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معرفـی کادر 
آموزشی-اجرایی  

سال تحصــیلی 
94-93  



 کادر اداری و اجرائی

ت
یری

مد
 

 سرکار خانم ساسانی 

   
ـن

ـــ
ونی

معا
 

 آموزشی سرکار خانم عبدالباقی

 سرکار خانم  مرجانی: پرورشی 

 سرکارخانم  فرجی: پژوهش   

 سرکار خانم اکبرزاده: اجرایی

 سرکار خانم برادران: پایه دوم  

 سرکار خانم ناصری نیا: پایه سوم  

 سرکار خانم شهبازی: پایه چهارم 

 سرکار خانم نامداری:  فن آوری 

یاد
مپ

ال
 

 سرکار خانم برادران



 سرکار خانم رضوانی فر ITامور

 سرکار خانم پورمحمد مسئول سایت 

 سرکار خانم اسدی مشاوران
 سرکار خانم امینیان

 سرکارخانم مهرداد امورفرهنگی
 سرکار خانم محققی 

 سرکار خانم به منش کتابخانه

 سرکارخانم کاتبی  امور دفتری

 سرکار خانم برزور امور مالی 

 کادر اداری و اجرایی
 



 سابقه کار رشته تحصیلی نام همکار گروه

ی 
ــ

ضـ
ریا

 

 سال23 ریاضیلیسانس  فوق خانم زهرا باللی سرکار 

 سال16 لیسانس مهندسی شیمی سرکار خانم زهرا بیات

 سال16 لیسانس ریاضی خانم نگار سادات تقوی سرکار

 سال15 لیسانس آمار سرکار خانم بهاره پازوکی

 سال10 فوق لیسانس ریاضی کاربردی خانم زهرا معصومی همدانی سرکار

 سال11 فوق لیسانس ریاضی کاربردی سرکار خانم معصومه مرادی

   
ک

زی
فی

 

 سال14 لیسانس فیزیک کاربردی سرکار خانم زارع یکتا

 هوافضا لیسانس مهندسی سرکار خانم آزاده توکلی
 ریزی درسی فوق لیسانس برنامه

 سال15

 سال17 فوق لیسانس فیزیک حالت جامد سرکار خانم زهرا باشوکی

 سال28 لیسانس فیزیک سرکار خانم طاهره برگ ریزان

ی
ـم

یـ
ش

 

 سال26 لیسانس شیمی سرکار خانم ناهید خباز

 سال16 لیسانس شیمی محض سهیال اصغری سرکار خانم

 سال11 فوق لیسانس شیمی سرکار خانم افسانه عسگری

 سال21 فوق لیسانس شیمی سرکار خانم اعظم محمدی
ی

اس
شن

ت 
س

زی
 

 سال31 لیسانس زیست شناسی سرکار خانم شهال خشاوی

 سال15 فوق لیسانس زیست شناسی قهقرخی سرکار خانم ناهید آقایی

 سال24 فوق لیسانس زیست شناسی سرکار خانم بهرخ دوبختی

 سال23 لیسانس زیست شناسی سرکار خانم شبنم پهلوانلو

تر
یو

مپ
کا

 
 سال4 دانشجوی دکترای کامپیوتر سرکار خانم سحر میرزائی 



 سابقه کار رشته تحصیلی نام همکار گروه

ت
یا

دب
ا

 

سال23 لیسانس ادبیات فارسی سرکار خانم فروزنده اسدی خمامی  

سال25 لیسانس ادبیات سرکار خانم فرشته صابریان پور مقدم  

لیسانس فلسفه فوق سرکار خانم مهدیه نظری سال10   

ف
ار

مع
 

سال30 کارشناس معارف و الهیات سرکار خانم فاطمه قادری  

سال13 لیسانس  الهیات و معارف سرکار خانم رقیه وثوقیان  

سال31 لیسانس الهیات و معارف سرکار خانم نسرین زوجینی  

ت  
ار

مه
ی

دگ
زن

 

سال16 فوق لیسانس مشاوره سرکار خانم زهرا جم  

ی
رب

ع
 

سال24 لیسانس فلسفه و کالم سرکار خانم فهیمه سیف نوریان  

 سرکار خانم نرگس محمدی
فوق لیسانس زبان و ادبیات  

 عرب
سال16  

 سرکار خانم راضیه یادگاری
فوق لیسانس زبان و ادبیات  

سال4 عرب  

ن 
زبا

ی
س

لی
نگ

ا
 

 سال15 زبان انگلیسی دکترای موسوی استرآبادی سرکار خانم فاطمه

 سال19 فوق لیسانس زبان انگلیسی سرکار خانم فرحناز میرزائیان

ی
اع

تم
اج

م 
لو

ع
 

 سال25 علوم اجتماعی فوق لیسانس سرکار خانم شعله نازاری

 سال23 لیسانس جغرافیای انسانی سرکار خانم زهرا شفیعی اقدم

 سال 20 فوق لیسانس جامعه شناسی سرکار خانم حبیبه صالح نژآد

ی 
دن

ت ب
ربی

ت
ی  

دگ
ما

و آ
ی

اع
دف

 

