
4فرزانگان مجتمع گزارش فعالیتهای 

1399آبان  



4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



1399آبان  

فعالیت های 
آموزشی

(دوره اول)

تنظیم برنامه ساالنه -
تنظیم تقویم اجرایی -
تشکیل کالس های حضوری و غیرحضوری و تشکیل اطلس آموزش-
«من نوجوانم»جلسه آموزش خانواده با موضوع -
«همدلی و تاب آوری»جلسه آموزش خانواده با موضوع -
ثبت نام دانش آموزان پایه هفتم-
برگزاری جلسات مشاوره پایه هفتم به صورت حضوری-
برگزاری جلسات مشاوره پایه هفتم، هشتم و نهم به صورت غیرحضوری-
برگزاری جلسات هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم-
تهیه و تحویل جزوات آموزشی و کتب به تکمیلی دانش آموزان-
برگزاری آزمون تعیین سطح زبان ویژه پایه هفتم-
برگزاری امتحانات هماهنگ ماهانه مهر و آبان-
برگزاری کالس های رفع اشکال و پرسش و پاسخ-
برگزاری دپارتمان های آموزشی-
مهر 14شورای دبیران برگزاری -
ساماندهی نیروی انسانی-



مهرماه

تنظیم برنامه ساالنه مستند برنامه اجرایی سند تحول در طول برنامه 1399
1399-1400ششم توسعه برای سال تحصیلی 



مهرماه

تنظیم تقویم اجرایی فعالیت ها1399



شهریور

تشکیل کالس های حضوری و غیرحضوری و تشکیل اطلس آموزش1399



مهر5

«من نوجوانم»برگزاری جلسه آموزش خانواده با موضوع 1399



مهر5

«من نوجوانم»برگزاری جلسه آموزش خانواده با موضوع 1399



مهر30

«همدلی و تاب آوری»برگزاری جلسه آموزش خانواده با موضوع 1399



شهریور 
مهر

ثبت نام دانش آموزان پایه هفتم در سه مرحله ورود1399



برگزاری جلسات مشاوره پایه هفتم با صددرصد دانش آموزان و اولیا
آنان به صورت حضوری توسط سرکار خانم  صلح جو

شهریور 
مهر

1399



مهر

برگزاری جلسات مشاوره پایه هفتم با دانش آموزان به صورت مجازی 1399
توسط سرکار خانم صلح جو



برگزاری جلسات مشاوره پایه نهم با دانش آموزان و اولیا به صورت
حضوری و مجازی توسط سرکار خانم دکتر آقایی

شهریور 
مهر

1399



برگزاری جلسات هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم توسط
سرکار خانم رهبری

شهریور 
مهر

1399



شهریور

تهیه و تحویل جزوات آموزشی و کتب تکمیلی به دانش آموزان1399



شهریور

برگزاری آزمون تعیین سطح زبان به صورت حضوری ویژه دانش آموزان1399
پایه هفتم و کالس بندی آنان



مهروآبان

برگزاری امتحانات هماهنگ ماهانه مهر و آبان1399



مهرماه

برگزاری کالسهای رفع اشکال و پرسش و پاسخ1399



مهرماه

برگزاری شورای دبیران با عنوان 1399
«تحلیلی از همایش ملی تبادل تجربیات مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی»



ساماندهی نیروی انسانی 
آبان

1399



ارائه کارنامه ماهانه و مشاوره فردی با اولیا 
آبان17

1399



1399آبان  

تنظیم برنامه ساالنه -
تنظیم تقویم اجرایی -
آموزشکالس های حضوری و غیرحضوری و تشکیل اطلس تشکیل -
ثبت نام دانش آموزان متقاضی المپیاد در باشگاه المپیاد-
غیرحضوریکالسهای آموزشی به صورت حضوری و برگزاری -
LMSدر دفاتر کالسی الکترونیکیدانش آموزان جهت ثبت نمرات برنامه ریزی -

