تقویم اجرایی
فعالیت های آموزشی
وپرورشی دبیرستان
فرزانگان3
سال تحصیلی92-93

ساعات برنامه آموزشی
دبیرستان
7:30 - 9

ساعت اول

زنگ تفریح اول

9:15

ساعت دوم

10:45

9:15 -

زنگ تفریح دوم

11

10:45 -

ساعت سوم

- 12:30

نماز و نهار
ساعت چهارم

-

9

11

12:30 - 13
- 14:30

13

کادر اداری و اجرائی
سرکار خانم ساسانی

مدیریت
آموزشی سرکار خانم عبدالباقی
پرورشی  :سرکار خانم همتی نوعدوست

معاونین

پایه اول  :سرکار خانم اکبرزاده
پایه دوم  :سرکار خانم ناصرنیا
پایه سوم  :سرکار خانم فرجی
پایه چهارم  :سرکار خانم شهبازی
فن آوری  :سرکار خانم جاور
فن آوری  :سرکار خانم نامداری
پژوهش  :سرکارخانم دوبختی

مسئول سایت

سرکار خانم رضوانی فر

المپیاد

سرکار خانم برادران

مشاوران

سرکار خانم شهبازی (سال چهارم )
سرکار خانم اسدی – سرکار خانم امینیان

اجرایی سال چهارم

سرکارخانم پورمحمد

امورفرهنگی

سرکارخانم مهرداد
سرکار خانم محققی

مسئول کتابخانه

سرکار خانم بهمنش

امور دفتری

سرکارخانم کاتبی  -سرکار خانم قاسمی

امور مالی

سرکار خانم برزور

کادر آموزشی
گروه

ریاضی

فیزیک

کامپیوتر

رشته تحصیلی

نام همکار

سابقه کار

سرکار خانم باللی

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی

 27سال

سرکار خانم مرادی

لیسانس ریاضی

 12سال

سرکار خانم تقوی

لیسانس ریااضی

 16سال

سرکار خانم حاللی پور

لیسانس دبیری ریاضی

 24سال

سرکار خانم معصومی

فوق لیسانس ریاضی

 9سال

سرکار خانم پازوکی

لیسانس آمار

 16سال

سرکار خانم بیات

لیسانس مهندسی شیمی

15سال

جناب آقای کرمی

لیسانس برق

 12سال

جناب آقای بهرام پور

فوق لیسانس ریاضی محض

 11سال

سرکار خانم توکلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
لیسانس مهندسی هوا فضا