 سال25 لیسانس تربیت بدنی احمدپور سرکار خانم انسیه

 سال7 لیسانس مدیریت سرکار خانم الهه داوودی



 سرگروه های آموزشی

 سرکار خانم بیات ریاضی

 سرکار خانم زارع یکتا فیزیک

 سرکار خانم خباز شیمی

 سرکار خانم آقایی زیست



 سرکار خانم برگ ریزان فیزیک

 سرکار خانم اعظم محمدی شیمی

 سرکار خانم پهلوانلو زیست

 مسـئولین آزمایشگاه



برنامه هفتگی ساالنه   

3فرزانگان  دبیرستان   

المپیاد-پژوهش-آموزشی  

 

 

 

93-94سال تحصیلی  



101کالس زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم  

 شنبه ریاضی ادبیات ریاضی هندسه

 خانم بیات خانم صابریان خانم باللی خانم مرادی

 یک شنبه کامپیوتر فیزیک عربی فیزیک

 خانم نازاری خانم باشوکی خانم یادگاری خانم باشوکی

 دوشنبه مطالعات اجتماعی شیمی ورزش ریاضی

 خانم صالح نژاد خانم عسگری خانم احمدپور خانم باللی

 مطالعات اجتماعی
 انشاء

 سه شنبه فیزیک دینی زبان

 خانم باشوکی خانم قادری خانم میرزائیان

 چهارشنبه زیست دینی زبان فارسی شیمی

 خانم دوبختی خانم قادری خانم صابریان خانم عسگری

 پنج شنبه پژوهش پژوهش المپیاد

102کالس زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم  

 شنبه ادبیات هندسه هندسه ریاضی

 خانم صابریان خانم مرادی خانم مرادی خانم باللی

 یک شنبه فیزیک کامپیوتر فیزیک عربی

 خانم باشوکی خانم نازاری خانم باشوکی خانم یادگاری

 دوشنبه ریاضی مطالعات اجتماعی ورزش شیمی

 خانم باللی خانم صالح نژاد خانم احمدپور خانم عسگری

 مطالعات اجتماعی زبان
 انشاء

 سه شنبه دینی فیزیک

 خانم قادری خانم باشوکی خانم میرزائیان

 چهارشنبه دینی زبان فارسی شیمی زیست

 خانم قادری خانم صابریان خانم عسگری خانم دوبختی

 پنج شنبه پژوهش پژوهش المپیاد



201کالس زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم  

 دینی جغرافی
 دفاعی

 شنبه شیمی زبان

 خانم اصغری خانم موسوی خانم ها وثوقیان و داوودی خانم شفیعی

 یک شنبه فیزیک ادبیات هندسه عربی

 خانم توکلی خانم اسدی خانم مرادی خانم محمدی

 دوشنبه ریاضی ورزش آمار ریاضی

 خانم بیات خانم احمدپور خانم پازوکی خانم بیات

 مبانی تربیت بدنی
 انشاء

 فیزیک دینی فیزیک
 جغرافی

 سه شنبه

خانم ها احمدپور و 
 نظری

توکلی و شفیعی خانم ها خانم وثوقیان خانم توکلی  

 ریاضی ریاضی زبان فارسی شیمی
 عربی

 چهارشنبه

 خانم ها بیات و محمدی خانم بیات خانم اسدی خانم اصغری

 پنج شنبه کامپیوتر هندسه  پژوهش

 خانم  نازاری خانم مرادی



203کالس زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم  

 شنبه ریاضی شیمی ریاضی هندسه
 خانم تقوی خانم اصغری خانم تقوی خانم پازوکی

 دفاعی فیزیک ادبیات
 عربی

 یک شنبه عربی

اسدی خانم محمدی/داوودی: خانم ها خانم توکلی   خانم محمدی 

 زیست ورزش
 ریاضی

 دوشنبه ریاضی زیست

تقوی/آقایی:خانم  ها خانم احمدپور  خانم تقوی خانم آاقایی 

 دینی
 جغرافی

 سه شنبه زبان فیزیک دینی

خانم ها 
شفیعی/وثوقیان  

 خانم میرزائیان خانم توکلی خانم وثوقیان

 چهارشنبه شیمی زیست جغرافی زبان فارسی
اسدی خانم  خانم اصغری خانم آاقایی خانم شفیعی 