LMS الکترونیکیتمهید مقدمات الزم جهت تولید محتوای -
LMS درو ذخیره محتواهای کمک آموزشی آزمونها برگزاری -

دومبرگزاری جلسه هم اندیشی مشاوران دوره -
برگزاری جلسه مشاوره آنالین-
برگزاری جلسه مشاوره حضوری-
ثبت گزارش های جلسات مشاوره در مدبر برای رویت اولیا-
المپیاددانش آموزان به راهیابی -
کنکوررتبه های تک رقمی و دو رقمی کسب -
برگزاری جلسات مشاوره حضوری برای دانش آموزان پایه دوازدهم به-

منظور انتخاب رشته دانشگاه
گرامیداشت هفته بهداشت روان-
مربیانهفته پیوند اولیا و گرامیداشت -
برگزاری شورای دبیران-
برگزاری آزمون جامع پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم-
(دوره دوم)جلسات گروه های آموزشی برگزاری -
«تربیت در خانه»جلسه آموزش خانواده با موضوع -
اولیاکارنامه ماهانه و مشاوره فردی با ارائه -
انسانیساماندهی نیروی -

فعالیت های 
آموزشی

(دوره دوم)



مهرماه

تنظیم برنامه ساالنه مستند برنامه اجرایی سند تحول در طول برنامه 1399
1399-1400ششم توسعه برای سال تحصیلی 



مهرماه

تنظیم تقویم اجرایی فعالیت ها1399



شهریور

تشکیل کالس های حضوری و غیرحضوری و تشکیل اطلس آموزش1399



مهرماه

ثبت نام دانش آموزان متقاضی المپیاد در باشگاه المپیاد1399



(غیرحضوری)برگزاری کالسهای آموزشی 
مهرماه

1399



( حضوری)برگزاری کالسهای آموزشی 
مهرماه

1399



مهرماه

برنامه ریزی جهت ثبت نمرات دانش آموزان در دفاتر کالسی الکترونیکی1399
LMSدر 



LMSتمهید مقدمات الزم جهت تولید محتوای الکترونیکی 

مهرماه

1399



LMSثبت محتوای کالسی در 

مهرماه

1399



LMSبرگزاری آزمون ها و ذخیره محتواهای کمک آموزشی در 

مهرماه

1399



برگزاری جلسه هم اندیشی مشاوران دوره دوم
مهر 7

1399



برگزاری جلسه هم اندیشی مشاوران دوره دوم
مهر 21

1399



مشاوره آنالین برگزاری جلسه 
مهرماه

1399



مشاوره حضوریبرگزاری جلسه 
مهرماه

1399



ثبت گزارش های جلسات مشاوره در مدبر برای رویت اولیا
مهرماه

1399



مهرماه

اد  المپیسوم به مرحله تمهید مقدمات الزم برای دانش آموزانی که 1399
راه یافتند



مهر5

برگزاری جلسات مشاوره حضوری برای دانش آموزان پایه دوازدهم به1399
منظور انتخاب رشته دانشگاه



گرامیداشت هفته بهداشت روان
مهرماه

1399



پوستر مسابقه هفته بهداشت روان
مهرماه

1399



پیوند اولیا و مربیانگرامیداشت هفته 
مهرماه

1399



مسابقه به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان
مهرماه

1399



برگزاری شورای دبیران 
مهر14

1399



برگزاری آزمون جامع پایه دهم
مهر25

1399



برگزاری آزمون جامع پایه یازدهم
مهر25

1399



تحلیل نتایج آزمون جامع پایه دهم، یازدهم، دوازدهم
مهر25

1399



تحلیل نتایج آزمون جامع پایه دهم، یازدهم، دوازدهم
مهر25

1399



(دوره دوم)برگزاری جلسات گروه های آموزشی 
مهرماه

1399



(دکتر عزیزی)برگزاری جلسه آموزش خانواده 

مهر29

1399



ساماندهی نیروی انسانی 
آبان

1399



ارائه کارنامه ماهانه و مشاوره فردی با اولیا 

هفته
دوم

1399



1399آبان  

فعالیت های 
فرهنگی

(دوره اول)