 7سال

سرکار خانم زارع یکتا

لیسانس فیزیک

 13سال

سرکار خانم خیرزاده

فوق لیسانس فیزیک

 20سال

سرکار خانم باشوکی

فوق لیسانس فیزیک

 17سال

جناب آقای علیدوست

فوق لیسانس عمران

 12سال

جناب آقای حیدری

فوق لیسانس مهندسی مکتنیک

 15سال

سرکار خانم برگ ریزان متصدی آزمایشگاه فیزیک

لیسانس فیزیک

 27سال

سرکار خانم میرزایی

فوق لیسانس مهندسی نرم افزار

 2سال

سرکار خانم نازاری

مهندسی کامپیوتر

 3سال

کادر آموزشی
گروه

شیمی

زیست
شناسی

زبان
انگلیسی

نام همکار

رشته تحصیلی

سابقه کار

سرکار خانم عسگری

فوق لیسانس شیمی – فیزیک

 11سال

سرکار خانم جهانی مقدم

فوق لیسانس شیمی آلی

 16سال

سرکار خانم خبّاز

لیسانس شیمی

 35سال

جناب آقای سلیما نی

لیسانس مهندسی شیمی

 23سال

سرکار خانم محمدی متصدی آزمایشگاه شیمی

فوق لیسانس شیمی معدنی

 23سال

سرکار خانم دوبختی

فوق لیسانس زیست شناسی

 24سال

سرکار خانم آقایی

فوق لیسانس زیست شناسی

 18سال

سرکار خانم میبدی

فوق لیسانس سلولی مولکولی

 27سال

جناب آقای عالی پور

دکترای بیولوژی

 18سال

سرکار خانم پهلوانلو متصدی آزمایشگاه زیست

لیسانس زیست شناسی

 24سال

سرکار خانم میرزائیان

فوق لیسانس زبان انگلیسی

 20سال

سرکار خانم موسوی

دانشجوی دکترای زبان انگلیسی

 16سال

سرکار خانم احمدی

لیسانس زبان انگلیسی

 25سال

سرکار خانم کیا شمشکی

لیسانس زبان انگلیسی

 34سال

کادر آموزشی
گروه

ادبیات

معارف اسالمی

تربیت بدنی و
آمادگی دفاعی

نام همکار

سابقه کار

رشته تحصیلی

سرکار خانم اسدی

لیسانس ادبیات

 24سال

سرکار خانم صابریان

لیسانس ادبیات

25یال

سرکار خانم نظری

فوق لیسانس فلسفه

 15سال

سرکار خانم وثوقیان

لیسانس الهیات و معارف اسالمی

 12سال

سرکار خانم زوجینی

لیسانس الهیات و معارف اسالمی

 33سال

سرکار خانم رحمتی

فوق لیسانس الهیات علوم قرآن و حدیث

 29سال

سرکار خانم احمدپور

لیسانس تربیت بدنی

 25سال

سرکار خانم داوودی

دانشجوی لیسانس بیوفیزیک

 4سال

سرکار خانم صالح نژاد ( اجتماعی )

فوق لیسانس جامعه شناسی

 22سال

علوم اجتماعی
سرکار خانم شفیعی ( جعرافیا –
زمین)

لیسانس جغرافیا

 26سال

سرکار خانم نازاری (تاریخ )

فوق لیسانس علوم اجتماعی

 27سال

تقویم آموزشی
ماه

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

مــــــــهر

 آزمون تعیین سطح ریاضی پایه اول و دوم  ، 7 / 18پایه سوم 7 /21 انتخاب نماینده آموزشی کالس ها جلسه اولیاء با دبیران و معرفی برنامه های آموزشی جلسه انتخابات انجمنداوری داخلی جهت تحویل پروپوزال های پروژه های پژوهشی -برگزاری کالس های المپیاد در دروس فیزیک  ،شیمی  ،ریاضی و زیست

آبـــــــان

 بررسی وضعیت تحصیلی و ارائه گزارش توصیفی دبیران به معاونین پایه ارائه کارنامه توصیفی به اولیاء برگزاری آزمون جامع تشکیل جلسات فردی با اولیاء -ارائه نمرات آزمون

آذر

 ا رائه کارنامه دو ماهه جلسه مالقات با اولیاء در صورتلزوم
 -داوری پروژه های پژوهشی

 ارائه کارنامه دو ماهه جلسه مالقات با اولیاء در صورت لزوم داوری کارهای پژوهشی -برگزاری اولین آزمون جامع (مرحله اول)

دی

 برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول -برگزاری اولین آزمون جامع (مرحله اول)

 برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول -برگزاری اولین آزمون جامع (مرحله دوم)

تقویم آموزشی
ماه

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

بهــمن

 ارائه کارنامه نیمسال اولداوری پروژه های پژوهشی

اســفند

 برگزاری نمایشگاه پژوهش آماده سازی تکالیف نوروزیشناسایی دانش آموزان نیازمند به پشتیبانی ویژه و برنامه ریزی مناسب برای ایامنوروز
 شرکت در مسابقات سازه ماکارونی  ،گالیدر  ،حباب IYPT ،و رباتیک-برگزاری آزمون جامع ( مرحله سوم – پایه سوم )

فروردین

آزمون میان ترم دوم -برگزاری آزمون جامع ( مرحله سوم – پایه دوم)

اردیبهشت

 ارئه کارنامه میان ترم دومشرکت در مسابقات رباتیک برگزاری اردوی مطالعاتی پایه سوم در صورت نیاز-برگزاری جلسه انتخاب رشته پایه اول

فعالیت های فوق برنامه
مهــــــــــــرماه

92/7/1

مراسم بازگشایی و بزرگداشت هفته دفاع مقدس(شاد نمودن
فضای مدرسه -استقبال از مهر -سخنرانی مدیریت و معرفی
کادر اجرایی -برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب به مناسبت هفته
دفاع مقدس -شرکت در نمایشگاه یاد یاران

92/7/8

بزرگداشت مقام موالنا

92/7/15

آغاز ماه ذی الحجه و سالروز ازدواج حضرت علی(ع)و حضرت
زهرا(س)-آشنایی با اعمال ماه ذی الحجه-برگزاری مراسم جشن
ویژه نمازگزاران به مناسبت سالروز سالروز ازدواج حضرت
علی(ع)و حضرت زهرا(س)

92/7/4
لغایت92/8/2

آبـــــــــان ماه

هفته اول

معرفی کاندیداهای شورای دانش آموزی و تبلیغات الزم
برگزاری انتخابات دانش آموزی،ثبت نام دانش آموزان عالقمند به
شرکت در مسابقات فرهنگی -هنری