 انشاء پژوهش
 شیمی

 هندسه
 فیزیک

 پنج شنبه

اصغری/خانم ها نظری توکلی/خانم ها پازوکی   

202کالس زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم  

 شنبه ورزش ریاضی شیمی ریاضی
 خانم احمدپور خانم تقوی خانم اصغری خانم تقوی

 دفاعی عربی فیزیک
 عربی

 یک شنبه ادبیات

محمدی/داوودی: خانم ها خانم محمدی خانم توکلی اسدی خانم   

 زیست فیزیک
 ریاضی

 دوشنبه زیست ریاضی

تقوی/آقایی:خانم  ها خانم توکلی  خانم آاقایی خانم تقوی 

 دینی
 جغرافی

 سه شنبه دینی هندسه زبان

خانم ها 
شفیعی/وثوقیان  

 خانم وثوقیان خانم پازوکی خانم میرزائیان

 چهارشنبه زبان فارسی شیمی زیست جغرافی
اصغری خانم خانم آاقایی خانم شفیعی اسدی خانم   

 انشاء پژوهش
 شیمی

 هندسه
 فیزیک

 پنج شنبه

اصغری/خانم ها نظری توکلی/خانم ها پازوکی   



301کالس زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم  

 هندسه فیزیک
 دینی

 جبر ورزش
 کامپیوتر

 شنبه

زوجینی/خانم ها مرادی خانم زارع نازاری/خانم ها مرادی خانم احمدپور   

 یک شنبه عربی دینی ادبیات تاریخ

 خانم سیف نوریان خانم زوجینی خانم اسدی خانم نازاری

 دوشنبه هندسه حسابان حسابان شیمی

 خانم مرادی خانم بیات خانم بیات خانم خباز

 سه شنبه فیزیک فیزیک زبان جبر

موسوی خانم خانم مرادی  خانم زارع خانم زارع 

 چهارشنبه کامپیوتر زبان فارسی حسابان شیمی

اسدی خانم خانم بیات خانم خباز  خانم نازاری 

 پنج شنبه



303کالس زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم  

 شنبه ریاضی فیزیک ورزش ریاضی

 خانم معصومی خانم زارع خانم احمدپور خانم معصومی

 یک شنبه زیست تاریخ عربی دینی

ریاننو خانم سیف خانم زوجینی  خانم خشاوی خانم نازاری 

 دینی شیمی ریاضی فیزیک
 شیمی

 دوشنبه

خباز/خانم ها زوجینی خانم خباز خانم معصومی خانم زارع  

 سه شنبه ادبیات زمین فیزیک زبان

 خانم صابریان خانم شفیعی خانم زارع خانم موسوی

 چهارشنبه زبان فارسی زیست شیمی بهداشت

 خانم صابریان خانم خشاوی خانم خباز خانم خشاوی

 پنج شنبه

302کالس زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم  

 شنبه فیزیک ریاضی فیزیک ورزش

 خانم زارع خانم معصومی خانم زارع خانم احمدپور

 یک شنبه دینی زیست تاریخ عربی
ریاننو خانم سیف  خانم زوجینی خانم خشاوی خانم نازاری 

 دینی ریاضی شیمی ریاضی
 شیمی

 دوشنبه

خباز/خانم ها زوجینی خانم معصومی خانم خباز خانم معصومی  

 سه شنبه زبان ادبیات زمین فیزیک

 خانم موسوی خانم صابریان خانم شفیعی خانم زارع

 چهارشنبه زیست شیمی بهداشت زبان فارسی

 خانم خشاوی خانم خباز خانم خشاوی خانم صابریان

 پنج شنبه



11-14:30شنبه  پنج  

 ریاضی

 پایه اول
 فیزیک

 شیمی

 زیست

15-18یک شنبه  

15-18پنج شنبه  
 فیزیک

 پایه دوم
15-18یک شنبه  

15-18پنج شنبه  
 زیست

1شرکت در کالس های فرزانگان  ریاضی 

1شرکت در کالس های فرزانگان  پایه سوم زیست 

 المپیاد



14:45-18 رباتیک  دوشنبه 

14:45-18 بیوتکنولوژی  سه شنبه 

14:45-16:15 هوافضا  پنج شنبه 

IYPT 16:15-14:45  پنج شنبه 

14:45-18 رباتیک  پنج شنبه 

14:45-16:15 زیست  پنج شنبه 

کالسهای
 پژوهش



 برنامه
آزمون ها     

تا   93/8/17از تاریخ
93/8/28 

میان ترم نوبت اول آزمون تمام دروس  

 آزمون پایانی نیمسال اول طبق دستور العمل اداره

  94/1/22از تاریخ 
  94/1/26تا

 آزمون تشریحی
 دروس اختصاصی

میان ترم نوبت دوم  آزمون  

 آزمون تستی 94/1/29
 دروس عمومی

 آزمون پایانی نیمسال اول طبق دستور العمل اداره

93/10/26 
94/2/18 

 پایه اول

93/9/7 
93/10/26 
94/2/18 

 پایه دوم

93/9/7 
93/10/26 
94/3/22 

 پایه سوم

 آزمون های جامع



 مسابقات شریف کاپ
 مهر

 مسابقه گالیدر شریف

 آذر ثبت نام جشنواره خوارزمی

 بهمن مسابقه نجات تخم مرغ

 مسابقه راکت آبی

 مسابقه سازه ماکارونی اسفند

 مسابقات فرزکاپ

 مسابقه حباب ساز

IranOpen فروردین   مسابقات 

 مسابقات گالیدر

 اردیبهشت مسابقات رباتیک

داوری جشنواره اولین  خرداد 

.تاریخ دقیق مسابقات متعاقباً اعالم خواهد شد  

پژوهشی–مسابقات علمی   



 تقویم اجرایی 
 

93-94سال تحصیلی   

گان 3دبیرستان فرزان  



 ،ضروری موردنظر های برنامه به بخشی عمق ،برای آموزش روش به توجه با
 دوره برگزاری.پذیرد صورت مناسب برداری بهره تابستان فرصت از که است