مراسم بازگشایی مدرسه-

گرامیداشت هفته دفاع مقدس-

(ص)گرامیداشت سالروز رحلت پیامبر اکرم -

(ع)و امام رضا ( ع)شهادت امام حسن مجتبی گرامیداشت -

برگزاری صبحگاه های متنوع-

LMS اطالع رسانی کلیه برنامه های فرهنگی در سامانه -

ثبت نام داوطلبین و معرفی کاندیداهای شورای دانش آموزی-





99-00انجام شده جهت بازگشایی مدرسه وآغاز سال تحصیلیفعالیت های 

ثبت در دفتر شورا...تشکیل جلسه جهت برنامه ریزی مراسم بازگشایی با حضور مدیریت و معاونین اجرایی،انضباطی،تربیتی و*

....(نقاشی دیوارها،نظافت کالسها و طبقات،چاپ بنر و )آماده سازی فضای ظاهری مدرسه *

آماده سازی امکانات بهداشتی ،خرید مواد ضد عفونی کننده                                             *

رسانی به اولیا از نحوه عملکرد مدرسه و تقسیم بندی دانش آموزان جهت حضور در کالسهااطالع*

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه صبحگاه به صورت زنده و پخش آن در سامانه آنالین*

برگزاری مراسم بازگشایی 

صلوات خاصه امام رضا علیه السالم

تالوت قرآن

سرودملی بهمراه گارد پرچم

 سخنرانی مدیریت محترم مدرسه ونواختن زنگ آغاز سال تحصیلی با نوای لبیک یاحسین

پخش کلیپ رهبر انقالب وفرازی اززیارت عاشورا

 مدرسه معاونین محترم وکادراجرایی معرفی

پخش کلیپ دانش آموزی جهت معرفی فضاهای مدرسه ویژه ی دانش آموزان جدیدالورود

وموفقیت دانش آموزان وهمکاران(عج)امام زمان به نیت سالمتی قربانی گوسفند

شهریور

1399



اولیا جهتدانش آموزان و رسانی به و تدوین دعوتنامه و اطالع تهیه 
بازگشایی  مراسم 

شهریور

1399



فراهم سازی موارد بهداشتی برای پیشگیری از شیوع بیماری
شهریور

1399



نصب دکور ویژه بازگشایی و شروع سال تحصیلی 
شهریور

1399



همراهی گروه حامالن نور جهت تالوت آیات نورانی قرآن
شهریور

1399



اجرای گارد پرچم

اجرای گارد پرچم
پخش سرود ملی جمهوری سالمی

و
قرائت سوگند پرچم

توسط دانش آموزان

شهریور

1399



4سخنرانی مدیریت محترم مجتمع فرزانگان 

سخنرانی خانم پشمینه 
و تبریک سال تحصیلی جدید به 

دانش آموزان عزیز و همکاران محترم فرهنگی  

شهریور

1399



« حسینیا لبیک »سال تحصیلی با نواختن زنگ توسط مدیریت با نوای آغاز 
شهریور

1399



آموزانوموفقیت دانش ( عج)گوسفند به نیت سالمتی امام زمان قربانی 
و همکاران

شهریور

1399





متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  

هفته دفاع مقدسروزشمار 

نشست کتابخوانی   99/6/31دوشنبه  
(انش آموزان و اولیامعرفی برترین کتابهای دفاع مقدس و برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه د)

