
 

 

 

 

 

 المپیاد واحد ش ساالنهزارگ

 1398-99سال تحصیلی -3دبیرستان فرزانگان 

 

 13/5/98برگزاری معارفه المپیاد برای دانش آموزان ورودی پایه دهم روز یکشنبه مورخ -1

 تشکیل جلسه با اولیاء پایه دهم جهت آشناسازی اولیاء با المپیاد-2

 ارائه فرم انتخاب رشته به دانش آموزان-3

جمع آوری فرم ها و ارسال لیست دانش آموزان و رشته انتخابی آنها به آقای طلوعی -4

 مسئول باشگاه المپیاد فرزانگان 

هماهنگی با باشگاه جهت آزمون فیلترینگ دانش آموزان و انتخاب دانش آموزان توانمند و -5

 یاء ارائه برنامه ها و سیاست های مدرسه برای دانش آموزان المپیادی به اول

 بحث معافیت دانش آموزان در بعضی از رشته های عمومی -6

 نظارت بر تشکیل کالس ها از طریق ارتباط با دانش آموزان و آقای طلوعی-7

 دپارتمان رشته ها نظارت مستمر بر پیشرفت دانش آموزان از طریق ارتباط با مسئولین-8

 

 

 



 

 

 

 

 

ا اولیاء و کنترل ساعات مطالعاتی نظارت مستمر بر عملکرد دانش آموزان از طریق ارتباط ب- 9

 آنها

 آن از طرف باشگاه ارسال می شود.برگزاری آزمون های مختلف که سواالت -10

 تصحیح سواالت بر اساس پاسخ نامه و تشکیل کالس تحلیل سوال توسط دانش آموزان-11

 اعالم نتایج آزمونها به اولیاء-12

 مرحله اول المپیاد آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در آزمون-13

اعالم به کلیه کالسهای دهم و یازدهم  برای شرکت دانش آموزان درآزمون مرحله اول -14

 المپیاد

 دادن منابع آزمون مرحله اول به دانش آموزان عالقمند که در آزمون ثبت نام کردند.-15

 هماهنگی برگزاری کالس های رفع اشکال در باشگاه و یا دبیرستان-16

 گرفتن کارت همه دانش آموزان و مهر و امضا کردن آنها توسط مدیریت دبیرستان-17

 استخراج اسامی پذیرفته شدگان در مرحله اول پس از اعالم باشگاه دانش پژوهان-18

 99برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز -19

 

 

 



 

 

 

 

 ثبت نام جهت شرکت در آزمون مرحله دوم-20

 د پس از شیوع بیماری کروناغیر حضوری شدن کالس های المپیا-21

 نظارت بر شرکت دانش آموزان در کالس های غیر حضوری-22

گرفتن کارت  برگزاری مرحله دوم المپیادهای کشوری و اطالع به دانش آموزان جهت-23

 ورود به جلسه

 برگزاری کالس های جبرانی آموزشی برای دانش آموزان پایه یازدهم-24

 ءو اعالم نتایج به اولیا برگزاری امتحانات ترم دوم-25

ول های سلنرگس سنگرانی )المپیاد ، دانش آموز کیمیا آذری )المپیاد ریاضی(  سهبولی ق-26

  در مرحله دوم المپیاد های کشوریو مائده احمدی پور)المپیاد سواد رسانه ای( بنیادی( 

 

 

 

 

 