هفته دوم

برگزاری اردوهای یک روزه برای تمام پایه ها به مناسبت هفته
دانش آموز -اهدا هدیه به دانش آموزان مراسم ویژه دانش آموزی

92/8/14
لغایت

92/8/21
آذرماه

هفته والیت -تهیه بروشورهای تبلیغاتی در مورد روز عرفه و عید
قربان -مراسم جشن عید غدیر(برگزاری مسابقات ورزشی و
کتابخوانی ) هماهنگی با مؤسسه غدیر شناسی

82/9/30

مراسم ویژه دهه ی اول ماه محرم الحرام – تبلیغات -
سیاهپوش نمودن مدرسه -برگزاری جلسات پرسش و پاسخ های
مذهبی و سخنرانی -نمایشگاه کتاب و معرفی کتاب های ویژه
حماسه عاشورا  -برگزاری مرحله اول مسابقات فرهنگی
برگزاری مراسم ویژه شب یلدا

فعالیت های فوق برنامه
دی ماه
بهـــــــــمن ماه

92/10/1

مراسم ویژه اربعین حسینی

92/10/9

مراسم ویژه رحلت نبی اکرم(ص)،امام حسن مجتبی امام رضا(ع)

92/10/28

برگزاری جشن میالد نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)-
نمایش و نقد فیلم-

هفته اول

برگزاری اردوی برون استانی پایه سوم

92/11/12
لغایت

92/11/22

اسفندماه

نیمه دوم

مراسم دهه مبارک فجر -برگزاری جشن – بازدید از اماکن
تاریخی و فرهنگی -اردوهای یک روزه برا ی همه پایه ها (تله
کابین توچال)-برگزاری مسابقات فرهنگی -هنری -ورزشی
مرحله دوم(در سطح منطقه) -برگزاری نمایشگاه کتاب
برگزاری جشن نیکوکاری با مشارکت کلیه دانش آموزان و اولیا
گرامی -چیدن سفره هفت سین -نمایشگاه سمپاد

فروردین

ایام شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا(س)،مراسم سخنرانی و
عزاداری-
والدت با سعادت حضرت زهرا (س)،جشن و مولودی خوانی

اردیبهشت

روز معلم -بزرگداشت مقام معلم (تقدیر و تشکر از دبیران محترم
توسط دانش آموزان)
روز سمپاد -معرفی دانش آموزان فعال در زمینه های علمی -المپیاد -ورزشی  -هنری و فرهنگی

پایه اول
پایه دوم

 92 / 8 / 9اولین جلسه نمایش فیلم

 92 / 8 / 29اولین جلسه نقد فیلم

 92 / 11 / 2دومین جلسه نمایش فیلم

 92 /11 / 16دومین جلسه نقد فیلم

 92 / 9 / 6اولین جلسه نمایش فیلم

 92 /9 /20اولین جلسه نقد فیلم

 92 / 11 /23دومین جلسه نمایش فیلم

 92 /12 /7دومین جلسه نقد فیلم

برنامه مشاوران
•جلسه آشنایی با دبیران در تاریخ 1392/7/8

مهــــــــــــــــر

• تهیه بروشورهای مطالعاتی اولیاء ( روی وب سایت )
•برنامه به مناسبت هفته بهداشت روانی از  24مهر تا  30مهر
•پیگیری وضعیت درسی و رفتاری دانش آموزان
•حضور در کالس ها و بیان نحوه مطالعه
•ارائه برنامه درسی به دانش آموزان و بررسی آن ( دانش آموزانی که خود متقاضی هستند .
•جلسه مالقات فردی اولیا با دبیران و مشاوران پایه

آبـــــــــــــان

• حضور در کالس ها و بررسی و تحلیل نتایج آزمون جامع و ارائه بازخورد آن به دانش

آموزان
•تهیه بروشورهای مطالعاتی اولیاء ( روی وب سایت )
• ارائه برنامه مطالعات هفتگی به کلیه دانش آموزان و بررسی آن
• تکمیل فرم مشاوره ای دانش آموزان پایه اول در سایت آموزش و پرورش
• برگزاری آزمون سالمت روانی
• پیگری وضعیت درسی و رفتاری دانش آموزان
• تهیه بروشورهای مطالعاتی اولیاء ( روی وب سایت )

آذر

• پیگری وضعیت درسی و رفتاری دانش آموزان
• شناسایی دانش آموزان نیازمند به برنامه ریزی جهت آمادگی آزمون نوبت اول
• برگزاری آزمون استعداد و رغبت دانش آموزان پایه اول