تجلیل از خانواده معظم شهدا وغبارروبی مزار شهدای گمنام99/7/1سه شنبه 

(نفر23نویسنده کتاب آن )سخنرانی آزاده سرافراز احمد یوسف زاده 99/7/2چهارشنبه  

یادواره مجازی فرماندهان نخبه هشت سال دفاع مقدس 9/7/59شنبه    

برگزاری تور مجازی باغ موزه دفاع مقدس 99/7/6یکشنبه 

مهر و 

شهریور

1399



طرح موضوع در جلسه شورای دبیران
شهریور

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



پوستر و اطالع رسانی ویژه برنامه های گرامیداشت تهیه 
دفاع مقدسهفته 

شهریور

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



فضاسازی به مناسبت هفته دفاع مقدس
شهریور

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



برپایی نمایشگاه پوستر
شهریور

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



معرفی کتابهای ویژه ی دفاع مقدس –نشست کتابخوانی برگزاری 

شهریور اولین روز دفاع مقدس31

شهریور

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



(نه آبی نه خاکی)مسابقه کتابخوانی از کتاب برگزاری 
(اهدای هدایای نقدی به برندگان)و اولیا ویژه دانش آموزان 

مهرماه

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



تجلیل از خانواده معظم شهدا
مهرماه

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



غبار روبی مزار شهدای گمنام
به مقام واالی شهید و اجر نهادن ی شهدا  و جانفشانیها به پاس فداکاریها 

و پرورشی آموزشی و معاونین گمنام با حضور مدیریت محترم غبار روبی مزار شهدای 

مهرماه

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



دعوت از آزاده سرافراز
( و اردوگاه اطفالنفر و سه نویسنده کتاب آن بیست کرمان، فرهنگی دانشگاه رئیس )سرافراز دعوت از آزاده 

یوسف زاده آقای احمد جناب 

مهرماه

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



(س)برگزاری مراسم یادبود شهادت حضرت رقیه 
سومین روز از هفته دفاع مقدس

مهرماه

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



برگزاری مسابقه شناسایی شهدای نخبه ویژه دانش آموزان
مهرماه

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



بازدید از موزه دفاع مقدس برگزاری تور مجازی 
باغ موزهراویان با همراه 

مهرماه

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



و موفقیت های علمی جانبازان معرفی ایثارگری 
سال دفاع مقدسهشت 

فرهاد ایمانی
جانباز هفتاد درصدی

و چشم  از ناحیه سر 
سالگی  14در سن 

در عملیات رمضان
1361سال

مهرماه

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



دکتر امروز–جانباز دیروز 
خاورمیانه   جراح ستون فقرات  بدون بیهوشی در اولین تخصص فلوشیپ درد فوق 

مهرماه

1399

متوسطه اول-4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  





























1399آبان  

فعالیت های
فرهنگی

(دوره دوم)