 شده بینی پیش اهداف همین به یابی دست برای تابستان آموزشی ی
 :باشد می ذیل شرح به دوره این برای شده بینی پیش موضوعات.است

 فیزیک ، ریاضی کالسهای شامل تابستانی  های برنامه از بخش این :آموزشی
 .باشد می پژوهش و ریاضی منطق و ،شیمی

 چالش با مواجهه برای فرزندانمان سازی آماده هدف با بخش این:فرهنگی
 .است نموده زندگی مهارت کارگاه برگزاری به اقدام رو پیش های

 

 :توجه قابل نکات
 .باشد می93/6/5 لغایت 93/5/11 تاریخ از دوره شروع-

 شما فعالیت  ی زمینه پیش که مدرسه تابستانی ی دوره فعالیت در حضور-
  . است ضروری  است تحصیلی سال آغاز در

 .(چهارشنبه-شنبه) 12:30الی 7:30 ساعت از ها کالس-

  

  

  



(به تفکیک هر پایه)جلسه معارفه اولیاء  

 بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان 

دانش آموزان ورودی جدید وضعیت  پیگیری  

  
ـر

ــ
ــ

ــ
مه

 

 بررسی وضعیت تحصیلی و اخذ گزارش توصیفی از دبیران

 بررسی آزمون های کالسی و نتایج آن

اولیاء  جلسات فردی با  

 آزمون میان ترم

ن
ـا

ــ
ــ

ــ
 آب

(روی وب سایت)ارائه کارنامه آزمون میان ترم ذر 
 آ

ی آزمون نیمسال اول
 د

نیمسال اول جلسه ارائه کارنامه   

ازمون های جامع/تجزیه و تحلیل نتایج آزمون نیمسال اول و  ن 
هم

 ب

 آماده سازی تکالیف نوروزی

ند
سف

 ا

 بررسی تکالیف نوروزی

(به تفکیک)جلسه انتخاب رشته برای اولیاء و دانش آموزان ن 
دی

ور
فر

 

(روی وب سایت)ارائه کارنامه نیمسال دوم  

 جلسه توجیهی اولیاء پایه سوم

ت اردوی مطالعاتی پایه سوم
ش

به
دی

 ار

 آزمون پایانی نیمسال دوم

اد
رد

 خ

تقویم  
 آموزشی



 پژوهش

 مهـــر آماده سازی پروپوزال ها توسط دانش آموزان باراهنمایی دبیران 

نمایشگاهفراخوان تهیه بهترین لگو   آبان 

 داوری پروژه ها توسط دبیران پژوهش 

ثبت نام دانش آموزان درجشنواره خوارزمی    

 هفته پژوهش 

علمی برای برخی از رشته ها بازدید   

اجرای برنامه رصد درصورت تقاضای دانش آموزان    

 ارائه گزارش توصیفی ازپیشرفت پروژه های دانش آموزان به اولیا بر روی سایت

 آذر

هاپروژه % 70ارزیابی گزارشات به منظور پیشرفت   

نداوری پروژه هاتوسط داورا  

 بهمن

اسفند 22و 21برگزاری نمایشگاه در تاریخ های   اسفند 

 شروع داوری های جشنواره خوارزمی

(جشنواره خوارزمی)انتخاب پروژه های برتردر سطح منطقه   

 اردیبهشت

 خرداد آماده سازی پروژه های منتخب جشنواره و هماهنگی جهت شرکت درمرحله استانی

**.شودپس از اطالع از زمان ثبت نام و اجرای مسابقات به دانش آموزان اطالع رسانی می ضمنا **  



 بازگشایی مدرسه همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 آغاز هفته والیت ،قرائت فرازهایی از دعای عرفه و برپایی نماز جماعت 

 جشن عید غدیر خم

 اجرای مسابقات ورزشی به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش

 (ص)آشنایی دانش آموزان با روز مباهله پیامبر

 گرامی داشت روز جهانی نابینایان

    
  

ـر
هـ

م
 

 انتخابات شورای دانش آموزی برگزاری

 مراسم ویژه دهه اول ماه محرم

 آغاز ثبت نام دانش آموزان داوطلب جهت شرکت در بسیج دانش آموزی

 گرامی داشت روز دانش آموز  و برگزاری اردوهای یکروزه به مناسبت روز دانش آموز برای هر سه پایه