برنامه مشاوران
• تحلیل نتایج آزمون های نیم سال و برنامه ریزی برآی رفع نقاط ضعف آحتمالی
بهمن

•آدآمه کارگاه آموزش خانوآده
• بررسی نتایج آزمون سالمت روآنی
• تهیه بروشورهای مطالعاتی آولیاء ( روی وب سایت )
• پیگیری وضعیت درسی و رفتاری دآنش آموزآن

اسفند

• پیگیری وضعیت درسی و رفتاری دآنش آموزآن
• تهیه بروشورهای مطالعاتی آولیاء ( روی وب سایت )

فروردین

•تهیه بروشورهای مطالعاتی آولیاء ( روی وب سایت )
• پیگیری وضعیت درسی و رفتاری دآنش آموزآن
• تهیه فرم نظر خوآهی دبیرآن و تکمیل فرم شماره  5مشاوره آی سایت آموزش و پرورش
• آطالع رسانی به دآنش آموزآن جهت تغییر رشته

اردیبهشت

• هفته مشاغل
• تهیه بروشورهای مطالعاتی آولیاء ( روی وب سایت )
• پیگیری وضعیت درسی و رفتاری دآنش آموزآن
• برگزآری جلسه آشنای ی آولیاء و دآنش آموزآن جهت آنتخاب رشته
•آرآئه فرم نظر خوآهی آنتخاب رشته به دآنش آموزآن وآرد کردن در فرم شماره  5مشاوره آی سایت آموزش و پرورش

پایه اول
پایه دوم

پایه سوم

92 /10 /27

92 / 9 / 8
92 /10 /27
92 / 1 /22

92 / 9 / 8
92 /10 /27
92 /12 /23

جلسات شورای دبیران در سال تحصیلی ()92-93

گروه

روز و تاریخ جلسات
7 / 16
سه شنبه

7 /27
شنبه

8 / 16
پنج شنبه

8 /28
سه شنبه

9 /12
سه شنبه

9 /23
شنبه

10 /5
پنج شنبه

11 /8
سه شنبه

11 /21
دوشنبه

12 /11
یک شنبه

12 /20
سه شنبه

1 / 16
دوشنبه

2 /2
سه شنبه

2 /18
پنج شنبه

هندسه

6 /30
شنبه

8 /16
شنبه

9 /12
شنبه

12 /15
شنبه

2 /15
شنبه

فیزیک

7 /20
شنبه

8 /25
شنبه

9 /27
چهارشنبه

11 /30
چهارشنبه

2 /13
شنبه

شیمی

7 /23
سه شنبه

8 /21
سه شنبه

9 /26
سه شنبه

11 /29
سه شنبه

1 /26
سه شنبه

زیست
شناسی

8 /13
دوشنبه

9 /25
دوشنبه

12 /19
دوشنبه

2 /15
دوشنبه

زبان
انگلیسی

6 /30
شنبه

7 /10
چهارشنبه

9 /20
چهارشنبه

11 /30
چهارشنبه

عری

6 /30
شنبه

7 /7
یک شنبه

9 /17
یک شنبه

2 /14
یک شنبه

دین و
زندگی

8 /13
سه شنبه

9 /19
سه شنبه

12 /13
سه شنبه

2 /9
سه شنبه

ریاضی

12 /24
چهارشنبه

جلسات شورای دبیران در سال تحصیلی ( )92-93

تاریخ
92/ 6 / 30
شنبه :
ساعت 9صبح
یکشنبه 92 / 7 / 28 :

دوشنبه 92 / 8 / 27 :

دستور جلسات
گزارش عملکردآموزشی،فرهنگی وپژوهشی سال
گذ شته وارائه سیاست هاواهداف سال آینده -سخنرانی
سرکارخانم نوری پیرامون ارتباط مؤثربا دانش آموزان
کارگاه شورای دبیران بررسی روند آموزشی دبیرستان
دریافت نظرات همکاران پیرامون افزایش بهره وری
دانش آموزان
ادامه کارگاه جلسه قبل

سه شنبه 92 / 9 / 26 :

هماهنگی پیرامون امتحانات دی ماه

چهارشنبه 92 / 11 / 2 :

بررسی نتایج آزمون نوبت اول
تصمیم گیری در مورد تکالیف نوروز

شنبه :

92 / 12 / 3

یکشنبه:

 93 / 3 / 14بزرگ داشت مقام معلم  ،دریافت برنامه ی تابستان از
سرگروه های آموزشی