گرامیداشت هفته دفاع مقدس-

ایام محرمگرامیداشت -

برگزاری صبحگاه های متنوع-

برگزاری طرح جمعی شور عاطفه ها-

















































































1399آبان  

فعالیت های
فناوری

ارتقاء پهنای باند-

به روز رسانی سرورها و ارتقاء ویندوز سرور-

ارتقاء هارد سرور جهت ذخیره سازی فیلم کالسها-

تهیه آرشیو از فیلم کالسها-

(پایه دوازدهم)تهیه پلتفرم ادوب کانکت -

(پایه دوازدهم)راه اندازی سامانه کارسنج -

آموزش پلتفرم ادوب کانکت و سامانه کارسنج به دبیران و دانش آموزان-

برگزاری کالسهای پایه دوازدهم روی سرور ادوب کانکت مجتمع  -

در سامانه کارسنج



















1399آبان  

معارفه کالسهای پژوهشی پایه هفتم-

دهممعارفه کالسهای پژوهشی پایه -

برگزاری کالسهای آنالین پژوهشی پایه هفتم-

دهمکالسهای آنالین پژوهشی پایه برگزاری -

(پایه هفتم)روز آشنایی با پژوهش -

پایه هفتمکارگاه روش تحقیق برگزاری -

اطالع رسانی مسابقات و جشنواره ها در فضای مجازی-

اطالع رسانی وبینارهای علمی مختلف در فضای مجازی-

اطالع رسانی زمان بندی پروژه های پژوهشی-

پیگیری جشنواره نوجوان خوارزمی-

پروژه های پژوهشی-

فعالیت های
پژوهشی



معارفه کالس های پژوهشی پایه هفتم 
مهرماه 
1399

پایه هفتم
دبیرموضوع ارائهرشتهساعت

پژوهشی توسط معاون پژوهشتوضیحات مربوط به انتخاب رشته 7:45-8

خانم طاهرزادهتولید محتوای الکترونیکیکامپیوتر8-8:30

خانم یحیویآشنایی با دنیای الکترونیک و رباتیکربااتیک8:30-9

خانم زارعآینده نزدیک  اقتصاد9-9:30

استراحت

خانم سلمان زادهآشنایی با آسمان شبنجوم9:45-10:15

خانم سلیمی مقدمامواجفیزیک10:15-10:45

استراحت

خانم ربیع پورخانه ی مامعماری11-11:30

خانم نیک صفتآشنایی با شیمی و نانوشیمی11:30-12

استراحت

خانم ها شقاقی و فراهانیآشنایی با ابعاد پژوهشی زیست شناسیزیست12:30-13

خانم کاظمیذهن زیبادانش مغز13-13:30

برنامه معارفه 
رشته های 

پژوهشی



معارفه کالس های پژوهشی پایه هفتم
مهرماه 
1399

فیزیک

تولید محتوا

نجوم

الکترونیک و رباتیکتوضیحات معاون پژوهش دانش مغز

اقتصاد و کارآفرینی

معماری و شهرسازی

زیست شناسی

شیمی و نانو



معارفه کالس های پژوهشی پایه هفتم 
مهرماه 
1399

پژوهشی پایه هفتمکالس ها ی

تولید محتوا

رباتیک و الکترونیک

نجوم

فیزیک

معماری و شهرسازی

شیمی و نانو

زیست شناسی

دانش مغز

کالس های 
پژوهشی که بعد 

از معارفه و  
انتخاب دانش 
آموزان تشکیل  

:شدند

فرم انتخاب رشته  
پژوهشی که به 
ی  صورت الکترونیک
بر روی سایت  

مدرسه بارگزاری 
شده بود



معارفه کالس های پژوهشی پایه دهم
مهرماه 
1399

پایه دهم
دبیرموضوع ارائهرشتهساعت

پژوهشتوسط معاون رشته پژوهشیتوضیحات مربوط به انتخاب 7:45-8

خانم یحیویآشنایی با دنیای الکترونیک و رباتیکرباتیک8-8:30

خانم طاهرزادهموشن گرافیکموشن گرافیک8:30-9

خانم کاظمیذهن زیبادانش مغز9-9:30

استراحت

خانم زارعآینده ی نزدیکاقتصاد9:45-10:15

خانم ها شقاقی و فراهانیآشنایی با ابعاد پژوهشی زیست شناسیزیست10:15-10:45

استراحت

خانم سلیمی مقدمامواجفیزیک11-11:30

خانم ربیع پورطبیعت و تکنولوژیمعماری11:30-12

استراحت

خانم سلمان زادهآشنایی با آسمان شبنجوم12:30-13

خانم نیک صفتآشنایی با شیمی و نانوشیمی13-13:30