ن
ـا

بـ
 آ

 گرامی داشت روز جهانی معلولین

 مراسم جشن والدت امام موسی کاظم

 مراسم سوگواری و عزاداری به مناسبت اربعین حسینی

 آغاز مسابقات قرآن ،انشاء ،نماز ،احکام ،نهج البالغه ،صحیفه سجادیه
    

   
ذر

آ
 

 روز بصیرت و میثاق با والیت 

 مشهد مقدس-اردوی برون استانی پایه اول

    
ی  

 د

 فعالیت های 
 فوق برنامه



 (ع)والدت با سعادت امام حسن عسگری

 بزرگ داشت دهه فجر

 برگزاری صبحانه دسته جمعی در دهه فجر

 کویر مرنجاب-اردوی برون استانی پایه دوم

 برگزاری مسابقات نهایی فرهنگی منطقه

 برگزاری مسابقه کتاب خوانی و اطالعات عمومی ویژه دهه فجر

ن
هم

 ب

 (س)گرامی داشت روز پرستار و  والدت حضرت زینب

 (س)مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا

 برپایی بازارچه خیریه به مناسبت جشن احسان و نیکوکاری

 یزد-سوماردوی برون استانی پایه 

ند
سف

 ا

 و روز سالمت برنامه صبحانه سالم به مناسبت بزرگداشت روز جانی بهداشت 

 مراسم صبحگاه ویژه روز ملی فناوری هسته ای

 و روزمادرو زن( س)مراسم جشن به مناسبت والدت با سعادت حضرت زهرا

 مراسم صبحگاه ویژه بزرگداشت مقام عطار
ن

دی
ور

فر
 

 مراسم صبحگاه ویژه بزرگ داشت مقام سعدی،شیخ بهایی،شیخ صدوق،فردوسی

 مراسم صبحگاه ویژه گرامی داشت مقام کارگر

 مراسم ویژه بزرگ داشت شهادت آیت اهلل مطهری و ورز معلم

 (س)و حضرت زینب( ع)مراسم ویژه والدت با سعادت حضرت علی

ت
هش

دیب
ار

 

 (عج)والدت با سعادت حضرت ولی عصر

اد
رد

 خ

 فعالیت های 
 فوق برنامه



 فعالیت های
مشاوره   

 به مناسبت شروع سال تحصیلی:مشاوره گروهی 
 بیان تفاوت های دوره راهنمایی و دبیرستان و آموزش نحوه استفاده از کاربرگ های       

 اول  مطالعاتی برای دانش آموزان پایه
 و گفتگو پیرامون ضرورت برنامه ریزی به شکل جدی برای دانش آموزان پایه دوم       

 مشاوره فردی
 تهیه کاربرگ مطالعاتی و ارائه به دانش آموزان و بررسی آن

 رش.مشاوره و ثبت اطالعات دانش آموزان پایه اول در سایت مشاوره آموزش و پر 1توزیع فرم شماره 
 هفته بهداشت روانیگرامیداشت 

 (بهداشت روانی-انگیزه)ارائه مطلب روی وب سایت

    
  

ـر
ــ

ــ
مه

 

 مشاوره فردی
 مشاوره گروهی

 آموزش نحوه خالصه نویسی برای دانش آموزان پایه دوم و بیان ضرورت آن برای پایه های باالتر
 جلسات مشاوره با اولیاء

 گفتگو با اولیا دانش آموزان پایه اول پیرامون آزمون سالمت روان
 جلسه آموزش خانواده

 و ارسال آزمون سالمت روان اجرا
 بررسی گزارش توصیفی دبیران

حوه خالصه نویسی و یادداشت -روش های هدف گذاری و تقویت اراده)ارائه مطلب روی وب سایت
 (برداری

    
   

ن
ـا

ــ
ــ

ــ
آب

 

 مشاوره فردی
 مشاوره گروهی

 با موضوع دوره جمع بندی مطالب درسی نیمسال اول برای دانش آموزان پایه اول گفتگو
 با موضوع کنترل استرس و آمادگی برای امتحانات برای پایه دوم بیان توصیه هایی

 بررسی نتایج امتحانات میان ترم
 جلسه با اولیاء پیرامون وضعیت دانش آموزان در آزمون میان ترم

 تحصیلی و رفتاری دانش آموزان از دبیران و معاونین پایه پی گیری وضعیت 
 ادامه جلسه آموزش خانواده

 پی گیری دریافت نتایج آزمون سالمت روان
 (و حذف افکار مزاحم و استفاده از تکنیک اینجا و اکتونبکنترل اضطراب )سایتارائه مطلب روی وب 

    
   

ذر
آ

 

 حضور در جلسات امتحانات پایان ترم
 (رای یادگیری خود برنامه ریزی کنیم)وب سایتارائه مطلب روی 

ی
 د



 مشاوره فردی
 تحلیل و بررسی آزمون میان ترم مشاوره گروهی با موضوع

 و تحلیل نمرات ترم اول بررسی
 حضور در جلسه ارائه کارنامه  و صحبت با اولیاء

 برگزاری جلسات مشاوره با اولیاء با توجه به نتایج ترم اول
 آموزش خانواده ادامه جلسه

