،بــه دانشآمــوزان معرفــی شــد ودانشآمــوزان فرمهــای
انتخــاب رشــت ه خــود را دریافــت کردنــد .فراینــد انتخــاب رشــته ،تحویــل فــرم و توزیــع
دانشآمــوزان در هفتــهی دوم مهــر بــه انجــام رســید
برنامــه کالسهــای پژوهشــی چهارشــنبهها در نیمســال اول آمــوزش مبانــی و (درهفتههــای منتهــی پایانــی) آغــاز طــرح پرسـشها و هدایــت بــه ســوی تعییــن موضــوع
فعالیــت پژوهشــی را شــامل میشــد.
-ارزیابــی نیمســال اول و برنامهریــزی بــرای طــرح ســواالت پژوهشــی و هدایــت بــه
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ســمت انجــام پروژهــا
برگ ـزاری مســابقهی علمــی بــه عنــوان مجموع ـهای از فعالیتهــای متنــوع ،نــه چنــدان
طوالنــی ،چندجانبــه و حــل مســئلهای و سیســتمی در مســیر برنامهریــزی و اج ـرا ق ـرار
گرفــت.
در نخســتین هفت ـهی آبــان مــاه مســابقه علمــی اجــاالً بــه دانشآمــوزان معرفــی شــد
و در جلســه توجیهــی رونــد و قوانیــن مســابقه حــارض شــدند.
اجرای مراحل مسابقه:مرحلــه  -1ســقوط در ایــن مرحلــه دانشآمــوزان بایــد بــا مصالــح محــدود بــه جــا مانــده
از بدنـهی هواپیــا وســیلهای بـرای نجــات خــود و رســیدن بــه ســاحل جزیره میســاختند
و وســیلهی پیشنهــادی خــود را در روز اجـرا بــا امکانــات محــدود مدلســازی میکردنــد
مرحلــه  -2یانومامــان در گام بعــد دانشآمــوزان در نزدیــک ســاحل خیالــی بــه یــک
کتیبــه و یــک دفرتچـهی راهنــا رســیدند کــه بــه خــط و زبانــی ســاختگی نوشــته شــده
بــود .آنــان بایــد بــا کمــک دفرتچــه کتیبــه را رمزگشــایی میکردنــد و بدیــن ترتیــب بــا
فضــای جزیــره و قواعــد بــازی در آن آشــنا میشــدند.
مرحلــه  -3قمــر در عقــرب رشکتکننــدگان در مرحل ـهی ســوم بــا نخســتین قبیلــه ،کــه
در گاهشــاری دچــار مشــکل بــود ،مواجــه شــدند :آنــان بایــد در یــک شــب رصــدی
جهتیابــی ،موقعیــت مــاه و ســتارگان و تشــخیص تقریبــی و دقیــق فصــل ،مــاه ،روز و
ســاعت از روی موقعیــت اج ـرام فلکــی را میآموختنــد و مترینهــای پیشبینــی شــده
را بــه انجــام میرســانند.
مرحلــه  -4حمورابــی قبیلــه دوم بــا ورود پــول بــه نظــام اقتصــادی دچــار مشــکالت و
پیچیدگیهــای گوناگــون بــود .در ایــن مرحلــه دانشآمــوزان بایــد بــا ایجــاد نهادهــا،
وضــع قوانیــن ،اقدامــات عاجــل و راهحلهــای فرهنگــی بــه دنبــال راهحلهایــی ب ـرای
مشــکالت قبیلــه میرفتنــد و عواقــب و نتایــج خواســته و ناخواســتهی راهحلهایشــان
را نیــز بررســی میکردنــد.
مرحلــه  -5گالدیاتــور ســومین قبیلــه رشط گــذر از قلمــرو خــود را رشکــت در مســابقات
مناظــره اعــام کــرد .در ایــن لیــگ مناظــره دانشآمــوزان چنــد روز قبــل نظــر خــود را
دربــارهی گزارههــای مــورد بحــث اعــام کردنــد و در ســپس در جدولــی حذفــی بــه
رقابــت پرداختنــد
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تربيت بدنی
اع ـزام تیــم هــای مختلــف بــه منطقه(فوتســال ،بســکتبال ،والیبــال ،شــنا ،تنیــس رویمیــز ،دوصحرانــوردی ،شــطرنج)
مترینات مقدماتی جهت برگزاری افتتاحیه املپیاد ورزشیشناسایی دانش آموزان دچار ضعف ساختارهای رقابتیتهیه لوازم و ملزومات ورزشیایمنیسازی و تعمیر دروازههای هندبال و پایههای دروازه و پایههای بدمینتونشطرنج مقام اول تیمی توسط دانشآموزان نگار ارج و صبا احمدیشطرنج مقام اول انفرادی توسط دانشآموز صبا احمدیشطرنج مقام دوم انفرادی توسط دانشآموز نگار ارجدوصحرانوردی مقام دوم تیمی توسط دانشآموزان آنیتا خندان ،هستی کریمیتابان حجازی ،آندریا کشمیری و نگار ارج
-دوصحرانوردی مقام چهارم انفرادی توسط دانشآموز آنیتا خندان
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