13:30-14Ux&uiUx&uiخانم عدلیو اصول طراحی سئو

برنامه معارفه 
رشته های 

پژوهشی



معارفه کالس های پژوهشی پایه دهم
مهرماه 
1399

موشن گرافیک توضیحات معاون پژوهشنجوم

الکترونیک و رباتیک

دانش مغز

اقتصاد و کارآفرینی

معماری و شهرسازی

زیست شناسی

UX&UI

فیزیک

شیمی و نانو



معارفه کالس های پژوهشی پایه دهم
مهرماه 
1399

فرم انتخاب رشته  
پژوهشی که به 
ی  صورت الکترونیک
بر روی سایت  

مدرسه بارگزاری 
شده بود

پژوهشی پایه دهمکالس ها ی

موشن گرافیک

رباتیک و الکترونیک

دانش مغز

اقتصاد و کارآفرینی

معماری و شهرسازی

شیمی و نانو

زیست شناسی

فیزیک

نجوم

UX&UI

کالس های 
پژوهشی که بعد از 
معارفه و انتخاب  

دانش آموزان 
:تشکیل شدند



برگزاری کالسهای آنالین پژوهشی پایه هفتم
مهرماه 
1399

معماري و شهرسازي شيمي و نانوزيست شناسي

نجومالکترونيک و رباتيک دانش مغزتوليد محتوا

فيزيک



برگزاری کالسهای آنالین پژوهشی پایه دهم
مهرماه 
1399

فيزيک

اقتصاد و کارآفريني

زيست شناسي شيمي و نانو

موشن گرافيک

معماري و شهرسازي

دانش مغز نجوم کالکترونيک و رباتي

UX&UI



( پایه هفتم)روز آشنایی با پژوهش 
مهرماه 
1399

نیاز امسال با توجه به در نظر گرفتن شرایط موجود و به خاطر
گی دانش آموزان پایه هفتم برای آشنایی آن ها با نحوه چگون
رت  روند کار پژوهشی، برنامه آشنایی آن ها با پژوهش به صو

حضوری و غیر حضوری به طور هم زمان  برای دانش آموزان 
.  پایه هفتم در نظر گرفته شد

با حضور دانش آموزان 99/6/18این برنامه در روز سه شنبه 
داوطلب برای حضور در مدرسه و دانش آموزانی که به خاطر 

به صورت همزمان در  LMSشرایط موجود از طریق سامانه 
.کالس حضور داشتند، برگزار شد



تصاویری از این برنامه
مهرماه 
1399



تصاویری از این برنامه  
مهرماه 
1399



(جلسه اول-پایه هفتم)برگزاری کارگاه روش تحقیق 
مهرماه 
1399

ای از تابستان فعالیت هبرنامه های پژوهشی مثل هر سال، 
خود را آغاز و با توجه به نیاز دانش آموزان کارگاه ها و 

به امسال نیز با توجه. کارسوق های مختلفی را ارائه میدهد
وه نیاز دانش آموزان پایه هفتم و برای آشنایی آن ها با نح

نها در  چگونگی تحقیق و پژوهش، کارگاه روش تحقیق برای آ
.نظر گرفته شده است

شرایط توجه به قوانین بهداشتی مرتبط بابا قاعدتا امسال 
جلسه 4روش تحقیق به صورت آنالین  و در کارگاه کنونی، 

ه تا قرار است برای دانش آموزان  پایه هفتم تشکیل شود ک
شکل غیرحضوری به 99/6/17کنون یک جلسه آن در تاریخ 

.شده استبرگزار LMSمجازی در سامانه در فضای 



(جلسه دوم-پایه هفتم)برگزاری کارگاه روش تحقیق 
مهرماه 
1399

در توجه به شرایط ایجاد شده و ورود دانش آموزان جدید با 
دانش کردیم تاکالس روش تحقیق را مدتی متوقف پایه هفتم، 

.آموزان ورودی جدید هم بتوانند از این کالس استفاده کنند

برگزار و 16تا 12از ساعت مهر 24شنبه 5این کارگاه در روز 
روند از این مطالب درگردید تا دانش آموزان بتوانند جمع بندی 

.کنندپروژه ها استفاده 



اطالع رسانی مسابقات و جشنواره ها به دانش آموزان در فضای مجازی
مهرماه 
1399



زیاطالع رسانی وبینارهای علمی مختلف به دانش آموزان در فضای مجا
مهرماه 
1399



اطالع رسانی زمان بندی پروژه های پژوهشی
مهرماه 
1399



پیگیری جشنواره نوجوان خوارزمی
مهرماه 
1399



پروژه های پژوهشی
مهرماه 
1399