 (ترسیم نمودار پیشرفت-برنامه ریزی برای پیشرفت)ارائه مطلب روی وب سایت

    
  

ن 
هم

ب
 

 مشاوره فردی
 مشاوره گروهی

 برنامه ریزی و استفاده مطلوب از زمان در  تعطیالت عید آموزش
 ارائه برنامه مطالعاتی تعطیالت عید نوروز به دانش آموزان

 جلسات مشاوره با اولیاء
 نتایج تست سالمت روان در سایت مشاورهثبت 

 (تقویت حافظه از منظر طب سنتی-انواع حافظه و عملکرد آن در فرآیند مطالعه)ارائه مطلب روی وب سایت

    
    

 
ند

سف
ا

 

 مشاوره فردی
 مشاوره گروهی

برگزاری جلسه  انتخاب رشته  گفت و گو پیرامون بحث انتخاب رشته برای دانش آموزان پایه اول و
 برای اولیاء و دانش آموزان

 بررسی اشکاالت درسی و راه حل آن ها
 و ثبت آن در سایت مشاوره 5تهیه ، پی گیری تکمیل فرم شماره

 بررسی برنامه مطالعاتی دانش آموزان
 اطالع رسانی برای دانش آموزان متقاضی تغییر رشته

 اولیاء و پی گیری دریافت  فرم ها و انتخاب رشته به دانش آموزان و4و3ارائه فرم شماره 
آمیز در انتخاب  مالک های موفقیت-آیا ایجاد خالقیت در خود امکان پذیر است؟)ارائه مطلب روی وب سایت

 (رشته

ن
دی

ور
فر

 

 مشاوره فردی
 مشاوره گروهی

 گرامیداشت هفته مشاغل
 مشاوره با اولیاء

 (قسمت2-دروسشیوه مرور )ارائه مطلب روی وب سایت

ت
هش

دیب
ار

 

 بررسی و پی گیری انتخاب رشته دانش آموزان پایه اول
 حضور در جلسات امتحانات پایان ترم

اد (فرار از استرس-توصیه هایی برای موفقیت در اامتحانات)ارائه مطلب روی وب سایت
رد

 خ

 فعالیت های
مشاوره   



هفته یک کتاب2هر  
کتاب معرفی  

(وب سایت)  

93/8/24: نوبت اول   

94هفته اول اردیبهشت : نوبت دوم   
کتاببرپایی نمایشگاه   

93/9/15: 1شماره  

93/11/14: 2شماره  
 نشریه

93/11/8 
نقد کتابنشست   

(پایه سوم)  

 کتاب خانه



 جلسه اول 93/8/6

 نقد فیلم پایه دوم

 جلسه دوم 93/9/11

 جلسه اول 93/11/28

 نقد فیلم پایه اول

 جلسه دوم 93/12/5

 جلسات نقد فیلم



 جلسات گروه های
(عمومی)آموزشی  

 دین و زندگی

 تاریخ موضوع

ارزشیابیسایت ،هماهنگی در روش های تدریس و  انتخاب سرگروه و مسئول  93/4/11 

و بررسی شیوه های   دانش آموزانتکالیف،کتاب کار و روش های ارزیابی  بررسی و هماهنگی

 ارزشیابی توصیفی دانش آموزان

93/7/6 

نیمسال اول بررسی سؤاالت آزمون  93/9/18 

عملکرد نیمسال اول ارائه تکالیف نوروزی و ارزیابی  93/11/5 

 93/12/12 بررسی نتایج آزمون ها

 94/2/8 بررسی عملکرد نیمسال دوم و طراحی سؤاالت آزمون  پایانی



 جلسات گروه های
(عمومی)آموزشی  

 علوم انسانی

 تاریخ موضوع

سایت ،گفت وگو پیرامون برگزاری سمینار انتخاب سرگروه و مسئول  93/4/11 

هماهنگی پیرامون اصول آموزش خالق و پژوهش محور در علوم انسانینظر و تبادل    93/7/10 

توصیفی بررسی شیوه های ارزشیابی-پژوهشیمراحل انجام پروژه های بررسی   93/7/24 

مراحل انجام پروژه های پژوهشیررسی روند ب بادامه  93/8/8 

 93/9/6 بررسی سؤاالت پایانی نیمسال اول

 93/11/16 آخرین هماهنگی جهت ارائه پروژه ها و طراحی تکالیف نوروزی

فارسی ادبیات  

 تاریخ موضوع

تعیین کتاب های کمک آموزشیو تبادل نظر   93/4/8 

هماهنگی پیرامون فعالیت های فرهنگی گروه نظر و تبادل    
 بررسی شیوه های ارزشیابی توصیفی دانش آموزان

93/7/2 

(کل پایه ها)عملکرد دانش آموزان بررسی   93/8/7 

دی ماه بررسی ارزشیابی های انجام شده و هماهنگی پیرامون طرح سؤاالت  93/9/5 

 93/9/26 بررسی سؤاالت آزمون نیمسال اول

 93/11/1 بررسی نتایج آزمون نیمسال اول

 93/11/15 هماهنگی در مورد تکالیف نوروزی

 94/1/26 ارزیابی تکالیف نوروزی

 94/2/16 هماهنگی پیرامون اردوی مطالعاتی



 جلسات گروه های
(عمومی)آموزشی  

 زبان انگلیسی

 تاریخ موضوع

 93/4/8 بحث و بررسی پیرامون محتوای تکمیلی و کمک درسی

بررسی شیوه های ارزشیابی  توصیفی دانش آموزان-اول ریزی نیمسالبرنامه   93/7/1 

 93/8/6 طرح سؤاالت ماهانه

 93/9/4 رفع مشکالت احتمالی و طرح سؤاالت مستمر

تکالیف نوروزی نیمسال دوم و  ارائه بودجه بندی  93/7/11 

پایانی طراحی سؤاالت آزمون  93/12/5 

مستمر و جمع بندی طراحی سؤاالت  94/1/18 

پایانی بررسی سؤاالت آزمون  94/2/8 

 عربی

 تاریخ موضوع

سایت ،هماهنگی در روش های تدریس و کتا ب های کمک درسی انتخاب سرگروه و مسئول  93/4/11 

 93/9/16 طراحی سؤاالت آزمون نیمسال اول

 93/10/14 بررسی تکالیف نوروزی

 94/2/20 طراحی سؤاالت آزمون پایانی 



 جلسات گروه های
(تخصصی)آموزشی  

 ریاضی

 تاریخ موضوع تاریخ موضوع

بازنگری روند فعالیت های گروه در  93/10/15 بررسی تکالیف نوروزی

سال گذشته و سیاست گذاری 

 فعالیت های آینده

93/2/24 

 93/10/29 ادامه بررسی کار برگ های نیم سال دوم

طراحی کاربرگ های نیم سال دوم  طراحی و بررسی کاربرگ های   93/11/20 

(جلسه21طی)ریاضی  

93/2/30 

 تا

93/5/525 

نیم سال  آغاز بررسی کاربرگ های 93/11/27 طراحی کاربرگ های نیم سال دوم

 دوم

93/7/14 

طراحی کاربرگ های نیم سال دوم  آزمون میان ترم اول تنظیم 93/12/11   93/7/28 

ادامه بررسی کاربرگ های نیم سال  94/1/17 بررسی آزمون میان ترم دوم

 دوم

93/8/19 

طراحی کاربرگ های نیم سال دوم  ادامه بررسی کاربرگ های نیم سال  94/1/31 

 دوم

93/9/3 

پایانی و سؤاالتکاربرگ ها  بررسی   بررسی کاربرگ ها و طراحی 94/2/14 

 سؤاالت آزمون پایانی نیمسال اول

93/9/17 

 ارزیابی عملکرد سال تحصیلی و تعیین

 سیاست سال آینده

ادامه بررسی کاربرگ های نیم سال  94/2/28

 دوم

93/10/1 



 جلسات گروه های
(تخصصی)آموزشی  

 هندسه

 تاریخ موضوع تاریخ موضوع

نیم سال  1پایان بررسی کاربرگ هندسه

 اول

با سیاست های دبیرستان آشنایی 93/8/17  93/2/29 

ارائه راه کار جهت دست یابی به نتایج 

 مطلوب در آزمون جامع

 93/3/21 بررسی کاربرگ های هندسه صفر 93/9/1

(مبحث مساحت)بررسی کاربرگ های 93/9/15 بررسی سؤاالت آزمون پایانی  93/4/3 

1هندسه بررسی و تدوین و زمان بندی 93/10/20 بررسی کاربرگ های نیمسال دوم  93/5/15 

دومنیم سال کاربرگ های ادامه بررسی  تدریس  زمان بندی هماهنگی های 93/11/11 

1هندسه  

93/6/4 

دومنیم سال کاربرگ های ادامه بررسی  1بررسی کاربرگ های هندسه 93/12/9   93/7/5 

دومنیم سال کاربرگ های پایان بررسی  نیم سال اول1هندسهکاربرگ بررسی   94/1/22   93/7/19 

میان ترم بررسی سؤاالت 94/2/5 بررسی نتایج آزمون میان ترم  936/8/3 

نهایی سؤاالت آزمون پایان ترم بررسی و تنظیم  94/2/19 

 



 جلسات گروه های
(تخصصی)آموزشی  

 فیزیک

 تاریخ موضوع

با سیاست ها و انتظارات  دبیرستان و چگونگی طراحی کاربرگ ها آشنایی  93/2/30 

و بررسی کاربرگ ها  پایه اول از ابتدای کتاب تا مبحث الکتریسیته طراحی  
فصل های اول و دوم :پایه دوم                                              
مبحث ترمودینامیک و الکترواستاتیک:پایه سوم                                              

تا93/318
93/5/25 

(جلسه20)  

 93/7/8 بررسی کاربرگ ها

 بررسی کاربرگ های آبان ماه
شیوه های ارزشیابی توصیفی دانش آموزان بررسی  

93/7/22 

 بررسی کاربرگ های مباحث مورد تدریس آبان ماه
 بررسی آزمون میان ترم پایه ها

93/8/6 

بررسی کاربرگ های مربوط به نیم سال اول   93/8/20 

اولسؤاالت آزمون پایانی نیمسال  طراحی  
 پایان بررسی کاربرگ های مربوط به نیم سال اول پایه دوم

93/9/4 

 93/10/16 پایان بررسی کاربرگ های نیم سال دوم  پایه اول و سوم

نیمسال اولبررسی نتایج آزمون پایانی   
 بررسی تکالیف نوروزی

93/11/7 

ها کاربرگ ها نیم سال دوم کل پایهبررسی   93/11/28 

ها ادامه بررسی کاربرگ ها نیم سال دوم کل پایه  93/12/5 

ها پایان بررسی کاربرگ ها نیم سال دوم کل پایه  94/1/25 

آزمون پایانی بررسی سؤاالت  94/2/8 



 جلسات گروه های
(تخصصی)آموزشی  

 زیست

 تاریخ موضوع

با سیاست ها و انتظارات  دبیرستان  آشنایی  93/3/10 

 93/5/27 بررسی روش های تدریس همکاران

بررسی عمل کرد آزمایشگاه و بازنگری دستور کار آزمایشگاه با توجه به تغییرات کتاب 
 درسی پایه دوم و سوم

93/8/14 

 93/9/19 بررسی سؤاالت آزمون پایانی نیمسال اول

 93/10/17 بررسی تکالیف نوروزی

آزمون پایانی بررسی سؤاالت  94/2/9 

 شیمی

 تاریخ موضوع

با سیاست ها و انتظارات  دبیرستان  و چگونگی طراحی کاربرگ ها آشنایی   93/3/20 

 93/4/7 بررسی کاربرگ های طراحی شده توسط همکاران

گروه شیمی بررسی طرح درس و تقویم اجرایی  93/4/21 

دانش آموزان  و ارزیابی عملکرد همکاران بررسی ارزشیابی توصیفی  93/7/23 

اجرایی نیمسال دوم جمع بندی تقویم  93/8/28 

پایانی آزمون تبادل نظر پیرامون سؤاالت  93/9/19 

اول طراحی تکالیف نوروزی و تحلیل آزمون پایانی نیمسال  93/10/24 

 94/2/2 طراحی سؤاالت آزمون پایانی نیمسال دوم



 جلسات گروه های
(تخصصی)آموزشی  

 کامپیوتر

 تاریخ موضوع

 93/3/26 طراحی سؤاالت آزمون تعیین سطح

 93/7/6 شروع  روند آموزش با روش کارگاهی

کامپیوتر تصمیم گیری پیرامون همایش  93/8/11 

 93/9/9 بررسی شیوه های ارزشیابی

 93/10/7 بررسی تکالیف نوروزی

آزمون پایانی نیمسال اول ارائه تکالیف نوروزی و تحلیل نتایج  93/11/19 

و ارائه تکالیف نوروزی جمع بندی سؤاالت  93/12/3 

 94/1/23 بررسی عملکرد تکالیف نوروز ی

 94/2/13  بررسی و تحلیل عملکرد

آزمون پایانی نیمسال دوم جمع بندی سؤاالت  947/2/20 



 دستور جلسات تاریخ

93/6/2 

93/6/5 

 تبیین انتظارات،سیاست ها و تغییرات در سال تحصیلی جدید و آموزشی دبیران

 تبیین اهمیت آزمون های جامع و توجیه برنامه های مدرسه  93/8/3

تشکیل شورای اختصاصی پایه ها،بررسی مسائل و هماهنگی جهت زاه کارهای  

 (پایه ها کل)پیشنهادی

 های تشخیصی بررسی نتایج آزمون

 جامع تحلیل نتایج آزمون 93/9/11

 اولیکپارچه سازی نظرات مدرسه و دبیران پیرامون آزمون نیمسال 

 شورای اختصاصی پایه ها

 بررسی وضعیت آموزشی و تربیتی دانش آموزان

 تشریحیبین نتایج آزمون های تستی و  ارائه گزارش مقایسه ای 93/11/13

 شورای اختصاصی پایه ها

 یکپارچه سازی نظرات مدرسه و دبیران پیرامون آزمون نیمسال اول و اردوی مطالعاتی

 قدردانی از دبیران 94/2/15

 احتمالیدوم و ارائه راه کارهایی جهت رفع اشکاالت  ارزیابی آزمون میان ترم

 شورای اختصاصی پایه ها

 گیری پیرامون زمان و محتوای کالس های تابستانیتصمیم 

 جلسات 
 شورای دبیران




